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  چكیده
شده هایی گشت که یکی از مهم ترین امروزه در جامعه بشری  که همه چیز ماشینی و صنعتی شده است باید به مراتب دنبال گم

گمشده ها آرامش روان است.گاهی در این جامعه ی تمدن یافته مجالی برای این نیست که اندک زمانی برای دل خودمان باشیم و 

ته نه تنها مجال بلکه پیاده راهی باب دل و مطلوب را نمی توان یافت حال با ساخته شدن پیاده راهی برای اولین بار قدم بزنیم.الب

در شهر رشت این مقاله سعی بر این دارد تا با استفاده از روش توصیفی و پیمایشی که مبتنی بر کسب حقایق و تجزیه و تحلیل 

روانی را _ آیا طراحی پیاده راه هایی از این قبیل می تواند امراض روحی-1التی از قبیل )آنها می باشد و تنظیم پرسشنامه به سوا

چه عواملی می تواند -3روانی نقش دارد؟-آیا کیفیت عینیت در طراحی مبلمان شهری جهت ارتقاء سالمت روحی- 2درمان کند؟ 

رض بر این است که در پیاده راه های شهری فاکتور هایی در ارتقا سالمت روحی و روانی موثر باشد؟( پاسخ دهد. در این پژوهش ف

که می تواند انسان را به آرامش روانی سوق دهد به دو دسته ی منظر طبیعی و مصنوع تقسیم می شود که کمک قابل توجه ای 

 .به درمان بیماری های روانی می کند

 

 ی محیط،منظر شهریپیاده راه، سالمت روان،روانشناس معماری پایدار، کلیدی: های واژه

 

  مقدمه -1

کنند، به یکی از انواع  های مدرن امروزی که در چارچوب شهرهای مدرن زندگی می گویند غالب انسان طور که دانشمندان می آن

تررین و   صورت سطحی درگیرند و بعضی دچار جدی کمتر، بعضی بیشتر. بعضی به  مبتالیند. بعضی های روحی و روانیاین بیماری

توانیم منکرر آن شرویم کره     ها نبوده اما نمی اند که اگر بپذیریم زندگی مدرن منشأ بروز آن ترین اختالالت روحی و روانی پیچیده

وجرود طرراوت و شرادابی در محریط زنردگی، از       عواملی مثل عردم .شان در تشدید آن نقشی تاثیرگذار داشته نوع زندگی شهری

کنیم، هرر رو  سرالمی    دیوارهای شهری که در آن زندگی می و وچه و خیابان و درچهاردیواری خانه ومحل کار گرفته تا محیط ک

هرای   ای از بیمراری  لحاظ ژنتیکری و طبیعری زمینره    کند، چه برسد به کسی که به های سطحی می را هم دچار حداقل افسردگی

جا اسرت کره از    شکل اینم .د شوددر درون خود دارد کافی است که در چنین محیطی قرار بگیرد تا بیماری آن تشدی را روحی

چه کم، طراوت و نشرا  و شرادابی    های باز و بسته شهری است و آن  های بصری محیط بد ماجرا آن چیزی که زیاد است آلودگی

 ها ارتباطی معماری با رو  و روان و شادابی و افسردگی انسان. که از درودیوار کوچه و خیابان شهر و... به زندگی آدم تزریق شود

اید که وقتی از کشوری به کشوری، شهری بره شرهری،    حال توجه کرده العاده تاثیرگذار است. آیا تا به مستقیم دارد و عاملی فوق

شوید، این تغییرر موقعیرت بره     طور کلی وقتی از فضایی وارد فضای دیگری می خیابانی به خیابانی، ساختمان به ساختمانی یا به

اندوه، غرور و افتخار، عظمت و بزرگری، حقرارت و کروچکی،     و غمد؟ حس شادابی و پرانرژی بودن، کن شما چه احساسی را القا می
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)معمراری و شرهر سرازی همشرهری      .کنجکاوی و... این همه تاثیر روانی فضا روی انسان است و معماری هنرر سراماندهی فضرا   

ایجاد شده اند.نظریات معاصرری   سالمت انسان رویکرد ها و نظریات مختلفی در جهت توضیح و سنجش تاثیر طبیعت بر( ۹1،؟،

( ۹1، 3ر طبیعی استرس را کاهش مری دهند.)حمیرد، بابرامیری،    الریچ پیش بینی کرده اند که مناظ مانند نظریه بهبود استرس

ورد. می گوید: در آغاز ظلمات مقدس حکمفرما بود و از این ظلمات نور سر بر آ "شکل، صوت، رنگ و شفا" کتاب تئو گیمبل در

نور و تاریکی، رقص آفرینش را به پایکوبی برخاستند و بدینگونه رنگ های لطیف متولد گردیدنرد.از آنجرا کره بخرش مهمری از      

تعامل انسان با محیط پیرامون به رنگ ها مربو  است، توجه به رنگ ها به عنوان عناصر زیبا بخشی به محریط پیرامرون انسران    

 .(۹2، ؟، ارانو همک اهمیت ویژه ای دارد.)کاظمی

اهداف تحقیق -2  
روحری  نظرشهری مناسب جهت ارتقاء سالمت یکی از اهداف اصلی مهم و کلیدی این تحقیق این است که راه های رسیدن به م

و روانی افراد حاضر در آن را بتواند شناسایی کند به همین دلیل راه های رسریدن بره ایرن مهرم را توانسرتیم برا جرز در آوردن        

از قبیل شناخت انسان و نیاز های او ،شناسایی راه های رسیدن بره آرامرش ،شناسرایی عوامرل کالبردی ،ادراکری و       اهداف کلی 

روانشناختی موثر بر ایجاد آرامش و سپس در انتها کشف و ارائه ی مدلی که منجر به رسیدن  هردف کلری کره ارتقراء سرالمت      

 . شد را ارائه دهدروحی و روانی افراد استفاده کننده از پیاده راه می با

  سواالت تحقیق -3

 روانی را درمان کند؟ –آیا طراحی پیاده راه هایی از این قبیل می تواند امراض روحی  -1

 روانی نقش دارد؟-آیا کیفیت عینیت در طراحی مبلمان شهری جهت ارتقاء سالمت روحی -2

 چه عواملی می تواند در ارتقا سالمت روحی و روانی موثر باشد؟ -3

 ی تحقیقفرضیه  -4
در این پژوهش فرض بر این است که در پیاده راه های شهری فاکتور هایی که می تواند انسان را به آرامش روانی سوق دهد بره  

دو دسته ی منظر طبیعی و مصنوع تقسیم می شود که منظر طبیعی چون درختان و آب و سایه و... و منظرر مصرنوعی را مری    

ی مثال زد.اما نگارنده معتقد است که سه عامل اساسی در ارتقای سرالمت روحری و روانری    توان مبلمان های شهری و نور پرداز

عوامل روانشناختی می شود که فرض خود را بر این اسلوب قرار -3عوامل ادراکی -2عوامل کالبدی -1افراد موثر است که شامل 

ی سربز صردای آب و فرواره هرا و در عوامرل      داده است که در عوامل کالبدی دسترسی ها در عوامل ادراکی بروی چمرن و فضرا   

روانشناختی ایجاد حس امنیت را می توان به عنوان موثر ترین عوامل در ارتقرا  سرالمت رو  و روان افرراد اسرتفاده کننرده از      

 پیاده راه دانست. 

