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 اجتماعی بر سالمت رفتاری شهروندان -بررسی تأثیر عوامل محیط کالبدی

 
 شهر همدان -کوی خضر: مورد مطالعهی نمونه 

مرادی فاطمه  

 تهران تحقیقات و علوم واحد شهرسازی، دکتری دانشجوی
Email: hf_moradi@yahoo.com 

  :چکیده            

اجتماعی بر سالمت رفتاری شهروندان کوی خضر شهر همدان، به عنوان  -وامل محیط کالبدیهدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر ع            

نفر  073این پژوهش با استفاده از روش تحقیق پیمایشی و میدانی و تکنیک پرسشنامه ای بر روی . یک منطقه ی حاشیه نشین است

 . از ساکنین کوی خضر انجام شده است

ه ها، در سطح آمار توصیفی، در قالب جداول توزیع فراوانی و در سطح آمار استنباطی با استفاده از همبستگی تجزیه و تحلیل داد             

R)ضریب تعیین . پیرسون، رگرسیون چند متغیره، تحلیل عاملی و تحلیل مسیر انجام گرفته است
دهد که در  بدست نشان می( 2

از واریانس متغیر  11/3توانند  شنیداری می -حل زندگی و اغتشاش دیدارینهایت دو متغیر درون معادله یعنی احساس رضایت از م

 .بینی کنند را تبیین یا پیش( سالمت رفتاری)وابسته 

در یک نتیجه گیری کلی می توان گفت، عالوه بر ویژگی های فردی و شرایط زندگی خصوصی افرد، شرایط محیط کالبدی و به ویژه             

یا  ر دارد؛ به گونه ای که با رفع وسالمت رفتاری و شکل گیری شخصیت فردی و اجتماعی آنان تأثیری انکار ناپذیشرایط اجتماعی بر 

ز کاهش مشکالت موجود در هر دو بعد کالبدی و اجتماعی به طور همزمان و در میان مدت می توان به اصالح بخش عمده ای ا

 .      ساکنین امید داشت آسیب پذیری رفتاریرفتارهای ناهنجار شهری و کاهش 

 .مهاجرتشنیداری،  -اغتشاش دیداریتراکم جمعیتی، احساس رضایت، سالمت رفتاری، : واژه های کلیدی           
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 :مقدمه -1

رهای ناهنجار شهری انجامیده تاشهرهای با مسائلی مواجه هستند که موجب افزایش آلودگی های محیطی و اجتماعی شده و به شکل گیری رفامروزه        

واسطه ی تأثیرات محیط شهری نامناسب بر می باشد که به یبانگیر انسان شهرنشین عصر حاضر رفتاری، مسئله ی گر -بحران ادراکی از سوی دیگر. است

ساکنین شهرها از محل زندگیشان است که گیری این بحران انجامیده است، عدم رضایت خاطر  یکی از مهمترین عواملی که به شکل. انسان حاصل شده است

عدم احساس تعلق خاطر و در نتیجه عدم مسئولیت پذیری اجتماعی آنان در رابطه با شهرشان ایجاد کرده و بی تفاوتی شهرنشینان گمنامی،  زمینه را برای

نبود امنیت، ازدحام جمعیت و نبود آرامش و نیز نرخ باالی  این نارضایتی حاصل عواملی چون کمبود امکانات مورد نیاز،. نسبت به شهر ها را رقم زده است

 .بزهکاری و رفتارهای ناهنجار شهری است

نه می سکونت در محله های شلوغ حاشیه شهرها، جایی که جوانان در آن احساس گمنامی می نمایند، از عوامل سوق دهنده ی جوانان به رفتار بزهکارا       

ازدحام جمعیت و ویژگی های اقتصادی و . اغلب امکانات رفاهی که خانواده های شهرنشین از آن برخوردارند، محروم می باشندساکنین این مناطق از . باشد

 (.1031احمدی، )اجتماعی مناطق حاشیه نشین، زمینه را برای رفتار بزهکارانه فراهم می سازد 

فراوانی مواجه است و با توجه به آمار رسمی نیروی انتظامی شهر، باالترین میزان کوی خضر از مناطق حاشیه ای شهر همدان است که با مشکالت        

در کنار این معضل، شرایط کالبدی و اجتماعی نامناسب سبب شده تا سالمت رفتاری ساکنین . جرایم ارتکابی در سطح شهر، مربوط به این منطقه می باشد

شکل گیری رفتارهای رفتاری شهروندان و حذف فرصت های ا شناسایی عوامل تأثیر گذار بر سالمت بنابراین به نظر می رسد ب .در معرض خطر قرار گیرد

اکنین کوی ناهنجار و اعمال بزهکارانه شهری، می توان از بحران ادراکی، رفتاری و هویتی ساکنین کاست و در راستای ایجاد محیطی سالم و امن برای س

 .خضر، گام برداشت

 :بیان مسئله -2

محیط مورد توجه روانشناسان بوده و  -طی بیست سال اخیر، تأثیر متقابل انسان. امروزه شهرها با مسائل و آلودگی های اجتماعی بسیاری رو برو هستند       

در شکل دهی به های محیطی نقش محیط  نظریهیکی از مهم ترین مباحث در  .در قالب علمی جدید با نام روانشناسی محیطی مورد بررسی قرار گرفته است

روانشناسی محیطی نظریه های گوناگون را در ارتباط با تأثیر محیط بر انسان و چگونگی ارتباط و تعامل بین . است« معینی گری» در اصطالحرفتار انسان یا 

ل فیزیکی محیط، داده های طراحی و در روانشناسی محیطی رفتار انسان تحت تأثیر عواملی چون عوام .است محیط کالبدی و تجربه انسان از آن خلق کرده

 .و از طرفی انسان نیز با توجه به نیازهای اجتماعی و فرهنگی خود بر محیط شهر تأثیر گذاشته و آن را دگرگون می کند روح محیط قرار دارد

و فروش مواد مخدر، اذیت و آزار زنان و بسیاری از شهرهای امروزی ما مبتال به آلودگی های رفتاری نظیر سرقت، نزاع های دسته جمعی، خرید        

بررسی های انجام شده  .کل گیری کجروی های اجتماعی استاندیشمندان دریافته اند مکان، انسان و زمان، سه عنصر اصلی ش. وندالیسم شهری هستند

