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چکيده
پس از دو دهه از تالش متمرکز جهانی بر ارتباط میان محیط کالبدی و سالمت ،در حالی که اغلب این مطالعات بر
مؤلفههای عینی پیادهمداری و چاقی تمرکز کردهاند ،تحقیقات اندکی هستند که به بهبود سالمت روان ،به خصوص در
کشور ایران پرداخته باشند .بر اساس پیمایش ملی سالمت روان ،آخرین آمار اختالالت روانپزشکی در کشور در گروه سنی
 15تا  64سال 23/6 ،درصد است که بیشترین آمار مربوط به مجموع اختالالت اضطرابی و خلقی بوده ولی در کل ،اختالل
افسردگی اساسی با  12/7درصد ،به تنهایی بیشترین آمار را به خود اختصاص داده است و نکته قابل توجه اینکه که 6۰
درصد افرادی که دچار اختالل روانپزشکی بودند هیچ اقدامی برای درمان خودشان نکردهاند .4این امر اهمیت مطالعات
پیشگیرانه از جمله سیاستهای شهری را دوچندان میکند .بر این اساس ،مقاله حاضر سعی دارد تا با مرور ادبیات و شواهد
تجربی ،و برشمردن چالشها و ابهامات اصلی که تحقیقات با آن روبرو هستند ،دستورکاری پژوهشی را برای ورود طراحان
و برنامهریزان شهری فراهم کند .برای یافتن مقاالت از طیف متنوعی از پایگاههای دادهای و موتورهای جستجو مانند گوگل
اسکالر ، 5پاپ مد ، 6اسکوپوس 7و وب آو ساینس 8استفاده شده است .مقاالت برگزیده ،بر اساس وابستگی به موضوع ،تعداد
ارجاعات و جدید بودن یافتهها انتخاب گردیدند .از بین مطالعات منتخب به ترتیب  25 ،72و  3درصد در بازه بین سال
 2۰1۰تاکنون ،سالهای  2۰۰۰تا  2۰۰9و پیش از سال  2۰۰۰انتشار یافتهاند ،که به ترتیب میانگین ارجاعات آنها ،151
 676و  284استناد بوده است .یافتهها نشان میدهد ،استفاده از تعاریف و روشهای متفاوت ،عدم درک صحیح از مفاهیم
شهری و روانشناختی ،مقیاسها و پیچیدگی متغیرها امکان مقایسه نتایج را کاهش میدهد .در نتیجه ،امکان شکلگیری
یافتههای متقن که بتواند پشتوانه نظری محکمی برای برگردان آنها به سیاستهای راهبردی فراهم کند ،سخت میشود.
از این رو ،انجام مطالعات میانرشتهای که بتواند فهم مشترکی از مفاهیم ،شاخصها و متغیرها ایجاد کند و تحقیقات
طولی و کوهورت 9که بتواند در درک روابط علی کمک نماید ،باید در اولویت قرار گیرند.
واژگان کليدی :محیط کالبدی ،سالمت روان ،پیادهمداری ،واحد همسایگی ،افسردگی

 1این مقاله برگرفته از رساله دکتری نویسنده اول است که به راهنمایی نویسنده دوم در گروه شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس در حال انجام است.
 2دانشجوی دکتری گروه شهرسازی ،دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه تربیت مدرس
 3استادیار گروه شهرسازی  ،دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه تربیت مدرس* (نویسنده مسئول) s.khatami@modares.ac.ir
 4این آمارهای مستقیما از سایت وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی استناد شده است.
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 9مطالعات هم گروهی ،گونهای از مطالعات مشاهدهای و طولی در پزشکی است که به بررسی عوامل خطر میپردازد و گروهی از افراد سالم را تحت
بررسی قرار میدهد.
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 -1مقدمه
اضطراب و افسردگی ،شایعترین اختالالت روانی هستند که بر حسب تعاریف مختلف در کشورها
یا موقعیتهای متفاوت ،حدود  15تا  3۰درصد از افراد از آن رنج میبرند (.)Weich, 1997: 757
بیماری روانی ،حداقل یک نفر از هر چهار نفر را در طول عمر خویش تحت تأثیر قرار میدهد و هر
فردی مشکالت سالمت روان را با گذشت زمان ممکن است تجربه کند (.)Whiteford et al., 2013
عالوه بر این ،زندگی در شهرها خطر دچار به افسردگی و اضطراب را به ترتیب حدود  4۰و  2۰درصد
و خطر ابتال به شیزوفرنی را تا دو برابر افزایش میدهد ( .)Peen et al., 2010: 88در این راستا ،محیط
انسان ساخت میتواند هم خطر رنج ناشی از سالمت روانی ضعیف را تشدید کند و هم به عنوان فرصتی
برای بهبود و تقویت آن به شمار آید .همین امر سبب شده ،در دو دهه اخیر ،توجه فزایندهای از سوی
طراحان و برنامهریزان شهری و محققان حوزههای پزشکی ،به ارتباط میان «محیط شهری» و سالمت
افراد معطوف شود ( ;Jackson, 2003; Heath et al., 2006; Lee & Maheswaran, 2010
 .)Nieuwenhuijsen, 2016; McCay et al., 2017; Yu, Wang & Woo, 2018با این وجود ،در حالی
که اغلب مطالعات بر ویژگیهای محیط انسان ساخت و سالمت جسمی افراد مانند قرار گرفتن در
معرض سر و صدای ناشی از ترافیک و دیابت (،)Dzhambov, 2017; Zare Sakhvidi et al., 2018
ارتباط پیادهمداری و کیفیت زندگی مرتبط با سالمت ( ،)Zhao & Chung, 2017فعالیت بدنی
( ، )Villeneuve et al., 2017فضای باز عمومی و سالمت( ، )Villanueva et al., 2015فضای باز
عمومی و چاقی( ، )Lachowycz & Jones, 2011بیماریهای قلبی و عروقی ()Pereira et al., 2012
 ،دیابت ( ، )Maas et al., 2009سالمت تنفسی ( )Maas et al., 2009و غیره تمرکز کردند ،همچنان
تحقیقات اندکی در حوزه مطالعات شهری هستند که به ارتباط میان محیط و سالمت روان پرداخته
باشند .این موضوع به دلیل ترس از بدنامی ،پیچیدگی درک اختالالت و اولویت پایین عمومی نه تنها
از سوی محققان بلکه از سوی تصمیمسازان نیز در طرحها ،سیاستها و پروژههای شهری نادیده گرفته
میشود ( .)McCay et al., 2017این در حالی است که با گذشت تقریباً دو دهه از تالش متمرکز
جهانی بر این موضوع همچنان در کشور این خل نه تنها به لحاظ تجربی بلکه به لحاظ نظری در
شهرسازی احساس میگردد .بر این اساس ،مقاله حاضر در پی آن است با ارائه چارچوبی پژوهشی
چالشها ،فرضیات و ابهامات اصلی در این زمینه را بیابد ،و در نگاهی گستردهتر به صورت زنجیروار
مطرح کند و راه را برای مطالعات بعدی باز نماید.
 -2روش پژوهش
مقاله حاضر با توجه به اهداف و ماهیت خود جزء مرورهای روایتی 1تلقی میشود .برای برخی از
موضوعات ،نقطه قوت مرورهای نظام مند ،ممکن است به نقطه ضعف آن بدل شود .مشکل اولیه این
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است که تمرکز محدود و روشهای مرور نظام مند امکان پوشش گستره کاملی از تحقیقات را به وجود
نمیآورد .از این رو در مقاله حاضر از مرور روایتی استفاده شده است .مرورهای روایتی عموما جامع
هستند و طیف گستردهای از مسائل را در یک موضوع مشخص پوشش میدهند اما ضرورتاً از قوانین
جستجوی شواهد پیروی نمیکنند .مرورهای نظام مند به طور محدود بر سواالت متمرکز میشوند و
مشارکت اصلی آنها خالصه کردن دادهها است ولی مرورهای روایتی به دنبال تفسیر و نقد دادهها
هستند و هدف کلیدی آنها درک عمیق موضوع است( .)Greenhalgh et al., 2018برای یافتن مقاالت
از طیف متنوعی از پایگاههای دادهای و موتورهای جستجو مانند گوگل اسکالر  ،پاپ مد  ،اسکوپوس و
وب آو ساینس استفاده شده است.
در جستجوهای اولیه از مرورهای نظام مند استفاده شد و تاکید بر واژگان «محیط شهری» و
«سالمت روان» « ،سالمت» « ،تندرستی و خوشبختی» « ،اختالالت روانی» و «افسردگی» بود
( Jackson 2003, Truong and Ma 2006, Mair et al. 2008, Renalds et al. 2010, Julien et al.
