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  چكيده
گی شهری جهی بر زندافزایش جمعیت شهری و در نتیجه رشد و گسترش ابعاد فیزیکی و اجتماعی شهرها، تأثیرات قابل تو

اس ت    رقاب ل تو ور  کال گون اگون آن، يی دارد؛ به طوری که امروزه مفهوم شهرها بدون در نظر گرفتن فضای سبز در اش  
  باشد ن میتناظر با آمهدف این مطالعه بررسی ارتباط بین دسترسی مردم به فضاهای سبز باز و سالمت و رفتار اجتماعی 

نقطه شهر تهران  4ر دپارک  4با انتخاب  و سپس در این مقاله رویه مقدماتی طراحی تحقیق مورد بحث قرار خواهد گرفت
تس ت اب زار تحقی ق و آن الیز اولی ه      ب رای   رسشنامه س المت روان( پ -(GHQ-28) )پرسشنامهسشنامه آماری یک پربا 

فرادی ان می دهد اافراد سنجیده شده است  نتیجه گیری ها نشرفتارهای شخوی و ویژگیهای سالمت اجتماعی و رفتاری 
روان آنه ا   ط به سالمتردارند و مؤلفه های مربوکه از فضای سبز استفاده بیشتری می کنند از سالمت روان بیشتری برخو

 در وضعیت بهتری نوبت به سایر افراد قرار دارد 

  

 سالمت اجتماعی و رفتار ،دسترسی، فضای سبز باز های کليدی:واژه

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
جن اب آق ای دکت ر    "تاد به راهنمایی اس   ودانشگاه آزاد اسالمی قزوین، گروه معماری و شهرسازی ، "زهرا نوری"مبنای پایان نامه کارشناسی ارشد خانم  این مقاله  بر 1

 ، نگاشته شده است "جمال الدین سهیلی
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 مقدمه  .1

ن ی انس انها   ن ش هرها یع ات آن به س اکنا رشد سریع شهرها را می توان از بزرگترین تهدیدکننده های محیط زیست برشمرد، که تاثیر
نشینی و افزایش جمعیت رشد شهر ( 41: 1387)بهرام سلطانی، منتقل خواهد شد و تاثیری بس فرساینده بر روح و جسم انسان خواهد گذاشت 

 باشد  از طرف دیگر ی داشتهه ادر سالهای اخیر باعث شده است که شهرها با کمبود فضا مواجه شوند و در نتیجه آپارتمان نشینی رشد فزایند
 ( Salehifard, Alizade,1387در نتیجه کمبود فضا، فضای سبز نیز در شهرها کاهش پیدا کرده است )

ی خش ن و  مطالعات نشان داده است که افزایش جمعیت و گسترش شهرنشینی موجب تبدیل فضاهای س بز ش هری ب ه س طوح بتن      
  (.Staly, 2004)کشورهای در حال توسعه و جهان سوم نمود جدی تری دارد به ویژه در  نفوذناپذیر می شود و این روند

جوام ع   از یا دهیچیپ طیشرا نیخودشان با چن قیمردم در جهت تطب یبرا یو سالمت اجتماع یذهن ،یکیزیعنور عمده سالمت: ف 3
 تأثیرات تواند می لوژیکیفیزیو و روانی لحاظ از سبز فضای وجود که دهند می نشان مختلف مطالعات نتایج ،دینما یم یاتیح اریبس یشهر
 ب ازده  روان، آرام ش  بموج جسمانی سالمت بر افزون شهرها در مناسب سبز فضای اصوالً  باشد داشته فضاها این ساکنین روی بر مثبتی
 نتیج ه  در و ش ود  نمی یدانچن توجه ها جنبه این به شهرها طراحی در که است حالی در این و شود می برتر زندگی کیفیت و بیشتر کاری
از  (.Ebrahimzade,Ebadijokandal, 1387) اس ت  آسیب معرض در اجتماعی سالمت و ینروا سالمت روستاها از بیشتر شهرها در

و  یافت ه اس ت   ادی اف زایش ش تاثیرات منفی ناشی از استرسی است که امروزه به میزان زیت ناشی از زندگی در فضای سبز کاهجمله تاثیرا
ه ناش ی از اس تر    ، اختالل های ذهنی و بیماری ه ای قلب ی عروق ی ک     2020آمار سازمان بهداشت جهانی به نظر می رسد تا سال  طبق