است که محیط بر رفتار و عملکرد انسان می گذارد و  بیانگر این موضوع است که یکی از کلیدی ترین عوامل مؤثر بر بروز رفتارهای ناهنجار شهری، تآثیری

عدم توجه به این امر، عالوه بر ایجاد حس ناامنی و بدبینی نسبت به محل زندگی، لطمات سنگین روحی، . الگوی رفتاری خاصی را بر آنها دیکته می کند

ت عوامل شکل دهنده آنها به همراه بهره گیری از دانش علوم رفتاری و از این روی، بررسی الگوهای رفتاری وشناخ. جسمی و مالی فراوانی به دنبال دارد

به بهبود  شهروندان را تضمین نماید و منجرروانشناسی محیطی می تواند تا میزان قابل توجهی آلودگی های اجتماعی را کاهش داده و سالمت اجتماعی 

 . کیفیت محیطی نواحی سکونتی شود

 

 

 :ضرورت تحقیق -3

امر، ارائه راهکار های  محیط های مصنوع بر اینشهری و تأثیر غیر قابل انکار توجه به گسترش روز افزون آسیب های اجتماعی و رفتارهای ناهنجار با        

مری ضروری الزم برای ایجاد محیط های امن و بسترسازی مناسب فضاهای شهری به منظور بروز رفتارهای هنجار و ارتقاء سطح سالمت اجتماعی شهروندان ا

ریزی شهری، کمتر به تأثیرات بهسازی محیط در کاهش آلودگی های رفتاری  این موضوع از آن جهت دارای اهمیت می باشد که امروزه در فرایند طرح. است

ان شهرنشین است بنابراین اجتماعی از اساسی ترین نیازهای انس -رسیدن به آرامش، امنیت و سالمت روانی. و پیشگیری از وقوع جرائم شهری توجه می شود

تقویت رفتارهای فضای شهری از یک سوی باید مطابق با نیازهای استفاده کننده گان از آن بوده و از سوی دیگر توانایی کنترل و کاهش رفتارهای ناهنجار و 

  .هنجار شهری را دارا باشد
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ب منطقی عمل نموده، به دنبال کم خطرترین و مناسب ترین فرصت ها و شرایط تحقیقات نشان می دهد، بزهکاران در انتخاب مکان و زمان جرم اغل       

بنابراین شناسایی این محدوده ها و بررسی مشخصات کالبدی و خصوصیات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ساکنین، نوع کاربری . مکانی برای بزهکاری هستند

یادی در عوامل بوجود آورنده و تسهیل کننده فرصت های جرم و طراحی فضاهای کالبدی مقاوم اراضی و کارکردهای اصلی این مکان ها در ایجاد تغییرات بن

لذا، عدم توجه به این موضوع شهرها و ساکنین آنها را در آینده با مشکالت متعددی (. 1031کالنتری، ) میت یافته استدر برابر بزهکاری بیش از پیش اه

برنامه ریزی صحیح و به موقع، کارایی خود را از دست داده و گریبان گیر مسائلی از قبیل آلودگی بصری، صوتی  مواجه می کند، فضاهای شهری به دلیل عدم

گشتگی در محیط و و فیزیکی شده که همگی زمینه ساز بروز آلودگی های رفتاری در شهر همچون وندالیسم شهری، خشونت، جرم و جنایت، احساس گم

از این روی، برای داشتن شهری سالم توجه به تاثیر عوامل . ذهنی افراد از محیط شهری، الگوی رفتاری آنان را تعیین می کند چرا که تصویر. غیره خواهد بود

 .محیطی بر رفتار شهروندان اهمیت یافته و باید در قالب مطالعاتی جامع مورد بررسی حرفه مندان قرار گیرد

 :اهداف پژوهش -4

رفتاری فضای  -کاهش بحران ادراکی -کاهش قابلیت جرم خیزی محیط -ارتقاء کیفیت فضای شهری -مت اجتماعی شهروندانتأمین سال: اهدف آرمانی       

 . شهری

بهسازی کالبدی شهر در جهت کاهش موقعیت بروز رفتار  -کاهش آلودگی های دیداری، شنیداری، فیزیکی -کاهش رفتارهای ناهنجار شهری: اهداف کلی     

 .ناهنجار

 .مناسب سازی محله خضر همدان برای استفاده زنان و قشرهای آسیب پذیر شهری -ارتقاء سطح امنیت در محله حاشیه نشین خضر همدان: اهداف ویژه     

 :ادبیات تحقیق -5

 :تعریف مفاهیم -5-1

ل با خود و جامعه کنار بیاید و احساس خوشبختی تعاد کوشد تا با توازن و حالت به نسبت همیشگی است که فرد می ،سالمت رفتاری :سالمت رفتاری     

 (.1071  حسینی،) برابر مشکالت زندگی بایستد امکانات بهره گرفته و در حد امکان از توانایی ها ور و بتواند خواسته های خویش را برآورده ساخته و د نماید

در یک واحد سطح که در مرکز زیستی ایران معموالً بر حسب هکتار است متوسط جمعیت عبارت است از پراکندگی تراکم جمعیتی، : 1تراکم جمعیتی     

 (.1033شیعه، )

( آرزو یعنی تحقق)رضایت بر تجربه شناختی و داورانه ای داللت دارد که به عنوان اختالف ادراک شده بین آرزو و پیشرفت در زندگی : احساس رضایت     

 (.  1033هزار جریبی، ) تعریف می شود

شکلی از تحرک جغرافیایی یا ترک مکانی است که بین دو واحد : شناسی سازمان ملل اینگونه تعریف شده است مهاجرت در لغتنامه جمعیت: 2اجرتمه     

م یجرت داها را مها ه مهاجرتباشد اینگون یا محل حرکت به مقصد یامحل ورود می ءاین تحرک جغرافیایی تغییر اقامتگاه از مبدا. گیرد جغرافیایی صورت می

 (.1033شیخی، ) گویند

 :تحقیق مبانی نظری -5-2

 : نظریه محیط گرایی -5-2-1

نقش تعیین  ،(اقلیم)در جغرافیا تحلیل رابطه ی میان محیط و رفتار انسان با طرح نظریه محیط گرایی آغاز شد که بر اساس آن شرایط محیط طبیعی        