 روش تحقیق-5
یک مطالعه ی توصریفی و پیمایشری   این تحقیق پیاده راه اعلم الهدی شهر رشت را مورد بررسی و کنکاش قرار می دهد توسط 

که مبتنی بر کسب حقایق و تجزیه و تحلیل آنها می باشد.محقق در پی آن است که دوره ای را کره از مردت سراخت پیراده راه     

اعلم الهدی می گذرد را به کمک نظر سنجی شهروندان مورد بررسی قرار دهد که تا چره انردازه ایرن پیراده راه باعر  جرذب و       

کاربران و افزایش کیفی زندگی شهروندان و همچنین سالمت روحی و روانی و برازدهی بیشرتر در جامعره شرهری     افزایش کمی 

 شده،  و در ایجاد محیطی آرام بخش و مفر  ویژه ی شهروندان کمک نموده است.

 پیشینه تحقیق -6
نموده اند سبک های جدید را ارائره   تالش برای طراحی مناسب شهری قدمتی دیرینه دارد و بسیاری از مکاتب و طراحان تالش

دهند. بر همین مبنا بح  هایی نیز در ارتبا  با طراحی و ساخت شهری و ارتبا  ان با هویت و فرهنگری شرکل گرفتره اسرت.     

، در زمینه نشانه شناسی؛ تئروری  1۹43برای نمونه در مکتب روانشناسی اسالمی، تحقیقات آبراهام مازلو و معرفی هرم نیازها در

ی مارشال مک لوهان مربو  به رسانه ها و این که رسانه پیام است، طر  نمودن مسئله دهکرده جهرانی و اعتقراد بره تقلیرل      ها



3.th International Congress on Civil Engineering , Architecture 

 and Urban Development 

29-31 December 2015, Shahid Beheshti University , Tehran , Iran 

 3 

فاصله ها به کمک تکنولوژی و رسانه ها، در زمینه روانشناسی رفتارگرایی نیز می توان به پژوهشگرانی نظیر واتسرون و اسرکینر   

کاربر محور، اولین بار توسط دونالد نورمن مطر  شد. به موجب ایده جدید نورمن، طراحری  اشاره کرد. اما تجربه کاربر و طراحی 

محصول باید سه سطح مختلف از پردازش شناختی و احساسی را در بر بگیرد یعنی سطو  غریزی، رفتاری و تفکری.که بیشرتر  

ر زمینه ی طراحی طبیعت و تاثیر آن برر آرامرش   از جنبه های بررسی مبلمان و تاثیر آن می توان به این منبع رجوع کرد اما د

روانی انسان می توان به مقاالتی از قبیل عملکرد های محیط های سبز و طبیعی در ارتقا  سالمت روحی و روانی انسان نوشته 

ی نیکی توکلی و دکتر حمید ماجدی، رویکردی تحلیلی به طراحی و مدیریت پرارک هرای شرهری و رابطره ی آن برا سرالمت       

هروندان نوشته ی دکتر اکرم الملوک الهیجانیان و دکتر شادی شیعه بیگی، بررسری رابطره ی فضرای سربز برا سرالمت روان       ش

 جمه حمید و آقای محمد بابا میری.نوشته ی خانم ن

 تعاریف-7

فاهیم اصلی به منظور تهیه ی چارچوب نظری مناسب برای بررسی موضوع مورد مطالعه و نیل به هدف تحقیق، الزم دیده شد م

مورد استفاده و روابط بین آنها و همچنین روش به کار رفته، به ترتیبی که در پی میآیند، در این تحقیق به اختصار مورد بحر   

 nativeهموطن  nationبه معنای تولد که از آن لغت های ملت  naturaاز لغت ناتورا  natureلغت طبیعت  قرار گیرند.

فته شده اند، گرفته شده است. طبیعت و ملت نه تنها دارای ریشه ی التین یکسانی هسرتند بلکره   نیز گر innateو مادر زادی 

تاریخچه ی مشترکی هم دارند و همواره یکی از آنها در حال توضیح دیگری بوده است. بسیاری از کشور ها هویت ملی شردن را  

آرامش واژه . ر سوئد یا صحرای سفید در کانادا داردبا فضای سبز موجود در کشورشان مشخص کرده اند.مثل نقشی که جنگل د

ترا کنرون    آدمری از آغراز خلقرت    و نظر انسانها بوده است, به تحقیق یکی از مطلوب های مفهومی است که از دیرباز مورد توجه

وقرار،   - 2ن . )اِمرص .( آرامیرد   - 1)مِ(  : فرهنگ فارسری معرین   از اضطراب ها ونگرانی ها بوده است رسیدن به آرامش و دوری

[ ِ  م]  آرامش . لغت نامه دهخدا سکون – 6صلح وآشتی .  - 5فراغت ، آسایش .  - 4) اِ.( خواب کوتاه و سبک .  - 3سنگینی . 

. آسرایش، آسرودگی، اسرتراحت، راحرت،     1: فرهنگ واژگان مترادف و متضراد .   آرمِش.  سکون.  آرامیدن از مصدر اسم(  اِمص)

. سرکینه،  5. امان، امنیرت، ایمنری   4. آرام، تسکین، سکون، قرار 3. آشتی، صلح، صلحجویی، مسالمت 2غت راحتی، فراغبال، فرا

. 5. ]مجراز[ امنیرت.  4. سرکوت  3. سرکون. 2آسایش؛ آسرودگی؛ فررا    [ārāmeš  : فرهنگ لغت عمیدو  بلوا آشوب، ≠طمانینه 

آرامرش گهرواره ای از خراک و پلاره ای بره افرالک        »گویرد :   جبرران خلیرل جبرران مری    .  ح]مقابلِ جنگ[ ]قدیمی، مجاز[ صرل 

خواهی بگو، خدا، قانون، نظرم کائنرات    ویلیام جیمزمعتقد است: اتاصال به رو  عالم خلقت یا جان جانان )آن را هر چه می«است

دریر    و احسان بری کند که آثار ظاهری آن نیکویی  و...( کاری است با اثر و نتیجه. نتیجة آن اطمینان و آرامشی باطنی ایجاد می

کم و زیراد بره طبیعرت بسرتگی داریرم. ویکترور فرانکرل         است. ویلیام جیمز معتقد است ما هر چه بگوییم و هر کاری بکنیم، بی

 کند.   داند و امتیاز اساسی او را در بعد روحانی و متعالی معرفی می ماهیت انسان را متشکل از سه بعد جسم، روان و رو  می
  نیازهای انسان-8
اسخگویی به نیازهای انسان ازجمله نیاز به خلوت،کسب آرامش،تامل،خودارزیابی وخودشکوفایی،بر تنش زدایی وافزایش میرزان  پ

