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تأثیر کیفیت محیطی محالت شهری در حفظ سالمت روان شهروندان در
دورۀ همهگیری کرونا (مطالعۀ موردی :شهر کرمانشاه)
محمدرضا حقی
استادیار گروه معماری ،دانشکدة فنی و مهندسی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران


احسان حیدرزاده

استادیار گروه شهرسازی ،دانشکدة هنر و معماری ،دانشگاه خلیج فارس ،بوشهر ،ایران
(تاریخ دریافت -1044/11/1 :تاریخ پذیرش)1041/3/11 :

چکیده
در پی همهگیری بیماری کرونا از اواخر ساا  1419مایددی و در پایش گارفتی سیاساتهاای قرنطینا
خانگی ،کاهش حضور در مراکز پرازدحام ،دورکااری مشاال  ،تحصای از درون مناز و اقادامات مشاابه،
نگرانیهایی در خصوص آثار منفی ایی اقدامات بر سدمت روان مردم مطرح شد .پژوهش حاضر با درک ایی
نگرانیها در پی تحلی نقش کیفیت محیطی محادت شاهری در حفا سادمت روان شاهروندان در دورة
همهگیری کرونا برآمده است .روش پژوهش ،تحلیلی -تفسیری و مبتنی بار مطاععاات اسانادی و پیماایش
میدانی است .در گام نخست برای تدویی پرسشنامه ،اصلیتاریی متییرهاای محیطای در مقیااس محلاه از
مقاالت معتبر استخراج شد .بهمنظور ارزیابی سدمت روان افراد از پرسشانام اساتاندارد  Dass-21اساتفاده
شد .جامع آماری شام شهروندان کرمانشاهی بود که از میان آنها  144نفر بهطور تصادفی بهعنوان نموناه
انتخاب شدند .روایی پرسشنام کیفیت محیطی با دریافت نظر خبرگان شهرسازی و پایایی آن نیز به کمک
آعفای کرونباخ به تأیید رسید .در ادامه ،دادههای حاص از پرسشنامهها در نرمافازار  SPSSوارد شاده و باه
کمک مد های تحلی عاملی اکتشافی و تحلی همبستگی کانونی سنجیده شدند .یافتهها نشاان مایدهاد
که کیفیت محیطی محدت در پانج عاما «سااختار عملکاردی»« ،آساایش محیطای»« ،کیفیات فضاای
شهری»« ،سیمای بصری» و «منظر اجتماعی» دستهبندی میشود .خروجی تحلی همبستگی کانونی نیاز
وجود رابط همبستگی میان عواما محیطای و سادمت روان را تأییاد مایکناد .بناابر یافتاههاا در دورة
همهگیری کرونا دو عام «ساختار عملکردی» و «سیمای بصری» محدت شاهری بیشاتریی ارتباار را باا
سدمت روان اهاعی داشتهاند .ایی پژوهش از آن جهت که تکرار مخاطراتی مشابه همهگیری کرونا در آینده،
دور از انتظار نیست و نیز به ایی دعی که در ایران پژوهشهای چندانی بهویژه با ماهیت کمّی و مبتنای بار
مد های آماری معتبر صورت نپذیرفته حائز اهمیت است.
واژههای کلیدی :روانشناسی محیطی ،سدمت روان ،کووید ،19-کیفیت محیطی ،محل مسکونی.