 .)2012, Blair et al. 2014, Gong et al. 2016, McCay et al. 2017, Barnett et al. 2018سپس با
مرور این مقاالت و تکرار واژگان کلیدی در آنها ،جستجوهای بعدی بر مقاالت مرور نظاممند در سه
گروه حمل و نقل و سفرهای آونگی ( ، )Sakhvidi et al. 2018فضای سبز و پیوند با طبیعت ( Bowler
 )Buyung-Ali et al. 2010, Gascon et al. 2015, de Keijzer et al. 2016و وضعیت مسکن
( )et al. 2013, Singh et al. 2019 Thomsonمتمرکز شدند .در نهایت ،با بررسی مهمترین فرضیات
این گروهها جستجوها روی تحقیقات تجربی انجام شدند تا شواهد به صورت انتقادی مورد بررسی قرار
گیرند .مهمترین واژگان کلیدی که در مرحله سوم مورد جستجو قرار گرفتند شامل مفاهیم طراحی
محیط نظیر «واحد همسایگی» « ،ویژگیهای محیط کالبدی» « ،پیادهمداری» « ،فضای سبز» ،
«کاربری مختلط» « ،سفرهای آونگی» « ،ویژگیهای زیبایی شناسانه و معماری ساختمان» « ،طراحی
شهری» و اصطالحات روانشناختی مانند «اختالالت روانی»« ،افسردگی» « ،استرس» ،
«اسکیزوفرنی» « ،زوال عقل» « ،سالمتی» و «خشونت و جرم و جنایت» میشدند .مقاالت برگزیده،
بر اساس وابستگی به موضوع ،تعداد ارجاعات و جدید بودن یافتهها انتخاب گردیدند .از بین مطالعات
منتخب به ترتیب  25 ،72و  3درصد در بازه بین سال  2۰1۰تا  ،2۰19سالهای  2۰۰۰تا  2۰۰9و
پیش از سال  2۰۰۰انتشار یافتهاند ،که به ترتیب میانگین ارجاعات آنها  676 ،151و  284استناد به
ازای هر مقاله بوده است .بدین ترتیب در دستهبندیها شواهد به چهار گروه «پیادهمداری» « ،پراکنده-
رویی» « ،کاربری زمین» و «کیفیت منظر و عناصر معماری» تعمیم یافتند .در ضمن بحث استطاعت-
پذیری و فشارهای ناشی از آن نیز به کیفیت مسکن اضافه شد.
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 -3مسائل و چالشهای مفهومی و سنجهای محيط شهری و سالمت روان
برخالف مطالعات زیادی که در دهههای اخیر پیرامون مفاهیم شهری مانند ویژگیهای واحدهای
همسایگی و مفاهیم مرتبط با سالمت روان همچون افسردگی و نشانههای افسردگی ( Ivey et al.,
 ،)2015; Koohsari et al., 2018اضطراب و استرس (،)Roe et al., 2013; Aspinall et al., 2013
خشونت و جرایم خشونت آمیز (  )Garvin et al., 2013و فرایندهای یادگیری و ذهنی ( Wu et al.,
 )2014صورت گرفته اما تاکنون نه تنها نتایج محکم و کافی برای درک این ارتباط به وجود نیامده
بلکه گاها متناقض یکدیگر بودهاند ( .)Barnett et al., 2017بخشی از این تناقضات به ماهیت میان
رشتهای این مطالعات و برداشت متفاوت آنها از مفاهیم برمیگردد .این امر چالشهایی را با خود به
وجود میآورد که در این بخش به برخی از آن اشاره میشود:
 -1-3تعاریف واحدهای همسایگی
در تحقیقاتی که برای سنجش ویژگیها و کیفیات واحدهای همسایگی از روشهای عینی استفاده
کردند ،تعریف و اندازه واحد همسایگی به طور گستردهای متفاوت بوده است .در حالی که اغلب آنها
واحد همسایگی را به عنوان مکان و محل سکونت مشارکت کنندگان در تحقیق درنظر گرفتند ،اما
برای تعیین مرز و محدوده آن از شناسههای متفاوتی بهره بردند .به عنوان مثال ،برخی از واحدهای
آماری و قراردادی سازمانهای اداری مانند کدپستی و بلوکهای آماری به عنوان شاخصی برای واحد
همسایگی استفاده کردند .با این وجود واحدهای آماری اداری نمیتوانند معرف مناسبی برای برشمردن
مرز میان محالت باشند زیرا غالبا بافت و زمینهای که واحدهای همسایگی در آن قرار دارند را نادیده
میگیرند .عالوه بر این ،هریک از آنها در نقاط مختلف دنیا میتواند مقیاس متفاوتی را ارائه دهد که
مقایسه را دشوار میکند .به عنوان مثال ،مطالعهای در بریتانیا از محدوده کدپستی استفاده کردند
( ، )Thomas et al., 2007که غالباً یک خیابان با میانگین  15نشانی پستی را پوشش میدهد .مطالعات
دیگری در امریکا ( )Yang and Matthews, 2010و استرالیا ( )Saarloos et al., 2011از واحدهای
سرشماری استفاده کردند که به ترتیب حدود  6۰۰۰ - 4۰۰۰نفر و  225واحد مسکونی را در خود
جای میدهد .تحقیقات دیگر نیز واحدهای همسایگی خود را در طیفی از معانی مختلف به کار بردند،
شامل  -1منطقه مسکونی که به طور جغرافیایی محدود شده و اغلب خانهها به لحاظ فرم و کاراکتر
همگن باشند ( )Weich et al., 2001; Weich et al., 2002؛  -2محیط دایرهای به شعاع  ۰/25کیلومتر
( 1۰۰ ، )Downey and Van Willigen, 2005متر 5۰۰ ،متر و  1۰۰۰متر (، )Berke et al., 2007
یک تا سه کیلومتر ( )Maas et al., 2009از خانه یک شرکت کننده و  -3بلوک خیابانی به عنوان مثال،
تقریبا ده خیابان کوچک متصل به هم ( )Araya et al., 2007یا یک بلوک استاندارد شهری شامل
چهار خیابان دور بلوک و هشت جهت آن خیابانها ( .)Mair et al., 2010از این گذشته ،برخی از
تحقیقات نگاهی ذهنی و ادراکی بر کیفیات محله دارند که محدوده آن در ذهن افراد مختلف میتواند
متفاوت باشد ( .)Roh et al., 2011گستره متنوع این تعاریف ،مانع مهمی برای مقایسه یافتههای
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مطالعات تجربی در یک فرضیه مشخص است .به ویژه زمانی که این فرضیات با سالمت روان پیوند
دارند .به عنوان مثال ،آستانه تحمل افراد در برابر سر و صدای ناشی از ترافیک میتواند در فرهنگهای
مختلف و طراحی برای شهرهای کوچک نسبت به شهرهای بزرگ متفاوت باشد(.)Verbeek, 2011
 -2-3ویژگیهای واحدهای همسایگی
اغلب مطالعاتی که در ارتباط با پیوند واحدهای همسایگی و شاخصهای سالمت روان مانند
افسردگی صورت گرفته ،نظری هستند .میتوان در بین آنها سه مدل مختلف را شناسایی کرد که
سعی دارند مکانیسم تأثیرگذاری ویژگیهای واحدهای همسایگی بر سالمت روان را توضیح دهند.
ترونگ و ما )2۰۰6( 1سه مکانیسم مختلف را از هم تمییز میدهند و هریک را به تفصیل توضیح
میدهند :ویژگیهای ساختاری ،بینظمی واحد همسایگی و استرس محیطی .ویژگیهای ساختاری بر
ویژگی افرادی که در یک منطقه زندگی میکنند مانند فقر ،قومیت ،نژاد ،جنسیت سرپرست خانوار،
بیکاری ،تغییرات جمعیتی تمرکز میکنند( Silver et al., 2002; Giatti et al., 2010; Hurd et al.,
 .)2013بینظمی واحد همسایگی به شاخصهای کالبدی (مانند خانههای مخروبه ،ساختمانهای
ممنوعه ،وندالیسم و ریختن زباله) و ناهنجاریهای اجتماعی (مانند مستی ،گنگها ،اذیت و آزار
خیابان ،فروش مواد و همسایههای پر سر و صدا) اشاره میکند که میتواند منجر به افزایش عالئم
افسردگی در فرد شود ( .)Stockdale et al., 2007; Voisin & Kim, 2016; Benjet et al., 2019مدل
استرس محیطی به بررسی توازن بین استرسزاها (مانند جرم) و کسانی که در معرض آن قرار دارند
و منابعی که آنها در اختیار دارند (مانند خدمات درمانی) میپردازد( .)Garrett et al., 2018در کنار
این مدلها ،میتوان الگوی چهارمی هم تشخیص داد که تنها به مشخصههای کالبدی بافت مانند
اختالط کاربری ،دسترسی به فضای سبز ،دسترسی به امکانات و مقاصد رفاهی و تفریحی روزمره (نظیر
رستورانها)  ،دسترسی به حمل و نقل عمومی ،پیوند و اتصال ،تراکم و غیره به صورت مجزا یا در
قالب شاخصهای ترکیبی به عنوان مثال پیادهمداری ،کیفیت مسکن ،کیفیت زیباییشناسانه معماری
و طراحی محیط میپردازند ( Petrunoff et al., 2018; Wood et al., 2017; Nakazato & Fujihara,
 .)2015در حالی که هریک از این مطالعات میتوانند به طور منحصر به فرد یافتههای سودمندی در
ارتباط با ویژگیهای واحدهای همسایگی و سالمت روان ارائه دهند اما اغلب نادیده گرفتن تأثیر
برهمکنشی هریک از این متغیرها میتواند نتایج را عوض کند یا عامل مهمتر را از نظر پنهان کند یا
اثرگذاری یک عامل را بیش از اندازه نشان دهند .با این وجود ،به جز استثنائاتی( Cromley et al.,
 )2012مطالعات اندکی هستند که این مکانیسمها را با یکدیگر درنظر بگیرند .در اغلب تحقیقات انجام
شده ،صرفاً از شاخصهای گروه دیگر به عنوان متغیر کنترل کننده استفاده میشود در حالی که
جامعه و بافت شهری دارای پویاییها و پیچیدگیهایی است که بدون در نظر گرفتن تأثیر هریک از
Truong and Ma
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عوامل ،نمیتوان مسیر و فرایندی را برای اجرای سیاستها اتخاذ نمود .این موضوع در ارتباط با
متغیرهای هریک از مدلها نیز تکرار میشود به طوری که گاهی مطالعات صرفاً به یک یا چند شاخص
اکتفا میکنند.
