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Introduction and Background Based on WHO research, a long range of mental disorders in developing 
countries and developed countries are related to economic status of a country. Stress is one of the 
most important mental disorders. The issue, which has been ignored so far, is the impact of the built 
environment on mental health indices. The main objective of this study is to investigate the relationship 
between housing quality indices and citizens’ mental health in a case study of MoftAbad and Mardavij 
neighborhoods of Isfahan city.
Methodology The current research is descriptive-analytical and carried out in two district of Isfahan city 
in 2018. For studying qualitative indices of housing, 8 indices in the internal dimension and 12 others in 
the external dimension of housing were selected for this study. The dependent variable of the research is 
perceived stress. To measure stress, the standard perceived stress scale of Cohen et al. (1983) was used 
which has 14 questions and data were analyzed using Pearson test and also regression analysis. 
Findings It was found that the quality of the internal environment in the neighborhoods of MoftAbad 
and Mardavij, with the intensity of -0.671 and -0.656 respectively, has a significant relationship with 
perceived stress and the quality of the external environment in relation with perceived stress in 
MoftAbad and Mardavij neighborhoods is -0.665 and -0.675 respectively. The results of regression 
analysis showed generally that variables such as interior design and architecture, indoor green space, 
received natural light, building quality, diversity of green spaces, inappropriate use of color in space, 
pavement flooring, and the possibility of pedestrianism, the quality of public spaces, environmental 
cleanliness and environmental security have the most impact on the stress level of urban residents.
Conclusion The quality of house in urban areas can reduce or increase the perceived stress as people 
live most of their time in houses. 
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  چکيده

براساس مطالعات سازمان بهداشت جهانی طیف وسیعی از  ها:اهداف و زمینه
یافته و در حال توسعه با سطوح مختلفی از ی توسعهروانی در کشورها اختالالت

ترین اختالالت و فشارهای روانی . یکی از مهمدر ارتباط استوضعیت اقتصادی 
های مسکن در محیط کالبدی نقش بسیار باالیی در شاخصاسترس است. 

 برهای کیفی مسکن شاخص اثرهدف این پژوهش بررسی 	روان دارد. سالمت
شهر کالنآباد و مرداویج های مفتهروندان با مطالعه محلهش شدهاسترس درک

  .بوداصفهان 
دو محله  یدر جامعه خانوارها یلیتحل -یفیپژوهش توص نیا :شناسیروش

 ۸ های کيفی مسکن ازشاخصانجام شد. برای مطالعه  ۱۳۹۷اصفهان در سال 
نامه شده از پرسشاسترس درک و برای بررسیشاخص بیرونی  ۱۲شاخص درونی و 

های ها با آزمونداده. استفاده شد و همکاران کوهنشده استاندارد استرس درک
  .تجزيه و تحليل شدندضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی 

و  )-۶۵۶/۰(و مرداویج  )-۶۷۱/۰(آباد درونی در محله مفت کیفیت محیط ها:يافته
 )-۶۷۵/۰(و مرداویج  )-۶۶۵/۰(آباد کیفیت محیط بیرونی در محله مفتهمچنين 

طراحی داخلی،  یت. متغیرهاشدا و معکوس شده رابطه معناداربا استرس درک
 فضای سبز داخل ساختمان، نور دریافتی طبیعی، کیفیت ابنیه، تنوع پوشش

فیت روی، کیروها، امکان پیادهسازی پیادهگیاهی، کاربرد مناسب رنگ در فضا، کف
و امنیت محیط بیشترین تأثیرگذاری را بر  فضاهای همگانی، پاکیزگی محیط

  .مورد مطالعه داشتهای محله خانوارهای شدهدرک میزان استرس
د را در اوقات خو شتریبه واسطه آنکه افراد ب یمسکن شهر  تیفیک گیری:نتیجه

  شود. شدهاسترس درککاهش  ای شیباعث افزا تواندیم کنند،یم یآن سپر 
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  مقدمه
روند شهرنشینی در دنیا از نیمه دوم قرن بیستم به شکل 

عه توس .[615	2012:	al,	et	Li]است  ناپذیری اتفاق افتادهبرگشت
روزافزون جامعه شهری، به گسترش مهارنشدنی شهرها و کاهش 

	et	Bonab	Mofareh]است 	کیفیت زندگی شهرنشینان منجر شده

al,	2018:	141]های اصلی بشر در یکی از نگرانیاین اساس  . بر
است  هاعصر حاضر، بهبود کیفیت زندگی و افزایش سالمتی انسان

[Agarwal	et	al,	2018:	121] بیان دیگر آنکه امروزه افزایش . به

ای بر سالمت افراد گذاشته است و بیشتر شهرنشینی اثرات عمده
	,al	et	Shaddel]اند افراد در معرض شرایط مزمنی قرار گرفته

یکی از ابعاد سالمتی که کمتر در تحقیقات جغرافیایی  .[11	:2017
روان  شود، سالمت روانی است. در واقع سالمتبه آن پرداخته می

های اصلی در زمینه کیفیت و کاهش اختالالت روانی، یکی از مؤلفه
	Chong]زندگی است  et	 al,	 2017:	 . براساس مطالعات [49

، طیف وسیعی از اختالالت ۲۰۱۷سازمان جهانی بهداشت در سال 
یافته و در حال توسعه با سطوح مختلفی روانی در کشورهای توسعه

. طبق آمار این [6	2017:	WHO,] از وضعیت اقتصادی وجود دارد
میلیون نفر از مردم جهان در سنین مختلف از  ۵۲سازمان، 
میلیون نفر بیماری  ۲۵۰برند و های شدید روانی رنج میبیماری

ترین یکی از مهم .[2012	al,	et	Anderson]خفیف روانی دارند 
ع باختالالت و فشارهای روانی استرس است. در رابطه با عوامل و منا

های پیشین عمدتًا عوامل ایجاد استرس و اختالالت روانی، پژوهش
اند. اما موضوعی که فردی، اجتماعی و اقتصادی را مطرح کرده

 شده بر است، تأثیر محیط ساختهتاکنون مورد غفلت واقع شده
	Pilkington]روان است  های سالمتشاخص et	 al,	 2008:	

رتقاء کیفیت کالبدی محیط . از این رو امروزه بهبود و ا[546
ه روانی، ب مسکونی شهروندان در راستای بهبود بهداشت و سالمت

 ریزان شهری تبدیل شدهگذاران و برنامهیکی از اهداف اصلی سیاست
  است. 