 نویسندة مسئو

Email: e.heidarzadeh@pgu.ac.ir
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مقدمه
همه گیری کووید  19ها از نظار کیفای و ها از نظار کمای ،متفااوت باا مخااطرات و حتای
بیماریهای دیگر است .پس از آنفلوانزای اسپانیایی در سا  ،1911شمار مرگ ومیر و جمعیات
آسیبدیده ایی بیماری ،بسیار بیشتر از هم بدیا بوده است [ .]11ویروس کوویاد  19باهدعیا
سهوعت انتقا از فرد به فرد حتی توسط افراد آعوده که عدئ مشاهود ندارناد ،بسایار خطرنااک
است [ .]31یکی از چاعشهای مربور باه ایای بیمااری ،نگرانای در خصاوص تبعاات آن بارای
سدمت روان مردم است .سیاست دوعتها در مواجهه با همهگیری کروناا کاه اللاب باهصاورت
قرنطین افراد ،ممانعت از حضور افراد در مراکز پرازدحام ،دورکاری مشاال  ،تحصای مجاازی و
لیره بوده است ،نگرانیهایی را در خصوص پیامدهای اییگونه سیاساتهاا بارای سادمت روان
افراد به وجود آورد .بهعبارتی در طو بحران کووید  19احساس میشود کاه فضااهای عماومی
آشنا ،سرزنده و اجتماعی از دست رفته است [.]10
بهتازگی نهادهای بیی اعمللی مانند سازمان بهداشت جهانی و سازمان مل متحد با متخصصاان
برنامه ریزی شهری در مورد موضوع شهرسازی سااع هماهنا شادهاناد [ .]10چنانکاه در ساا
 ،1412سازمان مل متحد ارتقاای سادمت روان را از اوعویاتهاای دساتوراععم توساع جهاانی
معرفی کرد [ .]14تأثیرگذاری طراحی ،فرم ،امکانات رفاهی و کاربری شهرها بار سادمت سااکنان
بهطور رسمی در قرن نوزده در پاسخ به شیوع بیماریهای مسری پدیدار شاد .شاواهد مساتدعی
وجود دارد که زیرساختهای ناکافی خدمات اجتماعی و بهداشتی ،دسترسی محدود به حم ونقا
عمومی و کیفیت ضعیف فضاهای عماومی باا عواما خطار متعاددی بارای بیمااریهاای عمادة
لیرواگیر مانند ک تحرکی و اختد در سدمت روان همراه است [ .]12تحقیقات نشان داده اسات
که محیط ساخته شده ممکی است بر سدمت روان از طریاق تاأثیرات آن بار ارتباار باا طبیعات،
کنتر شخصی و کیفیت هوای داخ ساختمان بر ساکنان تأثیر بگذارد [.]14
در چهار ده گذشته شاهد افزایش شواهد تجربی حاکی از ارتبار مثبت بیی فضای سابز و
سدمت روان بودهای [ .]13اسمیت و همکاران گزارش دادهاند که بهبود پیادهماداری محادت و
کیفیت مناطق سبز آن و ایجاد زیرساختهای مناسب حم ونق فعا  ،به احتما زیاد تاأثیرات
مثبتی بر فعاعیت کودکان و بزرگساالن دارد .با بررسی رواباط بایی محایطهاای سااختهشاده و
سدمت روان مشخص شده که وضعیت بهزیستی و سدمت روانای و کماک باه جامعاه ،همگای
می توانند تحت تأثیر عواملی مانند کیفیات خادمات عماومی ،پیااده روی تاا فضااهای عماومی،
دسترسی به وسای نقلیه و سطح زیرساختهاا باشاند .جنارا و همکاارانش بیاان کردناد کاه
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شهرنشینی همراه با افسردگی است و دامن گستردهای از جنبههای محیطی با سدمت روانی در
ارتبار است [.]14
از سوی دیگر ،زندگی در شهرها از طریق ازدحام بیش از حد ،ترافیک سنگیی ،ترس از جرم
و نبود فضای سبز ،می تواند اثرهای نامطلوبی بر سدمت داشاته باشاد [ .]11تحقیقاات گذشاته
نشان داده است که سرمای اجتماعی و کیفیت محیط ساختهشاده باا وضاعیت سادمت و باروز
بیماری های روانی مرتبط است [ .]19حتی کیفیت زیبایی محله با بهزیستی روانی اهاعی ارتبار
مثبت دارد .دسترسی به مکان های نشستی ،جذابیت محله و دسترسی به فضای سبز ،از عواما
مه ارتقای استفاده از محله توسط افراد ساعمند است [.]11
بروز روان پریشی و افسردگی با عوام استرس زای محیطی ناشی از رشد شهرنشینی افزایش
می یابد [ .]13خطر ابتد به روانپریشی در افراد ساکی مناطق پرتراک  11 ،تا  11درصد بیشاتر
است .خطر ابتد به افسردگی نیز در ایای افاراد  11تاا  14درصاد بیشاتر اسات .شاواهد نشاان
میدهد که زندگی در نزدیکی فضاهای سبز یا احاطه شدن توسط فضای سبز همچاون پاارک و
باغ ،موجب ارتقای سدمت افراد میشود [ .]11 ،19در حدود  10درصد از بار بیماری در سراسر
جهان را میتوان به مشکدت سدمت روان نسبت داد که آماری فراتر از سرطان یا بیمااریهاای
قلبی -عروقی است [.]31
برخی از اقدامات بهداشت عمومی مانند قرنطینه و فاصلهگذاری اجتماعی ،ممکی است خطر
عوارض جانبی پیامدهای روانی را افزایش دهد [ .]11در پی گساترش بیمااری کروناا و اجارای
سیاست قرنطین اجباری ،اضطراب حاص از انزوای اجتماعی ،ترس از ابتد به بیماری ،مشکدت