 -3-3سنجش محيط شهری
رویکردهای مختلفی برای سنجش محیط وجود دارد :روشهای عینی یا ابژکتیو و روشهای
سوبژکتیو .در رویکرد ادراکی اغلب از مشارکت کنندگان تقاضا شده تا به ویژگیهای محیط بر اساس
متغیرهای مختلف در طیف لیکرت نمره دهند ( Roh et al., 2011; Hale et al., 2013; Gapan et al.,
 .)2018رویکردهای عینی نیز اغلب از دو روش معیارهای مشاهدهای مستقل و سیستم اطالعات
جغرافیایی استفاده کردند .مطالعات اندکی نیز از ترکیب دو روش بهره جستند(.)Thomas et al., 2007
برخی تحقیقات رتبهبندی مستقل را انجام دادند .به طوری که از مردم بیرون از منطقه مورد پژوهی
خواستند تا برای ارزیابی محیط شهری از کل محله پیاده عبور کنند( Weich et al., 2001; Weich
 .)et al., 2002; Araya et al., 2007; Thomas et al., 2007; Mair et al., 2010همچنین برخی از
مطالعات از هر دو رویکرد برای مقایسه نتایج استفاده کردند(.)Parra et al., 2010
بسیاری از تحقیقات از  GISبرای سنجش محیط شهری استفاده کردند .متغیرها استفاده شده
عبارتند از ترافیک( ،)Yang and Matthews, 2010تعداد مکانهای زباله و سایتهای انتشار مواد
سمی( ،)Downey and Van Willigen, 2005; Yang and Matthews, 2010میزان مجاورت با فضای
سبز( ،)Maas et al., 2009فاصله از تسهیالت ( ،)Thomas et al., 2007امتیاز پیادهمداری
محله( ،)Berke et al. 2007; Saarloos et al., 2011پیوند و اتصال( ،)Saarloos et al., 2011و اختالط
کاربری زمین(.)Saarloos et al., 2011
برخی از مطالعات از شاخصهای محیطی چندمتغیره برای سنجش مفاهیمی مانند بینظمی،
کیفیت ،فرسودگی کالبدی واحد همسایگی استفاده کردند( ;Weich et al., 2001; Weich et al., 2002
 .)Araya et al., 2007; Thomas et al., 2007; Brown et al., 2009; Mair et al., 2010متداولترین
متغیرها عبارت از انباشت زبالهها ،ساختمانهای ممنوعه ،نوشتههای روی دیوار ،وندالیسم ،سطح
حفاظت از خانهها /ساختمانها ،جرم و امنیت ،دسترسی به امکانات محلی و سر و صدا بودند.
 -4-3سنجش سالمت روان
تحقیقات مختلف برای سنجش سالمت روان از ابزارهای گوناگونی سود میبرند .این ابزارها شامل
پرسشنامههای خود گزارش دهی ،پرسشنامههای طراحی شده چند گویه و تک گویه میشود .محققان
برای کاهش زمان یا راحتی مشارکت کنندگان یا عملی بودن تحقیق به عنوان مثال در بررسیهای
ملی و برای باال بردن نمونه آماری از یک سوال استفاده کردند .این تفاوت فرصت فراتحلیل این
مطالعات را محدود میکند( .)Moore et al., 2018اغلب مطالعات در سنجش خود بر یک یا دو مؤلفه
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از ویژگیهای سالمت روان مانند افسردگی ( ، )Mair et al., 2008اضطراب
 )Branas et al., 2011و اندوه روانشناختی ( )Gong et al., 2016تمرکز میکنند.
در اغلب مقاالت از ابزار استاندارد و معتبر مانند  ،GHQ2 ،1CES-DTمقیاس افسردگی پیری
( ، )GDSطرح مصاحبه درمانگاهی تجدید نظر شده ( ، )CIS-Rکدهای طبقهبندی بین المللی کمک
اولیه و فهرست اضطراب حالت اسپیلبرگر استفاده شده است .یک مطالعه برای سنجش روانپریشی
از پرسشنامه طراحی شده استفاده کرد (.)Yang and Matthews, 2010
 -4مسائل و چالشها :فرضيات مربوط به محيط شهری و سالمت روان
در طول دو دهه اخیر عالقه فزایندهای به نقش «مکان» در توضیح اختالفات جغرافیایی مشاهده
شده در موقعیت سالمت روان افراد ،با تمرکز بر جنبههای محیط اجتماعی منطقهای کوچک مانند
فعالیت اقتصادی ،محرومیت اجتماعی و مادی و انسجام اجتماعی به وجود آمده است ( Macintyre
et al, 1993; Paykel et al., 2000; Pickett and Pearl, 2001; Macintyre et al., 2002; Stafford
 .)and Marmot, 2003; Fone and Dunstan, 2006; Fone et al., 2006; Fone et al., 2014با این

وجود ،برداشتها و تفاسیر متفاوت و متنوع از مفاهیم شهری و روشهای مختلف سنجش ،منجر به
نتایج متناقضی شده که در این بخش به آنها اشاره میشود:
 -1-4حمل و نقل و سفرهای آونگی
در سالهای اخیر ،مطالعات زیادی به بررسی ارتباط میان حمل و نقل ،سفرهای شخصی و سالمت
پرداختهاند ( ;De Vos et al., 2013; Delbosc, 2012; Ettema et al., 2010; Mokhtarian, 2019
 .)Nordbakke & Schwanen, 2014; Reardon & Abdallah, 2013این تحقیقات با این فرض شکل
گرفتند که سفرهای روزانه در فواصل طوالنی میتواند بر حس رضایتمندی ()Friman et al., 2017
خلق و خو ،روحیه و احساسات افراد ( Kahneman et al, 2004; Olsson et al. 2013; Choi et al.
 )2013; ONS 2014; Nie and Sousa-Poza 2018; Lorenz et al., 2018سالمت روانRoberts et (،
 )al., 2011; Martin et al., 2014; Feng & Boyle, 2014خوشبختیEttema et al., 2010; (، 3
 )Dickerson et al., 2013; De Vos et al., 2013; Friman et al., 2017 Clark et al., 2019کیفیت
خواب ،حس خستگی و استرس و فشارKoslowsky et al., 1995; Schaefer, 2005; Wener & ( ،
 )Evans, 2011; Hansson et al. 2011; Sygna et al. 2014; Martin et al., 2014تعامالت و سرمایه
اجتماعی به عنوان پشتیبان سالمت روان )Christian 2012( ،افسردگی )Wang et al., 2019( ،عملکرد
 1مقیاس افسردگی مرکز مطالعات اپیدمولوژیک یا واگیرشناسی یا :The Center for Epidemiologic Studies Depression Scale
یکی از رایجترین ابزارهای سنجش نشانههای افسردگی است.