مسکن به عنوان تبلور فضایی و تجسم کالبدی فعالیت سکونتی 
شود انسان در محیط، خردترین واحد جغرافیایی محسوب می

[Shams	&	Gomar,	2016:	56]  سالمتی و رفاه افراد را تحت که
به بیان دیگر آنکه،  [2	2016:	Campagna,]دهد تأثیر قرار می

است که در دو  شده های اصلی محیط ساختهمسکن یکی از بخش
ها تأثیر بعد درونی و بیرونی بر سالمت جسمی و روانی انسان

مفهوم مسکن  .[162	2004:	Howden‐Chapman,]گذارد می
عنوان یک سرپناه نیست، بلکه کل محیط مسکونی را شامل  تنها به
کلیه خدمات و تسهیالت ضروری مورد نیاز  شود که دربرگیرندهمی

زمینه در . [142	2018:	al,	et	Zyari]برای بهزیستی خانواده است 
کنون پژوهشگران،  ارزیابی کیفیت درونی و بیرونی مسکن تا

اند. در اینجا برخی از های مختلفی را مورد مطالعه قرار دادهشاخص
ها که مبنایی برای انتخاب متغیرهای مستقل پژوهش این شاخص

  است. آوری شدهجمع ۱در جدول حاضر است، توسط نویسندگان 
سازمان بهداشت جهانی سالمتی را اینگونه تعریف کرده است: 

اه جسمی، روانی، سالمتی عبارت است از وضعیت کامل رف«
در این  [2001	WHO,]» اجتماعی و نبودن بیماری و معلولیت

روان به رفاه شخصی، روابط خانوادگی و بین  چارچوب، سالمت
های عملکردی یک فرد یا جامعه اشاره دارد فردی و توانایی

[Satcher,	2012:	2]روان یکی از اختالالت  . در زمینه سالمت
شده است. واکنشی که یک فرد در مقابله کرایج استرس و استرس در 

دهد، به با فشارهای خارجی یا شرایط نامناسب از خود بروز می
	Sladek]معنای استرس است  et	 al,	 2016:	 استرس را  .[9



 ۳۵۹ کالنشهر اصفهان یشده در خانوارهامسکن و استرس درک یفیک یهاشاخص یهمبستگــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Geographical Researches Quarterly Journal                                                                                                                     Volume 34, Issue 3, Summer 2019 

شناختی در نظر گرفت که در آن عنوان یک تهدید روان توان بهمی
	Madebo] بیندعنوان یک تهدید بالقوه می فرد یک موقعیت را به

et	al,	2016:1]. شده به معنای در این چارچوب استرس درک
تأثیراتی است که هیجانات منفی و تهدیدات روانشناختی در زندگی 

توان در نظر افراد دارند. در واقع برای استرس دو مرحله اصلی را می
دهد و دچار گرفت. در گام اول فرد هیجانات منفی را از خود بروز می

شود. در گام دوم این افراد هستند که براساس ادراک و استرس می
ارزیابی خود از این شرایط باعث افزایش تأثیرات منفی بر ابعاد 

کنند شده را ایجاد میمختلف زندگی خویش شده و استرس درک
[Philips,	 2013:	 که میزان  دده. مطالعات نشان می[1454

ی از قبیل شده افراد تحت تأثیر عوامل متعدداسترس درک
های فردی، سبک زندگی، رویدادهای زندگی، متغیرهای ویژگی

ای که نکته. [1	2012:	al,	et	Feizi] ایجاد شود غیرهشغلی و 
های است، تأثیر محیط فیزیکی و محلهتاکنون مورد غفلت واقع شده
در این . [1	2014:	White,] شده استمسکونی بر استرس درک

 ،) اشاره کرد۱۹۸۴( الزاروس و فولکانتوان به نظریه زمینه می
نظریه، استرس نه تنها وقایعی است که منجر به این براساس 
شود، بلکه یک فرآیند دو طرفه است که یهای هیجانی منفی مپاسخ

  . [29	2016:	al,	et	Lee]کنند افراد با محیط خود ارتباط برقرار می
 میزان گرما های کیفی مسکن در بعد محیط درونی،یکی از شاخص

و رطوبت است. در مورد میزان گرما و رطوبت، روانشناسان معتقد 
هستند که چنانچه میزان گرما و رطوبت در فضای معماری از حد 

های منفی و رفتارهای عادی فراتر رود، تحریک، استرس، واکنش
	Tabatabaian]گردد پرخاشگرانه در افراد حاضر در فضا ایجاد می

&	Tamannaee,	2014:	104] در نیمه اول قرن بیستم، طی .
هایی که جهت سازیجنگ جهانی اول تا جنگ جهانی دوم، در خانه

ها ایجاد شد نیز بر اهمیت نور کافی و کاهش دهی به ویرانیپاسخ
. از دیگر [64	2017:	al,	et	Mirgholami]سایه تأکید شده بود 

 دهای نور درهای کیفی، نور و روشنایی است. یکی از عملکر شاخص
ها و ایجاد توانایی در کاربران فضا کردن محیط و فرمفضا، روشن

است. در صورت افزایش میزان نور در فضا از حد مطلوبیت، تحریک 
	&	Tabatabaian]روانی و به دنبال آن استرس ایجاد می گردد 

Tamannaee,	2014:	104]  امروزه تأثیر مثبت نور مناسب بر
و خوی و تولید انرژی مثبت در انسان غیرقابل روان، رفتار و خلق 

های اخیر . پژوهش[46	2014:	Noori,	&	Akbari] استانکار 
ر ها، تأثیدهد که تماس شهروندان با فضاهای سبز و پارکنشان می

روانی دارد  بسیار باالیی در کاهش استرس و بهبود سالمت
[Triguero	 et	 al,	 ژیک . همچنین تحقیقات اپیدمیولو[2017

است، افرادی که در نزدیکی فضاهای سبز سکونت دارند،  نشان داده
	et	Maas]های روانی و جسمی کمتری مواجه هستند با بیماری

al,	2009]سواری. دسترسی به مسیرهای پیاده و قابلیت دوچرخه 
روانی شهروندان دارد  رابطه و همبستگی بسیار باالیی با سالمت

[Nieuwenhuijsen	 et	 al,	 2016;	 Frank,	 . از [2016
 روانی های دیگر در محیط فیزیکی که بر وضعیت سالمتشاخص

	,Knöll]شهروندان تأثیرگذار است، کیفیت فضاهای عمومی است 

فضاهای عمومی فرصت تعامالت اجتماعی را فراهم  .[247	:2015
س نفصحبتی شهروندان، اعتمادبهکنند. افزایش تعامالت و هممی

شود شهروندان در مواجه با ال برده و در نهایت باعث میآنها را با
ای ههای فیزیولوژیکی بهتری بروز دهند. واکنشتغییرات، واکنش

. [2010	RPH,]شود فیزیولوژیکی مناسب باعث کاهش استرس می
توان به امنیت محیطی اشاره کرد. در واقع ها میاز دیگر شاخص

های جوامع شهری و محله اند که خشونت درها نشان دادهپژوهش
کند و تأثیرات عمیقی بر عملکرد روان را تهدید می مسکونی، سالمت

  . [22	2008:	al,	et	Clark]شناختی دارد و رفتار روان
در رابطه با موضوع پژوهش حاضر، تاکنون در داخل کشور به صورت 

صورت گسترده مطالعاتی انجام ه محدود و در خارج از کشور ب
. طباطبائیان که در ادامه به برخی از آنها اشاره خواهد شد است شده

پژوهشی را  [2014	Tamannaee,	&	Tabatabaian] و تمنایی
انجام » روان شده در سالمت های ساختهنقش محیط«با عنوان 

اند. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که مبانی نظری موجود داده
های طراحی محیط و تئوری شناسی محیط، معیارهادر حیطه روان

می ، هنگاهستندهای علمی و روانشناختی که همگی براساس یافته
 گردد که مورد کاربردمنجر به ارتقای سالمت جسمی و روانی افراد می

و همکاران  میرغالمیو توجه جدی طراحان قرار گیرد. 
[Mirgholami	et	al,	2017]  در پژوهش خود در محله رشیدیه

