88
فصلنامه مطالعات عمران شهری

دوره دوم ،شماره پنجم ،تابستان 7931

تاریخ دریافت3131/50/31 :
تاریخ پذیرش3131/50/71 :

تدوین ابزار سنجش میزان انطباق محیط سکونت شهری با نیاز شهروندان به فعالیت
فیزیکی و کاربست آن در محله حجاب

مشهد7

هلیا صارمینیا  ،2ناصر براتی ،9فاطمه محمدنیای قرایی
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چکیده
رشد شهرنشيني طي دهههاي اخير ،موجب افزایش نابرابريهاي بهداشتي ،اجتماعي و اقتصادي در
مقياس وسيع بين ساكنان بسياري از شهرها شده است ،از ميان مهمترین پيامدهاي آن ،ميتوان به كمتحركي
شهروندان در سراسر دنيا و ایران اشاره نمود .عدم فعاليت فيزیکي ،به عنوان یکي از مسائل مهم سلامت
عمومي ،با محيط سکونت و فعاليت هاي روزانه شهروندان در ارتباط است ،و از آنجا كه معيارهاي مشخص
و قطعي براي اندازه گيري آن در محيط شهري وجود ندارد ،لذا جهت سنجش نحوه تأثيرگذاري فعاليت
فيزیکي بر كيفيت محيط سکونت شهري ،تدوین معيارهایي ضروري به نظر ميرسد .بدین منظور معيارهاي
بدست آمده از مطالعات نگارندگان ،در قالب چارچوب نظري ،ابزار سنجش را مشخص نمود .بر این اساس،
هدف پژوهش حاضر نخست ،تدوین ابزار سنجش كيفيت محيط سکونت شهري با تأكيد بر فرصتهاي
فعاليت فيزیکي و سپس بررسي معيارهاي حاصل در محدوده مطالعاتي (محله حجاب مشهد) ميباشد.
پژوهش حاضر توصيفي  -تحليلي است ،لذا گردآوري مباني نظري با استفاده از مطالعات كتابخانهاي صورت
گرفته و در ادامه از طریق تدوین پرسشنامه ،ابزار بدست آمده در محله حجاب مورد ارزیابي قرار گرفت و
دادههاي حاصل با استفاده از نرم افزار  spssتجزیه و تحليل آماري شد .با توجه به نتایج ،تحليل عاملي تأیيد
ميكند كه اولاً ،موضوع فعاليت فيزیکي شهروندان از چهار متغير عملکردي ،دسترسي ،اجتماعي و
زیبایيشناختي تأثير ميپذیرد .ثانياً با توجه به نتایج تحليل و اندازه تأثير هر كدام از متغيرها بر متغير فعاليت
فيزیکي ميتوان نتيجه گرفت كه عامل عملکردي بيشترین تأثير را بر كيفيت محيط سکونت شهري با تأكيد
بر فرصتهاي فعاليت فيزیکي شهروندان دارد .عامل دسترسي ،عامل اجتماعي و عامل زیبایيشناختي به
ترتيب به عنوان دیگر معيارهاي مؤثر بر ميزان فعاليت فيزیکي شهروندان ميباشند.
واژگان کلیدی :كيفيت محيط سکونت ،سلامت ،فعاليت فيزیکي ،محله حجاب مشهد.

 .3مقاله حاضر برگرفته از پایاننامه نویسنده اول تحت عنوان "امکان سنجي انطباق كيفيت محيط سکونت شهري با نياز شهروندان به تحرک فيزیکي" ميباشد.
 .7دانشجوي كارشناسيارشد برنامهریزي شهري ،دانشگاه امام خميني (ره) ،قزوین ،ایرانEmail: hla.saremi@gmail.com53308635515 .
 .1دانشيار برنامهریزي شهري و منطقه اي ،دانشکده معماري و شهرسازي ،عضو هيئت علمي دانشگاه امام خميني (ره) ،قزوین ،ایران.
 . 4استادیار دانشکده معماري و شهرسازي ،عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد ،مشهد ،ایران.