د، باب امیری،  حمی  ی ده د ) سالمتی انسان ها را در معرض خطر قرار م   ،طوالنی مدت و تاثیر آن بر روی قلب و عروق خونی و     می باشد
1391)  

شده اند  نظریات معاصری مانند نظری ه   و سنجش تأثیر طبیعت بر سالمت انسان ایجاد ختلفی در جهت توضیحرویکردها و نظریات م
بهبود استر  را به  کاهش می دهند در حالی که محیط های ساختمانی پیش بینی کرده اند که مناظر طبیعی استر  را1الریچ بهبود استر 
 م ی  توضیح صورت بدین را طبیعی مناظر سودمندی مناظر، ترجیح زمینه در تحولی ریاتنظ  (Velarde et al, 2007) تأخیر می اندازند

 آی ا  که کنند می بررسی را مسأله این محیط روانشناسی در محققان  کنند می ارضا را انسان زیستی نیازهای ،مناظر های ویژگی که دهند

 )و  (Hartig et al, 2006) دهن د  م ی  ت رجیح  ش هری  مناظر به را طبیعی مناظر افراد که است دلیلی طبیعی، مناظر دهندگی بهبود اثر
Van den Berg et al, 2007 ) 

 بهبود و ترمیم از نیپشتیبا موجب که کنند می فعال را يیرارادی توجه و دارند زیادی کننده جذب های محرک طبیعی های موقعیت

 را بیشتری مستقیم جهتو کنند، می ایجاد که هایی تحریک بر يلبه برای ،ها ساختمان مانند شهری فضاهای مقابل در  گردد می خستگی
 ( Hartig, Fransson, 2009) دهند می افزایش را بهبود و ترمیم طبیعی فضاهای  طلبند می

 طبیعت و فعالیت در طبیعت عزت نفس و خل ق  انجام گرفت، نشان داد که زندگی در ( 2010) 2فراتحلیلی که به وسیله بارتون و پرتی
 ای ن  ب ه  دادن د،  انجام بزرگسال فرد 112 روی بر که پژوهشی نیز در 3هارتیگ و همکاران(   ,2010Barton, Prettyمی دهند ) را بهبود

 ده د  م ی  افزایش را مثبت عاطفه و دهد می کاهش را خون فشار و پرخاشگری خشم، استر ، سطح طبیعت در زندگی که رسیدند نتیجه
(Hartig et al, 2003 ) 

در ش هر   ریر س اکنان ش ه  اثرات فضای سبز باز در سالمت اجتماعی و رفت ا توجه به موارد گفته شده، هدف از این مطالعه بررسی  با
ای پر ترافیک و ر محدوده هدتهران می باشد و اینکه این فضاهای سبز چه تاثیراتی بر روی سالمت اجتماعی و روانی افرادی می گذارد که 

 زندگی می کنند  بسیار شلوغ شهر تهران 
 
 

                                                           
1 Ulrich 
2 Barton & Pretty 
3 Harting et al 
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 پژوهشادبيات  مروری بر .2
رزیابی س المت  رویکردهای ا سبزباز و یفضا ،یسالمت اجتماع با موضوع تحقیق از جمله:مرتبط  میها و مفاه هینظربه ارائه  در ادامه
مطالعه در ابتدا  نیه است  اشد به اختوار آورده ریمرتبط و ارتباطات آنها در شکل ز یفاکتورها ی  چهارچوب فرضپرداخته می شود اجتماعی
 ،نف و   یاره ا آم یکتوره ا توان د ب ا فا   یاست م یاجتماع یبانیو پشت قیافراد که شامل تطب یاجتماع طیگذارد که شرا یم نیبر ا افرض ر
 یم دل ه ا   یوانن د ب ر ر  تو یم   رهایمتغ نیحال ا نیسبز، ارتباط داشته باشد  در هم یبه فضا یدر کنار بخت دسترس یاقتواد و یاجتماع

 گذار باشند  ریافراد تاث یمختلف سالمت اجتماع
 

 