ارد؛ در حالی که در مکتب اختیار یا امکان گرایی، محیط در رفتار انسان تأثیرگذار است ولی نقش تعیین کننده کننده ای در ادراک، احساس و رفتار انسان د

در حالی که در جغرافیای شهری معاصر روابط میان محیط جغرافیایی و جرائم شهری از . جغرافیای شهری سنتی از این دو دیدگاه متأثر شده است. ندارد

این . م و آسیب های شهری مطالعه می شوده های جغرافیایی شهر در بروز جرایعی مورد بررسی قرار می گیرد که در آن نقش مؤلفدیدگاه جغرافیای اجتما

 م شهری می پردازد؛دل تئوریک به تبیین جغرافیای جرایدیدگاه با دو م

 .رهای غربی هماهنگ استم شهری می داند و با الگوی شهرنشینی کشومرکزی شهرها را خاستگاه جرایمدلی که مناطق  -1

م شهری کشورهای در حال توسعه جستجو می کند و با جغرافیای جرای م و آسیب های شهری را در نواحی حاشیه ای شهرهامدلی که جرای -2

 (.1031رهنمایی و همکاران، )منطبق است 

                                                           
1 Density 
2 Immigration 
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 :انحرافات شناختی جامعه های نظریه -5-2-2

 نظریه این. شوند کنترل افراد همة باید مجرمانه، و بزهکارانه رفتار به تمایل از کاستن برای که است استوار فرض پیش این بر اجتماعی کنترل نظریة       

 داند؛ می درونی و شخصی های کنترل و اجتماعی کنترل سازوکارهای ضعیف کارکرد نتیجة را آن و دانسته جهان شمول و عمومی را انحرافی رفتار همچنین

 دیگر سویی از و است پایین نفس به اعتماد و پریشی روان ناکامی، خودپنداره منفی، نظیر کنترل فردی عوامل محصول سو یک از رم،ج و بزهکاری بنابراین

 ینبنابرا. شود می منتهی انحرافی رفتار به مدرسه و خانواده مانند اجتماعی بنیادین نهادهای به نسبت تعهد و دتقی فقدان و اجتماعی ناقص کنترل های نظام

 خوانساری)کنند  می پیدا خرابکارانه اعمال انجام به بیشتری گرایش افراد کند، پیدا کاهش اجتماعی کنترل و نظارت هرچه اجتماعی، کنترل دیدگاه اساس بر

موقعیت های اجتماعی که نظریه های روان شناختی اجتماعی، انحراف، بزهکاری و جرم را بر اساس ابعاد کنش متقابل موجود در درون . (1013 همکاران، و

پیش فرض اساسی در روان شناسی اجتماعی این است که انحراف اجتماعی در فرآیندهای . انحراف اجتماعی در آن رخ می دهد، مورد مطالعه قرار می دهد

 (.13: 1030احمدی، )کنش متقابل اجتماعی شکل می گیرد 

 :تحقیق های فرضیه -6

 .سالمت رفتاری شهروندان ارتباط وجود دارد به نظر می رسد بین تراکم جمعیتی و

 .به نظر می رسد بین مهاجرت و سالمت رفتاری شهروندان ارتباط وجود دارد

 .به نظر می رسد بین دسترسی به کاربری ها و امکانات مورد نیاز زندگی شهری و سالمت رفتاری شهروندان ارتباط وجود دارد

 .اری با سالمت رفتاری شهروندان ارتباط وجود داردشنید -به نظر می رسد بین اغتشاش دیداری

 .به نظر می رسد بین احساس رضایت افراد از محل زندگیشان  سالمت رفتاری ارتباط وجود دارد

 :روش تحقیق -7

هروندان استفاده شده استکه با رفتاری شاجتماعی بر سالمت  -میزان تأثیر عوامل محیط کالبدی میدانی برای بررسیدر این تحقیق از روش پیمایشی و        

 .روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند

  :جامعه آماری و حجم نمونه -7-1

 .نفر می باشد 073حجم نمونه .جامعه آماری این تحقیق را ساکنین کوی خضر شهر همدان تشکیل می دهند     

 :معرفی کوی خضر: شناخت وضع موجود -8

موقعیت قرارگیری شهر همدان در  1-1تصویر . هکتار می باشد 157رقی شهر همدان قرار گرفته و دارای مساحت تقریبی کوی خضر در قسمت شمال ش     

 .می دهد   خضر در سطح شهر همدان را نشانسطح کشور و نیز کوی 

 موقیعت سیاسی شهر همدان و کوی خضر -1تصویر 

 
 http://maps.google.com/maps: مأخذ

http://maps.google.com/maps
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 :بررسی محیط اجتماعی -8-1

 :بررسی خصوصیات جمعیتی کوی خضر -8-1-1

 01231 جمعت دارای 1035 سال آمارگیری نتایج اساس بر و ندارد روستایی پیشینه ی که است همدان شهر نشین حاشیه محالت از یکی کوی خضر،     

 .اطالعات جمعیتی کوی خضر در جداول زیر آمده است. شود میشامل  را همدان شهر جمعیت کل از درصد 21/7 که باشد می نفر

 صیات جمعیتی شهر همدان و کوی خضرمقایسه خصو -1جدول 
 

 کوی خضر شهر همدان

 بعد خانوار تعداد خانوار تعداد جمعیت بعد خانوار تعداد خانوار تعداد جمعیت

517271 120113 2/1 01231 3500 32/1 

 .1035مرکز آمار ایران،  :مأخذ

3 

  :آسیب شناسی روانی کوی خضر -8-1-2

و در ارتباط با آسیب های روانی موجود در بطن کوی خضر که شرایط کالبدی و روانی حاضر، پدید آورنده آن است، می توان به بزهکاری جوانان        

شبانه روز، عدم هویت کالبدی و اجتماعی، ازدحام و شلوغی، عدم همبستگی اجتماعی، نوجوانان، ترس و دلهره بانوان از حضور در محله در ساعات خاصی از 

از مهم ترین و ابتدایی ترین عواملی که پدید آورنده ی شرایط حاکم بر این فضا است، نقش کوی . پرخاشگری و سایر واکنش های منفی رفتاری اشاره کرد