 2آزمون وضعیت عمومی سالمت روان یا  General Health Questionnaireروشی است برای شناسایی بیماریهای جزئی روانی در
جمعیت عام جامعه یا بخشهای غیرروانی بالینی برای شناسایی روشهای مراقبت اولیه
Well-being
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ذهنی و رضایتمندی )Westman et al., 2013; Westman et al., 2017( ،سر و صدای ناشی از ترافیک،
فشار خون و اختالالت عملکردی شناختی)Belojevic et al. 2012; Belojevic & Evans, 2012( 1
همچنین ،بیماریها و عارضههای مرتبط با افسردگی نظیر چاقیKing & Jacobson, 2017; Brown ( ،
 )et al., 2017و بیماریهای قلبی و عروقی ( Gaffney et al., 2016; Panter et al., 2018; Otto,
 )2018تأثیر بگذارد .در حالی که ممکن است در برخی از این فرضیات مانند ارتباط بین سفرهای
آونگی و استرس ،تحقیقات به نتایج نسبتاً قطعیتر دست یافته باشند اما در برخی موارد دیگر مانند
احساسات افراد ،یافتهها نه تنها مبهم هستند بلکه گاهی در تضاد با یکدیگرند .به عنوان مثال ،برخی
از مطالعات بررسی کردند که آیا بین سفرهای آونگی و احساسات افراد در حین انجام فعالیتها ارتباطی
وجود دارد یا خیر .مطالعات مقطعی نشان دادند زمان طوالنیتر سفر با کاهش شادی پیوند دارد
( .)Olsson et al. 2013; Choi et al. 2013; ONS 2014; Nie and Sousa-Poza 2018با این وجود،
لورنز )2۰18( 2هیچ پیوندی میان فاصله سفر و تکرار حس عصبانیت ،نگرانی ،شادی یا غم نیافت .به
نظر میرسد بتوان بخشی از این تضادها را با تفاوت در معیارهای سنجش (زمان در مقابل فاصله سفر)
یا با تفاوت در داده و نوع تحلیلهای استفاده شده (تحلیلها /دادههای مقطعی در مقابل تحلیلها/
دادههای طولی) توضیح داد (  .)Clark et al., 2019با این وجود ،در قیاس میان مدهای حمل و نقل
و تأثیر آنها بر سالمت روان (Friman et al., 2017; Martin et al., 2014; Clark et al., 2019; Avila-
 ، )Palenci et al., 2018اغلب تحقیقات معتقدند حمل و نقل فعال (پیادهروی و دوچرخهسواری) به
مراتب حس رضایتمندی بیشتری در افراد ایجاد میکند و بر مشخصههای سالمت روان تأثیر مثبتی
دارد .اگرچه در میان آنها ،این مزایا را نه مستقیماً به پیادهروی و دوچرخهسواری بلکه به طراحی
مسیرهای سبز و ارتباط با طبیعت ،پیوند میدهند (.)Zijlema et al., 2018
 -2-4پراکندهرویی
در ادبیات شهرسازی ،مدافعان پراکندهرویی معتقدند ،این پدیده شهری حداقل از سه طریق می-
تواند به بهبود سالمت روان کمک کند :نخست ،اجتناب از ازدحام ،دوم ،دوری از استرسهای زندگی
و سوم ارتباط بیشتر با طبیعت ( .)Frumkin et al., 2002: 138با این وجود ،مخالفان معتقدند زندگی
در حومههای شهری کم تراکم باعث افزایش فواصل سفر ،وابستگی به خودرو و زمان صرف شده در
خودرو و در نتیجه استرس و فشار خواهد شد .آنها به معایب سفرهای آونگی نظیر قرار گرفتن در
معرض سر و صدا ،ازدحام ،ترافیک غیرقابل پیش بینی و ازدحام ترافیک در طول سفرها اشاره میکنند
که میتواند به استرس ،اضطراب ،پرخاشجویی ،ستیزه جویی و احساس منفی منجر شود ( Fong et
میشود ( Sygna et al.
 )al. 2001و این امر زمانی که مردم خواب راحتی نداشته باشند ،تشدید
 .)2014سفرهای آونگی میتواند باعث تأخیر در زمان رسیدن به محل و استرس کاری شود .صرف

Functional cognitive disorders
Lorenz
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زمانهای طوالنی در سفرهای روزانه میتواند از زمان مشارکت اجتماعی با دوستان و خانواده بکاهد.
در واقع ،زمان صرف شده برای جابجایی میتواند تًثیر زیادی بر سرمایه اجتماعی و تعامالت اجتماعی
که پشتیبان سالمت روانی مناسب هستند ،بگذارد .به عنوان مثال ،مطالعهای بر روی زمان صرف شده
در خودرو و دوستان و خانواده نشان میدهد ،زمانی که سفرهای روزانه به بیش از یک ساعت در روز
میرسد ،میزان زمانی که مردان میتوانند با همسران و فرزندان خود و زمانی که زنان با دوستان خود
بگذرانند ،کاهش مییابد(.)Christian 2012
عالوه بر این ،مؤلفههای کالبدی و محیطی واحد همسایگی میتواند بر مشارکت فعالیت
بدنی( )Frank et al. 2005; Giles-Corti et al. 2005; Pikora et al. 2006که بر نشانههای افسردگی
و اضطراب ( )DHHS 1999تأثیر میگذارد ،بیفزاید و یا از آن بکاهد .بنابراین ،شناسایی ویژگیهای
واحدهای همسایگی  ،از آنجا که منجر به مداخالتی مثبتی میشود که بر سالمت روان و جسم تأثیر
میگذارد اهمیت دارند ( .)Jalaludin & Garden, 2011در این راستا ،برخی از مطالعات نشان می-
دهند پراکندهرویی شهری با اضافه وزن و چاقی ( Lopez 2004; Ewing et al. 2006; Garden and
 )Jalaludin, 2009و عدم تحرک بدنی ( Ewing et al. 2003; Saelens et al. 2003; Frank et al.
 )2005; Garden and Jalaludin 2009پیوند دارد که در نتیجه ممکن است منجر به افزایش احتمال
افسردگی و اضطراب شود .با این وجود ،استروم و کوهن )2۰۰4( 1سطح پراکندهرویی را با استفاده از
شاخص پراکندهرویی کالنشهری اوینگ 2و همکارانش ( 2۰۰3الف ،ب ،ج) سنجیدند و دریافتند
پراکندهرویی به طور قابل توجهی شرایط درمانی مزمن 3و کیفیت زندگی مرتبط به سالمت را تبیین
میکند اما پیوندی با اختالالت سالمت روان (افسردگی ،اضطراب و سالمت روانی) ندارد .جالل الدین
و گاردن )2۰11( 4به بررسی ارتباط میان پراکندهرویی شهری در سیدنی و پیوند آن با سالمت خود
گزارش دهی شده و افسردگی روان شناختی پرداختند .یافتههای آنها هیچ پیوندی میان پراکندهرویی
شهری و سالمت خودگزارش دهی شده و افسردگی روانشناختی نشان نمیدهد .با این وجود عوامل
مثبت واحدهای همسایگی عموماً با سالمت بهتر و اندوه روانشناختی پیوند دارند اما تعداد کمی از آنها
به لحاظ آماری معنادار هستند .همچنین گارریدو -کامبررا 5و همکارانش ( )2۰18به بررسی ارتباط
پراکندهرویی بر سالمت روان در منطقه کالنشهری سویا پرداختند .یافتههای آنها مشخص میکند
ضریب همبستگی اسپیرمن و پیرسون بین متغیرها منفی و پایین است .این همبستگی منفی معناداری
آماری دارد که نشان میدهد هرچه سطح پراکندهرویی بیشتر باشد احتمال خطر برای افسردگی
روانشناختی کمتر است .در بین متغیرهای اجتماعی -اقتصادی مانند سن ،جنسیت ،وضعیت تأهل،
وضعیت شغلی ،سطح تحصیالت و درآمد تنها موقعیت شغلی متغیر توضیحی مهم تشخیص داده شده
1
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3
chronic medical conditions
4
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5
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است در حالی که شاخص پراکندهرویی همبستگی غیرمعنادار اما منفی دارد .به نظر میرسد پراکنده-
رویی شهری با موقعیت شغلی پیوند دارد و تفاوت در خطر سالمت روان در سطوح مختلف پراکندهرویی
میتواند پیامد وضعیت شغلی باشد .از این رو ،آنها نتیجه میگیرند سطح پراکندهرویی شهری عامل
خطر مهمی برای بیماری روانی نیست ( .)Garrido-Cumbrera et al., 2018در نتیجه محققانی هستند
که معتقدند خود پراکندهرویی عامل اصلی برای تبیین مشکالت روان نیست و میتوان حومههای
قدیمی را با رویکردهای رشد هوشمند و نوشهرسازی به فضایی بهتری برای سکونت بدل کرد .با این
همه ،در حالی که اختالالت روانی به شدت با فقر ،تحصیالت ضعیف ،بیکاری ،انزوا و شمولیت اجتماعی
و رویدادهای مهم زندگی ارتباط دارد اما کمتر تأثیر پراکندهرویی شهری به عنوان یک عامل توضیحی
محتمل برای اختالالت روانی مورد بررسی قرار گرفته یا در ادبیات به آن اشاره شده است .بنابراین،
توسعه چنین مطالعاتی که به ارزیابی چگونگی ارتباط سطح پراکنده رویی شهری و تأثیر آن بر
اختالالت روانی بپردازد ضروری است زیرا این یافتهها ،نتایج کافی را برای طراحی سیاستها در اختیار
برنامهریزان و طراحان قرار نمیدهند.
 -3-4فضای سبز و پيوند با طبيعت
فضای سبز مانند پارکها و جنگلها به عنوان یکی از ویژگیهای تقویت کننده سالمت محیط-
های مسکونی دیده میشوند .برخی از مطالعات نشان میدهند فضای سبز به بهبود خستگی
روحی( )Hartig et al., 2003; Berman et al., 2008; Taylor & Kuo, 2009; Berman et al., 2012
 ،کاهش استرس ( Thompson et al., 2012; Roe et al., 2013; Aspinall et al., 2013; Roe et al.,
 ، )2017انسجام اجتماعی واحد همسایگی ( ، )Maas et al., 2009کاهش جرم ،خشونت و پرخاشگری
( )Kuo & Sullivan, 2001 a,b; Branas et al., 2011; Garvin et al., 2013; Bogar & Bayer, 2015
کاهش میزان گسترش برخی از بیماریها ( ، )Maas et al., 2009سالمت خود گزارش دهی شده ( De
 )Vries et al., 2003; Mass et al., 2006; Van Dillen et al., 2012; Cohen-Cline et al., 2015و
فرایند یادگیری و شناخت ( )Dadvand et al., 2015; de Keijzer et al., 2016کمک میکند.