ماعی ،اختد در برنامههای سفر و ابهام در مورد شرایط آینده ،بشر را باا چااعشهاای روحای و
روانی جدیدی روبهرو ساخت [ .]11از طرفی سیست ایمنی انسان نیز بهطور چشمگیری تحات
تأثیر استرس و رویدادهای استرسزا قرار میگیرد .استرس ممکی است سابب مشاکدت تنگای
نفس و تنفس سریع و افزایش نیاز به اکسیژن شود و حتی بر واکنش ما باه واکسیناسایون نیاز
تأثیر بگذارد [ .]11در ایی میان ،کسانی که از قب شرایط روانی خاص مانند اختدالت اضطرابی
را داشتهاند ،ممکی است با ترسهای مرباور باه هماهگیاری همچاون از دسات دادن عزیازان،
وضعیتشان بدتر شود [.]11
بنابر آمارها ،در ایاالت متحدة آمریکا تماس با مراکز بهداشت روانی در ماه آوری  ،زمانی کاه
مردم بهدعی همهگیری در قرنطینه بودند 1444 ،درصد افزایش داشته اسات .برخای از مراکاز
درمانی مرگومیر ناشی از خودکشی را تجربه کردهاند که احتماالً بیشتر بهدعی بهداشت روانای
بسیار ضعیف بوده اسات [ .]11پاژوهشهاای متعادد اپیادمیوعوکیک در چایی ،شایوع فاراوان
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اختدالت روانی در بیی مردم در طو همهگیری را نشان دادهاند .بارای مثاا یاک نظرسانجی
آندیی گسترده در چیی ،بیانگر اختدالت روانشناختی با ظهور عدئ افسردگی ( 11/9درصاد)،
اضطراب ( 31/1درصاد) ،اساترس ( 10/0درصاد) و بایخاوابی ( 19/1درصاد) باوده اسات .در
پژوهشی مشابه ،آمار افسردگی  14درصد ،اضطراب  32درصد و بیخوابی  11درصاد باهدسات
آمده است [.]9
پارالپانی و همکاران ( )1414در پژوهش خود در آوری  1414در یونان دریافتند که مردان
نسبت به زنان و افراد زیر  34سا نسبت به افراد کهنسا تر ،عدئ ترس و افساردگی بیشاتری
نسبت به کووید  19از خود نشان دادهاند [ .]11پژوهش وانا و همکااران ( )1411نیاز نشاان
داده است که عوام اصلی محیطی (مانند تخریاب محایط زیسات و نباود فضااهای سابز) بار
سدمت روان تأثیرگذارند .در ایی میان افراد ناساع جسمی ساکی مکانهاای فاقاد فضاای سابز
مستعد ابتد به مشکدت روانیاند [.]34
همیی مسئله سبب شد که پژوهش حاضر با هدف ارزیابی نقش کیفیت محدت شاهری بار
حف سدمت روان شهروندان در دورة همهگیری کرونا پایهریزی شود .شهر کرمانشاه باهعناوان
نمونه انتخاب شد .ایی شهر بنابر آمار و ارقام ،جزو شهرهایی بوده که در دورة همهگیری کوویاد
 ،19کمتریی روزهای آبی (ک خطر) و زرد (خطر متوسط) را تجرباه کردناد .باه نظار مایرساد
بخشی از ایی وضعیت ،بهدعی شرایط خاص ایی شهر همچون مرکزیت سیاسی استان ،جمعیت
زیاد و تراک بهنسبت زیاد ،ک توجهی مردم به رعایت پروتک های بهداشتی است ،اما نمایتاوان
از ضعف مدیریتی و تابآوری ضعیف ایای شاهر در برابار ایای هماهگیاری لافا شاد .یکای از
پیامدهای ایی همهگیری ،تبعات منفی آن برای سدمت روان جامعه است که به نظر میرسد باا
کیفیت محیطی محدت شهر نیز ارتبار داشته باشد .از اییرو پژوهش حاضار در پای پاساخ دو
پرسش زیر بوده است:
 .1متییرهای محیطی مؤثر بر سدمت روان افراد در مقیاس محله چیست؟
 .1در دورة همهگیری کرونا ،کدام عوام محیطی در شهرها اثر بیشتری در حفا سادمت
روان داشتهاند؟
روش تحقیق و تحلیل
پژوهش حاضر توصیفی -تحلیلی و مبتنی بر مطاععات اسنادی و پیماایش میادانی باوده اسات.
هاادف پااژوهش ارزیااابی ارتبااار میااان عوام ا محیطاای و ساادمت روان شااهروندان در دوران
همهگیری کرونا است .پس از مطاععات نظری ،بهمنظور تحلی مسئله از ابازار پرسشانامه بهاره
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گرفته شد .از اییرو هر نفر باید به دو پرسشنامه پاسخ میداد .1 :پرسشنام عوام محیطای؛ .1
پرسشنام سدمت روان  .Dass-21پرسشنام عوام محیطی شام مجموعهای از پرساشهاای
بسته است که هر پرسش متناسب با یکی از متییرهای محیطی طراحی شده است (جادو .)1
با توجه به محققساخته بودن ایی پرسشنامه ،روایی آن از طریق مصاحبه با صاحبنظران تأییاد
شد و پایایی آن نیز با توجه به مقدار آزمون آعفای کرونباخ ( )4/101برای  34پرسشانام اوعیاه
به تأیید رسید Dass-21 .نیز که پرسشنامهای استاندارد در حوزة سدمت روان شناخته میشود،
بدون دخ و تصرف ،همراه با پرسشنام عوام محیطی بیی نمون آماری توزیع شد (جدو .)1
جدول  .1متغیرهای محیطی محالت شهری مؤثر بر سالمت روان یادشده در پژوهشهای پیشین
متغیرها
C1