  فضای سبز باز .1.2
 نیهمچن وشهرها  نیساکن یو سالمت یخوشبخت یتواند بر رو یسبز م یبود که قرار گرفتن در معرض فضا نیمدتها فرض بر ا یبرا
 ن دادن د بز را نش ا س   یو قرارگ رفتن در مع رض فض ا    یبختخوش   نیارتب اط ب    یبگذارد  مطالع ات قبل    ریآنان تاث یزندگ تیفیباالبردن ک

(Groenwegen, 2006; Hartig, 2003)یو شهر یعیبط یها نهیجهت دار آنرا در زم میو ترم ی( بهبود استر  روان2003) گی  هارت 
نه ا از اس تر  و   ه ا ک ردن آ  ر لهیتواند بوس یاست که م عتیکه تنها قرار گرفتن در معرض طب دیرس جهینت نیقرار داد  و به ا سهیمورد مقا
نش ان   یمتسال یا براسبز ر یدر معرض فضا یریقرارگ تیشواهد اهم نکهیا ريمیسالمت مردم را ارتقا دهد  عل ،یمفرط ذهن یها یخستگ
 ،سبز ب از  یضارض ففتن در معقرارگر ری  تاثمیستیعملکرد آن برخوردار ن وهیمثبت و ش راتیتاث نیدرباره ا یادیدهد ما همچنان دانش ز یم

 (.Groenwegen, 2006) ه استشد یدر کشور هلند بررس Vitamin Gتوسط برنامه  یزندگ ماتیتنظ یبر رو

س بز   یب ا فض ا   یاه طیکردن در مح یمردم کمتر به زندگ یشده متراکم ساز یزیبرنامه ر یاستهایو س یهرسازش شیبه سبب افزا
رفتن ب ه   ین برامحدودشا یها ییتوانا لیبرخوردار هستند به دل یفتریضع یو اقتواد یعاجتما تیکه از وضع یافراد ژهیهستند  بو لیمتما

ز ق رار گ رفتن   س ب  یرض فضامساله متاثر خواهند شد  منظور از در مع نیاز ا ،دارند تیدودسبز مح یحومه شهرها به جهت استفاده از فضا
ق رار ده د    ریاثرا تحت ت یو سالمت یتوانند خوشبخت یموضوع م نیا گرید یباشد  جنبه ها یم یو      روانشناخت یکیزیف یریشامل: قرارگ

(Groenwegen, 2006  ) 

 می انسان روی بر ها رنگ که دانست تأثیراتی از ناشی را طبیعت در بودن مثبت تأثیرات بتوان شاید شده ذکر موارد بر عالوه

 فعال موجب کند می جلب را جهتو بیشتری احتمال به که قرمز  یزانندانگ می بر را مختلفی شناختی و هیجانی تأثیرات ها رنگ  گذارند

 که درحالی اضطراب، و شمخ پرخاشگری، از است نشانی و دهد می افزایش را دلی زنده و پذیری هیجان و شود می برانگیختگی و سازی

 شناخت ها رنگ که سدر می بنظر چنین مه  است بخش آرامش و مسکن تأثیری دارای کند می جلب را توجه کمتری احتمال به که سبز

 ( Kodama, 2010) دهند می قرار تأثیر تحت را افراد هیجان و

 

 شرایط اجتماعی

 )تنظیم و پشتیبانی(

 

 دسترسی به فضای سبز

 

 الگوی سالمت اجتماعی

 

نه جمعیتی/ عوامل زمی
 اجتماعی و اقتوادی

 

 مکانیزم رفتاری

 (khotdee et al, 2011) : چهارچوب فرضیه1جدول 
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  سالمت اجتماعی .2.2
 لهیوس  ت وان ب  یم   جامعه را کیداد  سالمت  میتعم یاجتماع نیو همچن یفرد یتوان به شاخوه ها یرا م یمفهوم سالمت اجتماع

  از نقط ه نظ ر   (Russell,1973) دیباش د س نج   یهمگ ان م    هیاول یازهایکه جزء ن یها و خدماتافراد به کاال ریآسان و همه گ یدسترس
واک نش   یچگ ونگ  گر،ید دکنار آمدن با افرا یکه چگونگ یخوشبخت یبعد فرد»کند:  یاشاره م نی( چن1973افراد، راسل ) یسالمت اجتماع