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مقدمه
از ویژگيهاي عصر حاضر ،شهرنشيني ،افزایش جمعيت شهرها و طبيعت ًا توسعهي شهرهاي كوچك و بزرگ است.
این توسعه شهرها و رشد شهرنشيني طي دهههاي اخير ،با تخریب مکانهاي شهري و افزایش نابرابريهاي بهداشتي و
اجتماعي و اقتصادي ،در مقياس وسيع ،همراه بوده است .سلامت جسماني همواره موضوع مهمي در جوامع شهري
ميباشد .در سالهاي گذشته سلامت از بعد فردي خارج شده و سلامت اجتماعي را نيز در برگرفته است .تحولات اخير
زندگي شهري ،از جمله افزایش استفاده از خودرو ،موجب افزایش كمتحركي در محيطهاي شهري شده ،و ضرورت
پرداختن به این موضوع را با توجه به سهمش در مرگ و مير زودرس و هزینههاي اقتصادي ،كه با توجه به الگوي
استفاده از زمين و سيستم حمل و نقل موجود شهرها دور از انتظار نيست ،افزایش داده است .فعاليت فيزیکي یکي از
عناصر ضروري سبك زندگي سالم است كه باید مورد توجه تعداد بيشتري از شهروندان قرار گيرد .به همين دليل ،هدف
از تحقيق حاضر بررسي انواع فعاليت فيزیکي در محيط سکونت شهري (از جمله :پيادهروي ،دوچرخهسواري و )...
ميباشد كه ميتواند موجب ارتقاي تحرک شهروندان در محيط شهر گردد .نگرانيهاي بسياري در رابطه با محيط سکونتي
كه بتواند فعاليت فيزیکي و سلامت شهرندان را ارتقا بخشد وجود دارد ،بر این اساس ،در دهههاي اخير پژوهشگران به
دنبال یافتن راهکاري جهت سنجش و ارتقاي كيفيت محيط سکونت با توجه به فعاليت فيزیکي هستند .تحقيقات اخير،
با ابزار طراحي و برنامه ریزي سعي در رفع مشکلات و مسائل مربوط به سلامت عمومي در محيط شهري داشتهاند،
انتخاب محل زندگي ،چگونگي رفتن به محل كار و مراكز خرید ،مدرسه ،مراكز گذران اوقات فراغت همه بر ميزان
تحرک جسماني شهروندان مؤثر هستند .در این راستا ،با توجه به نقش برنامهریزان و طراحان شهري در بررسي
راهحل هایي در جهت كاهش اثرات نامطلوب آن بر جامعه ضرورت بررسي ارتباط فعاليت فيزیکي بر كيفيت محيط
سکونت شهروندان مشخص ميشود .یکي از مهمترین راهکارها ،افزایش دسترسي به فرصتهایي براي فعاليت فيزیکي
شهروندان ميباشد ،كه ميتوان با توجه به آن ،شرایط حاكم بر شهرها را تغيير داد .براساس اهميت مطالب فوقالذكر ،با
افزایش سطح فعاليتهاي فيزیکي در شهر مي توان آن را به عنوان شاخصي جهت ارتقاء معيارهاي كيفيت سکونت عنوان
كرد .فعاليتهاي فيزیکي در محيطهاي شهري طبق نظر دي ،متأثر از شاخصهاي عملکردي ،ایمني ،زیبایي و مقصد
هستند ( .)Day, 2009: 2برایناساس ،هدف تحقيق حاضر ،تدوین ابزاري جهت سنجش كيفيت محيط سکونت شهري با
تأكيد بر فرصت هاي فعاليت فيزیکي شهروندان و در نهایت بررسي آنها در محله حجاب ،واقع در ناحيه  1منطقه 35
شهرداري مشهد ،محلهاي متوسط از نظر اقتصادي با تراكم جمعيتي بالا و برنامهریزي شده و داراي بافتي جدید و عمدتاً
مسکوني و آپارتماني كه ،به عنوان نمونه موردي تحقيق ،انتخاب شده است .بدین ترتيب سوالات پژوهش عبارتند از:
 ابزار سنجش فرصتهاي فعاليت فيزیکي شهروندان چه ویژگيهایي دارد؟ ابعاد و مولفههاي فعاليت فيزیکي در محيط سکونت كدام است؟ ميزان انطباق كيفيت محله حجاب مشهد با توجه به معيارهاي مؤثر بر فعاليت فيزیکي ،در چه وضعيتي قرار دارد؟مبانی نظری و پیشینه تحقیق
از آنجا كه كيفيت محيط سکونت به عنوان یکي از مولفههاي اصلي كيفيت زندگي و سلامت عمومي هنوز داراي
اهميت فرعي (خصوص ًا در جوامع مدرن غربي) محسوب ميشود ،بررسي و مطالعه آن ضرورت ميیابد .كيفيت محيط
سکونت شهري مفهومي واجد ارزش ذهني است .این ارزش به واسطهي ارزش «محيط مسکوني شهري» كه دربردارندهي
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ویژگيهاي اساسي نظير ،رضایتمندي فردي از مسکن ،محله و همسایگان است ،تعيين ميشود .بدینترتيب ارزش ذهني
كلي محيط مسکوني شهري ،معادل مجموع ارزیابيهاي صورت گرفته از ویژگيها و مولفههاي سازنده محيط است
(.)Van Poll, 1997: 2
كيفيت زندگي تعادل در تامين و ارضاي نيازهاي زیستشناختي و انساني و یکپارچهسازي مردم در عرصهها و
موقعيتهاي اجتماعيشان تعریف ميشود كه با تعيين قواعد تجربي نيازهاي بشر مرتبط است .برخي آن را به عنوان
قابليت زیستپذیري یك ناحيه ،برخي دیگر به عنوان سنجهاي براي ميزان جذابيت و برخي به عنوان رفاه عمومي،
بهزیستي اجتماعي ،شادكامي ،رضایتمندي و ...تفسير كردهاند .ب ا این وجود هنوز تعریف قابل قبول جهاني براي این
مفهوم صورت نگرفته است .زیرا بسياري از محققان بر این باورند كه كيفيت زندگي مفهومي چند وجهي ،نسبي ،متأثر
از زمان ،مکان ،ارزشهاي فردي و اجتماعي است .به طور كلي ،از عوامل تأثيرگذار بر كيفيت زندگي ميتوان به سه
گروه كيفيات كاركردي ،اجتماعي و زیبایيشناختي اشاره نمود .یکي از مبرمترین مشکلات پيشروي سنجش كيفيت
زندگي ،اندازهگيري است ،حل این مشکل از اهميت حياتي برخوردار ميباشد.
سازمان بهداشت جهاني با هدف تسهيل دستيابي انسانها به بالاترین سطح ممکن بهداشت ،برنامههاي متعددي را
طراحي و اجرا كرده است ،كه مهمترین این استراتژيها برنامهي «بهداشت براي همه تا سال  »7555است .ایدهي شهر
سالم را اولين بار پروفسور لئونارد دهل ،مشاور سازمان بهداشت جهاني و استاد دانشگاه بركلي ،در  ،3384در كنفرانسي
با نام «فراسوي مراقبتهاي بهداشتي» ،در شهر تورنتو كانادا ،مطرح كرد .او شهر سالم را چنين تعریف كرده است« :شهر
سالم ،شهري است كه به طور مداوم و پيوسته ،در حال ایجاد و بهبود محيطهاي اجتماعي و كالبدي خویش بوده و منابع
اجتماعي خود را گسترش ميدهد؛ به نحوي كه آن محيط ،مردم را قادر سازد تا در اجراي همهي عملکردهاي زندگي
اجتماعي و در پرورش حداكثر توانایيهاي بالقوه خود ،به طور متقابل از یکدیگر حمایت و پشتيباني كنند» .سازمان
بهداشت جهاني نيز با اصلاحات مختصري ،شهر سالم را شهري تعریف كرد كه محيطهاي كالبدي و اجتماعي خود را
به طور پيوسته بهبود ميبخشد و منابعش را توسعه ميدهد ،به نحوي كه مردم بتوانند در تحقق همهي توانایيهاي خود
به طور متقابل از یکدیگر پشتيباني كنند.