فضای سبز باز و عناصر طبیعی

C2

نبود سروصدا و آعودگی صوتی /صداهای گوشنواز

C3

آعوده نبودن هوا

[]17[ ]25[ ]2[ ]4[ ]5[ ]8[ ]3[ ]7[ ]6[ ]1
*
*
*
* * * * * *
*

*

* *

*

*

*

C4

روشنایی شبانه

*

* * * *

C5

نبود شلولی و تراک

*

* * * *

C6

امکان خلوت و حری خصوصی

C7

رن

C8

تمیزی و پاکیزگی محیط

*

*

و گرافیتی شهری

C9

ایمنی ،امنیت و نظارت عمومی

*

C10

عناصر هویتبخش و خاطرهانگیز

*

C11

امکانات محلی و خدمات تجاری

*

C12

مبلمان شهری ،نیمکت و ...

C13

فضاهای جمعی ،تعاملی و روابط اجتماعی

C14

فضاهای بازی کودکان

C15

خوانایی محیط و کیفیت بصری ساختمانها

C16

تردد نکردن افراد لیربومی

C17

اختدر و تنوع کاربریها

C18

آسایش اقلیمی

C19

خدمات بهداشت و سدمت

*

*

*
*

*

* * * *
*

* * *

*

*

*

*

*

*
* * *
*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*
*

*

* *

*

* *

*

*

*

* *
*

*

*
*

*
*

*
*

*

C20

معابر و دسترسیهای محله

C21

مح های پیادهروی و دوچرخهسواری

C22

نبود اقشار فقیر (کودکان آواره ،زباعهگردها و معتادان)

*

C23

کیفیت ساختمانها (نبود بنای مخروبه ،زمیی رهاشده)