های سکونتی ن نتیجه رسیدند که به ترتیب ساکنین گونهتبریز به ای
ان داری، کمتر دچار پریشتراکم پایین، متوسط و باال با تفاوت معنی

رابطه  [2000	al,	et	Evans]و همکاران  ایوانزگردند. روانی می
. اندروان را مورد بررسی قرار داده بالقوه کیفیت مسکن و سالمت

های کالبدی مسکن داد که شاخصنتایج پژوهش ایشان نشان 
الزم  بینی کنند. بنابراینروانی را پیش توانند تغییرات اختالالتمی

است تا تحقیقات بیشتری در زمینه رابطه متقابل کیفیت مسکن و 
	,al	et	Kahlmeier]و همکاران کالمایر روانی انجام شود.  سالمت

های صدر پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که شاخ [2001
وساز مسکن، هوای کیفیت محیط مسکونی همچون نوع ساخت

پاک، عدم وجود آلودگی صوتی و روابط با همسایگان ارتباط قوی با 
 والفورتزا بهبود سالمتی و رفاه شهروندان دارند. نتایج مطالعات 

در ایتالیا و بریتانیا نشان  [2009	al,	et	Lafortezza] همکاران
ر و طوالنی از فضاهای سبز، تا حد بسیار زیادی داد که بازدیدهای مکر

رفاه شهروندان را افزایش داده و در مقابل فشارهای روانی را کاهش 
	Mubi] بریجنتی و پاوانی .دهدمی Brighenti	 &	 Pavoni,	

این موضوع را مطرح کردند که فضاهای شهری و در واقع  [2019
 .کنندایجاد می های اضافیطور بالقوه محرکشده به محیط ساخته

واسطه کیفیتی که دارند، های شهری، بهبه اعتقاد ایشان، محیط
-کنند و امروزه در برنامهانواع مختلفی از استرس را ایجاد می

زا های استرسشهری نیازمند راهبردهای سازگار با محیطریزی
	Avila‐Palencia]و همکاران  آویال پالنسیا .هستیم et	 al,	

هفت شهر اروپایی به این نتیجه رسیدند که یکی  با بررسی [2018



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآزاده و همکاران ــــــــــــــــــــــــــــــ درضایس ۳۶۰

   ۱۳۹۸ تابستان، ۳، شماره ۳۴دوره                                     نامه تحقیقات جغرافیاییفصل

 روانی شده که در بهبود سالمت از متغیرهای اصلی محیط ساخته
شهروندان تأثیر قابل توجهی دارد، دسترسی به مسیرهای پیاده و 

سواری در شهرها است. در این پژوهش نویسندگان قابلیت دوچرخه
ل باید در راستای بهبود ونقریزی حملاند که برنامهپیشنهاد داده

 .شود روانی شهروندان همچون استرس انجام های سالمتشاخص
	,و همکارن  آزارزهیر ایزوان 2018]et	al	Izuan[  تأثیر محیط

روانی کودکان و نوجوانان را در شهر کواالالمپور  فیزیکی بر سالمت
 مورد بررسی قرار دادند. نتایج این پژوهش نشان داد در این شهر

رند باز کودکان و نوجوانان از استرس و افسردگی رنج می %٤/٤حدود 
همچنین این رقم در محالت با کیفیت پایین بسیار بیشتر مشاهده 

های بیرونی و رابطه شاخص [2018	Liu,	&	Li] لیو ولی شد. 

اند. شهر چین بررسی کرده ١٢ران، در جدرونی مسکن را با استرس مها
ان مسکن غیررسمی دارای باالترین سطح نتایج نشان داد ساکن

روان هستند. همچنین  شده و بدترین وضعیت سالمتاسترس درک
 های کیفیت محیط به طور قابل توجهی استرس و سالمتشاخص

   ند.کنبینی میروانی را پیش
هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی و مقایسه رابطه 

های روندان در محلهروانی شه های کیفی مسکن و سالمتشاخص
  . بوداصفهان  آباد و مرداویج شهرمفت

، مدل مفهومی پژوهش و رابطه متغیرهای ١بر این اساس شکل 
  دهد.مستقل و وابسته پژوهش را نمایش می

  
  های پیشینشاخص کیفی مسکن و محیط مسکونی در پژوهش )۱جدول 

  مأخذ  های مورد مطالعهشاخص  عنوان پژوهش  ردیف

  ای کیفیت محیط شهریهشاخص  ١

تراکم جمعیتی محله/ کیفیت آب/ خدمات زیرساختی/ سیستم 
آوری زباله/ زهکشی/ سیستم فاضالب/ آسفالت و پوشش جمع

معابر/ حمل و نقل عمومی/ درختان و پوشش گیاهی/ نظافت و 
پاکیزگی/ کیفیت هوا/ فضاهای همگانی/ خدمات بهداشتی/ 

دسترسی به خدمات  کتابفروشی/ فضاهای فرهنگی/ امنیت/
  آموزشی 

Sarmento	et	al,	2000  

  کیفیت زندگی و توسعه پایدار شهری  ٢
کیفیت واحدهای مسکونی/ عدم وابستگی به اتومبیل/ حس 

ها/ فضاهای امنیت/ کیفیت فضاهای عمومی/ زیبایی ساختمان
  سبز

Kowaltowski	et	al,	2006	

٣  
ی ماعارزیابی تأثیر کیفیت محیط شهری بر روابط اجت

  شهروندان

روی/ امکان تمیزی آب و هوا/ پاکیزگی محیط محله/ امکان پیاده
سواری/ هماهنگی محیط با فرهنگ ساکنان/ هماهنگی دوچرخه
ها/ میزان ها به لحاظ فرم/ مناسب بودن نمای ساختمانساختمان

  زیبایی محله از دید ساکنان

Taghvaee	et	al,	2013	

٤  
های کیفیت محیط در مندی از شاخصتحلیل رضایت

  شهرهای جدید 
استحکام واحد سکونت/ مساحت واحد سکونت/ کیفیت تسهیالت 

	2014	al,	et	Rezaei  داخل خانه / نما و منظر واحد سکونت

  روانی کودکانکیفیت فیزیکی مسکن و محله: سالمت  ٥

مصالح ساخت و ساز/ نظم/ بهداشت محیط/ خصوصی بودن/ 
م پیوستگی فضایی/ تنوع فعالیت/ تراک سلسله مراتب شبکه معابر/

روی/ اتصال با طبیت/ ساختمانی/ تراکم جمعیت/ قابلیت پیاده
  امکانات رفاهی.