   «ردیگ یرا در نظر م یاجتماع یو سنتها یاجتماع یواکنش او در برابر نهادها ینسبت به اشخاص، و چگونگ
ش ناخته   تیشاخوها از آن پ س ب ه رس م    نیگنجاند  ا WHO فیرا در تعر یسالمت اجتماع 1974سالمت در سال  یجهان سازمان
کنن  د م  ورد مراقب  ت ق  رار گرفت  ه ان  د  یم   یزن  دگ یاجتم  اع دهی  چیپ طیش  را کی  ک  ه در  یبعن  وان عناص  ر اجتم  اع م  ارانیش  دند و ب

(McDowell,2002.) یم ار یتر و در ص ورت ب  یطوالن یبه زندگ لیکنند تما یم دایپ یبا جوامع اطراف خود سازگار یبه خوب کهیکسان 
 khotdee et) شود یماریدر ب ریپذ سکیتواند باعث بوجود آمدن عوامل ر یم یاجتماع یمحدود ساز گرید یرا دارند  از رو عتریبهبود سر

al, 2011)  
و جامعه  یوانشناسقطه نظر رن  از یاجتماع یبانیو پشت یاجتماع یتوان از دو جنبه در نظر گرفت: سازگار یافراد را م یسالمت اجتماع

ش خ    تی  فقمو یابیرزاتواند به  یم یسازگار نیهستند  ا یروان یها یماریاز ب یمناسب شواهد مشترک یعدم ناسازگار یالگوها یشناس
 یابی  ا را ارزه   که نقش یزیدر برابر چ یاستاندارد مناسب نیسرحد انتظاراتش منجر شود  انتخاب چن ات یعملکرد و واش  یدر نقش اجتماع

 (. McDowell, 2002) دینما یم زیچالش برانگ اریفرهنگها بس نیب قیبه سبب اختالف عم وندیکند و پ یم
سو و سمت جامعه  و طرفه ازد یبانیاز پشت یوان وجهمعموال به عن یاجتماع یبانیاز پشت ،یاز سالمت اجتماع گرید یعنوان جنبه ا به

را  یم ار یع وارض ب  ا دور کن د، رتواند آثار استر   یم یاجتماع یبانیبود که پشت نیشود  باور برا ینامبرده م میکن یم یکه در آن زندگ یا
از نشانه  یکی زیاجتماع ن ه باشد  مفهومآنها دخالت داشت یمثبت کودکان و بزرگساالن با جوامع محل زندگ یجهت سازگار رکاهش دهد و د

باش د   یاع م  اجتم   هیس و دو ون د یحس اعتماد دو طرفه و پ رندهیکه در برگ یعیاست که در ارتباط با دامنه وس یسالمت اجتماع یاصل یها
(McDowell, 2002.) 

 

  مكانيزم رفتاری .3.2
ز طریق اکسب راحتی  فعالیت هستند که به تناوب به دنبالمردمی که تحت فشار، سر و صدای شهری و دیگر موارد تنش زا مشغول 
ر معرض فض ای س بز   قرار گرفتن د  (Hartig, 2003) تفریحات برون شهری مانند رفتن به مناطق بکر طبیعی و پارکهای عمومی هستند

 هس تند  ختهان ناش نا ه ای زی رین آن ت اثیرات همچن        علی ريم ای ن مک انیزم   روی خوش بختی م ردم بوض وح ت اثیر گ ذار م ی باش د        بر
(Groenwegen, 2006; Hartig, 2003)   

اعی و وض عیت اجتم   )مکانیزم رفتاری بر اسا  نظریه های اجتماعی درباره شیوه زندگی پیشرفت کرده ان د  جنب ه ه ای س اختاری     
فرض بر این    (Groenwegen, 2006)گیرند یکسان سازی اجتماعی( و تومیماتی که افراد می( و فرصتها )در دستر  بودن، اقتوادی

مینطور انتخ اب  هی و   ( و بود که فضاهای سبز ساکنین شهرها را به سمت انتخاب فعالیتهای سالم فیزیکی )مثال: قدم زدن، دوچرخه سوار
ظ تمای ل ب ه   با حف ز محله خوداین فعالیتهای سالم به عنوان نوعی از وسایل آمد و شد تريیب می کند  مردم بیشتر اوقات را در فضاهای سب
جتماعی دو س ویه  ای روابط ارفتارهای سالم خود گذرانند  عالوه بر این فضاهای سبز جذاب در محالت می تواند به عنوان یک نکته مهم بر
حس ا  امنی ت   ک م کنن د؛ ا  يیر رسمی ایفای نقش کند  این فرصتها، به طور منظم می توانند پیوندهای اجتماعی و انسجام اجتماعی را مح