*

*

*
*

* * *

*

*

*
*

*
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جدول  .2متغیرهای بیستویکگانۀ پرسشنامۀ افسردگی-اضطراب-استرس ()Dass-21
افسردگی Depression
اضطراب Anxiety
استرس Stress
فکر نمیکن بتاوان هاین ناوع احسااس
 S1برای مشک است که آرام بگیرم.
 A1متوجه شدهام که دهان خشک میشودD1 .
خوبی را تجربه کن .
پیشااقدم شاادن در کارهااا باارای سااخت
بااه موقعی اتهااا واکاانش افراطاای نشااان
 A2تنفس برای مشک میشود.
D2
S2
است.
میده .
احسااس مایکاان انارکی رواناای زیااادی در بدن احساس عرزش میکان (ماثدً در احساااس ماایکاان چیاازی ناادارم کااه
D3
A3
S3
منتظرش باش .
دستها و پاهای ).
مصرف میکن .
خااودم را پریشااان و سااردرگ احساااس نگران که مبادا در بعضی موقعیتهاا دچاار
 D4احساس د مردگی و د شکستگی دارم.
A4
S4
ترس شوم یا به کار احمقانهای دست بزن .
میکن .
احساس میکن هار عحظاه ممکای اسات نمیتوان دربارة خیلی چیزها شور و شوق
آرام بودن و در آرامش به سر باردن بارای
D5
A5
S5
از خود نشان ده .
دچار ترس و وحشت شوم.
مشک است.
بدون انجام دادن هین فعاعیت بادنی ،قلاب
احساس میکن در مقام یاک فارد ارزش
در برابر هر چیزی کاه مارا از کاار باازدارد
 A6لیرعادی کار کارده و ضاربان شادید پیاداD6
S6
زیادی ندارم.
بیصبر و تحمل .
میکند.
 S7فکر میکن بسیار حساس و زودرنج  A7 .بدون دعی موجهی احساس ترس میکن  D7 .احساس میکن زندگی بیمعناست.

به منظور آزمون فرضیههای پژوهش ،شهر کرمانشاه بهعنوان محدودة پاژوهش و شاهروندان
کرمانشاهی بهعنوان جامعه انتخاب شدند .حج نموناه برمبناای فرماو کاوکران و باا در نظار
گرفتی مقادیر  q = p=4/2و  d=4/41با گِرد کردن بهسمت بیشتر 144 ،نفر باود کاه باهصاورت
تصادفی ساده از میان ساکنان ایی شهر انتخاب شدند .پاس از تکمیا پرسشانامههاای عواما
محیطی و سدمت روان ،دادهها در نرمافزار  SPSSوارد شد .در نرمافزار  ،SPSSابتادا متییرهاای
محیطی به کمک مد تحلی عاملی اکتشافی دستهبندی شدند .همچنایی مقاادیر ساه مؤعفا
استرس ،اضطراب و افسردگی برمبناای ساؤاالت پرسشانامه  Dass-21محاسابه شاد .در اداماه
ضریب همبستگی کانونی میان عوام محیطی و مؤعفههای سدمت روان بررسی شد.
بحث و نتایج
بهمنظور شناسایی عوام کیفیت محیطی در محدت شهری ،شاخصهای شناساییشده از منابع
علمی بهصورت پرسشهای پنجگزینهای (طیف عیکرت) طراحی و در قاعب پرسشانامه در میاان
مردم توزیع شد .با تکمی پرسشنامهها ،دادهها به نرمافزار  SPSSوارد شد .دادهها به کمک مد
تحلی عاملی اکتشافی بررسی شد .مطابق تحلی انجامگرفتاه ،بیساتوساه متییار محیطای در
قاعب پنج عام خدصه شدند که در مجموع بایش از  14درصاد از واریاانس کیفیات محیطای
محدت شهری را تبییی میکنند (جدو .)3
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در ادامه به کمک ماتریس عاملی دورانیافته ،جایگاه متییرهای بیستوسهگانه در هر یک از
عوام مشخص شد که برمبنای آن میتوان به نامگذاری عوام مبادرت ورزید (جدو .)0
جدول  .3مجموع واریانس تبیینشدۀ عوامل کیفیت محیطی محالت شهری (نگارندگان)
مجموع ضرایب عاملی چرخش دادهشده
درصد از واریانس
درصد از واریانس تجمعی
12/119
12/119
13/041
11/112
11/103
01/011
11/904
23/321
1/111
14/112