Rollings	et	al,	2017  

٦  
مندی از محیط ارزیابی رابطه بین انواع مسکن و رضایت
  سکونت در شهر تبریز

 دسترسی به محیط کار/ دسترسی به مراکز خرید/ دسترسی به مراکز
آموزشی/ دسترسی به حمل و نقل عمومی/ دسترسی به خدمات 
  بهداشتی/ کیفیت شبکه معابر/ امنیت محیط/ روابط همسایگی

Azimi	&	Esmaeilzadeh,	
2017  

٧  
بررسی میزان تأثیرگذاری عوامل محیطی بر افزایش 
  فعالیت دختران و پسران نوجوان در فضاهای شهری 

تفریحی/ وجود امکانات ورزشی/  هایها/ وجود کاربریتنوع فعالیت
-اندازهای طبیعی/ حضور آب و آبنماها/ جذابیت پیادهوجود چشم

روها/ نورپردازی شبانه / وجود فضاهای نشستن و مکث/ راحتی 
سواری/ روی و دوچرخههای نشستن/ فواصل مناسب پیادهمحل
ها/ عدم وجود آلودگی صوتی/ های عرضی مناسب برای پیادهگذرگاه
اشت خیابان/ هوای سالم و تمیز/ وجود فضای سبز/ گیاهان/ بهد

  درختان و گل ها/ وجود سایه در گرما/ آفتاب گیری فضا در سرما

BehnamiFard	&	Habibi,	
2018	

٨  
روانی در بین مهاجران مسکن، استرس و سالمت

  شهرهای چین

های مسکن/ تعداد اتاق در واحد مسکونی/ نوع مسکن/ هزینه
خلی واحد مسکونی/ سرانه مسکن/ آلودگی صوتی/ امکانات دا

امنیت محله/ سرانه خدمات/ دسترسی به فروشگاه های تجاری/ 
دسترسی به خدمات بهداشتی/ دسترسی به مدارس/ امکانات 

  رفاهی/ کیفیت شبکه معابر/ روشنایی معابر

Li	and	liu,	2018	
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   پژوهش یمدل مفهوم )۱شکل 

  
  شناسیروش

محله  در جامعه خانوارهای دوتحلیلی  -صیفیاین پژوهش تو
 ۲۰۰انجام شد. تعداد نمونه الزم در هر محله  ۱۳۹۷اصفهان در سال 

خانوار به طور  ۲۵۰نفر برآورد شد که با در نظر گرفتن ميزان ريزش، 
تصادفی در هر محله انتخاب و وارد مطالعه شدند. تنها شرط ورود 

  رضايت به شرکت در پژوهش بود.
عد درونی مسکن (کیفیت ابنیه، مقاومت اخص در بُ ش هشت

ساختمان، مصالح نما، طراحی داخلی، فضای سبز داخل ساختمان، 
 ۱۲نور دریافتی طبیعی، تهویه طبیعی و تأسیسات ساختمان) و 

گیاهی، پیوند محیط عد بیرونی مسکن (تنوع پوشششاخص در بُ 
ا، رنگ در فض مصنوع با عنصر آب، نورپردازی مناسب، کاربرد مناسب

سواری، روی، امکان دوچرخهروها، امکان پیادهسازی پیادهکف
امکانات تفریحی، کیفیت فضاهای همگانی، فضاهای نشستن و 
مکث، پاکیزگی محیط و امنیت محیط) انتخاب شد. پس از تعیین 

نامه کیفیت محیطی تنظیم شد. در گام بعدی، ها، پرسششاخص
نفر از اساتید دانشگاه قرار گرفت و روایی  ۷نامه در اختیار این پرسش
ان دهندگشده از پاسخ نامه اصالحنامه تأیید شد. در پرسشپرسش

خواسته شد تا کیفیت مسکن و محیط مسکونی خویش را با نمره 
  ارزیابی نمایند. ۴صفر تا 

نامه استاندارد شده، از پرسشبرای سنجش میزان استرس درک
	Cohen]مکاران و ه کوهنشده استرس درک et	 al,	 1983] 

پریشانی (شده عد از استرس درکبُ  ۱۴نامه استفاده شد. این پرسش
 زندگی؛ ل مهمیتوانایِی کنترل مسا و آشفتگی از اتفاقات غیرمنتظره؛

ل یموفقیت در مقابله با مسا احساس عصبانیت و تحت فشار بودن؛
اس احس گی؛برخورد مؤثر با تغییرات شرایط زند و مشکالت روزانه؛

اطمینان فرد نسبت به خویش در حل مشکالت شخصی؛ احساس 
عدم توانایی در انجام کارهای  مثبت نسبت به روند وضعیت زندگی؛

احساس  آمیز با مشکالت آزارنده زندگی؛برخورد موفقیت ضروری؛
احساس خشمگینی نسبت به اتفاقاتی که  تسلط بر اوضاع زندگی؛
های زیاد نسبت به انجام مشغولیدل د؛انخارج از کنترل فرد بوده

 توانایی در مدیریت و استفاده صحیح از زمان؛ کارهای ضروری؛
را مورد بررسی  )زیادبودن مشکالت و عدم توانایی در غلبه بر آنها؛

	,al	et	Hosseini]و همکاران حسینی در پژوهش  دهد.قرار می

ب ید و ضرینامه مذکور تأیاعتبار صوری و محتوایی پرسش [2016
نامه است. همچنین پرسش گزارش شده۸۵/۰آلفای کرونباخ برابر با 

PSS‐14 المللی مورد های بینتاکنون در بسیاری از پژوهش
بسیار  نامهها، اعتبار این پرسشاستفاده قرار گرفته و در اکثر پژوهش

دهی به این . مقیاس نمره[2012	Lee,] است باال گزارش شده
است. بر این اساس کمترین نمره برای استرس  ۴ر تا نامه صفپرسش

  . است ۵۶صفر و بیشترین نمره 
 

با توجه به رویکرد اصلی پژوهش، برای انجام مطالعات، دو محله با 
، موقعیت ۲ های متفاوت از شهر اصفهان انتخاب شد. شکلویژگی

آباد یکی دهد. مفتهای مورد مطالعه را نشان میجغرافیایی محله
های نشین شهر اصفهان است. یکی دیگر از محلههای حاشیهمحلهاز 

ای امن و آرام که مردمی از مورد مطالعه، محله مرداویج است. محله
کرده در آن ساکن هستند. در های مختلف و اغلب تحصیلفرهنگ

نامه کامل و پرسش ۲۳۱و در محله مرداویج  ۲۰۳آباد محله مفت
	آوری شد. بدون خطا جمع

های ضریب همبستگی پیرسون آزمون، از هادادهای تجزیه و تحلیل بر 
  و رگرسیون خطی استفاده شد.
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   ۱۳۹۸ تابستان، ۳، شماره ۳۴دوره                                     نامه تحقیقات جغرافیاییفصل

   
  های مورد مطالعهنقشه موقعیت جغرافیایی محله )٢شکل 

  
  هایافته

  دهندگانآمار توصیفی وضعیت پاسخ
نفر  ۱۱۷نفر مرد و  ۸۶آباد های پژوهش، در محله مفتبراساس یافته

ها همکاری کردند. در محله مرداویج نیز نامهسشزن در تکمیل پر 
ها پاسخ دادند. در مجموع نامهنفر زن به پرسش ۱۱۳نفر مرد و  ۱۱۸
را زنان تشکیل  %۲/۵۹از نمونه آماری پژوهش را مردان و  ۱/۴۷%

سال  ۳۹تا  ۳۰آباد بیشترین گروه سنی را افراد دادند. در محله مفت
آباد سال داشتند. در محله مفت ۵۰ی و در محله مرداویج افراد باال

ود. تر بدر مقایسه با محله مرداویج سطح سواد و تحصیالت پایین
آباد تحصیالت دهنده در محله مفتاز افراد پاسخ %۸۰در واقع بالغ بر 

دارای   %۸۰دانشگاهی نداشتند. در مقابل در محله مرداویج بیش از 
دت دست آمد، مه که بتحصیالت دانشگاهی بودند براساس نتایجی 

آباد بیشتر از محله مرداویج بود. نتایج اقامت افراد در محله مفت
 آباد عمدتاً افرادبررسی سطح درآمد حاکی از آن بود که در محله مفت