در حالي كه امروزه وابستگي به اتومبيل به عنوان الگوي سفر بيتحرک ،فضاهاي شهري را تحت تسلط خود قرار داده
است ،آفرینش فضاهاي شهري متناسب با فعاليت جسماني مانند پيادهروي و دوچرخهسواري در طراحي محلات مسکوني،
بر ارتقاي سلامت شهروندان مؤثرخواهد بود .پيادهگرایي ،مسيرهاي ویژه دوچرخه و پياده از مدرسه تا نواحي مسکوني و
مناسبسازي فضاهاي شهري براي گروههایي چون كهنسالان و معلولان جسمي از تدابير گسترش زندگي پرتحرک و فعال
شهري محسوب ميشود .نحوه طراحي فضاهاي باز شهري و همجواري این فضاها با خدمات و زیرساختهاي محلي و
سبك معماري مناظر بر كيفيت و كارآیي این فضاها تأثير قطعي دارند.
به طور كلي ،یك شهرسالم و فعال شهري است كه مداوم فرصتهایي را در محيطهاي ساخته شده و اجتماعي،
فراهم كرده و بهبود بخشد و منابع جامعه را توسعه دهد تا به همه شهروندان امکان دهد كه در زندگي روزانه از لحاظ
بدني فعال باشند (ادوارد.)13 :3133 ،
فعالیت فیزیکی
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فعاليت فيزیکي ،هر نوع حركت بدني است كه به وسيله ماهيچههاي اسکلتي انجام و در نتيجه انرژي بيشتري نسبت
به زمان استراحت مصرف ميشود .این فعاليتها در شهر شامل ،پيادهروي یا دوچرخهسواري براي جابجایي ،بازيها و
تفریحات سننتي ،باغباني ،كار خانه و نيز ورزش و تمرینات آگاهانه است .همه شکلهاي فعاليت فيزیکي ميتواند مفيد
باشد اما هدف ،بهرهمندي از فعاليت فيزیکي سلامت محور است كه بدین صورت تعریف ميشود :هر نوع فعاليت
فيزیکي كه براي سلامت و توان عملکردي بدن مفيد باشد و منجر به صدمه یا خطر نشود .با جاي دادن فعاليت فيزیکي
ملایم در زندگي روزانه (نظير پيادهروي سریع یا دیگر فعاليتهایي كه باعث افزایش تنفس شود و احساس گرم شدن را
به وجود آورد) این هدف تحقق ميپذیرد.
مزایاي سلامتي ناشي از فعاليت فيزیکي در همه ابعاد به خوبي شناخته شده است .فعاليت فيزیکي منظم ،سلامت
ذهني ،جسمي و اجتماعي را افزایش ميدهد و موجب ميشود تا از بيماريها ،ناتواني و درمانگي و اضافه وزن جلوگيري
شود .شهرهایي كه در برنامههاي فعاليت فيزیکي سرمایهگذاري ميكنند (كه حمل و نقل فعال نيز جزء آن به شمار
ميآید) ،علاوه بر افزایش سلامتي ،شهروندان و كاركنان مؤثرتر ،محيطي زیستپذیر و جذابتر ،آلودگي جوي و صوتي
كمتر ،دسترسي به فضاي سبز مطلوب تر دارند و نهایت ًا موجب تقویت محلات ،انسجام و هویت اجتماعي ميشوند و
نظامهاي اجتماعي را توسعه ميدهند (ادوارد.)10 :3133 ،
اهداف اصلي یك برنامه افزایش فرصتهاي زندگي فعال در محيطهاي شهري ،از طریق فرایندهاي برنامهریزي و
طراحي شهري به منظور تشویق استفاده از حمل و نقل فعال (نظير دوچرخهسواري و پيادهروي) و حمل و نقل عمومي،
كاهش ترافيك خيابانها و كاهش استفاده از اتومبيل ،فراهم ش دن دسترسي آسان به مقصدهاي محلي ،فضاهاي سبز و
مکانهاي تفریحي و محيا كردن خيابانها و محلاتي مناسب ،جذاب و ایمن براي عابران پياده و دوچرخهسواران تامين
ميشود .عناصر تأثيرگذار در طراحي شهرها ،مانند طرح خيابانها ،كاربري زمين ،نظام حملونقل و موقعيت امکانات
تفریحي ،پارکها و ساختمانهاي عمومي ،تشکيلدهنده محيط اجتماعي هستند كه ميتوانند مشوق و یا مانع زندگي
فعال باشند .زماني مردم فعال تر هستند كه امکان دسترسي آسان به مقصدهاي مورد نظرشان مانند پارکها ،محلكار و
فروشگاهها را داشته باشند.