مقدار ویژه
3/211
3/413
1/931
1/101
1/214

عوامل
1
1
3
0
2

جدول  .4بارهای عاملی متغیرهای کیفیت محیطی محالت شهری
نامگذاری پیشنهادی عوامل

5

4

3

2

ساختار عملکردی

4/130
4/113
4/111
4/212

آسایش محیطی
4/110
4/111
4/209
4/203
4/011
4/321

کیفیت فضای شهری

4/114
4/131
4/111
4/231
4/241
4/011

سیمای بصری

منظر اجتماعی

4/114
4/211

1
4/111
4/123
4/134
4/139
4/033

C19
C11
C17
C20
C23
C2
C6
C5
C3
C13
C14
C1
C12
C21
C7
C4
C8
C9
C15
C18
C10
C16
C22
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پس از مشخص شدن عوام کیفیت محیطی محادت شاهری ،همبساتگی ایای عواما باا
مؤعفههای سهگان سدمت روان بررسی شد .باه همایی منظاور در نارمافازار  ،SPSSاز تحلیا
 Canonical Correlationاستفاده شد .متییرهای محیطی در  Set1و متییرهای سدمت روان در
 Set2قرار داده شدند .اوعیی خروجی مطابق جدو  2است.
جدول  .5آزمون همبستگی کانونی میان عوامل محیطی و مؤلفههای سالمت روان
Sig.

Denom
D.F.

Num
D.F.

F

Wilks
Statistic

Eigenvalue

Correlation

کانون

4/403
4/041
4/233

319/104
110/444
103/444

12/444
1/444
3/444

19/221
1/439
4/132

4/121
4/900
4/912

1/149
4/403
4/412

4/213
4/140
4/113

1
1
3

همانطور که در جدو  2مشاهده میشود ،در کانون او  ،ضریب همبساتگی کاانونی بایی دو
حوزة کیفیت محیطای و سادمت روان برابار باا  4/213و مقادار معنااداری ( )Sig.متنااظر باا آن
کوچکتر از  4/42بهدست آمد .از اییرو آزمونهای صورتگرفته نشاندهنادة آن اسات کاه ماد
بهخوبی برازش شده و ارتبار بیی متییرهای کانونی برقرار است .همچنیی ریشا کاانونی (مجاذور
ضریب همبستگی) برابر با  4/311است؛ یعنی متییرهای اصلی مربور به کیفیت محیطای حادود
 31/1درصد از تیییرات متییرهای اصلی مربور به سدمت روان را پیشبینی و تبییی مایکنناد و
برعکس .با توجه به اینکه آزمون همبستگی صرفاً برای کانون  1معنادار شده است ،در ادامه مقادیر
ضریب همبستگی کانونی و بارهای کانونی برای متییرها در کانون  1محاسبه شد (جدو .)1
جدول  .6ضرایب همبستگی کانونی و بارهای کانونی
حوزهها

حوزة کیفیت محیطی

حوزة سدمت روان

مؤلفهها

ضریب همبستگی کانونی

بار کانونی

عام ( 1ساختار عملکردی)
عام ( 1آسایش محیطی)
عام ( 3کیفیت فضای شهری)
عام ( 0سیمای بصری)
عام ( 2منظر اجتماعی)
مؤعفه ( 1استرس)
مؤعفه ( 1اضطراب)
مؤعفه ( 3افسردگی)

4/111
4/131
4/113
4/341
4/139
-4/111
-4/313
-4/110

4/113
4/011
4/013
4/149
4/114
-4/112
-4/939
-4/130
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با محاسب مجذور بارهای کانونی میتوان به اثر هر عاما در پایشبینای واریاانس سادمت
روان پی برد .بر ایی اساس میتوان تأثیر دوطرف عوام را مطاابق نماودار شاک  1باه تصاویر
کشید.