بهداشت  روان به صورت فردی وجمعی موثر است وحضور مناسب طبیعت در محیط کالبدی زندگی میزان بسریاری از بیمراری   

نیاز یک مفهوم عام و فراگیر است که در علوم  .(88-71-د.)شاهچراغیی دههای روانی،جسمی واجتماعی در جوامع را کاهش م

 .«عبارت است از حالت محرومیت، کمبود و فقدان در ارگانیزم»شناسی، نیاز  مختلف، کاربردهای متفاوتی دارد. در روان

 تاثیرات طبیعت بر سالمت روحی و روانی انسان -9
ر سالمت جسمانی موجب آرامش روان، بازده ی کاری بیشتر و کیقیت زندگی برترر  اصوال فضای سبز مناسب در شهر ها افزون ب

می شود و این در حالی است که در طراحی شهر ها به این جنبه ها توجه چندانی نمی شود و در نتیجه در شرهر هرا بیشرتر از    

از جمله تراثیرات   (310، 13۹1ری،ت.)نجمه حمید،محمد بابا میروستا ها سالمت روانی و سالمت اجتماعی در معرض آسیب اس
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طبق . ناشی از زندگی در فضای سبز کاهش تاثیرات منفی ناشی از استرسی است که امروزه به میزان زیادی افزایش یافته است 

نظریه ی بهبود استرس الریچ، کاهش استرس از واکنش های عاطفی و زیبایی شناختی نسبت به محیط ایجاد می شود و مناظر 

عالوه بر آثراری کره در نتیجره ی قررار     ( 314د)همان سخ های عاطفی مثبت را گسترش و استرس را کاهش می دهنطبیعی پا

گیری در محیط و فضای سبز ایجاد می شود ، می توان گفت که در محیط طبیعی درختانی مانند کاج و گردو از خود مراده ای  

ه روی انسان دارای اثر فر  بخشی است، به گونه ای که ایرن مراده مری    به نام فیتونسید تولید و در هوا رها می کنند که این ماد

عالوه برر مروارد    )همان(تواند تعادل بین دو نیمکره ی مغز را به خوبی بر قرار سازد و حالت طبیعی و آرامش بخش را ایجاد کند

ها بر روی انسان می گذارند. رنرگ هرا   ذکر شده شاید بتوان تاثیرات مثبت بودن در طبیعت را ناشی از تاثیراتی دانست که رنگ 

همچنین مطالعات نشان داده انرد کره زنردگی در     (.84: 2010.) کوداما ، تاثیرات هیجانی و شناختی مختلفی را برمی انگیزانند

طبیعت عملکرد قلبی و عروقی را به گونه ای مثبت تحت تاثیر قرار می دهد میزان پاسخ های فیزیولوژیک به استرس را کراهش  

بی تردید فضای سبز و پارک های شرهری را   (.۹5: 2000می دهد و توانایی سازگاری با وقایع استرس را بهبود می بخشد) ولز ، 

باید در زمره اساسی ترین عوامل پایداری حیات طبیعی و انسانی در شهر نشینی امروز به شمار آورد.که گر به صورت صرحیحی  

و رو  انسان تاثیرات مطلوبی خواهند داشت.دانشمندان پی برده اند که فضای سبز می  برنامه ریزی شوند، در سالم سازی جسم

در گذشرته درخرت و    .(1388) رسول قربانی، راضیه تیمروری   ازی و کاهش خشونت مردم کمک کند.تواند به آرامش، جوان س

ن می کرده اند. درختان برای عرابران در  درختکاری چنان ارزش واالیی داشته است که معابر مهم شهری را با درخت زیبا و مزی

پیاده رو ها و حتی در سواره رو ها سایه ای مطلوب ایجاد می کنند. درختان به خصوص گونه های بزرگ نه تنها ترامین کننرده   

ی سایه هستند، بلکه نقش ساختمان های عمومی را ایفا می نمایند و جانشین گذر گاه ها، و ایروان هرای مسرقف و فضرا هرای      

یرونی مسقف می شوند که به عنوان بخشی طبیعی از فضای شهری در اغلب سکونت گاه هرای زاغره نشرین وجرود ندارنرد. در      ب

محل قرار گیری درختان بزرگ مکان هایی برای تجمع عمومی شکل می گیرند، و در مکران هرایی کره وجرود نداشرته باشرند،       

هنسال و درختان بزرگ موجب جرذب جمعیرت در اطرراف و پیرامرون     کاشته شده و از آنها نگهداری به عمل می آید.درختان ک

 .(4، 13۹2)نقی زاده،می شوند دخو

 معماری پایدار-10
محیط زیست انسانی مفهوم جامعی است ازمجموع تاثیرات عوامل بیرونری وروابرط انسرانها برا محریط ،نحروه برقرراری ارتبرا          

روانری انسرانها تراثیر مهرم وغیرقابرل انکراری دارد. )کراظم یرزدی         وتاثیرپذیری خصوصیات اکوسیستمها در کیفیت احساسری و 

( واضح است که دسترسی به اشکال مختلف طبیعرت از نیازهرای بنیرادین انسرانی و بنرابراین بخرش بسریار        6-13۹0-وعارفیان

در  ب ومریالدی در غرر  1۹و18ضروری فضاهای باز محسوب می شود.توجه به فضاهای سبز در قالب پارک های عمومی از قررن 

پاسخ به مطالبات اجتماعی به تسهیالت تفریحی وکاهش استرس های اجتماعی که عامل تهدید کننده نظام اجتماعی وسیستم 

حکومتی به شمار می روند، مورد توجه بوده است..هم اکنون حمایت های مردمی فراوانی جهت تامین فضاهای سبز عمرومی در  

شدی نیز در اهمیت فضاهای باز سبز در سالمت فیزیکی وروانی شرهروندان دیرده مری    نواحی شهری وجود دارد و تاکید رو به ر

(. یررک طررر  پایرردار همزمرران در پرری رسرریدن برره ارزش هررای زیباشررناختی ،زیسررت  ۹7و۹6-13۹2-شررود.)مظفر وهمکرراران

درصد طول عمر هر 7( در جوامع مدرن،بیش از 6-138۹-محیطی،اجتماعی،اقتصادی،اخالقی ومعنوی است.)زندیه وپروردی نژاد

شررخص در فضرراهای داخلرری مرری گررذرد،بنابراین ضررروریترین نقررش معمرراری خلررق محیطهررای سرراخته شررده ای اسررت کرره  

 (.28-امنیت،سالمت،آسایش فیزیکی،صحت روانی وبهره برداری ساکنان خود را تداوم می بخشد.)محمدی ده چشمه وهمکاان

 قابلیت های محیط-11
حیط ،لوئی کان واژه ی امکانات و النسلوت برراون طررا  منظرر صرالحیت هرا را اسرتفاده کررده        برای بیان مفهوم قابلیت یک م