با سطح درآمدی پایین ساکن بودند اما در محله مرداویج بالغ بر 
د. از لحاظ از پاسخ دهندگان از سطح درآمدی باال برخوردار بودن ۷۲%

دار و کارگران در آباد عمدتًا افراد خانهنوع شغل نیز در محله مفت
نامه همکاری کردند. در محله مرداویج نیز بیشترین تکمیل پرسش

	گروه شغلی را افراد با شغل آزاد تشکیل دادند.
  آمار توصیفی متغیرهای مستقل و وابسته

بز داخل آباد در محیط درونی، شاخص فضای سدر محله مفت
بهترین وضعیت را داشت. در مجموع نمره  ۹/۱ساختمان با نمره 

رتیب آباد به تمیانگین کیفیت محیط درونی و بیرونی در محله مفت
حاصل شد. در رابطه با محله مرداویج، براساس  ۲۴/۱و  ۷/۱برابر با 
های پژوهش کیفیت محیط درونی و بیرونی بسیار باالتر از یافته

د بود. در محله مرداویج در محیط درونی، باالترین و آبامحله مفت
های فضای سبز کمترین نمره میانگین به ترتیب به شاخص

ساختمان و تهویه طبیعی اختصاص داشت. نمره میانگین برای 
و  ۱۶/۳کیفیت محیط درونی در محله مرداویج در مجموع برابر با 

شده . استرس درکبرآورد شد ۱۵/۳برای کیفیت محیط بیرونی برابر با 
امه نعنوان متغیر وابسته در پژوهش با استفاده از پرسش نیز به

) ارزیابی شد. ۱۹۸۳و همکاران ( کوهنشده استاندارد استرس درک
ابر با شده بر آباد میانگین استرس درکنتایج نشان داد در محله مفت

  ).۲بود (جدول  ۰۴/۱و در محله مرداویج برابر با  ۰۷/۲
  

  نمره میانگین متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش )۲جدول 

  شاخص
  آبادمحله مفت
n ٢٠٣=  

  محله مرداویج
n ٢٣١=  

  مجموع
n ٤٣٤=  

  محیط درونی
  ٥٥/٢  ٢٠/٣  ٨١/١  کیفیت ابنیه

  ٤٩/٢  ١٢/٣  ٧٨/١  مقاومت ساختمان
  ٥٠/٢  ١٥/٣  ٧٧/١  مصالح نما

  ٤٨/٢  ١٤/٣  ٧٣/١  طراحی داخلی
فضای سبز داخل 

  ساختمان
٦٧/٢  ٣٥/٣  ٩٠/١  

  ٣٣/٢  ١٣/٣  ٤٢/١  نور دریافتی طبیعی
  ٣٢/٢  ٠٣/٣  ٥٠/١  تهویه طبیعی

  ٤٩/٢  ١٩/٣  ٦٩/١  تأسیسات ساختمان
  ٤٨/٢  ١٦/٣  ٧٠/١  کیفیت محیط درونی

  محیط بیرونی
تنوع پوشش گیاهی و 

  فضای سبز
٣٩/٢  ٢٢/٣  ٤٥/١  

پیوند محیط مصنوع با 
  عنصر آب

٢٠/٢  ٩٧/٢  ٣٢/١  

  ٤٤/٢  ٣٨/٣  ٣٧/١  نورپردازی مناسب
کاربرد مناسب رنگ در 

  فضا
١٣/٢  ٩٠/٢  ٢٤/١  

  ٣١/٢  ٢٧/٣  ٢٢/١  روهاسازی پیادهکف
  ٣٣/٢  ٢٣/٣  ٣٠/١  رویامکان پیاده

  ١٧/٢  ٩٥/٢  ٢٨/١  سواریامکان دوچرخه
  ٣٠/٢  ٢٩/٣  ١٨/١  امکانات تفریحی

  ٣٠/٢  ٣٢/٣  ١٥/١ کیفیت فضاهای همگانی
  ٢٤/٢  ٢٥/٣  ٠٩/١  فضاهای نشستن و مکث

  ١٢/٢  ٩٩/٢  ١٤/١  اکیزگی محیطپ
  ١٨/٢  ٠٥/٣  ٢٠/١  امنیت محیط

  ٢٥/٢  ١٥/٣  ٢٤/١  کیفیت محیط بیرونی
  ٥٢/١  ٠٤/١  ٠٧/٢  شدهاسترس درک

  
  تحلیل همبستگی متغیرهای مستقل و وابسته

در این مطالعه با توجه به آنکه متغیرهای وابسته و مستقل در 
ی سون برای بررسای بودند، از ضریب همبستگی پیر مقیاس فاصله

های لهدر مح رابطه متقابل متغیرهای مستقل و وابسته استفاده شد.
مورد مطالعه و همچنین در کل نمونه آماری پژوهش، تمام 

شده متغیرهای مستقل با متغیر وابسته پژوهش یعنی استرس درک
). از مجموعه ۳رابطه معنادار و معکوسی داشتند (جدول 

احی داخلی بیشترین شدت های محیط درونی، طر شاخص
شده داشت. در نهایت کیفیت محیط همبستگی را با استرس درک

و  -۶۷۱/۰آباد و مرداویج به ترتیب با شدت های مفتدرونی در محله
شده رابطه معنادار داشت. در بین با استرس درک -۶۵۶/۰

د و آباگیاهی در محله مفتهای محیط بیرونی، تنوع پوشششاخص
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سواری در محله مرداویج بیشترین شدت همبستگی خهامکان دوچر 
را با متغیر وابسته داشتند. در نهایت ضریب همبستگی میان کیفیت 

آباد و مرداویج های مفتشده در محلهمحیط بیرونی با استرس درک
  برآورد گردید. -۶۷۵/۰و  -۶۶۵/۰به ترتیب برابر با 

  
  شدهی کیفی مسکن و استرس درکهاخالصه نتایج تحلیل همبستگی شاخص )۳ جدول

  شاخص

  آبادمحله مفت
n ٢٠٣=  

  محله مرداویج
n ٢٣١=  

  مجموع
n ٤٣٤=  

سطح 
  داریمعنی

 ضریب همبستگی
سطح 
  داریمعنی

ضریب 
  همبستگی

  داریسطح معنی
ضریب 
  همبستگی

  محیط درونی

  -٧٧١/٠  ٠٠٠/٠  -/٦٣٠  ٠٠٠/٠  -٥٦١/٠  ٠٠٠/٠  کیفیت ابنیه
  -٧٤٢/٠  ٠٠٠/٠  -٥٧٨/٠  ٠٠٠/٠  -٥٢٨/٠  ٠٠٠/٠  مقاومت ساختمان
  -٧٦٨/٠  ٠٠٠/٠  -٦١٥/٠  ٠٠٠/٠  -٥٧٥/٠  ٠٠٠/٠  مصالح نما
  -٨٠٤/٠  ٠٠٠/٠  -٦٦٨/٠  ٠٠٠/٠  -٦٨٥/٠  ٠٠٠/٠  طراحی داخلی