شکل  .1نمودار همبستگی کانونی متغیرهای کیفیت محیط و سالمت روان در دوران همهگیری کرونا

همانطور که در شک  1مشاهده میشود ،عوام کیفیت محیط بهتنهایی (و منفرد) ارتبار
چندانی با سدمت روان ندارند ،اما در مقاب  ،مجموع کیفیت محیط ارتبار زیاادی باا هار ساه
مؤعف سدمت روان دارد .بهعبارت دیگر ،کیفیت محیط زماانی باه حاداکثر اثرگاذاری خاود بار
سدمت روان نزدیک میشود که تیییرات در بیشتر عوام ساازندة محایط رخ دهاد و از ایایرو
صِرف تیییر در یک یا دو عام محیطی ،تأثیر محسوسی بر سدمت روان افراد نخواهد گذاشات.
ذکر ایی نکت اساسی ضروری است که همبساتگی میاان متییرهاای محیطای و سادمت روان،
اعزاماً مؤید رابط علت و معلوعی میان آنها نیست .برای مثا بهمثاب قاعدة کلی ،افارادی کاه در
محدتی با کیفیت محیطی ضعیف زندگی میکنند ،اللب به عحاظ وضعیت ماعی شرایط بهنسبت
نامناسبی دارند و متعاقب آن با فشارهای روحی و روانی بیشتری درگیرند .بنابرایی در ایایگوناه
موارد هر دو موضوع کیفیت محیط و سدمت روان ،معلو شرایط نامناسب اقتصادی فرد اسات.
اما به استناد پژوهشهای پیشیی [ ،]14 ،12 ،11رابطا میاان عواما محیطای و خصوصایات
روحی و روانی افراد دارای ماهیت علت و معلوعی است که در آن محیط نقاش علات و سادمت
روان نقش معلو را دارند.
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نتیجهگیری
یافتههای ایی پژوهش نشان میدهد که کیفیت محیطی محدت را میتوان در قاعب پانج عاما
«ساختار عملکردی»« ،آسایش محیطی»« ،کیفیت فضای شهری»« ،سیمای بصری» و «منظار
اجتماعی» دستهبندی کرد که مجماوع ایای عواما باا ساه مؤعفا «اساترس»« ،اضاطراب» و
«افسردگی» در حوزة سدمت روان همبستگی کاانونی دارناد .از بررسای تفصایلی تار واریاانس
همبستگی کانونی میتوان نکتههای زیر را استنبار کرد:
 .1مؤعفههای سهگان سدمت روان تأثیرپذیری بهنسبت مشابهی از کیفیت محیط دارناد .در
ایی میان ،مؤعف «اضطراب» تا حد کمی نسبت به دو مؤعف دیگر ،ارتبار قاویتاری باا کیفیات
محیط یافته است .به نظر میرسد دعی ایی موضوع ،پیمایش ایی پژوهش در دورة زمانی خااص
همهگیری کرونا باشد .بهعبارت دیگر ،در دورة همهگیری کرونا« ،اضطراب» نسابت باه مساائلی
همچون مبتد شدن به ویروس کووید  ،19از دست دادن نزدیکان ،از دسات دادن شای و  ...باا
شدت بیشتری ذهی افراد را درگیر خود کرده است؛
 .1مطابق تحلی عاملی ،بهجز عام پنج (منظر اجتماعی) کاه کمتاریی وزن را در تبیایی
واریانس کیفیت محیط داشته است ،چهار عاما دیگار از درصاد واریاانس باهنسابت مشاابهی
برخوردار باودهاناد (مطاابق جادو  ،)3اماا در تحلیا همبساتگی کاانونی ،ایای چهاار عاما
واریانسهای متفاوتی را در ارتبار با سدمت روان کسب کاردهاناد .باهعباارت دیگار ،دو عاما
«ساختار عملکردی» و «سیمای بصری» توانستهاناد در حادود  24درصاد از واریاانس سادمت
روان را تبییی کنند ،اما دو عام «آسایش محیطی» و «کیفیت فضای شهری» درصد واریاانس
بسیار کمتری را تبییی کردهاند .به نظر میرسد که وجود ایی تفاوت در واریانسها را میتوان به
شرایط حاک بر جامعه در دورة همهگیری کرونا مرتبط دانست .بهعباارتی در دورة هماهگیاری
کرونا در پی برقراری برخی محدودیتها همچون فاصلهگاذاری اجتمااعی ،اساتفاده از فضااهای