 ( khotdee et al, 2011) اً متاثر از این انسجام اجتماعی می باشدنهایت
 

 ارزیابی رویكرد برای تحقيق .4.2
ز پرسشنامه )خویش انجام( به عنوان مقیا  سالمت ذهنی و رفتاری استفاده شده است  چک لیست و ن ر  گ ذاری ه ا معم والً در     ا

( 1972در بین بیشتر پرسشنامه های آزاد تهیه شده توسط دیوید گولدبرد ) (GHQ)پرسشنامه ها لحاظ می شوند  پرسشنامه سالمت عمومی 
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: ظ اهر ش دن   2: ناتوانی در به انجام رساندن عملکردهای معم ول و  1می باشد  این پرسشنامه بر روی دو مساله عمده تاکید دارد که شامل 
  (CHIPTS, 2011) پدیده های جدید و آزاردهنده روانشناسی

سان استفاده م ی  موردی تهیه شده است که به شکل گسترده ای در بین روانشنا ۶0به شکل یک پرسشنامه  GHQ پرسشنامه اصلی
  GHQ-12وGHQ-20 و GHQ-28و GHQ-30و کوت اه ش ده ک ه ش امل    ویرایش  چند روشبه  GHQ موردی ۶0شود  پرسشنامه 

محم د عل ی بش ارت پای ایی و      دکترترجمه شده اند   فارسیله زبان زبان مختلف دنیا از جم 3۶تغییر یافته است که تمام این ویرایش ها به 
  (1388)بشارت،  سوالی مقیا  سالمت روانی در جمعیت ایرانی را انجام داده اند 28روایی فرم 
د ورم   هایلن د یتا یاقدام بر رو یراب نانیاطم بیترجمه شدند و اعتبار و ضر یلندیبه زبان تا GHQ-60کامل و کوتاه شده  شیرایو 
 ،یم خوش حال ع د  -یروانشناخت ریعمده ي یینارسا 4 یبررس یلندیتا GHQ  هدف (Nilchaikowit et al, 2002)قرار گرفت  شیآزما

و اعتبار آن تح ت نظ ر    فتایباشد توسعه  یم GHQ مجموعه ریکه ز GHQ-28باشد   یم یهراس یماریو ب یاضطراب، صدمات اجتماع
ورژن  قی  تحق نی    ا(Piyavhatkul et al, 1998)ق رار گرف ت    شیمورد آزما Khon Kaen یدانشکده علوم پزشک یبخش روانپزشک

 توس ط   GHQ-28 رس اند  بع دها   دیی  ب ه تا  کنن د  یم   یزن دگ  لن د یتا یکه در من اطق ش مال ش رق    یاز افراد یاش را با گروه یلندیتا
Nilachokowit (2002 )می  عال-م وارد   گ روه از  4ش امل   یم ورد  28سشنامه   پرافتیارتقا  یسالمت روان یتحت برنامه توسعه آمار 

اش کال   نیتر جیراباشد  دو مدل از  یسوال در هر گروه م 7با  دیشد یو افسردگ یجتماععملکرد نامطلوب ا- یخواب یاضطراب و ب-یکالبد
 باشند  ی( م0-1-2-3) نگیلیساکری(و مدل ال1-1-0-0) ینریروش با یازدهیامت

 

 روش تحقيق. 3
اش د  ب رای   ببر سالمت اجتماعی و رفتاره ای س اکنین جوام ع ش هری م ی       بازاین پژوهش تحلیل نقش فضاهای سبز هدف اصلی 

 4و در فی ک  دوده طرح ترابر روی سالمت اجتماعی و رفتارهای ساکنین شهر تهران در مح بازفضاهای سبز تاثیر دستیابی به هدف مذکور، 
فض ای س بز ب از،     بتدا ب ه مفه وم  ، استفاده شده است  در این فرآیند ا «پیمایشی»قیق، از روش در این تح مورد ارزیابی قرار گرفتند منطقه 