کنینی که اغلب، مهاجرین تازه وارد شده از شهرها و روستاهای اطراف هستند و عدم اشتراک آنها حضور سا. خضر به عنوان یک محله ی حاشیه نشین است

 -رفتاری و نیز خاطرات جمعی و هویت ساز، همگی در شکل گیری فضای بی هویت، ناکارآمد و وضعیت نابسامان اجتماعی -در فرهنگ، الگوهای اجتماعی

گذشته از مسئله ی مهاجرت که بیشتر شامل مطالعات و ابعاد اجتماعی می شود، سایر ویژگی های محله نیز . روانی آسیب پذیر و شکننده آن، سهیم هستند

ی  ماشین بر  بعد کالبدی که اغلب دارای عملکرد ناموفق است، سیمای نامطلوب، مشکالت ترافیکی و غلبه. رفتاری دامن زده است -بر این معضالت ادراکی

صدای ناشی از آن، آلودگی های بصری، نبود مکان مناسب برای اوقات فراغت ساکنین و غیره، بر مشکالت رفتاری ساکنین انسان در سطح کوی و سر و 

 . جنسیتی را نیز به دنبال داشته است -افزوده و وقوع هنجارشکنی و جرم را امکان پذیر کرده است که تبعاً تبعیضات روانی

محیط دارای اهداف و موقعیت های جذاب تر، برای مجرمان . رم تصادفی یا اتفاقی در مکان توزیع نمی شودگذشته از خصوصیات فیزیکی مکان، ج       

می کنند می توانند سطوح باالتر جرم را رقم بزنند؛ مثالً ساختمان های رها شده یا     بعضی مکان ها به دلیل نوع افرادی که جذب . جالب خواهد بود

اساسی کوی خضر  و این موضوع از مشکالت(. 1037احمد آبادی و همکاران، )ک برای مبادله کنندگان مواد مخدر جذاب است سکونتگاه های خراب بدون مال

لذا با توجه به تأثیراتی که محیط طبیعی و محیط مصنوع انسان ساخت بر روان، ادراک و الگوهای رفتاری انسان دارد؛ برای شناخت عوامل . به شمار می رود

کالبدی و الگوهای رفتاری ساکنین و عوامل تأثیرگذار بر آنها بسیار  -جاد شرایط حاکم در کوی خضر، شناخت وضع موجود، ویژگی های اجتماعیمؤثر در ای

اسب برای با استفاده از اطالعات به دست آمده از مطالعه ی وضع موجود و تجزیه و تحلیل آنها، می توان به ارائه ی راه کارهای من. حائز اهمیت می باشد

 . حذف و یا کاهش ناهنجاری ها و رفتارهای منفی جاری در محله پرداخت

اولویت بندی  -1-2-1-8 :م موجود در کوی خضرجرای

م کوی خضر که به عنوان جرایدر  موجود م چهار اولویت جرای     

نشان داده شده  2در جدول   ،می باشند با درصد فراوانی باال

 .است

اولویت بندی  -2جدول  .م موجود در کوی خضرجرای

 

 1011سازمان امور اجتماعی نیروی انتظامی شهر همدان، : مأخذ

 درصد م موجود در کوی خضریانواع جرا

 13 خرید و فروش مواد مخدر

 23 د مخدراعتیاد به موا

 13 وجود خانه های فساد و فحشا

 13 سرقت

 133 کل
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 :رفتار ازدحام و تراکم جمعیت بر تأثیر بررسی -8-1-3

. است آن ها ترین مهم از اجتماعی افزایش ناهنجاری های و جمعیت کنترل عدم که دارد همراه به متعددی های پیامد محالت شهری، جمعیت افزایش       

 محالت نیز جزء دانهم خضر کوی. است بیشتر اقتصادی و اجتماعی امکانات کمبود دلیل به ها شهر جمعیت پر های محله در اجتماعی انحرافات معموالً

 معموالً دهند؛ مهاجران می  تشکیل مهاجرین را نشین این محله حاشیه ساکنین از ای عمده بخش .شود می نشین و پرجمعیت محسوب شهری حاشیه

 شهر فرهنگی و اجتماعی بافت اب ترکیب در اغلب کنند، می بیگانگی احساس جدید محل در اینکه بر عالوه و ندارند قبول را میزبان جامعه باورهای و ها ارزش

 و گزینی خلوت گزینی، جدایی چون رفتاری های واکنش نتیجه در و اجتماعی فشارهای ساز زمینه خود فرهنگی ناهمگنی و تناقض این. نیستند مقصد موفق

 جمعیت پر بخش های در. است امنیت احساس و جمعیت بین ای رابطه دیگر، مهم موضوع. شود می محالت و شهر ساکنین روحیه ی افسردگی نهایت در

 آن، تبع به و کرده تر کمرنگ را اجتماعی نظارت یکدیگر، با همسایگان آشنایی پایین سطح و بوده بیگانه هم با اغلب ساکنین خضر، کوی همچون شهری

 مؤثر اجتماعی انحرافات و ها ناهنجاری بروز در تواند می محله سطح در رسمی اجتماعی و غیر نظارت عدم. کند می غلبه ساکنین بر بیشتر ناامنی احساس

 جمعیت، ازدحام که زمانی واقع در. باشد داشته ساکنان پذیری تحمل آستانه ی بر مستقیمی اثر تواند می خضر، کوی در باال جمعیتی از طرفی، تراکم. باشد

 های تنش آن تناسب به یابد، می افزایش غیره و اتاق به نفر سکونی،م واحد به نفر نسبت همچون مسائل این با مرتبط عوامل و آن، از ناشی صدای و سر

 تا است شده سبب محله، اندازه ی با آن تناسب عدم و باال جمعیتی تراکم. می یابد افزایش نیز افراد روانی ظرفیت با رابطه در منفی های واکنش و عصبی

 نهایت در و خود محله ی از ساکنین نارضایتی معضل این نتیجه ی. باشند ناتوان اکنینس نیاز مورد محلی و شهری خدمات ارائه ی در شهری های سازمان

 . است سکونتشان محل به نسبت آنان پذیری تعلق حس کاهش

 .یو خالص مسکون یتیتراکم ناخالص جمع -3جدول 

 شاخص ها

 جمعیت

 (نفر)