با این وجود ،همچنان روشن نیست که چه فاصلهای تا فضاهای سبز /آبی یا چه میزان از این
فضاها واقعاً با سالمت روان بهتر ارتباط دارد یا هریک از این متغیرها چه وزن و اهمیتی دارد .همچنین،
تاثیر کیفیت این فضاهای سبز /آبی بر این ارتباط همچنان مورد بررسی قرار نگرفته است .یکی از
محدودیتهای اصلی این مطالعات ،نبود ابزارهای عینی یا استاندارد برای ارزیابی فضاهای سبز /آبی
مسکونی و سالمت روان است ( .)Bowler et al., 2010; Hartig et al., 2014; Capaldi et al., 2014
عالوه بر این ،بسیاری از مطالعات موجود ،تجربی هستند و اثرات کوتاه مدت قرار گرفتن در معرض
فضای سبز بر سالمت را میسنجند ( Bowler et al., 2010; Berman et al., 2012; Takayama et
 ، )al., 2014اما از اثرات بلندمدت که میتواند برای تصمیمسازان برای گرفتن تصمیمات مناسب در
برنامهریزی شهری ضروری است ،غفلت ورزیدند ( .)Gascon et al., 2015فاصله خانه فرد تا فضای
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سبز یک عامل پیشبینی کننده مستقل استرس هست ( .)Nielson and Hanson 2007زمانی که
مردم از محالت سبز به محالت سختتر نقل مکان میکنند ،معیارهای سالمت روان نیز تنزل پیدا
میکنند ( .)Alcock et al. 2014با این وجود ،مکان بهینه ،کیفیات یا مدت دسترسی به پارک و فضای
سبز دیگر با هدف خاص بهره برداری از سالمت روان هنوز کامال درک نشده است .همچنین اغلب این
تحقیقات از تحلیلهای مقطعی استفاده میکنند در حالی که این تحلیلها نمیتوانند مکانیسمها و
روابط علی را در اختیار برنامهریزان و تصمیمسازان قرار دهند .به عالوه ،گسترش مطالعات به اقلیمها،
شرایط زندگی و فرهنگهای مختلف ضروری است .به عنوان مثال ،زندگی در نواحی سبز و آبی
میتوانند بر سالمت روان افرادی که از شرایط بد بهداشتی رنج میبرند ،تأثیر منفی بگذارد .همچنین،
این مباحث هنوز در کشورهایی با درآمد پایین و متوسط که رشد شهرنشینی باالیی را تجربه میکنند،
نادیده گرفته میشود .در حالی که مطالعات زیادی به ارتباط میان فضای سبز و سبزینگی و سالمت
روان اشاره کردند اما همچنان نیاز به جزییات بیشتری درباره کیفیت ،کمیت و فاصله از فضای سبز و
میزان و مکانیسمهای تاثیرگذاری آنها بر سالمت روان است (.)Gascon et al., 2015
 -4-4کاربری زمين و سالمت روان
فارغ از تحقیقاتی که به ارتباط میان فضاهای سبز و سالمت روان پرداختند ،تاکنون مطالعات
اندکی مستقیماً بر نقش انواع کاربریهای زمین بر افزایش و کاهش اختالالت روحی و یا بهبود سالمت
روان متمرکز شدهاند .در این راستا ،با توجه به شواهد اندکی که در اختیار هست میتوان حداقل چهار
فرضیه را برشمرد :نخست ،ارتباط میان فضاهای سبز شهری و تأثیری که در بخشهای قبل درباره آن
بحث شد؛ دوم ،اراضی قهوهای مانند زمینهای بایر و متروکه و ارتباط آن با افسردگی ،استرس،
خشونت ،فعالیت بدنی و رضایتمندی ساکنین .به عنوان مثال براناس 1و همکارانش ( )2۰11نشان
دادند کاشت گل و گیاه در اراضی خالی در فیالدلفیا ،پنسیلوانیا جرم و جنایت و وندالیسم را کاهش
میدهد و سالمت خود گزارش دهی شده ساکنین افراد محیط را بهبود میدهد که منجر به استرس
کمتر و فعالیت بدنی بیشتر میشود .عالوه بر این گاروین 2و همکارانش ( )2۰13با استفاده از مصاحبه-
های کیفی دریافتند قطعات خالی منجر به سالمت اجتماعی ،فیزیکی و روانی پایینتر میشود.
همچنین برخی از مطالعات نشان میدهند که اراضی قهوهای بر کاهش حس رضایتمندی از زندگی
به خصوص برای افراد آسیبپذیر جامعه تأثیر میگذارد و سالمت و امنیت مؤلفههای تعیین کننده
مهمی برای سالمت ادراکی آنها به شمار میآید ( Dustmann & Fasani, 2015; Krekel & Poprawe,
 )2014که اراضی بایر و متروکه میتوانند آن را تهدید کنند .کرکل 3و همکارانش ( )2۰16نیز در
بررسی خود بر روی تاثیر کاربری زمین بر رضایت مسکونی در شهرهای اصلی آلمان دریافتند به ترتیب
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بین دسترسی به فضای سبز شهری مانند باغات و پارکها و دسترسی به اراضی قهوهای مانند اراضی
بایر یا متروکه و رضایتمندی ساکنین پیوندی مثبت و منفی برقرار است.
سوم ،اگرچه تاکنون مطالعه مستقیمی از سوی طراحان و برنامهریزان شهری بر ارتباط میان
فعالیتهای تفریحی و سالمت روان صورت نگرفته اما یافتههای روانشناسان نشان میدهد کاربریها
و فعالیتهای تفریحی میتوانند در کاهش میزان افسردگی و استرس تأثیرگذار باشند .به عنوان مثال،
گودمن 1و همکارانش ( )2۰16نشان میدهند مشارکت افراد در فعالیتهای تفریحی میتواند تأثیر
مثبت بیشتری نسبت به ورزش در کاهش افسردگی داشته باشد .شوتز 2و همکارانش ( )2۰15نیز
عنوان کردند تغییر ادراکی در فعالیتهای تفریحی به کاهش استرس و فشار کمک میکند .کالدول3
( )2۰۰5در مطالعه خود به بررسی شواهد تجربی و توصیف دیدگاههای نظری درباره چرایی و چگونگی
ماهیت درمانی فعالیتهای تفریحی و مشارکت آن بر سالمت و تندرستی میپردازد .وی با مرور شواهد
تجربی نشان میدهد که تفریح میتواند از طریق سه مکانیسم اجتناب از خطرات اولیه و ثانویه ،مواجهه
با استرس و رویدادهای ناخوشایند زندگی (انطباق ،درمان ،انحراف توجه) و غلبه بر بیماری و ناتوانی
به سالمت بدنی ،اجتماعی ،احساسی و شناختی افراد کمک کند.
چهارم ،منطقهبندی تک عملکردی و اختالط کاربریها و تأثیری که احتماالً بر افزایش و کاهش
حمل و نقل به خصوص حمل و نقل فعال (به صورت پیاده و دوچرخه) دارند .اختالط کاربری در
واحدهای همسایگی و خیابانهایی همراه با تنوعی از فروشگاهها ،کافهها و خانههای سرزنده میتواند
به حس اجتماع ،برداشت مثبت از محله و افزایش تعامالت اجتماعی کمک کند؛ این مزایا میتواند با
کاربریهای تک عملکردی از دست برود ،زیرا سفر با خودروهای شخصی بین مکانهای تک عملکردی
ضروری میشود ،سفرهای بالقوه اجتماعی را به سفرهای جدا و غالباً فعالیتهای تنها بدل میکند
( .)McCay et al., 2017عالوه بر این برخی از مطالعات نشان میدهد اجتماعاتی که از اختالط کاربری
بیشتری برخوردارند با ایجاد حس سرزندگی به حس تعلق و رضایتمندی افراد از شخصیت کالبدی
واحد همسایگی کمک میکند ( .)Kim & Kaplan, 2004همچنین در سالهای اخیر ،مطالعات زیادی
از اختالط کاربری به عنوان متغیر مؤثر در سنجش پیادهمداری محله استفاده کردند .نتایج این
تحقیقات نشان میدهد کاربریهای مختلط میتواند به افزایش فعالیت بدنی ،کاهش چاقی و شاخص
توده بدنی ساکنین کمک کند ( ;Frank et al., 2006; Brown et al., 2009; Frank et al., 2010
 )Yamada et al., 2012; Wei et al., 2016که خود میتواند عامل مهمی برای بهبود سالمت روان و
کاهش احتمال خطر ابتال به افسردگی باشد.
با وجود فرضیاتی که مطرح شد ،سهم برنامهریزان و طراحان شهری در این مطالعات بسیار اندک
است .همین امر سبب میشود بخش مهمی از پشتوانههای نظری در زمینه کاربری زمین و سالمت
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روان تنها در فرضیه و یا حتی مفروضات ذهن طراحان و برنامهریزان باقی بماند و نقش و تأثیر آنها
نادیده گرفته شود.
 -5-4کيفيت و استطاعتپذیری مسکن
از عمر ادبیات مربوط به تاثیر کیفیت بد مسکن بر سالمت فیزیکی حدود  15۰سال میگذرد.