 رسی تاثیر فضای سبزه منظور برسالمت اجتماعی و مکانیزم های رفتاری و ابعاد آنها و دیدگاه ها و نظریات در این باب پرداخته شد  سپس ب
ساکنان مح دوده ط رح    نفر از 200ن شهر تهران، به کمک پرسش نامه سالمت عمومی از حدود باز بر سالمت اجتماعی و رفتارهای ساکنی

سپس  ده شدند ونده برگزیشترافیک که از پارکهای موجود در این منطقه استفاده می کنند و با روش نمونه گیری توادفی به عنوان پرسش 
 7و  ۶هی شدند و نتایج حاصل از آن به صورت نم وداری در ش کل ه ای    امتیاز د (0-1-2-3) نگیلیکرسایمدل الپرسش نامه ها به شیوه 
 استخراج گردیدند  

 

 جامعه آماری .1.3
ه روش نمون ه گی ری   ، ک ه ب   م ی باش د  نفر  200در شهر تهران انجام گرفته است  نمونه مورد نظر شامل  1395در سال این مطالعه 

این مح دوده   ،استب شده شهر تهران رفت و آمد می کنند انتخا وده طرح ترافیکمحد توادفی از میان افرادی که به پارک های موجود در
ل ه، پ ارک   الای ن مبن ا پ ارک     بر  منطقه می باشد، که از هر منطقه یک پارک به عنوان نمونه مورد ارزیابی قرار گرفته است 4در برگیرنده 

 ها ارائه شده است  مشخوات این پارک 2ته اند که در جدول دانشجو، پارک شهر و همچنین پارک بهار شیراز مورد مطالعه قرار گرف
 

 (http://parks.tehran.ir/Default.aspx?tabid=221 ،1395) : موقعیت قرارگیری پارک های مورد مطالعه1شکل 
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 : مشخوات پارک های مورد مطالعه2 جدول

 نام پارک
 مساحت مکان

 متر مربع()
 سال تاسیس نوع بوستان

 ناحیه منطقه

 1345 شهری 330538 2 ۶ پارک الله

 134۶ منطقه ای 32000 1 11 پارک دانشجو

 1328 شهری 250000 2 12 پارک شهر

 - منطقه ای - 3 7 پارک بهار شیراز

 
بوستان  نیا  شدهران می باتزء بوستان های بزرگ شهر و ج شمالی واقع شده است رز، تقاطع خیابان کارگربوستان الله در بلوار کشاو

م ذبور را در   یراض  د، ارت ش ا ش یرژه از آن استفاده م یو برا هیجالل یاسب دوان دانیارتش بوده و معروف به م اریگذشته در اخت انیدر سال
 هی  ته یق ه طرح   منط نی  ا یابر افتی تیمامور و مسکن وقت یبه آن وزارتخانه انتقال داد  سپس وزارت آبادان یمطالبات وزرات دارائ یازا
 رفت  ه ش  دبوس  تان در نظ  ر گ یص  رفاً ب  را یو ع  ام المنفع  ه و قس  مت جن  وب یفرهنگ   س  اتیتاس ی  قس  مت ش  مال بوس  تان ب  رادی  نما
(http://parks.tehran.ir/default.aspx?tabid=217&ArticleId=1187 ،1395 ) 

 

 (http://parks.tehran.ir/Default.aspx?tabid=221 ،1395) ۶طقه الله در من بوستان: موقعیت قرارگیری 2شکل 

 
رسیدن  و به قدرت  پس از ورود رضاخان به تهرانبوستان شهر در خیابان وحدت اسالمی، نبش خیابان فیاض بخش واقع شده است 

ح ل آن  مردی د و در  اری و تخری ب گ نامبرده، به دستور وی خانه ها و آلونکهای موجود در محله سنگلج )محل پ ارک ش هر فعل ی( خری د    
)قسمت شرقی(  نیمی دیگر درختکاری انجام گرفت و به باغ تبدیل شد  باغ سنگلخ که نیمی از آن )قسمت يربی( بوسیله وزرات کشاورزی و

  تح    ت اداره ش     هرداری ته    ران درآم     د  ک     امالً 1328بوس    یله ش    هرداری ته     ران اداره م    ی ش     د، از س    ال     
(http://parks.tehran.ir/default.aspx?tabid=217&ArticleId=1163 ،1395 ) 
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  (http://parks.tehran.ir/Default.aspx?tabid=221 ،1395) 12: موقعیت قرارگیری بوستان شهر در منطقه 3شکل 