مساحت کل 

 محله

 (هکتار)

مساحت 

 مسکونی

 (هکتار)

تراکم ناخالص 

 یتیجمع

راکم خالص ت

 مسکونی

01231 157 1/75 1/213 15/151 

 .1011ماخذ، نگارنده 

 .شاخص های اصلی مسکن  در کوی خضر -4جدول 

شاخص خانوار در 

 واحد مسکونی

تعداد کمبود 

 واحد مسکونی

اتاق در واحد  نفر در اتاق بعد خانوار

 مسکونی

 کاربریسرانه 

 مسکونی

2/1 371 32/1 5/2 2 22 

 .1035آمار ایران،  مرکز: مأخذ

وضعیت مسکن در کوی خضر را نشان می دهد، کمبود واحد های مسکونی نسبت به تعداد خانوار از مواردی است که باید مورد  1 همانطور که جدول       

به معنای از بین رفتن مرزها نفر در اتاق، یا چند خانوار در یک واحد مسکونی و در نتیجه افزایش تعداد  2وجود . توجه قرار گرفته و برای آن چاره جویی شود

عدم رعایت این اصول، موجبات بر . یم های خصوصی است که هر خانواده و نیز هر یک از اعضای آن برای داشتن یک زندگی سالم، به آن احتیاج داردحرو 

لذا باید  از آنجایی که مسکن بیشترین نقش را در زندگی شهری انسان ایفا می کند،. هم زدن خلوت، آرامش و سکوت مورد نیاز افراد را فراهم  می آورد

 .اقدامات الزم جهت از بین بردن این کاستی ها و نیل به وضعیت مطلوب انجام گیرد

 :بررسی محیط کالبدی -8-2

 :ساکنین رفتاری های شکل گیری واکنش در مسکن نقش -8-2-1

هیالت ضروری مورد نیاز برای بهزیستن خانواده مفهوم مسکن عالوه بر مکان فیزیکی، کل محیط مسکونی را نیز در بر می گیرد که شامل خدمات و تس       

در تعریف خانه نیز (. 0: 1037پورمحمدی،)در واقع تعریف و مفهوم عام مسکن یک واحد مسکونی نیست، بلکه کل محیط مسکونی را شامل می شود . است

غفاری، ابرندآبادی، )م شکل می گیرد را خانه می گویند باید گفت، محل سکونت هر فرد و واحد اجتماعی که در اثر زندگی کردن یک خانواده در کنار ه

 -در واقع توجه به مسئله ی مسکن شامل بعد کمی و کیفی آن است، چراکه نوع مسکن و ویژگی های آن می تواند تأثیرات مثبت و منفی روحی(. 1013

در این بخش واحدهای مسکونی در ارتباطی تنگاتنگ با محیط اطراف که جسمی فراوانی بر ساکنین بگذارد؛ لذا با توجه به تعاریف آورده شده، الزم است که 

موضوع دیگری که امروزه به عنوان یکی از مباحث روز شهرسازی مطرح است بحث  .به لحاظ فیزیکی و اجتماعی با آن گره خورده اند، مورد بررسی قرار گیرند
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بنابراین (. 1030لنگ، ) ه منابع نسل های آینده پاسخ دهدبه نیازهای امروز بدون آسیب ب طراحی پایدار، نوعی از طراحی است که قصد دارد .پایداری است

 .مسئله ی پایداری مسکن را در دو بعد می توان بررسی کرد؛ شامل پایداری فیزیکی مسکن و پایداری اجتماعی مسکن

 :پایداری فیزیکی مسکن -8-2-1-1

ه با نوع مصالح ساخت و نوع اسکلت بنا، قدمت ساختمان ها و نیز کیفیت ابنیه مورد بررسی قرار داد، اطالعات پایداری فیزیکی مسکن را باید در رابط       

 .مربوط به این مهم در ادامه به تصویر کشیده شده است

 :بررسی قدمت ابنیه -8-2-1-1-1

                                                      .قدمت ابنیه -5جدول                         

    .ابنیه قدمت -1 نمودار        
 

 
 

       .1011 نگارنده،: مأخذ                           

                                                                                

 

 

 .1331نگارنده، : مأخذ            .                                                                  1331نگارنده، : مأخذ                   

 

                                     :بررسی نوع اسکلت بنا

 :بررسی نوع اسکلت بنا -8-2-1-1-2

                                                                     .نوع اسکلت بنا -6جدول               

 .بنا اسکلت نوع -2 نمودار

 

 

 

 

  
 

 .1331نگارنده، : مأخذ                                  .                               1331نگارنده، : مأخذ                    

 .عدم پایداری فیزیکی مسکن -2تصویر 

    
 

 درصد تعداد قدمت ابنیه

 15/1 115 سال 5-0

 02/5 121 سال 10-5

 11/15 1201 سال 20-10

 15/27 2117 سال 30-20

 17/53 0111 سال 30باالی 

 133 7133 کل

 درصد تعداد نوع اسکلت

 12/02 7373 سنگ/ تیر آهن با چوب

 11/2 113 سنگ/ تیر چوبی با آجر

 71/11 221 اسکلت فلزی

 12/3 15 خشت و گل

 133 7133 کل

 -  

    

 -   

   

  -   

   

  -   

   

      

      

          1.45 5.32 15.61 27.15 50.47

0
20
40
60

     

  … 

    -  

   
        

       

    

             32.42 2.61 64.71 0.12 0.14

0
50

100
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    .1011خضر،  نگارنده، کوی: مأخذ

 :پایداری اجتماعی مسکن -8-2-1-2

ر پایداری اجتماعی مسکن را بیشتر می توان وابسته به مسائلی همچون حس تعلق ساکنین به مساکن خود، امنیت، هویت و نیز تعامالت اجتماعی د       

به منظور . قویت کننده ی تعامالت اجتماعی محیط مطرح می شوددر اینجا، موضوع رفتارهای اجتماعی به عنوان عامل سازنده و ت. محیط مسکونی دانست

مسکن به همراه محیط مسکونی خود، باید به نحوی طراحی و ساخته شود . دستیابی به این امر، فضایی که بسترساز وقوع این تعامالت باشد، مورد نیاز است