چنان که چدویک( )1843پیش بینی کرد متوسط امید به زندگی افراد در لیورپول در بدترین مسکن
حدود  15سال است .مطالعات اخیر نیز نشان میدهند بهبود کیفیت مسکن به خصوص آسایش
حراراتی منازل میتواند منجر به بهبود در سالمت عمومی ،سالمت تنفسی و سالمت روان افراد شود
( )Thomson et al., 2013و در مقابل مسکن زیر استاندارد با شیوع بیماریهای مختلف بدنی ،موجب
بروز مشکالت تنفسی و جراحات غیرعمدی 1شود ( ;Braubach et al., 2011; Matte & Jacobs, 2000
 .)Shaw, 2004عالوه بر این ،تحقیقات موجود آشکار کردند که بین مسکن و سالمت روان نیز
پیوندهایی وجود دارد ( & Evans et al., 2000; Freeman, 2008; Halpern, 1995; Leventhal
 .)Newman, 2010مطالعات طولی اندکی درباره بهبود مسکن و سالمت روان صورت گرفتند که به
طور گستردهای مطالعات مقطعی را تکرار کردند .به عنوان مثال ،ویلنر 2و همکارانش ( )1962دریافتند
که پس از جابجایی به مسکن عمومی با کیفیت ،سالمت روانشناختی ساکنان به طور قابل توجهی در
مقایسه با گروه کنترلی که در فهرست انتظار بودند ،بهبود یافته است .مطالعات طولی دیگر نیز به
نتایج مشابهی رسیدند ( .)Elton & Packer, 1986; Evans et al., 2000; Wells & Harris, 2007با
این وجود ،فهم چرایی تاثیر مسکن بر سالمت همچنان اهمیت دارد .فهم مکانیسمهای بنیادین بین
ارتباط مسکن و سالمت میتواند به سیاست و تحقیقات بهتر کمک کند(.)Vaid & Evans, 2016
عالوه بر این ،هزینههای مسکن غیر قابل استطاعت در شهرها به ویژه کالنشهرها یکی از
پرفشارترین مسائل و محرکهای غالبی است که بر سالمت روانی افراد تاثیر میگذارد( & Krieger
Higgins, 2002; Baker et al., 2017; Baker et al., 2014; Kavanagh et al., 2016; Singh et al.,
دسترسی،
; .)2019; Bentley et al., 2019; Baker et al., 2020زیرا میتواند ویژگیهای کالبدی،

کیفیت و اجاره واحدهایی که مردم قادر به تصاحب آن هستند ،را به آنها تحمیل کند .استطاعتپذیری
مسکن پیامدهای گستردهتری بر روی امنیت اقتصادی دارد ،هزینه مسکن تعیین میکند چه بودجهای
در سبد خانوار برای غذا ،آموزش ،مراقبتهای پزشکی و هزینههای دیگری که بر سبک و کیفیت
زندگی تأثیر میگذارد ،باقی میماند .سنجش این تأثیر دشوار است زیرا سالمت مردم در طول زمان
دائماً در تعامل با تجارب مسکن تغییر میکند .تحلیلهای زمانی به ندرت به صراحت این تغییرات را
مدلسازی میکنند(.)Baker et al., 2020
از دیدگاه سیاسی ،این یافتهها نشان میدهند که استطاعتپذیری مسکن محرک بالقوه مهم
سالمت روانِ ضعیفِ افراد است ،به خصوص برای کسانی که سالمت روان پایینی دارند .این یافتهها
Unintentional Injury
Wilner
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پیشنهاد میدهند که دولتهای محلی ،ایالتی و ملی باید مداخالتی را برای آنهایی که از پایینترین
سالمت روان رنج میبرند و در معرض استرس مسکن غیرقابل استطاعت در طول زمان قرار میگیرند،
در نظر بگیرند .ولو اینکه مسکن به عنوان یک متغیر اجتماعی تأثیرگذار بر روی سالمت در نظرگرفته
شود ( ،)WHO, 2018ویژگیهای کالبدی مسکن شامل شرایط سازهای ،تهویه یا گرمایش تمایل دارند
تا در سیاستها به عنوان محرکهای توسعه سالمت اولویتبندی شوند .استطاعتپذیری مبهم و
سنجش ویژگیهای مسکن از مشخصات کالبدی واحدهای مسکونی سختتر است .عالوه بر این ،بر
سالمت روان بیش از سالمت بدنی تأثیر میگذارد و سنجش این اثرات مشکل است .خانوارهای تک
والد ،افراد بیکار و مستأجران و افرادی با ناتوانی بلندمدت و شرایط سالمتی گروههای جمعیت با
سالمت روانی پایین میتوانند از کمکهای هدفدار سود ببرند (.)Baker et al., 2020
 -6-4کيفيت منظر و عناصر معماری
تاکنون مطالعات اندکی بر ارتباط میان کیفیت طراحی و معماری ساختمانها و خانهها و مؤلفههای
روان پریشی مانند افسردگی (  )Weich et al., 2001; Weich et al., 2002; Brown et al., 2009و
اضطراب تمرکز کردند ( .)Brown et al., 2009یافتهها نشان میدهند شیوع افسردگی برای افرادی که
در محالتی با ویژگیهای ذیل زندگی میکردند ،بیشتر است:
 -1دسترسی به کف (زمانی که دسترسی به کف از باالی سطح زمین به یک کریدور طوالنی باز
میشود)؛
 -2کمتر از یک چهارم خانهها یک باغ خصوصی داشته باشند؛
 -3وجود یک فضای تفریحی مشترک (.)Weich et al., 2001; Weich et al., 2002
ویژگیهای معمارانه ورودی که رؤیتپذیری را تقویت میکند با افسردگی و اضطراب کمتر ارتباط
دارد (.)Brown et al., 2009
همچنین برخی مطالعات نشان میدهند کیفیت پایین محیط انسان ساخت ناهنجاریهای
اجتماعی و جرم در محالت را تشویق میکند که میتواند تأثیر منفی بر استرس و نبود کنترل و
افزایش خطر افسردگی از طریق کاهش شبکههای اجتماعی حمایتی شود ( .)Blair et al., 2014برخی
از ویژگیهای محیطی کوچک مقیاس در خیابان مانند دیوارنویسیها و پنجرههای شکسته با نشانههای
ناهنجاریهای اجتماعی ارتباط دارد و بنابراین عامل مخاطره آمیز مهمی برای بیماریهای روانی است
(  .)Kelling & Wilson, 2003; Perkins et al., 1992با این وجود ،مطالعات موجود قدرت آماری
محدودی برای سنجش اندازه اثرات دارند ( Galea et al., 2005; weich et al., 2001; Thomas et
 .)al., 2007بر این اساس ،این ویژگیهای خاص کالبدی در سطح خیابان و طراحی منظر و نمای
ساختمانها نیاز به بررسی و ممیزی دقیق خیابانی دارند که باعث محدودیت چنین مطالعاتی میشوند.
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 -7-4پيادهمداری
صاحبنظران معتقدند پیادهمداری واحدهای همسایگی میتواند بر افسردگی

( Schieman and

 )Meersman, 2004; Berke et al., 2007; Bierman, 2009; Saarloos et al., 2011و اضطراب و
حس رضایتمندی و تندرستی ( )Van Dyck et al., 2011ساکنان تأثیر بگذارد .با این وجود ،مطالعاتی
که به ارتباط میان ویژگیهای واحدهای همسایگی و سالمت روان پرداختند ،نتایج متناقضی را نشان
میدهند ( )Julien et al., 2012که به شاخصها و متغیرهای به کار رفته در تحقیق و ویژگیهای مورد
پژوهی باز میگردد .به عنوان مثال ،در حالی که برک 1و همکارانش ( )2۰۰7ارتباط معناداری بین
پیادهمداری ضعیف و افسردگی در مردان سالمند در ایاالت متحده یافتند ،سارلوس 2و همکارانش
( )2۰11هیچ پیوندی معناداری در استرالیا پیدا نکردند .تفاوت مهمی در معیارهای پیادهمداری در
این دو مطالعه وجود دارد :یک پژوهش از امتیاز ترکیبی برای سنجش پیوند خیابان ،تراکم مسکونی
و اختالط کاربری در واحد همسایگی استفاده کرد ( )Saarloos et al., 2011و دیگری مبتنی بر
متغیرهایی بنا شده که با مقاصد فرد و مقاصد تجاری ،تراکم مسکونی و اندازه بلوک در شعاعی ،1۰۰
 5۰۰و  1۰۰۰متری خانه مشارکت کننده ارتباط داشت ( .)Berke et al., 2007توماس 3و همکارانش
( )2۰۰7فاصله از نزدیکترین تسهیالت را به عنوان متغیر پیادهمداری در نظر گرفتند و گزارش
دادند فاصله نزدیکترین تسهیالت در یک واحد همسایگی در ولز ارتباط معناداری با اختالل روانی
مشترک ندارد .فن دیک 4و همکارانش ( )2۰11نیز با استفاده از  GISبه بررسی ارتباط میان پیاده-
مداری و حس رضایتمندی ساکنین واحدهای همسایگی پرداختند .یافتههای آنها نیز نشان داد بین
پیادهمداری کل و تراکم مسکونی و رضایت ساکنین ارتباطی منفی وجود دارد و بین معیار اتصال و
اختالط کاربری به عنوان متغیرهای پیادهمداری هیچ پیوندی وجود ندارد .آنها دلیل این ارتباط منفی
را برداشت افراد از سطح آلودگی ،جرم ،امنیت در محالت متراکم و پیادهمدار میدانند .در مقابل برخی
از تحقیقات دریافتند بین محیط پیادهمدار ،فعالیت بدنی بیشتر ،اضافه وزن و افسردگی پایینتر پیوند
مثبت و معناداری وجود دارد ( .)Reis et al., 2013; Renalds et al., 2010اغلب این تناقضات به
روشهای استفاده شده در این تحقیقات مربوط میشود .استفاده از روشهای ادراکی در مقابل روش-
های عینی چه در سنجش سطح پیادهمداری و چه سنجش متغیرهای سالمت روان پیچیدگی را
افزایش داده است .عالوه بر این ،به نظر میرسد طراحانی که در این زمینه ورود پیدا کردند ،از
متغیرهای کنترلی یا مداخلهگر کمتری در تحقیقات خود بهره بردند.