 
زايه نشینان ن محل اسکا زبوستان دانشجو در خیابان انقالب، چهارراه ولیعور واقع شده است و در گذشته زمین مخروبه و قسمتی نی

 ( http://parks.tehran.ir/default.aspx?tabid=217&ArticleId=1134 ،1395بوده است )
 

 (http://parks.tehran.ir/Default.aspx?tabid=221 ،1395) 11: موقعیت قرارگیری بوستان دانشجو در منطقه 4شکل 

 
رک از نظ ر وس عت و   ده طرح ترافیک واقع شده اس ت، ای ن پ ا   می باشد که در محدو 7بوستان بهار شیراز تنها پارک شاخ  منطقه 

 دیگر نامبرده نمی باشد و اطالعات چندانی از آن در دست نیست سابقه تاریخی قابل مقایسه با پارک های 
 

 (http://parks.tehran.ir/Default.aspx?tabid=221 ،1395) 7: موقعیت قرارگیری بوستان بهار شیراز در منطقه 5شکل 
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 مقياس ها .2.3
وادی و اقت-جتماعیپرسشنامه از دو بخش عمده تشکیل شده است  هدف از قسمت اول جمع آوری اطالعات با توجه به جنبه های ا
ری س المت  ه خود اظهاآمارهای فردی در کنار قابلیت دسترسی، درخواست و ترجیحات برای فضای سبز باز می باشد  قسمت دوم پرسشنام

ش نامه ش امل   سمت دوم پرسقتطبیق اجتماعی و پشتیبانی اجتماعی بود  -دوم ارزیابی دو جنبه عمده از سالمت و رفتاربود  هدف از قسمت 
معمول،  قریبا بیشتر از حدامتیازی نر  گزاری شد  )کمتر از حد معمول، در حد معمول و نه بیشتر، ت 4است که هر بخش به شکل  سوال 28

 و یا بیشتر از حد معمول(  

  

  نتایج و مباحث .4
 

 یافته ها .1.4
مش تق ش ده     GHQس والی  ۶0از فاکتورهای آنالیز پرسشنامه که موردی مشهور می باشد  28شامل یک آزمون   GHQ-28نسخه
بش ارت م ورد   محم د عل ی   دکت ر   توس ط  ایراناز نظر اعتبار و ضریب اطمینان جهت استفاده در جوامع   GHQ-28نسخه  است  ویرایش
بدی، اض طراب و ب ی خ وابی،    گروه از سواالت می باشد، عالیم کال 4  این پرسشنامه شامل گرفته است و مورد تایید می باشدآزمایش قرار 

ب رای چه ار ج واب     (0،1،2،3لیک رت ) سوال در هر بخش ک ه نت ایج بو ورت     7عملکرد نامطلوب اجتماعی و افسردگی مفرط با قرار دادن 
 محاسبه می شود  

پاس خ نام ه از    4و  ن می باش د نفر ز 71مرد و  125نفر که مورد بررسی قرار گرفته اند که شامل  200از میان ادند نتایج آمار نشان د
گروه:  4ظر هر نت متوسطی از کردند در وضعی بیشتر پاسخ دهندگان که از پارکهای عمومی استفاده می پاسخ نامه پاسخ داده نشده بود، 200

ق در گ روه  ر ای ن تحقی   دبی، عملکرد نامطلوب اجتماعی و افسردگی مفرط قرار داش تند  ب ا ای ن وج ود،     عالیم کالبدی، اضطراب و بی خوا
یر معمول شرکت کنندگان يپاسخ دهندگان مشاهده شد  این اطالعات به شرایط  ٪3عملکرد نامطلوب اجتماعی و افسردگی مفرط در تقریباً 
ب دی، اس تر ، ب ی خ وابی و     این اطالعات تعداد بسیار کمی از م وارد عالی م کال   گر،از نقطه نظر سالمت اجتماعی اشاره دارد  از طرف دی

 اضطراب را نشان می دهد 
 

 
عملک رد   ،یخواب یاضطراب و ب ،یکالبد میعالنفر از افراد مورد آزمایش دارای هیچ گونه  81نتایج بدست آمده حاکی از آن است که 