  -٧٢٣/٠  ٠٠٠/٠  -٤٥٣/٠  ٠٠٠/٠  -٥٤٩/٠  ٠٠٠/٠  فضای سبز داخل ساختمان
  -٨٠٢/٠  ٠٠٠/٠  -٦٦٥/٠  ٠٠٠/٠  -٦٠٩/٠  ٠٠٠/٠  نور دریافتی طبیعی
  -٧٧٨/٠  ٠٠٠/٠  -٦٢٦/٠  ٠٠٠/٠  -٦٠١/٠  ٠٠٠/٠  تهویه طبیعی

  -٧٩١/٠  ٠٠٠/٠  -٦٥٢/٠  ٠٠٠/٠  -٦١٧/٠  ٠٠٠/٠  تأسیسات ساختمان
  -٨١٧/٠  ٠٠٠/٠  -٦٥٦/٠  ٠٠٠/٠  -٦٧١/٠  ٠٠٠/٠  کیفیت محیط درونی

  محیط بیرونی

  -٨٠٧/٠  ٠٠٠/٠  -٦٣٧/٠  ٠٠٠/٠  -٦٤١/٠  ٠٠٠/٠  تنوع پوشش گیاهی
  -٧٨١/٠  ٠٠٠/٠  -٦١٠/٠  ٠٠٠/٠  -٦١١/٠  ٠٠٠/٠  عنصر آب پیوند محیط مصنوع با

  -٧٧٤/٠  ٠٠٠/٠  -٥٠٨/٠  ٠٠٠/٠  -٥٧٠/٠  ٠٠٠/٠  نورپردازی مناسب
  -٧٧٥/٠  ٠٠٠/٠  -٦٠٠/٠  ٠٠٠/٠  -٦٠٢/٠  ٠٠٠/٠  کاربرد مناسب رنگ در فضا

  -٧٧٧/٠  ٠٠٠/٠  -٥٥٥/٠  ٠٠٠/٠  -٥٤٤/٠  ٠٠٠/٠  روهاسازی پیادهکف
  -٨١٠/٠  ٠٠٠/٠  -٦٤٨/٠  ٠٠٠/٠  -٦١٧/٠  ٠٠٠/٠  رویامکان پیاده
  -٨٠٥/٠  ٠٠٠/٠  -٦٨٤/٠  ٠٠٠/٠  -٦١٢/٠  ٠٠٠/٠  سواریامکان دوچرخه

  -٨٠١/٠  ٠٠٠/٠  -/٦٠٦  ٠٠٠/٠  -٦٠٤/٠  ٠٠٠/٠  امکانات تفریحی
  -٧٨٥/٠  ٠٠٠/٠  -٥٠٨/٠  ٠٠٠/٠  -٦١٤/٠  ٠٠٠/٠  کیفیت فضاهای همگانی
  -٧٩٤/٠  ٠٠٠/٠  -٥٤١/٠  ٠٠٠/٠  -٦١٢/٠  ٠٠٠/٠  فضاهای نشستن و مکث

  -٨٠١/٠  ٠٠٠/٠  -٦٨١/٠  ٠٠٠/٠  -٥٣٠/٠  ٠٠٠/٠  پاکیزگی محیط
  -٨١٤/٠  ٠٠٠/٠  ٦٥٥/٠  ٠٠٠/٠  -٦١٩/٠  ٠٠٠/٠  امنیت محیط

  -٨٣٤/٠  ٠٠٠/٠  -٦٧٥/٠  ٠٠٠/٠  -٦٦٥/٠  ٠٠٠/٠  کیفیت محیط بیرونی

  
های کیفی شده براساس شاخصمدلسازی تغییرات استرس درک

  مسکن
سازی در این مرحله با استفاده از روش رگرسیون خطی، مدل

های کیفی مسکن انجام شده براساس شاخصتغییرات استرس درک
های پیشنهادی براساس روش رگرسیون خطی، در واقع شد. در مدل

که  Fبین برای متغیر وابسته تعیین گردید. آماره متغیرهای پیش
ت مدل را از نظر آماری ، استخراج شد، مقبولیANOVAاز تحلیل 

به معنای  ۰۵/۰تر از داری کوچکبررسی کرد. در واقع سطح معنی
های پیشنهادی، ضریب مقبولیت مدل بود. یکی دیگر از اجزاء مدل

شده بود. مقدار این ضریب بین صفر و یک بود و هر تعیین تعدیل
چه این ضریب بیشتر باشد، به این معنی است که متغیرهای 

انستند، مقدار زیادی از واریانس متغیر وابسته را تبیین مستقل تو
های پیشنهادی ضریب تأثیر رگرسیونی استانداردشده نمایند. در مدل

(Beta) .برای تعیین سهم متغیرهای مستقل مشخص شد  
 های محیطدر گام اول از تحلیل رگرسیون، سه مدل براساس شاخص

یر آباد، متغمحله مفتدرونی پیشنهاد شد. در مدل پیشنهادی برای 
شده را از تغییرات استرس درک %۶/۵۴طراحی داخلی بالغ بر 

آباد تنها یک متغیر به عنوان بینی کرد در واقع در محله مفتپیش

بین تعریف شد. در مدل پیشنهادی برای محله مرداویج، متغیر پیش
عالوه بر متغیر طراحی داخلی، فضای سبز داخل ساختمان و 

 بین برای استرسر دریافتی طبیعی از متغیرهای پیشهمچنین نو
شده مشخص شدند. براساس نتایج تحلیل رگرسیون خطی، درک

و  %۲۰فضای سبز داخل ساختمان  %۵/۵۸شاخص طراحی داخلی 
شده در از تغییرات استرس درک %۵۸شاخص نور دریافتی طبیعی 

العات ام اطبینی کردند. در نهایت با تحلیل تممحله مرداویج را پیش
در نمونه آماری پژوهش، ضریب تعیین تعدیل شده، مدل بهتری را 

)، %۶/۱۹های کیفیت ابنیه (پیشنهاد کرد. براساس این مدل، شاخص
)، متغیرهای %۳/۴۳) و نور دریافتی طبیعی (%۵/۴۱طراحی داخلی (

های شهری بودند (جدول شده در محلهبین برای استرس درکپیش
۴.(  

های مربوط های محیط بیرونی، مدلبراساس شاخص در گام دوم،
های مورد مطالعه پیشنهاد شدند. براساس نتایج محله زبه هر یک ا

آباد، تحلیل رگرسیون خطی، در مدل پیشنهادی برای محله مفت
گیاهی و همچنین امنیت محیط به عنوان های تنوع پوشششاخص

تغییرات استرس  از %۵/۳۶و  %۱/۴۱بین، به ترتیب متغیرهای پیش
شده را تعیین نمودند در مدل پیشنهادی برای محله مرداویج، درک



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآزاده و همکاران ــــــــــــــــــــــــــــــ درضایس ۳۶۴

   ۱۳۹۸ تابستان، ۳، شماره ۳۴دوره                                     نامه تحقیقات جغرافیاییفصل

بین برای استرس عمل کردند. پنج شاخص به عنوان متغیرهای پیش
)، کاربرد مناسب % ۹/۶۸این متغیرها شامل تنوع پوشش گیاهی (

)، امکان %۷/۷۲روها ()، کف سازی پیاده%۶/۴۷رنگ در فضا (
) بودند. ۴۸ /۵) و کیفیت فضاهای همگانی (%۶/۹۶روی (پیاده

نهایتًا نتایج تحلیل رگرسیون برای نمونه آماری پژوهش، نشان داد 
گیاهی، پاکیزگی محیط و امنیت محیط، که متغیرهای تنوع پوشش