است.مفهوم قابلیت در عین سادگی مفهومی قوی و بنیادین در نظریه ی طراحی محیطی است .مفهوم قابلیت محیطی به بعضی 

ده یا درخواست کننده دارد.گیبسون این مفهروم  از مفاهیم پیشین خود ربط دارد.کافکا معتقد بود که اشیا  کیفیتی دعوت کنن

را از مفهوم قابلیت اشیا  کورت لوین گرفته است. استفاده ی لوین از این واژه با استفاده ی گیبسون از واژه ی قابلیرت محریط   
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این قردر ایرن   متفاوت است. لوین معتقد بود که قدر یک شی به وسیله ی نیاز ها و ارزش های مردم به شی داده می شود بنابر 

رفتار انسان با محیط کالبردی ارتبرا    "چرچیل می گوید : (8۹کند.)پریسا احمدی،؟، شی با تغییر نیاز دریافت کننده تغییر می

گرذران اوقرات فراغرت     تنگاتنگی دارد انسان محیط فیزیکی را می سازد و سپس محیط فیزیکی است که انسان ها را می سازد.

جتماعی به محیط کالبدی که قابلیت بر طرف کردن نیاز های فعالیتی و روانری آن را داشرته باشرد،    همانند هر فعالیت فردی و ا

نیاز دارد.فضاهای باز و با کیفیت شهری می توانند به عنوان یک قرار گاه رفتاری بسیاری از نیاز های اوقرات فراغرت را برر آورده    

 .سازند

 تاثیرات رنگ بر محیط-12
ا هستند و می توانند زندگی شهری را سر زنده کنند. رنگ به عنوان یکی از مهم ترین عناصرر بصرری   رنگ ها زبان احساسات م

می تواند نمودی فعال و تاثیر گذار در منظر عمومی یک شهر داشته باشد. رنگ در معماری نه تنهرا یرک ویژگری اساسری بلکره      

ناب است ، می باشد و یک ارزش فرهنگری بره لحراظ     تشکیل دهنده ی بخشی از میراثی که ما فوق ارزش های زیبایی شناسی

انسان شناسی تلقی می شود.رنگ بر خالف فرم، حجم، نما و یا کف سازی در الیه ای پنهان قررار دارد و بسریاری از مرا هنگرام     

ن تمرایالت  مشاهده ی یک منظر شهری به طور نا خود آگاه و یا خود آگاه از رنگ های موجود تاثیر می گیریم.به طور کلی میرا 

اشخاص و رنگ های خاص رابطه ی بسیار حساسی وجود داد و ذهن انسان از رنگ ها تاثیر می پذیرد. یکری از سراده تررین راه    

ی هررای برراز گردانرردن آرامررش برره انسرران اسررتفاده از رنررگ هررای مناسررب علرری الخصرروص در مبحرر  زیباسررازی شررهری مرر  

و تاثیر آنها به حالت های روانی افراد از مباحر  بسریار جالرب و مهرم بره       ،؟( روانشناسی و فیزیولوژی رنگ ها۹2باشد.)کاظمی،

شمار می رود. هر رنگی به مقتضیات خاصیت خود اثری بر روان انسان دارد که با رفتار های اجتماعی و روانی او مررتبط اسرت.   

رند.لوفونتاین رنگ سربز را بررای زنردگی    به گفته ی روانشناسان ، رنگ سبز گیاهان بر سیستم اعصاب ، اثر خوشایند فراوانی دا

 .،؟(۹3آدمیان یک نیاز بزرگ دانسته است)معروف،

 طراحی مناسب شهری:-13
سیمای شهرهای اقصی نقا  جهان که تاچندی پیش هرکدام درون خود دنیایی متفاوت داشت هرروزباسرعتی افزون ترر درپری   

 13۹3امر همسانی ویکنواختی رابه بار آورده است )میرپادیاب،  محو شدن آن چیزی است که به آن هویت مستقل می داد واین

طراحی باع  ایجاد نظم،زیبایی ومقیاس می شود:نظم مبتنی بر آرایش منطقی وقابل فهم عناصر مستقل می باشد که ترتیب (2:

ذهن اسرت کره حرس     ورابطه یک عنصر با عناصر دیگر را دربر میگیرد.زیبایی درواقع همان کیفیت تعالی احساسات ودرخشش

زیبایی شناختی وتاثیر بصری خارجی رابه همراه دارد ومقیاس درجهت متناسب نمودن عناصرر در ابعراد انسرانی حرکرت ممری      

در طراحری شرهری،کف سرازی    ( 7ی شرود.) صرالحی، ؟،  کندوسبب به وجود آمدن رفاه وآسایش در روابط فضایی برا محریط مر   

بر،مسیرهای پیاده رو ها وپل های عابر پیاده ،قطعا اثر مثبتی در رفتار شرهروندان  مسیرهای پیاده،فضاسازی مناسب وصحیح معا

محیط شهری چیزی نیست جرز فضرای زنردگی روز مرره     ( 481،؟،)بقایی وهمکارانواستفاده کنندگان از محیط را خواهد داشت

ار، ادراک می شود ایرن محریط شرهری کره     شهروندان که هر روز به صورت آگاهانه یا نا آگاهانه در طول راه، از منزل تا محل ک

فضایی عمومی شمرده می شود، نقطه ی اشتراک زندگی کلی شهروندان است.ارضای نیاز های اولیه مانند مسکن و رفراه نسربی   

باع  رویکرد به مسائل کیفی خواهد شد.نا رضایتی عمومی از فقر زیبایی شناختی محیط های شهری و نرا رضرایتی از کاسرتی    

باع  عدم ارضای روحی و روانی شهروندان شده رو به افزایش است.از آنجرایی کره جنبره هرای روانشناسرانه و ادراک      هایی که 

محیطی بخش جدایی ناپذیر از محیط پیرامون ماست،هر گونه نا رسایی روانی بر اعمال و عکس العمل هرای مرا، بریش از آنچره      

فی شهر وندان با فضا های شهری گرفته تا یکنواختی و بی مکانی بافت های تصور می شود،تاثیر می گذارد. از فقدان ارتبا  عاط

جدید،معضالتی هستند که نشان می دهند شهر سازی ما چه جنبه ی مهمی را نا دیده گرفته است.با ادامه ی این روال و عردم  

م یا شراهد اشرتباهات جدیرد خرواهیم     اعتنا به نیاز های روانی،حتی با توجیه )کمبود امکانات(و یا )محدودیت قانونی(شریک جر

 (1:  13۹3بود)میرپادیاب،سبک رو

 روانشناختی محیط:-14



3.th International Congress on Civil Engineering , Architecture 

 and Urban Development 

29-31 December 2015, Shahid Beheshti University , Tehran , Iran 

 6 

روانشناسی محیط را می توان روانشناسری انسران ومحریط پیرامرونش دانسرت.تاکنون تعراریف متنروعی از ایرن رشرته توسرط           