نفر در وض عیت ش دید از نظ ر     3نفر در وضعیت متوسط و تنها  35نفر در وضعیت خفیف و  77نمی باشند و  یو افسردگ ینامطلوب اجتماع

 )نگارنده(اضطراب و اجتماعی( –افسردگی  -عامل جسمانی 4) از منظر  GHQ-28نتایج بدست آمده از پرسشنامه جمع بندی : ۶شکل 
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گان ه   4اختالالت شدید در عالئم مربوط به سالمت اجتماعی و روانی قرار دارند و این امر حاکی از تاثیر فضاهای س بز ب ر ک اهش عوام ل     
 باز بر روی کاهش اثرات منفی عالئم یاد شده بر روی افراد می باشد مطرح شده در پرسش نامه سالمت روان و تاثیر مثبت فضاهای سبز 

 

 

 گيری نتيجه .5
وجهی برای تیای قابل بز مزاارتباط بین فضای سبز و سالمت انسان چندین دهه است که مطرح شده است و امروزه این فرضیه که فضای س

ود  طبیعت مایت می شحه شدت بت زیادی که در این زمینه انجام گرفته محیط، سالمت فیزیکی و روحی و اجتماعی مردم دارد، با تحقیقا
زندگی روزمره  ماند و دربموون  به انسان کمک می نماید تا استر  هایی را که از گذشته داشته است، بهبود بخشد، از استر  های آینده

ای مهم هیکی از راه  ی فیزیکی،الیت هايیب افراد در انجام فعاستفاده از فضاهای باز به علت تر کز و به درستی تفکر نماید خود، بخوبی تمر
وچرخه سواری، د، ورزش و ، بازیو چاره ساز در شرایط شهری به شمار می رود  فضای باز و به ویژه فضای سبز با ایجاد فرصت پیاده روی

و روان  زسازی روحجهت با عت فرصت مناسبیطبیبهترین روش ها برای بهبود سالمت فیزیکی و روحی و اجتماعی بشر شناخته شده است  
به علت دد  طبیعت جاد می گرمتر ایانسان فراهم می نماید زیرا تعامل با محیط طبیعی ویژگی هایی دارد که در تعامل با محیط های دیگر ک
ر به مکاشفه می و را وادااسان، ناداشتن زیبایی و عناصر زیبا، محرک دلپسندی است که انسان را از کارهای روزمره دور نموده و با جذب 

آن می  هر و مردمشای آن نماید  برخالف دید همگان، فضای سبز در شهرها نماینده یک سرمایه گذاری ملی کوچک با منفعت کالن بر
دیگر نیاز  ند واقبت نمایشان مرباشد زیرا فضای سبز با افزایش تمرکز فکری و روحی و اجتماعی جامعه، به مردم کمک می کند تا از خود

 وجود اهمیت نیز حاضر حقیقت نتایج نخواهد بود که مراکز درمانی و ایمنی شهرها برای رفع مشکالت شهر مانند گذشته تالش نمایند 

ای شهر تهران و تاثیر در یکی از شلوغ ترین بخش ه روان سالمت به مربوط های مؤلفه بهبود و شهروندان سالمت در سبز فضاهای
حی و نش های روتکاهش  نان این محدوده داشته است و باعثخش های سبز باز بر روی سالمت اجتماعی و رفتار ساکمثبتی که این ب

 سبز فضاهای وجود اهمیت به یشپ از بیش مربوطه اندرکاران دست که است امید بنابراین دهد، می نشان به خوبی راروانی افراد می شود 

افزایش  و استر  کاهش جهت رد را گامی وسیله این با تا دهند قرار خود های برنامه اولویت در را فضاها گونه این گسترش و برده پی
 سالمت روان شهروندان بخووص در کالن شهرهایی مانند تهران برداشته باشند 

 

 راجعم .6
، 15دوره  پزش کی ق انونی،  سوالی مقیا  روان ی در جمعی ت ایران ی، مجل ه علم ی       28(، پایایی و روایی فرم 1388ت، محمدعلی، )بشار -

 91-87، ص 1388، تابستان 2شماره

 اضطراب و اجتماعی )نگارنده( -افسردگی-عامل جسمانی 4منظر  از GHQ-28: نتایج بدست آمده از پرسشنامه 7شکل 
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