 هایشده در محلهبین برای استرس درکهای پیشعنوان شاخص به
  ). ۴شهری نقش داشتند (جدول 

های دو بعد های نهایی براساس مجموعه شاخصدلدر گام سوم، م
ها در واقع کیفیت درونی و بیرونی پیشنهاد شدند. در این مدل

های مستقل تحلیل شدند. محیط درونی و بیرونی به عنوان شاخص
 آباد، کیفیت محیط درونیدست آمده در محله مفته براساس نتایج ب

ات استرس از تغییر  %۴/۳۵و کیفیت محیط بیرونی  ۵/۳۸%
بینی کردند در محله مرداویج کیفیت محیط درونی شده را پیشدرک

شده از تغییرات استرس درک %۵/۴۶و  %۸/۲۲و بیرونی به ترتیب 
	).۵را تعیین نمودند (جدول 

  
  های محیط درونی و بیرونیشده براساس شاخصمدلسازی تغییرات استرس درک )۴جدول 

  Fآماره   نوع شاخص  مدل
  داریسطح معنی
 Fآماره 

ضریب تعیین 
  تعدیل شده

	.Sig  ضریب استاندارد  بینمتغیرهای پیش

  آبادمحله مفت
n ۲۰۳=  

  ۴۸۹/۰  ۰۰۰/۰  ۲۰۹/۲۵  محیط درونی
  مقدار ثابت
  طراحی داخلی

۶۹۴/۲  
۵۴۶/۰-  

۰۰۰/۰  
۰۰۰/۰  

  ۴۴۶/۰  ۰۰۰/۰  ۵۷۰/۱۴  محیط بیرونی
  مقدار ثابت

  تنوع پوشش گیاهی
  امنیت محیط

۵۳/۲  
۴۱۱/۰-  
۳۶۵/۰-  

۰۰۰/۰  
۰۲۳/۰  
۰۰۳/۰  

  محله مرداویج
n ۲۳۱=  

  ۴۷۳/۰  ۰۰۰/۰  ۸۴۱/۲۶  محیط درونی

  مقدار ثابت
  طراحی داخلی

  فضای سبز داخل ساختمان
  نور دریافتی طبیعی

۲۸۱/۲  
۵۸۵/۰-  
۲۰۰/۰-  
۵۸۰/۰-  

۰۰۰/۰  
۰۰۱/۰  
۰۱۲/۰  
۰۰۲/۰  

  ۵۸۶/۰  ۰۰۰/۰  ۰۸/۲۸  محیط بیرونی

  مقدار ثابت
  تنوع پوشش گیاهی

  سب رنگ در فضاکاربرد منا
  روهاکف سازی پیاده
  رویامکان پیاده

  کیفیت فضاهای همگانی

۴۱/۲  
۶۸۹/۰-  
۴۷۶/۰-  
۷۲۷/۰-  
۹۶۶/۰-  
۴۸۵/۰-  

۰۰۰/۰  
۰۰۰/۰  
۰۰۸/۰  
۰۰۰/۰  
۰۰۰/۰  
۰۰۰/۰  

نمونه آماری 
  پژوهش
n ۴۳۴=  

  ۶۸۶/۰  ۰۰۰/۰  ۰۹/۱۱۹  محیط درونی

  مقدار ثابت
  کیفیت ابنیه
  طراحی داخلی

  نور دریافتی طبیعی

۸۴/۲  
۱۹۶/۰-  
۴۱۵/۰-  
۴۳۳/۰-  

۰۰۰/۰  
۰۰۷/۰  
۰۰۰/۰  
۰۰۰/۰  

  ۷۰۷/۰  ۰۰۰/۰  ۱۹/۸۸  محیط بیرونی

  مقدار ثابت
  تنوع پوشش گیاهی
  پاکیزگی محیط
  امنیت محیط

۶۶/۲  
۲۷۱/۰-  
۲۳۹/۰-  
۳۴۴/۰-  

۰۰۰/۰  
۰۲۷/۰  
۰۰۵/۰  
۰۰۰/۰  

  
  های کیفی مسکنشده براساس شاخصمدلسازی تغییرات استرس درک )۵جدول 

	.Sig  ضریب استاندارد  بینمتغیرهای پیش  ضریب تعیین تعدیل شده Fآماره  داریسطح معنی  Fآماره   مدل

  آبادمحله مفت
n ۲۰۳=  

۵۱۷/۹۷  ۰۰۰/۰  ۴۸۹/۰  
  مقدار ثابت

  کیفت محیط درونی
  کیفیت محیط بیرونی

۷۰/۲  
۳۸۵/۰-  
۳۵۴/۰-  

۰۰۰/۰  
۰۰۰/۰  
۰۰۰/۰  

  محله مرداویج
n ۲۳۱=  

۳۶۵/۹۸  ۰۰۰/۰  ۴۵۸/۰  
  مقدار ثابت

  فت محیط درونیکی
  کیفیت محیط بیرونی

۸۱/۲  
۲۲۸/۰-  
۴۶۵/۰-  

۰۰۰/۰  
۰۷۰/۰  
۰۰۰/۰  

  نمونه آماری پژوهش
n ۴۳۴=  

۰۴۲/۵۲۷  ۰۰۰/۰  ۷۰۸/۰  
  مقدار ثابت

  کیفت محیط درونی
  کیفیت محیط بیرونی

۸۰/۲  
۳۱۰/۰-  
۵۴۷/۰-  

۰۰۰/۰  
۰۰۰/۰  
۰۰۰/۰  
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  بحث
له حشده در دو مدرکدر این پژوهش رابطه کیفیت مسکن و استرس

نتایج تحلیل رگرسیون به طور کلی از کالنشهر اصفهان بررسی شد. 
نشان داد که متغیرهایی مانند طراحی داخلی، فضای سبز داخل 
ساختمان، نور دریافتی طبیعی، کیفیت ابنیه، تنوع پوشش گیاهی، 

، رویروها، امکان پیادهسازی پیادهکاربرد مناسب رنگ در فضا، کف
ی، پاکیزگی محیط و امنیت محیط بیشترین کیفیت فضاهای همگان

های شهری دارند. تأثیرگذاری را بر میزان استرس ساکنان محله
های پیشنهادی نشان از آن دارد که در محله خالصه نتایج مدل

گیاهی و امنیت های طراحی داخلی، تنوع پوششآباد شاخصمفت
یج، مرداومحیط بیشترین تأثیرگذاری را بر استرس دارند. در محله 

هشت شاخص طراحی داخلی، فضای سبز داخل ساختمان، نور 
گیاهی، کاربرد مناسب رنگ در فضا، دریافتی طبیعی، تنوع پوشش

روی و کیفیت فضاهای همگانی روها، امکان پیادهکف سازی پیاده
بین بیشترین تأثیرگذاری را بر استرس به عنوان متغیرهای پیش

ا حاکی از آن است که مساکن شهری هبحث و تحلیل یافتهدارند. 
های مختلفی که دارند، باعث افزایش و یا کاهش به واسطه کیفیت
توان گفت مساکن با کیفیت پایین، شوند و میاختالالت روانی می

	;526	2000:	al,	et	Evans]دهند اختالالت روانی را افزایش می

Harvey,	 2001:	 571;	 Evans	 et	 al,	 2003:	 475;	
Lawrence,	2006:	540] .سریواستاوا [Srivastava,	2009] 

روانی در کشور هند انجام  پژوهشی را با عنوان شهرنشینی و سالمت
مشخص شد که شهرنشینی تنها با است. در این پژوهش  داده

افزایش جمعیت در شهرهای هند اتفاق افتاده و با رشد اقتصادی، 
معیت شهری عمدتًا با است. لذا ج اجتماعی و فرهنگی همراه نبوده

روانی  کمبود خدمات و فقر مواجه بوده و همین فقر، سالمت
 هایاست. این پژوهش با یافته شهروندان را تحت تأثیر قرار داده

آباد که با فقر و کمبود پژوهش ما انطباق دارد. در واقع در محله مفت
، دامکانات مواجه بوده و از کیفیت مسکن مناسبی برخوردار نیستن

استرس بیشتری بین افراد مشاهده شد. در محله مرداویج که از 
  خدمات بهتری برخوردار است، افراد استرس کمتری داشتند.