است که به مطالعه وتحلیرل تعرامالت    پژوهشگران انجام شده است.برخی معتقدند روانشناسی محیط ی شاخه ای از روانشناسی

فیزیکی  توجه دارد.برخی دیگر روانشناسی محیطری  -واکنش های انسان با جنبه های مختلف محیط اجتماعی وتقابالت تجارب،

را حیطه ای از روانشناسی میدانند که به فراهم کردن رابطه نظام مند بین  شخص ومحیط می پردازد.به هرحال می توان گفرت  

اسی محیطی مناسبات مشترک بین محیط فیزیکی ورفتار وتجربه انسان را مورد بررسی قرار مری دهرد. بره طرورکلی در     روانشن

روانشناسی محیطی تاکید همواره بر این بوده است که چگونه رفتار،احساسات وحس تندرستی انسان تحت تاثیر محیط فیزیکی 

مرتبط ودرهم تنیده بودن ادراک،شناخت وشررایط محیطری تاکیرد مری     روانشناسی محیط بر (.در2۹، 8۹میگیرد )جلیلی، قرار 

شود واین پیوستگی به ویژه هنگامی آشکار می شود که ادراک اشیا را از ادراک محیط تفکیرک کنیم.میرزان اطالعرات وآگراهی     

،یعنی بره چگرونگی   های دریافتی از محیط   به تنوع ودرجه تضاد اطالعات حسی بدست آمده وچگونگی تفکیک آنها از یکردیگر 

همره آنهرا نمری تواننرد      ردیابی الگوها بستگی دارد.این کار به  کمک تمام حواس وبه درجات متفاوتی امکان پرذیر اسرت.اگرچه  

مستقیما در تفکر واستدالل مورد استفاده قرار گیرند.به طور خالصه می توان گفرت کره نظریره بروم شرناختی ادراک،اطالعرات       

واس پنج گانه  ونیز ویژگی های نظام های جهت دهنده و حرکتی اصلی در محیط را مبنرای اصرللی   دریافتی از محیط توسط ح

نظام ادراکی انسان می داند.به بیانی دیگر رویکرد بوم شناختی ادراک فر می کند که تمام استفاده های برالقوه معرانی احتمرالی    

یربصری وقابل دریافت توسط نظام های دیگر ادراکری قابرل   یک شی بهطور مستقیم در شعاع دیدگان ویا در ساختار اطالعات غ

درک هستند فردباید بداند ودر بیشترموارد می آموزدکهبه دنبال چه چیز باشد،ادراک معنرا مبتنری برر طرر  واره هرای ذهنری       

مراعی  است.بر اساس مدل بوم شناختی ادراک معنی ومفهوم آنچه احساس وادراک می شود پریش از آن در عررف فرهنگری اجت   

هرمحیط آموخته شدهاند.به بیانی دیگر ویژگی های الگوی محیط ساخته شده با حواس پنج گانه وبا توجه به نظرام جهتدهنرده   

مولفه هرای روان شرناختی وادراکری شرامل مجموعره       (75،؟،د.) شاهچراغیاحساس وادراک می شود اما معانی باید آموخته شو

حیط های شهری حاصل می آید.این تعامالت گرچره ریشره هرای مختلفری دارنرد وبره       تعامالتی است که میان افراد ومکان یا م

کمک ابزارهای متفاوت حاصل می گردند اما نتیجه آنها مسراله ای ادراکری وروان شرناختی اسرت وبره گفتگروی خرالق میران          

است  وشامل ایجراد تصرویر ذهنری    شهروندان وشهر می انجامد.اصوال تاثیر این مولفه ها در جهت تامین نیازهای روانی وادراکی 

مناسب در شهر،فرصت خالق بودن،امکان جهت یابی مناسب در شهر،خوانایی،امنیت ورفاه اجتماعی است کرارکرد مولفره هرای    

روانشناختی و ادراکی در سطح کل شهر به گونه ای است که می توان با تعریف نمادها والمان های شهری که ویژه همان مولفره  

ور وافتخار نسبت به  شهر را در شهروندان به وجود آورد.این نمادها می توانند جنبه تراریخی یرا فرهنگری ویرا     است احساس غر

   .مطر  باشنداجتماعی داشته باشند ویا به دلیل تنها فرم خاص شان به عنوان المان های شهری 

 رابطه ی انسان و محیط-15
. اسرت  برخروردار  خاص پیچیدگی از انسانی تعامالت سایر به نسبت محیط و انسان تعامل انسانی، تعامالت مختلف انواع بین در

 بررای  هرم  و هسرتند  غایرب  پیرام  گیرندگان ،(طرا  مثال عنوان به) پیام فرستنده برای هم عبارتی به محیط، و انسان تعامل در

 از دارد، خرود  ذهرن  در پیرام  گیرنرده  از کره  تصویری با فقط گر ارتبا  تعامل، این در. است غایب پیام فرستنده پیام، گیرندگان

 تعرامالت  ایرن  بره  خاصری  پیچیردگی  موضوع این که کند می برقرار ارتبا  پیام گیرندگان با مصنوع محیط به دهی شکل طریق

 نسربت  دارند، محیط از که ذهنی تصویر با مخاطبین و مردم پیام، فرستنده حضور عدم با تعامالت نوع این در همچنین. دهد می

 دانشرپور، )اسرت ( وسریله  هرم  و پیرام  هرم ) پیونرد  عامرل  محریط  انسرانی،  تعرامالت  در واقرع  در. دهنرد  می نشان واکنش آن به

137۹،10۹). 

 جمع بندی مبانی نظری -16
کم و زیاد به طبیعت بسرتگی   ویلیام جیمز معتقد است ما هر چه بگوییم و هر کاری بکنیم، بیخوب است که باز یاد آوری شود 

ین طبیعت است که می تواند مایه ی رشد، تعالی و عزت یا مایه ی بیماری و انزوا و ... را ثمر دهد.با توجره بره ایرن    .یعنی اداریم

که در پژوهش دغدغه ی اصلی نگارنده سالمت رو  و روان است می توان جمع بندی را به سمتی سوق داد تا عللی را شناسایی 
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  و روان را  می شود بدین دلیل نگارنده سه عامل مهرم را در شناسرایی هرای    کند که مایه ی رشد، آرامش و تقویت سالمت رو

خود با عنوان کالبد،ادراک و روان مطر  می کند. همان طور که قبال اشاره شد ویکتور فرانکل ماهیت انسان را از سه بعد جسرم  

توسرط عرواملی چرون کالبرد و     دام اینهرا  و رو  روان می داند.این پژوهش بر آن است تا مطر  کند که رو  و روان وجسم هر ک

ادراک و روانشناختی با محیط در گیر هستند که اگر این درگیری به طور مثبت صورت گیرد مری توانرد جهرت ارتقرا  سرطح      

کیفی سالمت رو  و روان شود. حال چگونه بتوان آن را به سمت درگیری مثبت سوق داد این پژوهش مبراحثی را مطرر  مری    