شهری و روابط اجتماعی در محدت کاهش یافته و از اییرو عام «کیفیت فضای شهری» تأثیر
کمتری در حف سدمت افراد داشته است .در خصوص عام «آسایش محیطی» نیز باا نگااهی
به متییرهای زیرمجموع ایی عام  ،میتوان استنبار کرد که در دورة همهگیری کرونا بهسابب
برقراری محدودیتهای تردد و حضور کمتر مردم بهویاژه کودکاان در محایط ،فضاای محادت
بهسوی خلوتی رفته و مسائلی چاون آعاودگی هاوا ،آعاودگی صاوتی ،شالولی و  ...کاه پایش از
همهگیری کرونا تأثیر ملموسی بر سدمت روان افراد مایگذاشاتند ،در دورة هماهگیاری کروناا
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تأثیری بسیار محدود و ک اهمیت یافتهاند .چنانکه بسیاری افراد و گروههاا ،شایوع هماهگیاری
کرونا را اتفاقی مثبت در حوزة محیط زیست و کاهش آعودگیها قلمداد کردند.
همچنیی همسویی نتایج پژوهش حاضر با نتایج برخی پژوهشها [ ]19 ،34حاکی از تأییاد
همبستگی بیی شرایط محیطی محدت و سدمت افراد است ،اگرچه در ایی پژوهش صرفاً حاوزة
سدمت روان از مجموع ک سدمت مدنظر بوده است .در پژوهش مااتیی و همکااران ()1449
وجود ارتبار میان زندگی در نواحی پرتراک و نواحی فاقد فضای سبز با نارخ باروز افساردگی و
روانپریشی مورد بحث قرار گرفته که همسو با ایی پژوهش شاخص فضای سبز و عناصر طبیعی
حدود  13درصد از سدمت روان افراد را پیشبینی کرده اسات [ .]19شااخص نباود شالولی و
تراک نیز زیرمجموع عام آسایش محیطی است که حدود  11درصد از واریانس سادمت روان
افراد را پیشبینی کرده است .همانگونه که پیشتر بحث شد ،ایی واریانس ک با شارایط خااص
دورة همهگیری همچون محدودیتهای تردد و حضور کمتار کودکاان در فضاای شاهری و کا
شدن روابط اجتماعی در شهر بهدعی فاصلهگذاری اجتماعی مرتبط است.
یافتههای پژوهش حاضر بهدعی احتما تکرار مخاطراتی مشابه همهگیری کروناا در آیناده
حائز اهمیت است .در عییحا اندک پژوهشهای مشاابه در ایاران در دوران هماهگیاری ،نیاز
عمدتاً ماهیتی کیفی و توصیفی داشتهاند ،درحاعیکه پژوهش حاضر تدش کرده با بهرهگیاری از
مد های آماری معتبر (مد تحلی عاملی اکتشاافی و تحلیا همبساتگی کاانونی) باا نگااهی
متفاوت و کمّی به موضوع بپردازد .در پایان ،برخی راهبردهای کدن باهمنظاور حفا و ارتقاای
سدمت روان مردم از طریق مداخله در کیفیات محیطای محادت شاهر کرمانشااه باه تفکیاک
نهادهای متوعی آن پیشنهاد شده است (جدو .)1
جدول  .7راهبردهای پیشنهادی و نهادهای متولی اجرای آن
راهبرد
 ساماندهی نظام فضایی محدت شهر کرمانشاه برمبنای تأمیی نیازمندیهای روزانه وهفتگی مردم در مقیاس محلی
 بازآفرینی ساختار و پیکرهبندی معابر محدت شهر کرمانشاه با رویکرد ارتقایپیادهمداری
 بهبود سیمای بصری محدت از طریق پاکیزگی محیط ،بهبود روشنایی معابر ،حفو ارتقای عناصر شاخص و هویتساز
 ارتقای خوانایی محدت از طریق رفع کاستیهای عناصر پنجگان راه ،گره ،عبه ،نشانهو حوزه
 -افزایش حس مسئوعیت اهاعی از طریق ترلیب مشارکت و کنشگری اهاعی

نهادهای متولی
شهرداری /مهندسان مشاور شهرسازی
سازمان ترافیک /شهرداری /مهندسان مشاور
شهرسازی
شهرداری /ادارة برق /مردم /ادارة میراث فرهنگی
مهندسان مشاور شهرسازی و ارجاع طرح به
شهرداری
شورای شهر /مردم /شورایاری محدت /هیأتهای
مذهبی
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