اجتماعی خود زمینه شکل گیری خاطرات فردی و جمعی  -در بطن فضای کالبدی که تضمین کننده آرامش، سالمت و امنیت ساکنین بوده و به موازات آن،

به دلیل نبود فضای تفریحی مناسب در سطح این محیط مسکونی، . متأسفانه محیط مسکونی کوی خضر تهی از تمامی این موارد می باشد لیرا مهیا سازد؛ و

اسبی برای بازی کردن ندارند و دنیای کودکی آنها اغلب در داخل منازل و یا محیط های یکنواختی و کسالت آوری بر محیط چنبره زده، کودکان فضای من

د واحدهای خاکی، غیر بهداشتی و کسالت آور سپری می شود؛ در نتیجه حافظه ی فرهنگی آنان خالی از هرگونه خاطره ی هویت ساز استاز طرفی دیگر، تعدا

انبوهه  "آنتونی گیدنز"های اجتماعی دهد و از به وجود آمدن ازدحام و یا به تعبیر باشد که تشکیل گروهر است به حدی مسکونی در یک واحد همسایگی بهت

گروه اجتماعی، عبارت است از عده ای از افراد که دور هم جمع می » :وی در کتاب جامعه شناسی خود این دو تعبیر را این طور بیان می کند. جلوگیری شود

انبوهه، به مجموعه ای از افراد گفته می شود که در یک زمان، در یک مکان حضور »در صورتی که . «ر منظم کنش متقابل دارندشوند و با یکدیگر به طو

بنابراین با توجه به تعریف گیدنز، چیزی که در کوی خضر همدان وجود (. 1031ضرغامی، )« دارند، اما هیچ گونه ارتباط معین و مشترکی با یکدیگر ندارند

 . چراکه بیگانگی ساکنین با هم، عدم تعامل و مشارکت آنها با هم، مانع از تشکیل گروه های اجتماعی محلی شده است. انبوهه است و نه گروه اجتماعیدارد، 

 .عدم پایداری اجتماعی -3تصویر 

   
 .1011نگارنده، کوی خضر، : مأخذ

 

 :یافته های تحقیق -3

 : رفتاری رابطه بین تراکم جمعیتی و سالمت -3-1

  .به نظر می رسد بین تراکم جمعیتی و سالمت رفتاری رابطه وجود دارد: فرضیه ی اول     
با  تراکم جمعیتی و سالمت رفتاری بینشود،  همانطور که در جدول مالحظه می. باشد می تراکم جمعیتی و سالمت رفتاری بینبیانگر رابطه   7نتایج جدول 

بنابراین، فرضیه . درصد اطمینان همبستگی وجود دارد 11در سطح ( r=  -/ 131)و ضریب همبستگی (  333/3)آمده توجه به سطح معنا داری بدست 

یشتر باشد، بتراکم جمعیتی  میزان یعنی هر چقدر .شود  ید مییوجود رابطه است تأی که نشان دهنده  1ی و فرضیهرد مبنی بر عدم رابطه  0ی

 .کاهش می یابد و بالعکسمیزان سالمت رفتاری 

 .همبستگی تراکم جمعیتی با سالمت رفتاری -7جدول 

 سطح معنا داری (r) ضریب هبستگی پیرسون نام متغیر

 333/3 -131/3 تراکم جمعیتی

 .1331نگارنده، : مأخذ

 : رابطه ی بین احساس رضایت از محل زندگی و سالمت رفتاری -3-2

  .به نظر می رسد بین احساس رضایت از محل زندگی و سالمت رفتاری رابطه وجود دارد: فرضیه ی دوم       
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احساس  بینشود،  همانطور که در جدول مالحظه می. باشد می احساس رضایت از محل زندگی و سالمت رفتاری بینبیانگر رابطه ی   3نتایج جدول        

درصد اطمینان  11در سطح (  r=  271/3)و ضریب همبستگی (  333/3)با توجه به سطح معنا داری بدست آمده  تاریرضایت از محل زندگی و سالمت رف

ی بنابراین، فرضیه . همبستگی وجود دارد  یعنی هر چقدر .شود  ید مییکه نشان دهنده وجود رابطه است تأ 1 ی و فرضیهرد مبنی بر عدم رابطه  0

 .نیز افزایش می یابد و بالعکسمیزان سالمت رفتاری بیشتر باشد، احساس رضایت از محل زندگی  میزان

 .همبستگی احساس رضایت از محل زندگی با سالمت رفتاری -8جدول 

 داریسطح معنا (r) ضریب هبستگی پیرسون نام متغیر

 333/3 271/3 احساس رضایت از محل زندگی

 .1331گارنده، ن: مأخذ

 : رابطه ی بین دسترسی به کاربری و امکانات شهری و سالمت رفتاری -3-3

  .به نظر می رسد بین دسترسی به کاربری و امکانات شهری و سالمت رفتاری رابطه وجود دارد: فرضیه ی سوم       

 بینشود،  همانطور که در جدول مالحظه می. باشد می سالمت رفتاریدسترسی به کاربری و امکانات شهری و  بینبیانگر رابطه ی  1نتایج جدول        

 11در سطح ( r=103/3)و ضریب همبستگی (  333/3)با توجه به سطح معنا داری بدست آمده  دسترسی به کاربری و امکانات شهری و سالمت رفتاری

نیز افزایش  می یابد و میزان سالمت رفتاری بیشتر باشد، مکانات شهری دسترسی به کاربری و ا هر چقدربنابراین، . درصد اطمینان همبستگی وجود دارد

 .بالعکس

 .همبستگی دسترسی به کاربری و امکانات شهری با سالمت رفتاری -1جدول 

 داریسطح معنا (r) ضریب هبستگی پیرسون نام متغیر

 333/3 103/3 دسترسی به کاربری و امکانات شهری

 .1331نگارنده، : مأخذ

 : شنیداری و سالمت رفتاری -رابطه ی بین اغتشاش دیداری -3-4

  .شنیداری و سالمت رفتاری رابطه وجود دارد -به نظر می رسد بین اغتشاش دیداری: فرضیه ی چهارم       