می دارد که در عامل کالبد استاندارد های فضایی، دسترسی ها، جداره ها، کف سازی ها مروثر هسرتند در عامرل     کند مثال ابراز

ادراک تنوع رنگ، بوی چمن و فضای سبز، صدای آب و فواره ها؛ سایه ها و... می تواند نقش داشته باشد و در عامل روانشناختی 

ا خلوت، نوع مصالح مبلمان و رابطه آن با رفاه اسرتفاده کننردگان مری    عواملی چون تردد جمعیت، حس امنیت، فضای جمعی ی

 تواند دخیل باشد.
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 درباره ی رشت-17

که واحردهای مسرکونی پراکنرده    « گوهررود«و « زرجوب»ساختار شهر: شهر کنونی رشت ابتدا روستایی بوده میان دو رودخانه 

سجد یا بقعه و مزار بزرگواری شکل گرفته و هسته اولیره و قردیمی تررین    ای، در فضای جنگلی و با  های مرکبات آن به دور م

بخش شهر را به تدریج شکل بخشیده است. بافت اولیه و ساختار کالبد اصلی آن تا حد بسیاری به موقعیرت ممتراز جغرافیرایی،    

ن امر موجب سیر تدریجی آن بره  مبادالت بازرگانی و توسعه بازارهای بزرگ هفت گانه آن در دوره صفویه بستگی داشته و همی

رشت در ایرن دوره عبرارت   مهم ترین مکان ها در ساختار کالبدی شهر . (18، 1388سوی رشد و پیشرفت گردیده است)پندی، 

هسته های نخستین محالت هفت گانه شهر که با بافتی روستایی و بدون پیوستگی هم پدید آمدند. این هسرته هرا    -1 بودند از:

مرزار   -2با  و در کنار کشتزارهای برنج و با  های توت شکل گرفتند و هر یک دارای بازار و مسجدی نیز بودند؛ به صورت خانه 

اولرین مرحلره    .(۹8، 1385دوسرت،   آقا سید جعفر با تپه ها و سبزه زارهای پیرامون آن که در میران شرهر قررار داشت)کشرور    

گرفته اند را می توان در محدوده بازار بزرگ کنونی این شرهر کره    پیدایش محالت رشت که به ظن قوی، در دوره صفویه شکل

این محله یکی  به گواهی متون قدیم،  تشکیل می داده، جستجو نمود.« بازار»طبق تقسیمات محلی گذشته، محله ای را به نام 

بوده، مرکرز  « رشت قدیم»ت که در مرکز و کانون اصلی محال« بازار رشت»از قدیمی ترین و مهم ترین محله های رشت بوده و 

در دوره های بعد، به ویرژه در   کار و فعالیت، داد و ستد و حمل و نقل کاالهای مورد نیاز مردم این شهر محسوب می شده است.

دوران قاجاریه، محوطه بقعه آقا سید جعفر که امروزه محل آن ساختمان شهرداری مرکزی رشت قرار دارد، بره همرراه عمرارت    

ترا محلره   « پیله میدان»مجاور آن، ناحیه مرکزی این شهر را شکل می بخشیده اند. مرکزیت شهر، از محله بازار  بزرگ حکومتی

امروزی بود. شهر به صورت محله های جدا، اما نزدیک به هم، میان درختان جنگلری و بیشره زاران انبروه،    « سبزه میدان»کیاب 

 .(1۹-18 ،1388 ای طبیعی یا آبگیر دربر گرفته بودند)پندی،محصور بود و فواصل بین محالت آن را اغلب استخره
 پیاده راه:-18

پیاده راه ها معابری با باالترین حد نقش اجتماعی هستند که می توانند شرور وسررزندگی را بره منراطق مرکرزی شرهرها آورده       

راه ها یا مسیرهای پیراده بررای تبردیل     (پیاده60،  8۹.) قربانی وجام کسری،،مردم را به حضور داوطلبانه در شهر تشویق کنند 

پیاده  (41، ۹0برای پیاده روی اختصاص داده شده اند.)رفیعیان وهمکاران، فضاهای سکونتگاهی به مکان های امن ولذت بخش 
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باشد. این فضاها در مقیاس همه شرهر عمرل کررده و     راهها محل حضور همه شهروندان و مشارکت انها در زندگی جمعیشان می

ایست پذیرای گروههای مختلفی از شهروندان باشد.در آنجا شهروندان در یرک رابطره تعراملی برا یکردیگر ،برا هرم برودن را         ب می

بایست در پیاده راهها همواره زندگی اجتماعی در جریران باشرد از ایرن     میکوشندلذا  اموخته ودر جهت ارتقای حیات جمعی می

فضاها،خیابان های محصروری هسرتند کره     ( این282، 86 است.)پاکزاد، ه راههارو سرزندگی از ویزگی های اساسی و اصلی پیاد

ترافیک سواره در آنها حذف شده وتسلط کامل با عابر پیاده است واز وسایط نقلیه موتوری تنهرا بره منظرور سررویس دهری بره       

غییر جهت،تماس مستقیم با دیگران زندگی جاری در معبر استفاده می شود.بنابراین ،آزادی عمل انسان پیاده برای توقف،مک ،ت

فضرایی از جایگراه ارزشرمندی درارتقرا وبهبرود کیفیرت       –بسیار زیاد است.این فضاها هم از نظر ارتباطی وهم به لحاظ کالبردی  

محیطی در مراکز شهری برخوردارند.این فضاها با توجه به ماهیتشان از نظر ادراک هویت فضایی،احسراس تعلرق  بره محریط و     

بایی از اهمیت اساسی برخوردارند وبا جذب طزیف وسیعی از گروههای اجتماعی به سوی خود،حس همگرایی،تعامرل  دریافت زی

)قربانی وجرام  وبرخورد مستقیم شهروندان را با وجرود بینشها،احساسها،خواسرته هرا و گرایشرهای مختلرف تقویرت مری نماینرد        

وهم به دلیل تقویت سریمای شرهر وهرم    ومناطق با ارزش تاریخی  از این جهت،پیاده راه هم به دلیل حفاظتبناها (61،؟، کسری

پیاده راه ها معابری با باال  (.62ازجهت تبدیل به یک عنصر هویتی در امر هویت بخشی به شهر نقش مهمی ایفا می کند.)همان 

ایل موتروری بره جرز    ترین حد نقش اجتماعی هستند که آمد و شد خود رو از آنها حذف شده است. به عبارتی رفت و آمرد وسر  

ماشین اورژانس آتش نشانی و امداد و پلیس در آن ممنوع است. پیشینه ی شکل گیری پیاده راه به شهر رم در زمران ژولیروس   

سزار بر می گردد. او مجبور شد به علت شلوغی و تراکم بیش از حد ساختمان ها و بر خورد های مداوم سواره و پیاده، از عبور و 

در داخل شهر ، در ساعات روز به جز ارابه های الزم برای کار های ساختمانی و چند گروه از کالسکه های دولتری،  مرور ارابه ها 