در پژوهش خود میزان  [2013	Hanes,	&	Beil] بیل و هانس
شده را در دو محیط طبیعی و مصنوعی مورد بررسی استرس درک

های طبیعی و ر محیطقرار دادند. نتایج نشان داد که قرارگیری د
همچنین دهد فضاهای سبز تا حد زیادی استرس را کاهش می

پژوهشی را  [2017	al,	et	Triguero‐Mas]و همکاران  تریگوارو
روانی شهروندان  در خصوص ارتباط فضای سبز بیرونی و سالمت

انجام دادند. در این پژوهش مشخص شد که، تماس شهروندان با 
، تأثیر بسیار باالیی در کاهش استرس دارد. هافضاهای سبز و پارک

پژوهش نیز مشخص شد که دسترسی به فضای سبز در محله این در 
است تا افراد استرس کمتری داشته باشند.  مرداویج باعث شده

 [2015	al,	et	Knöll] و همکاران نولهای پژوهش براساس یافته
 بینیپیششده را از تغییرات استرس درک %٦/٥٤فضاهای عمومی 

های پژوهش نیز نشان داد که کیفیت در این راستا یافته. کنندمی

از تغییرات استرس  %٥٤و  ٣١محیط درونی و بیرونی به ترتیب 
های آماری نشان داد که کنند. تحلیلبینی میشده را پیشدرک

شده وجود های مسکن و استرس درکصارتباط معناداری میان شاخ
وان این فرضیه را ثابت کرد که کیفیت مسکن و تدارد. بنابراین می

 النسیاپهای مسکونی، بر میزان استرس افراد تأثیرگذار است. محیط
با بررسی هفت شهر  [2018	al,	et	Avila‐Palencia]و همکاران 

اروپایی به این نتیجه رسیدند که دسترسی به مسیرهای پیاده و 
روانی شهروندان  متسواری در شهرها در بهبود سالقابلیت دوچرخه

های پژوهش ما تأثیر قابل توجهی دارد. این پژوهش نیز با یافته
انطباق دارد. در واقع نتایج نشان داد در محله مرداویج دسترسی به 
مسیرهای پیاده و دوچرخه در بیرون از مساکن شهری ارتباط معنادار 

  شده افراد دارد. و قابل توجهی با استرس درک
های محیط بیرونی و رابطه شاخص [2018	Liu,	&	Li] لی و لیو
شهر چین بررسی  ١٢های مسکن را با استرس مهاجران، در شاخص

کردند. نتایج این پژوهش نشان داد که ساکنان مسکن غیررسمی 
شده و بدترین وضعیت سالمت دارای باالترین سطح استرس درک

ر بررسی د [2015	al,	et	Melis]و همکاران  ملیسهستند.  وانر
شهرهای ایتالیایی به این نتیجه رسیدند که عوامل شکل دهنده به 
ساختار شهری همچون دسترسی به حمل و نقل عمومی و همچنین 

 نتایج .های شهری تأثیر بسیار قوی بر سالمت روان دارندتراکم
نیز نشان داد دسترسی افراد به حمل و نقل عمومی،  پژوهش

 جود فضای سبز در محیط ساختهمسیرهای پیاده و دوچرخه و و
دهد. بنابراین نتایج مطالعات این شده، استرس را کاهش می

عنوان یک دهد که شهرها بهها نشان میپژوهش و سایر پژوهش
دادن به سالمت روانی شهروندان عمل نیروی قدرتمند در شکل

	,Pavoni	&	Brighenti	2013;	al,	et	Lederbogen]کنند  می

2017;	Madebo	 et	 al,	 2016;	 Pilkington	 et	 al,	 2008;	
Galea	et	al,	2005]  و در راستای کاهش اختالالت روانی نباید از

	شده و کیفیت مساکن شهری غافل شد. محیط ساخته
. پژوهشگران شده استاین پژوهش در دو محله شهر اصفهان انجام 

ا ر های دیگر ممکن است نتایج متفاوتی در کشورها، شهرها و محله
 ریزانمورد توافق همگان آن است که برنامه ه نمایند. اما نکتهیارا

شناسان باید بیش از گذشته با یکدیگر ارتباط داشته شهری و روان
باشند. این ارتباط و هماهنگی به معنای ادغام مالحظات بهداشتی 

ای هاست تا اثرات منفی مسکن و محیط شهریریزیو اصول برنامه
  ح و روان انسان کاهش یابد.مسکونی بر رو

  

  گیرینتیجه
کیفیت مسکن شهری به واسطه آنکه، افراد بیشتر اوقات خود را در 

تواند باعث افزایش یا کاهش استرس کنند، میآن سپری می
های شهری جدید تنها افزایش تعداد شده شود.در توسعهدرک

کن سریزی و طراحی مبلکه در برنامه ،واحدهای مسکونی مهم نیست
باید به این موضوع توجه کرد که مسکن، مکانی است که افراد بیشتر 

ای طراحی شود گونهکنند. لذا باید بهاوقات خود را در آن سپری می



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآزاده و همکاران ــــــــــــــــــــــــــــــ درضایس ۳۶۶

   ۱۳۹۸ تابستان، ۳، شماره ۳۴دوره                                     نامه تحقیقات جغرافیاییفصل

  که اثرات منفی بر روح و روان انسان نداشته باشد. 
  

  است. موردی از سوی نویسندگان گزارش نشدهتشکر و قدردانی: 
وهش با شناسه اخالق این پژتأییدیه اخالقی: 

IR.UI.REC.1398.024  در کمیته اخالق دانشگاه اصفهان تصویب
  گردید.
  است. موردی از سوی نویسندگان گزارش نشدهمنافع:  تعارض

 ؛)٪۵۰پژوهشگر اصلی ( ،سیدرضا آزاده (نویسنده اول)سهم نویسندگان: 
 ه/نگارنده مقدمه/نگارندکمکی جمال محمدی (نویسنده دوم)، پژوهشگر

دوست (نویسنده سوم)، پژوهشگر حمیدطاهر نشاط ؛)٪۲۵بحث (
  )٪۲۵آماری ( گرتحلیل/شناسروش/کمکی

ریزی شهری از این مقاله از رساله دکتری جغرافیا و برنامه منابع مالی:
یزیکی ف-دانشگاه اصفهان با عنوان "بررسی ارتباط بین کیفیت کالبدی

ر راستای توسعه پایدار محالت مسکونی و سالمت روانی شهروندان د
  است. شهری" استخراج شده
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