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 -5چالشهای اصلی برنامهریزی و سياستگذاری
یکی از چالشهایی حوزه سالمت عمومی و برنامهریزی که مباحث نظری را اخیراً مورد توجه خود
قرار داده است ،انعکاس آن در سیاستهای شهری است ( Lowe et al., 2019; McCosker et al.,
 .)2018; Kent et al., 2011; Capon & Thompson, 2010تدوین چارچوبهای سیاسی میتوانند
در انطباق شواهد تجربی و برگردان نتایج به راهبردها و سیاستهای اجرایی مفید و سودمند باشد و
پیوند محکم میان تصمیمسازان و محققان حوزه سالمت میتواند شکاف میان دانش و عمل را کاهش
دهد( .)Lowe et al., 2019با این وجود ،تدوین چنین چارچوبی به سادگی میسر نیست.
روانشناسان معموالً برای کنترل متغیرهای محیطی به منظور تجزیه اثر علی متغیرهای منحصر به
فرد بر رفتار انسان از محیط آزمایشگاهی استفاده میکنند .همین موضوع سبب میشود برای طراحان
و برنامهریزان شهری استفاده از یافتههای روانشناسی در عمل برایشان دشوار باشد زیرا منافع متناقض
و متضادی در بافت کلی یا فضایی که آنها طراحی میکنند وجود دارد .به عالوه ،در طراحی و برنامه-
ریزی عوامل دیگری مانند اقتصاد یا زیباییشناسی نیز دخالت دارند که اغلب در اولویت قرار میگیرند
( .)Park & Evans, 2016به عنوان مثال ،توجه به نیاز مالکان خودرو بیش از هزینههای اجتماعی
آلودگی هوا و صدا و تأثیر آن بر سالمت روان افراد همواره در اولویت پیشنهادی طرحها قرار میگیرد.
به همین دلیل برخی از محققان معتقدند در نبود چارچوب قانونی پشتیبان برای برنامهریزی موفق در
حوزه سالمت ،بهرهگیری از مزایای دوجانبه و مرتبط با حوزههای دیگر مانند سالمت و مباحث
اجتماعی ،اقتصادی و محیطی ،میتواند سودمند باشد .بدین ترتیب پیامدهای مثبت یک طرح شهری
بر روی سالمت در قالب نتایج اجتماعی ( ، )Kent et al., 2011اقتصادی ( )Tolley, 2011و یا محیطی
( )Watts et al., 2015; Giles-Corti et al., 2010آن به صورت مستتر میتوانند بیان شوند
( .)McCosker et al., 2018به عبارتی دیگر ،تلفیق ارزیابی پیامدهای سالمت 1با ارزیابی پیامدهای
محیطی و اجتماعی و استفاده از تحلیلهای هزینه -فایده یا هزینه -فرصت طرحهای پیشنهادی برای
بیان مالی و اقتصادی آنها میتواند به درک اهمیت در نظر گرفتن آن ،هم در چارچوبهای قانونی و
هم سیاستها و برنامهها کمک زیادی کند.
همچنین تجربه افراد از زمان و زمینه در درک فرد از مکانها مؤلفهای حیاتی است که در اغلب
تحقیقات تجربی به آن توجه کافی نمیشود ( .)Park & Evans, 2016در مقابل ،پیچیدگی درک
اختالالت سالمت روان نیز خود مانعی دیگر برای طراحی است ( )McCay et al., 2017که تناقض در
نتایج مختلف آن را تشدید میکند .به عنوان مثال میتوان به مساکن اجتماعی بلندمرتبهای که اغلب
برای اسکان اقشار ضعیف اقتصادی در نظر گرفته میشوند ،اشاره کرد .در حالی که مساکن اجتماعی
میتوانند از طرفی فشارهای ناشی از عدم استطاعتپذیری مسکن بر اختالل روان را کاهش دهند اما
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در مقابل میتوانند نتایجی مانند ساختمانهای پروت ایگو را با خود به بار آورند .نتایجی که تا حد
زیادی منتج از نوع طراحی ساختمانهای مدرنیستی بود.
همچنین ،اختالالت روانی ممکن است از گستره پیچیدهای از عوامل شامل ژنتیک ( MC
 ،)O'Donovan & Owen, 2016تجارب سالهای اول زندگی ( ،)Nusslock & Miller, 2016خشونت
خانگی ( )Trevillion et al., 2012و موقعیت اجتماعی ( )Reisner et al., 2015متأثر شوند که نتوان
آنها را از طریق طراحی شهری پیگیری کرد اما طراحی شهری میتواند و باید نقش ایفا کند همانند
کاری که برای اختالالت فیزیکی با دالیلی به همان اندازه پیچیده انجام میدهد ( McCay et al.,
.)2017
عالوه بر این ،غلبه تحقیقات مقطعی بر مطالعات کوهورت و طولی مانع از درک روابط علی برای
کاربست آن در طراحی میشود .همچنین وزن و اهمیت متغیرهای طراحی فضا نسبت به یکدیگر بر
تمام
روی سالمت روان روشن نیست و گاه به گاه ارتقا یک مؤلفه میتواند به ضرر مؤلفهای دیگر
شود .حتی از آن پیچیدهتر ارتقا یک مؤلفه در یک مقیاس(شهر) ،به بدتر شدن وضعیت در مقیاسهای
پایینتر(واحد همسایگی) منجر شود .به عنوان مثال ،جانمایی یک پارک و فضای سبز شهری در یک
محله با افزایش ترددها و ورود ترافیک عبوری به درون محالت ،نتایج منفی بر افزایش استرس ناشی
از ترافیک و ازدحام در بین ساکنین محله ایجاد کند.
همین موضوع سبب میشود طراحان و برنامهریزان شهری با توجه به پیچیدگیهایی که در فرایند
تصمیمسازی وجود دارد و نقش عوامل قدرت در توجیه تصمیمات خود حتی با قصد حداکثر کردن
منفعت عمومی ،استدالل قانع کنندهای در اختیار نداشته نباشند .همچنین همانطور که مک کی و
همکارانش( )2۰17اشاره کردند ،در صورت فرایند مشارکتی در طراحی و برنامهریزی محالت نیز بدون
نتایج متقاعد کننده از سوی مدافعان سالمت روان ،ممکن است پیامدهای آن حتی از سوی مردم نیز
به دلیل ترس از بدنامی در اولویت قرار نگیرد .عالوه بر این ،آشکار شدن پیامدهای منفی پروژههای
شهری بر روی سالمت روان میتواند آنها را به یک سوژه داغ رسانهای و یک مشکل سیاسی بدل کند.
 -6بحث و نتيجهگيری
بحث پیرامون ارتباط میان محیط انسان ساخت و سالمت عمومی موضوع جدیدی نیست .با این
وجود در دهههای اخیر ،با تغییر در سبک زندگی افراد و شیوع مشکالت جدید پزشکی ابعاد دیگری
به خود گرفته است .در حالی که شیوع چاقی و بیماریهای غیرواگیر مرتبط نظیر بیماریهای قلبی
و عروقی ،دیابت نوع دوم ،سکتههای قلبی و پیادهمداری در مرکز این توجه قرار دارند اما اختالالت
روانی نظیر افسردگی ،استرس و اضطراب در دنیای رقابتی و سریع امروز کمتر مورد توجه قرار گرفته
اند .بدین ترتیب نقش برنامهریزان و طراحان شهری در این حوزه بسیار کم رنگ است به طوری که
پس از گذشت حدود بیست سال ،ابهامات جدی نسبت به نتایج این مطالعات به چشم میخورد .در
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این راستا مقاله حاضر سعی داشته تا این ابهامات را به صورت حلقهای از چالشها در قالب دستور
کاری پژوهشی با توجه به خلهای نظری و تجربی پیرامون این موضوع در کشور فراهم بیاورد .بر این
اساس ،میتوان این چالشها را در قالب سه زمینه مرتبط و وابسته به ترتیب زیر دستهبندی نمود:
نخست ،اغلب این تحقیقات به صورت میان رشتهای صورت نمیگیرند .در نتیجه نمیتوانند
متغیرهای مناسبی برای تحلیل خود بیابند و حتی زمانی که متغیرهای مناسبی را انتخاب میکنند،
نمیتواند نتایج کاملی از یافتههای خود ارائه دهند .بنابراین بخش مهمی از یافتهها مخدوش شده و یا
به اشتباه در مقابل هم قرار میگیرند .به عنوان مثال ،تعاریف مختلف از مفاهیم شهری مانند واحدهای
همسایگی در بسترها و زمینههای فرهنگی ،اجتماعی و کالبدی مختلف قابلیت قیاس و انطباق یافتهها
را حتی در یک خاستگاه مشترک از بین میبرد .بدین ترتیب هیچ روش مشترکی برای سنجش محیط
شهری وجود ندارد .این موضوع در ارتباط با متغیرها و روشهای تحلیل سالمت روان نیز صدق میکند.