اغتشاش  بینشود،  الحظه میهمانطور که در جدول م. باشد می شنیداری و سالمت رفتاری -اغتشاش دیداری بینبیانگر رابطه ی   13نتایج جدول        

درصد اطمینان  11در سطح ( r=  -203/3)و ضریب همبستگی (  333/3)با توجه به سطح معنا داری بدست آمده  شنیداری و سالمت رفتاری -دیداری

 ی بنابراین، فرضیه. همبستگی وجود دارد  یعنی هر چقدر .شود  ید مییوجود رابطه است تأی که نشان دهنده  1 ی و فرضیهرد مبنی بر عدم رابطه  0

 .کاهش می یابد و بالعکسمیزان سالمت رفتاری بیشتر باشد، شنیداری  -میزان اغتشاش دیداری

 .شنیداری با سالمت رفتاری -همبستگی اغتشاش دیداری -10جدول 

 داریسطح معنا (r) ضریب هبستگی پیرسون نام متغیر

 333/3 -203/3 شنیداری -غتشاش دیداریا

 .1011نگارنده، : مأخذ

 : رابطه ی  بین مهاجرت و سالمت رفتاری -3-5

  .به نظر می رسد بین مهاجرت و سالمت رفتاری رابطه وجود دارد: فرضیه ی پنجم     

 مهاجرت و  بینشود،  ول مالحظه میهمانطور که در جد. باشد می مهاجرت و سالمت رفتاری بینبیانگر رابطه ی  11نتایج جدول 

. درصد اطمینان همبستگی وجود دارد 11در سطح ( r= -132/3)و ضریب همبستگی (  333/3)با توجه به سطح معنا داری بدست آمده  سالمت رفتاری

 ی بنابراین، فرضیه بیشتر میزان مهاجرت  یعنی هر چقدر .شود  ید مییوجود رابطه است تأ ی نشان دهندهکه  1 ی و فرضیهرد مبنی بر عدم رابطه  0

 .کاهش می یابد و بالعکسمیزان سالمت رفتاری باشد، 

 .همبستگی مهاجرت با سالمت رفتاری -11جدول 

 داریمعناسطح  (r) ضریب هبستگی پیرسون نام متغیر
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 333/3 -132/3 مهاجرت

 .1011نگارنده، : مأخذ

 :سایر یافته -3-6

 :پیش بینی معادله ی سالمت رفتاری به روش مرحله به مرحله -3-6-1

بررسی نتایج . استفاده شده است 1از رگرسیون چند متغیره به روش مرحله به مرحله( سالمت رفتاری)برای بررسی پیش بینی معادله متغیر وابسته        

بر اساس جدول ذکر شده ضریب همبستگی چند . مرحله است 2بینی سالمت رفتاری دارای  پی یشبیانگر آن است که معادله  12بدست آمده در جدول 

2)ضریب تعیین . باشد می 00/3مرحله ی دوم برابر با     در( R)متغیره 
R ) دهد که در نهایت دو متغیر درون معادله  دوم نشان میبدست آمده در مرحله ی

. بینی کنند را تبیین یا پیش( سالمت رفتاری)از واریانس متغیر وابسته  11/3توانند  شنیداری می -ش دیدارییعنی احساس رضایت از محل زندگی و اغتشا

2)ضریب تعیین 
R ) درصد از لحاظ آماری معنادار بوده است 11بدست آمده در هر دو مرحله در سطح اطمینان . ∆R در جدول بیانگر مقدار افزوده شده به

2
R باشد می 

 (.سالمت رفتاری)بینی متغیروابسته  صر اصلی تحلیل چند متغیره به روش مرحله به مرحله، از مرحله اول تا مرحله دوم برای پیشعنا -12جدول 

R 2 متغیر وارد شده مرحله
R

 ∆ R خطای استاندارد 

 03/5 - 31/3 03/3 رضایت از محل زندگی اول

 00/5 32/3 11/3 00/3 شنیداری -اغتشاش دیداری دوم

 .1011نگارنده،  :مأخذ

آزمون . مالحظه کرد 10توان در جدول  میرا  Tو نیز آزمون  Beta، ( b)های آماری برای متغیرهای درون معادله مانند ضریب رگرسیون سایر شاخص       

T دهد که ضریب  نشان میB  درصد از لحاظ آماری معنادار است 11برای هر دو متغیر در سطح. 

 .های درون معادله برای پیش بینی سالمت رفتاری در مرحله دومعناصر متغیر -10جدول 

 b Beta T Sig. T نام متغیر

 333/3 17/0 201/3 211/3 رضایت از محل زندگی

 3233/3 -17/2- 155/3- 231/3 شنیداری -اغتشاش دیداری

 .1011نگارنده، : مأخذ

                                                                 21/11  =F                                                  00/3  =R 

                                                             333/3  =sig F                                              11/3  =R
2 

 

 :نتیجه گیری -10

تماعی حاکم بر محالت حاشیه نشین، عالوه بر اینکه سبب شده است تا حافظه ی فرهنگی و اجتماعی ساکنین از هرگونه شرایط نامطلوب کالبدی و اج       

درصد از پاسخ گویان به سؤاالت پرسشنامه اظهار داشته اند که در  1/71. خاطره ی هویت ساز تهی باشد، بر کاهش حس تعلق آنان نیز تأثیرگذار بوده است

تحت عنوان اینکه ساکنین کوی خضر نسبت به  5درصد با گویه ی مطرح شده در سؤال  5/51ل به ترک محل زندگی خود می باشند و صورت امکان، مای

تمامی این موارد به همراه مشکالتی که در بعد کالبدی وجود دارد، از قبیل وجود فضاهای گم و . محل زندگی خود احساس تعلق خاطر ندارند، موافق بوده اند

 از نظارت عمومی و نیز روشنایی نامطلوب فضاها، دست به دست هم داده اند تا نظارت عمومی و خود جوش ساکنین جای خود را بی تفاوتی و عدم خارج

ای شکل در نتیجه با خالی شدن عرصه های عمومی از ساکنین و عابرین پیاده ی دلسوز و مسئول و نیز نبود نظارت عمومی، زمینه بر. مسئولیت پذیری بدهد

در واقع عدم استفاده عمومی از فضاهای شهری که اغلب به دلیل ناکارآمد بودن و عدم جذابیت است، فرصت . گیری اعمال و رفتارهای بزهکارانه فراهم شود