، تمهیداتی نظیر کسب مجوز برای عبور و مرور گاری ها،اجبار اسرتفاده از چرر    1366ممانعت به عمل آورد همچنین در لندن 

برای تردد مناسب گاری ها و ارابه ها در کنار مرردم در نظرر گرفتره شرد.      های پهن برای گاری ها و محدودیت تعداد اسب ها ،

توسط المستد شرهر سراز و معمرار آمریکرایی در      1858یکی از نخستین اقدامات دیگر در جهت تفکیک سواره از پیاده در سال 

نقلیه بنا نهاد. در ساخت و باز طراحی پرک مرکزی نیویورک صورت گرفت . او برای عبور پیاده ها پلیاز سنگ روی جاده وسایل 

سازی شهر های اروپایی پس از تخریب شدید آنها طی جنگ جهانی دوم، احداث پیاده راه های درون شرهری بیشرتر در سرطح    

محله و به منظور بر آورده کردن نیاز ساکنان آنها، مورد توجه قرار گرفت . پس از آن در آمریکا نیز کره بره شردت تحرت تراثیر      

ینی بود، نهضت پیاده گستری رواج پیدا کرد. فضاهایی مخصوص عبور کودکان و دسترسی آنها به مدرسه در سرطح  زندگی ماش

محله و نیز فضاهایی مخصوص عبور دوچرخه احداث شدند. محدوده های تجاری نیز به صورت پیراده راه در آمدنرد. پیراده روی    

سازی همچون شهر سازی جدید قابلیت پیاده روی را در الویت  در شهر ها چنان گسترش پیدا کرد که جنبش های معاصر شهر

 اصول خود رار داده و اسناد هدایت شهری در عمده شهر ها این موضوع را در صدر اهداف خود قرار دادند.  

 پیاده راه علم الهدی:درباره ی -19
هجرری خورشریدی برا     1310در سرال   توان به این نکته مهم اشاره کرد کره  در خصوص تاریخچه خیابان علم الهدی رشت می

. شرد  تصویب و اجازه وزارت داخله)کشور فعلی( به منظور عمران و زیبا سازی شهر، میان میدان نظمیه و سبزه میردان احرداث  

خدمات فرهنگی خیابان علم الهدی شهر رشت که شهرداری را به سبزه میدان وصل می کند یک ابتکار مورد توجه در  اهپیاده ر

شهری بود که در سالهای اخیر در سطح شهر بسیار پرتردد رشت انجام پذیرفته است و از آنجاییکه این خیابان یکری از قردیمی   

ترین محورهای اداری و تجاری شهررشت است در طراحی آن به مسایل فرهنگی و اجتماعی نیز توجه شرده اسرت.با توجره بره     

رشت حوالی میدان شهرداری و سبزه میدان، به واقع باز شدن همچین معبری بررای  ترافیک سنگین انسانی در محوطه مرکزی 

استفاده پیاده ها الزم و ضروری بود. هر رهگذری هنگام عبور ازپیاده روی علم الهدی احسراس خروبی دارد و راحتری حتری در     

ده است.عالوه بر آن با نصب مجسرمه  تنفس به او دست می دهد مخصوصا راحتی عبورو مرور برای زنان و سالخوردگان فراهم ش

هایی از شخصیت ها و مشاغل بومی و بعضی از ویژگی های خیال انگیز نوعی حس نوستالوژیک هم به هر رهگذری منتقل مری  

 .نماید
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ه: تقسیم بندی فضا ها در این پیاده را1شکل  

 

 

 

 

 

 

اده راهتقسیم بندی فضاهای مک  در این پی: 2شکل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 فضای حرکتی

 

 پیاده

و اورژانسماشین آتش نشانی  سواره  

 حرکت سریع)ارتباطات(

 حرکت آرام)تفرج و تفریح(

 گروهی انفرادی

 تفریحی عملکردی
 تفریحی
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 یافته های تحقیق-20
جدول مورد نظر شامل سواالتی است که از افراد استفاده کننده ی این پیاده راه پرسیده شده اسرت و نمرودار زیرر هرر جردول      

 تحلیل پاسخ افراد استفاده کننده است.

 جدول 8: عوامل کالبدی زیر را در پیاده راه اعلم الهدی تا چه اندازه در ارتقاء سالمت رو حی و روانی افراد موثر می دانید؟

    گزینه های پاسخی  متغیر های مورد پژوهش ردیف

 هیچ  

(0)  

%25کم متوسط 

50%  

%75زیاد   

 

 خیلی زیاد

100%  

2-1        ابعاد و تناسبات پیاده راه  )طول و عرض( 

2-2        قرارگیری فضاهای تجاری کنار خیابان 

2-3        انطبااق آن با بوم و زمینه گرایی)رابطه با گذشته ی شهر( 

2-4        وجود فضاهای سبز و آب کنار محوطه 

2-5        دسترسی راحت از دو طرف پیاده راه 

2-6        باغچه ها در جداره ی پیاده راه 

2-7        قدم زدن و حرکت کردن روی کف سازی 

 
 بدی پیاده راه اعلم الهدی در میزان ارتقا سالمت: نتیجه ی عوامل کال3شکل

 

 جدول۹: عوامل ادراکی زیر تا چه اندازه در میزان ارتقاء سالمت روحی و روانی افراد موثر است؟

    گزینه های پاسخی  متغیر های مورد پژوهش ردیف

 هیچ  

(0)  

%25کم متوسط 

50%  

%75زیاد   

 

 خیلی زیاد

100%  

3-1        تفادهکیفیت مصالح مورد اس 

3-2        تنوع رنگی موجود در پیاده راه 

3-3        المان های موجود در میدان 

3-4        بوی چمن و فضای سبز 

3-5        صدای آب و فواره ها 

3-6        سایه ها در ساعات مختلف)الخصوص ظهر( 

3-7        نور پردازی در شب 
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 ه راه اعلم الهدی در میزان ارتقا سالمتپیاد ادراکی: نتیجه ی عوامل 4شکل

 

 جدول10: عوامل روانشناختی زیر تا چه اندازه در میزان ارتقاء سالمت روحی و روانی افراد موثر است؟

    گزینه های پاسخی  متغیر های مورد پژوهش ردیف

 هیچ  

(0)  

%25کم متوسط 

50%  

%75زیاد   

 

 خیلی زیاد

100%  

4-1        یزان آسایش روانی شما را همراه داردتردد در پیاده راه چه م 

4-2        حس امنیت حضور در پیاده راه را چگونه بررسی می کنید 

4-3        نظرتان در مورد نقش مبلمان در ارتقاء سالمت چیست 

4-4 رابطه ی مصالح به کار رفته در طراحی مبلمان را با آسایش و رفاه خوتان مورد  

 بررسی قرار دهید 
      

4-5        چقدر از حضور در فضا احساس رضایت خاطر دارید 

4-6        آیا با کاشت درختانی چون بید و گردو و کاج در این منطقه موافقید؟ 

4-7        ارزیابی شما از ایجاد فضای جمعی 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 تپیاده راه اعلم الهدی در میزان ارتقا سالم روانشناختی: نتیجه ی عوامل 5شکل