به عنوان مثال ،استفاده در روشهای خود گزارش دهی ،برداشتهای شخصی مجزا با واقعیت ابژکتیو
را به عنوان پیشبینی کننده سالمت دچار اشکال میکند .مطالعات نشان میدهند زمانی که افراد
دچار اختالالت افسردگی باشند ،احتمال اینکه برداشت منفی از مؤلفههای کالبدی یا اجتماعی محیط
نیز داشته باشند ،افزایش مییابد .بنابراین استفاده از روشهای عینی میتواند احتمال غرض ورزی را
کاهش دهد و امکان مقایسه یافتههای تحلیل را بهتر فراهم کند.
دوم ،درک صحیح از مقیاسهاست .در حالی که شرایط مختلف در سطوح مختلف ممکن است
باعث بروز اختالالت روحی و روانی تحت تاثیر عوامل وراثتی و ژنتیکی ،محیط خانواده و دوستان و در
نهایت محیط سکونت و اجتماع محلی باشد ،توجه به مقیاسهای فضایی و زمانی میتواند نقش تعیین
کنندهای در نتایج تحلیلها ایجاد کند .به عنوان مثال ،اختالف در اندازه جمعیتی یا مساحت واحدهای
همسایگی ،فواصل زمانی یا مکانی سفرهای آونگی ،سرانه فضای سبز یا مدت زمان حضور فرد در
ارتباط با طبیعت ،سطح عملکردی یک فعالیت یا میزان دسترسی به آن هریک میتواند مطالعات
مختلف را به نتایج متفاوتی برساند و ابهامات را افزایش دهد .همچنین مقیاس فضایی عوامل زمینهای
که ممکن است بر روان پریشی تأثیر بگذارد ،مشخص نیست .فرض آن است که سالمت روان نه تنها
تحت تأثیر واحد همسایگی بالفصل خود بلکه از منطقه پیرامونی بزرگتر خود نیز تاثیر میپذیرد.
سوم ،اغلب مطالعات بر دادههای مقطعی تمرکز کردهاند .این دادهها نمیتوانند اثر علی و معلولی
متغیرها را بر سالمت روان مشخص کنند .در نتیجه نمیتوانند کارایی و اثربخشی سیاستها و اقدامات
شهرسازی را اندازه بگیرند .بنابراین انجام مطالعات طولی با استفاده از دادههای کوهورت میتواند
پشتیبان نظری و شواهد تجربی بهتری برای اجرای اقدامات و سیاستهای طراحی و برنامهریزی
فراهم کند.
چهارم ،پیچیدگی و در هم تنیدگی متغیرهای شهری است .اکتفا به یک یا دو متغیر در سنجش
مؤلفههای واحدهای همسایگی بدون در نظر گرفتن متغیرهای کنترلی ،میانجی و مداخلهگر ،نمی-
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تواند به تنهایی مکانیسمهای تاثیرگذار محیط انسان ساخت بر سالمت روان را نشان دهد و به سادگی
توسط طراحان و برنامهریزان شهری به عرصه عمل وارد شود .از این رو استفاده از مدلهای معادالت
ساختاری مانند تحلیل مسیر میتواند جایگزین بهتری برای سنجش روابط علی دو متغیره باشد.
با این وجود این بدین معنی نیست که هیچ پیشرفتی در ارتباط با فرضیات مطرح شده پیرامون
محیط انسان ساخت و سالمت روان صورت نگرفته است .تاکنون مطالعات زیادی پیرامون تأثیر میان
حمل و نقل ،سفرهای آونگی ،پیادهمداری ،فضای سبز و فضاهای باز عمومی ،ویژگیهای معماری و
طراحی ساختمانها ،کیفیت و استطاعتپذیری مسکن بر اختالالت یا سالمت روان انجام شده است.
با این همه ،با توجه به دالیلی که ذکر شد ،همچنان شواهد علی کافی برای تعریف مکانیسمهای
تأثیرگذاری محیط شهری بر سالمت روان کشف نشده است .هنوز یافتهها بر روی گروههای سنی و
جنسی ،فرهنگها و گروههای اجتماعی و اقتصادی ،اقلیتهای قومی ،مذهبی و نژادی کافی به نظر
نمیرسد .اغلب یافتهها به دلیل تعاریف و سنجههای متفاوتی که از مفاهیم محیط شهری دارند نمی-
توانند در کنار هم قرار گیرند .بنابراین ،بر اساس نتایج مرورهای نظام مندی که صورت گرفته ،نه تنها
از نظر دقت ،یافتههای مطالعات تجربی ،آنها را راضی نمیکند ،بلکه برای ایجاد دستورکارهای سیاسی
مختلف نیز ،آنها را کافی نمیدانند .این امر نقش مطالعات میان رشتهای را بیش از پیش روشن میکند.
پیچیدگی درک اختالالت سالمت روان همراه با نبود نتایج متقن ،توجیه و دفاع از تلفیق سیاست-
های شهری با سالمت روان را برای جوامعی که اقتصاد و سوداگری را در صدر فهرست اولویت سیاست-
گذاریها قرار میدهند ،دشوار میکند .با وجود آن که مشخص است مؤلفههای کالبدی و شهرها بر
بهبود و یا وخامت سالمت روان تأثیر میگذارند اما مکانیسمهای اثرگذاری همچنان روشن نیست.
عالوه بر این ،مطالعات اندکی هستند که کارایی و اثربخشی سیاستهای شهری را بر سالمت روان
سنجیده باشند .یکی از دالیل این امر میتواند ترس از ابعاد رسانهای و سیاسی شدن چنین موضوعاتی
باشد .در چنین حالتی برخی از افراد معتقدند بیان پیامدهای منفی و یا مثبت طرحها با زبان اقتصادی،
اجتماعی و محیطی میتواند در جهت تحقق اهداف سالمت سودمند باشد .بدین ترتیب برای تکمیل
نتایج حاصل از این پژوهش ،و فراتر رفتن از مباحثی که درباره ارتباط میان بافت و محیط شهری و
سالمت روان مطرح شد ،ارائه دستور کاری پژوهشی برای فهم بهتر و ایجاد پشتیبان نظری و کاربست
تجربی آن در کشور ضروری است .از این منظر ،به نظر میرسد ورود شهرسازان و جغرافیدانان شهری
به حوزه تحقیقات میان رشتهای در زمین سالمت نخستین گام برای از بین بردن ابهامات است .تعریف
مؤلفههای شهری به زبان پزشکی و روانشناسی در اقلیمها و فرهنگهای متفاوت به صورت تطبیقی
میتواند تا حد زیادی مقایسه یافتهها را تسهیل کند .همچنین دسترسی به دادههای کوهورت میتواند
امکان انجام تحقیقات طولی را فراهم نماید .استفاده از این دادهها و مدلسازیهای ساختاری میتواند
در فهم مکانیسمها ،فرایندها و نحوه اثرگذاری بسیار سودمند باشد .در نظر گرفتن مقیاسهای مختلف
فضایی و زمانی به صورت همزمان در مطالعات میتوان میزان اهمیت متغیرها را روشن نماید .به عنوان
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مثال مسافت یا زمان سفر کدامیک میتوانند بهتر نقش سفرهای آونگی را در افزایش و یا کاهش
استرس تبیین نمایند .رفع این ابهامات میتواند امکان مقایسه تطبیقی انواع مؤلفههای کالبدی و میزان
اثرگذاری هریک از آنها را بر اختالالت مختلف سالمت روان به وجود آورد .این امر ،چارچوب
مناسبی برای سنجش کارایی گزینههای مختلف طراحی و میزان اثربخشی سیاستها و اقدامات آنها
در طول زمان ایجاد خواهد کرد که میتواند به دستورالعملی راهبردی برای طراحی و برنامهریزی
مناطق و محالت مختلف شهری بدل شود .به عالوه نتایج این مطالعات ،میتواند پشتوانه محکمی برای
اولویت به بحث سالمت روان در طرحها و برنامهها در کشور به وجود آورد .همچنین پیشنهاد میشود
به عنوان نقطه شروع راهبردی برای ورود سالمت روان در طرحهای توسعه شهری در کشور ،با «ارزیابی
اثرات سالمت روان» در طرحهای موضعی عالوه بر آگاهی عمومی نسبت به پیامدهای منفی انواع
مداخالت بر سالمت روان ،پشتوانهای برای ایجاد چارچوبهای نهادی و قانونی در سیاستهای شهری
کشور فراهم آید.
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