 . استفاده های ناهنجار از این فضاها را افزایش داده و بر مشکالت موجود دامن زده است

پژوهش که با توسل به مشاهده، مصاحبه و توزیع پرسشنامه حاصل شده است، بیانگر ارتباط تنگاتنگ عوامل محیط کالبدی  نتایج به دست آمده از این       

نتایج تحلیل مسیر نشان می دهد از بین متغیر های در نظر گرفته شده در تحقیق، دو متغیر احساس رضایت از . و اجتماعی بر سالمت رفتاری ساکنین است

                                                           
1 -Stepwise 
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از محل رضایت شهروندان ساکن در کوی خضر عدم احساس . ز اغتشاش دیداری و شنیداری بیشترین تأثیر را بر سالمت رفتاری داشته اندمحل زندگی و نی

م، های شهری سال زندگی خود، به دلیل کمبود امکانات مورد نیاز، مشکالت موجود در رابطه با امر مسکن و تسهیالت وابسته به آن و نیز نبود فضاها و پاتوق

این مهم، عالوه بر اینکه از شکل گیری خاطرات جمعی در محیط . ایمن، انعطاف پذیر و فعال برای کودکان، نوجوانان و جوانان، بانوان و سایر ساکنین است

اری ساکنین شهری جلوگیری به عمل آورده است، از عوامل اساسی در عدم تخلیه ی هیجانات مثبت ساکنین و در نتیجه کاهش سالمت عمومی و رفت

دیوارنویسی ها، نصب اعالمیه، نمای کثیف و آشفته  .وافزایش آسیب های روانی از قبیل افسردگی، پرخاشگری، انزوا و احساس غریب بودن شده است

واردی است که در سلب ساختمان ها، بناهای نیمه کاره، متروک و ویران شده، آلودگی صوتی ناشی از عبور بیش از حد وسائل نقلیه در فضاهای عمومی از م

بنابراین . آرامش روانی ساکنین نقش داشته و بر مشکالت روانی همچون کاهش آستانه ی تحمل پذیری و افزایش تنش های عصبی تأثیر بسزایی داشته است

وانشناسی محیطی در کنار سایر رشته از آنجایی که داشتن محالت و در نتیجه، شهری سالم مستلزم وجود شهروندان سالم است و بالعکس،  آشنایی با علم ر

با شناخت آسیب های روانی حاصل از محیط های کالبدی و اجتماعی شهر ها به . ها و علوم وابسته به شهرسازی امری بسیار ضروری و حائز اهمیت می باشد

 . ، احساس رضایت و حس تعلق ساکنین امید داشتهمراه حذف فرصت های ارتکاب اعمال مجرمانه و کانون های جرم، می توان به افزایش امنیت اجتماعی

 :پیشنهادات -11

افزایش نظارت طبیعی از طریق حضور عموم در فضاهای شهری و نیز نظارت مصنوع از طریق نصب دوربین های مدار بسته و تحت کنترل  -

 .درآوردن فضاهای خرم خیز

 .ساماندهی سیستم حمل و نقل عمومی به ویژه بعد از تاریک شدن هوا -

تأکید بر کاربرد . با استفاده از هم آوایی رنگ و نور، خرده فضاهای متنوع ایجاد کرد، فضاهایی پویا و هیجان انگیز در کنار فضاهایی آرام و دنج -

د، در رنگ های متنوع در محل و ایجاد نقشه ها و پالت های رنگی ضمن اینکه از کاربرد سلیقه ای و بی اصول رنگ ها جلوگیری به عمل می آور

 .کاهش بار روانی ساکنین تأثیر بسزایی خواهد داشت و به ایجاد هویت و خوانایی کمک خواهد کرد

ترکیب دوباره ی کوی خضر با طبیعت و جای دادن عناصر طبیعی همچون آب، درخت، چمن، سنگ و غیره در ایجاد حس آرامش، کاهش  -

به فرایند زیباسازی نقش بسزایی در ایجاد روحیه ی مثبت در ساکنین خواهد  استرس های محیطی و نیز تنش های عصبی مؤثر است و با کمک

 .داشت

ی باعث از بین بردن بی نظمی های کالبدی و به هم ریختگی فیزیکی همچون ساختمان های مخروبه، دیوارهای کثیف و ترک خورده که به نوع -

 .قانونی آن ها می شودجذب بزهکاران و اعمال غیر

فرهنگی به منظور بر هم زدن خلوت فضاهای گم و فاقد نظارت با تأکید بر اصل  -د عملکردی و ترکیب فعالیت های تفریحیگسترش فضاهای چن -

 .توسعه هویت کالبدی کوی خضر

ای آسیب دیده به منظور جلوگیری از ایجاد تنش ههری و تعمیر به هنگام موارد مراقبت و نظارت دائمی از اموال عمومی همچون مبلمان های ش -

 .    رفتاری و جذب افراد خرابکار

مکان های تفریحی جهت پر کردن اوقات فراغت  کتابخانه، پارک ها و سایر ایجاد فضاهای تفریحی و فراغتی سالم، ساختن سالن های ورزشی، -

 .ساکنان به ویژه جوانان این محدوده که تأثیر فراوانی در پیشگیری از جرم خواهد داشت

ک خانوار را در خود جای داده زایش واحد های مسکونی به منظور حذف و یا کاهش تعداد واحدهای مسکونی که بیش از یرفع کمبود مسکن و اف -

 .اند و بازنگری به نحوه ی تصرف واحدهای مسکونی و صدور سند مالکیت در راستای افزایش آسایش روانی ساکنین

توجه به و  نین و نیز کاهش هزینه ی خانوارمهندسی برای افزایش ایمنی ساک -استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد و رعایت اصول فنی -

ای پارامترهای مربوط به بهداشت مسکن از جمله نور گیری، تهویه و نیز برطرف نمودن دیوارهای نم دیده و یا ترک خورده که بر افزایش آسیب ه

 .روانی دامن می زند -جسمی
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 ،(تهرانی شهروندان بین در موردی مطالعه) آن در امنیت احساس جایگاه و زندگی از رضایت بررسی ،(1033. )شالی صفری رضا و جعفر جریبی، هزار -10
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