 آزمون فرضیه -21
پیمایشری و تهیره و    –تحقیق پیش رو به روش کیفی مورد مطالعه قرار گرفت و یافته ها و داده ها به صورت توصریفی تحلیلری  

عامل کالبدی، ادراکی و روانشناختی در فضاهای پیراده راه هرای    3تنظیم پرسش نامه جمع بندی شده است. که متغیر مستقل 

 ته میزان ارتقا  سالمت روحی و روانی آن بر روی افراد استفاده کننده از فضا می باشد.شهری مدرن و متغیر وابس
 :فرضیه، بیان روش تحقیق و آزمون فرضیه11جدول

 آزمون فرضیه روش تحقیق فرضیه
عوامل کالبدی مثل دسترسی ها در پیاده 

راه های شهری می تواند در ارتقا  سالمت 

نده موثر روحی و روانی افراد استفاده کن

 باشد

به روش کیفی و از طریق مطالعه 

کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی و 

 مطالعه موردی و پرسش نامه 

بر اساس نمودار  عوامل کالبدی تاثیر 

گذار و یافته های صورت گرفته بر روی 

نمونه های بررسی شده به اثبات 

 رسید.
عوامل ادراکی چون بوی چمن و فضای 

واره ها می تواند در سبز صدای آب و ف

ارتقا  سالمت روحی و روانی افراد استفاده 

  0کننده موثر باشد

 مطالعه طریق از و کیفی روش به

 و تحلیلی توصیفی روش و ای کتابخانه

نامه پرسش و موردی مطالعه  

بر اساس نمودار  عوامل کالبدی و 

یافته های صورت گرفته بر روی نمونه 

 های بررسی شده به اثبات رسید.

عوامل روانشناختی مثل ایجاد و تقویت  

حس امنیت در پیاده راه های شهری می 

تواند درارتقا  سالمت روحی و روانی افراد 

 استفاده کننده موثر باشد.

به روش کیفی و از طریق مطالعه 

کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی و 

 مطالعه موردی و پرسش نامه

اختی و بر اساس نمودار  عوامل روانشن

یافته های صورت گرفته بر روی نمونه 

 های بررسی شده رد شده است.



3.th International Congress on Civil Engineering , Architecture 

 and Urban Development 

29-31 December 2015, Shahid Beheshti University , Tehran , Iran 

 16 

 نتیجه گیری-22
یافته های حاصل پژوهش بر آن است که در یک شهر عالوه بر سایر عوامل، پیاده راه هم می توانرد در درمران بیمراری هرای رو     

چه ویژگی هایی باشد تالشی بود که نگارنده در ایرن پرژوهش   حی روانی و ارتقا سالمت افراد مفید باشد اما پیاده راه باید دارای 

بدان رسید و شما آن را از نظر می گذرانید. نگارنده برای سهولت کار و دسترسی راحت تر به اطالعات طبقه بندی شده عواملی 

ختی تقسیم کررده اسرت   که منجر به ارتقا سالمت روان می شود را به سه بخش عوامل کالبدی، عوامل ادراکی و عوامل روانشنا

که نتیجه ی به دست آمده از عوامل کالبدی این است که دسترسی ها در پیاده راه و سهولت رفت و آمرد در مسریر بردون برار     

ترافیکی پیاده می تواند موثر باشد.در عوامل ادراکی عواملی چون، بوی چمن زمانی که به مشام میرسرد و رنرگ آن زمرانی کره     

ن صدای آب و دیدن آب خیلی می تواند در سالمت روان موثر باشد.اما  همچنان نظر محقق بر ایرن امرر   دیده می شود یا شنید

بود که در بخش روانشناختی عواملی چون امنیت در پیاده راه می تواند ما را به هدف تحقیق نزدیک تر کند اما در جمع بنردی  

که عواملی چون عناصر مصنوع مثل مبلمان، نیمکت، مجسمه،  پرسش نامه های خود در قسمت روانشناختی به این امر رسیدیم

هر چند که ساختن چنین پیاده راهی در شرهر رشرت کره     المان و... در ارتقا  سالمت روحی و روانی بسیار می تواند موثر باشد

ه توجره داشرت کره ایرن     دارای تجربیات قبلی این قبیل فعالیت های عمرانی نبوده دارای کاستی هایی است اما باید به این نکت

قبیل اقدامات شهر سازی متضمن تبعات کامال مثبت و دارای ارزش نیست. بلکه برای ساخت آن ضرورت ها و الویت هرایی مرد   

نظر بوده که یقینا درمان امراض روحی و روانی و ارتقا  سالمت جز آن الویت ها نبوده است.که به گمان نگارنده توجه و تاکیرد  

ستیابی به ارائه ی طرحی زمینه گرایی قرار داده بودند که حصول آن هم میسر نشده اسرت.اما متاسرفانه افرراد    اساسی را برای د

مجری و دارای قدرت اجرایی از این موضوع بی خبر بودند که که سیستم پیاده مداری از یک کهن الگو و موتیو خاصری پیرروی   

عوامل همان منطقه دارد. نه تنها طر  پیاده راه بلکه سایر طرر  هرای    نمی کند و اجرای آن در هر منطقه بستگی به بسیاری از

معماری و شهر سازی برای کسب موفقیت انحصاری خود باید از تقلید و مشابه سازی های کورکورانره بره دور باشرند.  تجرارب     

مانی ماحصل آن به موفقیت موفق جهانی در صفحات قبلی این پژوهش نشان داده است که برنامه ریزی و طراحی فضای پیاده ز

اری افراد هرم در نظرر   منجر می شود که عالوه بر عوامل کالبدی و شرایط اجتماعی، فرهنگی، اقلیمی، الگوی روحی، روانی و رفت

گرفته شود. اما حال در راستای هدف این پژوهشی راهکارهایی جهت ارتقا  سالمت روحی و روانی ارائه و پیشنهاد می شود بره  

 .ال تشریخ تصویری آن در جدوا زیر توضیح داده شده استعنوان مث
 راهکار ها و پیشنهادات ارائه :12جدول

 

  

می تواند برای رفاه حال افراد استفاده کننرده در  

میان آن از سایه بان هایی استفاده شرود کره در   

 11تمام طرول روز از جملره برین سراعت هرای      

قررار  بعد از ظهر مورد اسرتفاده مرردم    5صبح تا 

 گیرد.

  

می توان کیفیت عناصر مصنوع را برای اسرتفاده  

ی کاربران ارتقا داد تا در استفاده ی بریش ترر از   

دقیقه عالوه بر این که امراض روحی و روانی  10

آن ها درمان نمی شود بر امراض جسمی آن هرا  

 افزوده نشود.

 

 نابعم
بز با سالمت روان، ارمغان دانش مجله ی علمری پژوهشری دانشرگاه علروم پزشرکی،      [حمید، ن ، بابامیری، م ، بررسی رابطه ی فضای س1]
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