با افزایش دسترسي به فضاهاي فعال از جمله ،قرارگيري زمينهاي بازي ،مکانهاي ورزشي و پارکها در بين
مسيرهاي پياده روي ،درنظرگرفتن تسهيلات ویژه براي كودكان ،جوانان ،سالمندان و افراد معلول ،مانند دسترسي رایگان
یا ارزان به فرصتهاي فعاليت فيزیکي ،دسترسي به حمل و نقل عمومي به ویژه براي معلولان ،افراد مسن و محرومان،
به منظور استفاده از امکانات تفریحي ،فرصتهاي محيط را ارتقا بخشيد .به طور كلي ،ایجاد یا ارتقاي فرصتهاي فعاليت
فيزیکي در مکانهایي كه مردم به گذران اوقات فراغت خود ميپردازند ،به طور چشمگيري ميتواند فعاليتها را افزایش
دهد .این مداخلات به احتمال زیاد در پنج مکان مهم :مدارس ،محلهاي كار ،محلات ،مراكز بهداشتي و درماني و
مکانهاي ورزشي و تفریحي مؤثر خواهد بود.
محلات نيز به دلایلي از جمله ،عوامل موجود در محيطهاي كالبدي ،اجتماعي ،قابليت پيادهروي به مکانها و
مقصدهاي مختلف ،ميزان دسترسي به مدارس و امکانات درماني و ویژگيهاي فرهنگي یك جمعيت در یك منطقه
خاص ،متمایز ميشوند و در فعاليت تأثيرگذار ميباشند.
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طرح هاي تجدید حيات محلات كه امکانات و تجهيزات براي زندگي فعال (نظير زمينهاي بازي و سالنها) ،معابر
ایمن بين خانه و مدرسه ،مسيرهاي ایمن منتهي به ایستگاههاي حمل و نقل عمومي و پارکهاي محلهاي را فراهم
ميكنند ،ميتوانند نابرابري در دسترسي و انتخاب مردم براي فعاليت فيزیکي را كاهش دهند.
در رابطه با اندازهگيري كيفيت محيط سکونت و فعاليت فيزیکي اقداماتي صورت گرفته كه البته با توجه به گستردگي
و تنوع شاخص هاي مورد ارزیابي هنوز ابزار جامع و قطعي تهيه نشده است .در ادامه برخي از این تلاشها به صورت
مختصر آورده شده است.
تاجدار و همکاران ( ،) 3183در پژوهشي با هدف سنجش وضعيت سلامت در رویکرد برنامهریزي شهري تلاش
كرده اند با بررسي سوابق و تجربيات جهاني و درنظرگرفتن شرایط بومي ،سنجش وضعيت سلامت در شهر مشهد را
انجام دهند .نتایج نشان داده نيمه شرقي و شمالي شهر با بيشترین شدت نسبي تهدید سلامت روبهرو بوده كه مربوط به
شاخصهاي كالبدي -فضایي و اجتماعي -اقتصادي است كه در مجموع وضعيت متوسطي را براي شهر مشهد در زمينه
شاخص سلامت شهري نشان ميدهد.
رفيعيان و همکاران ( ،)3135در مقالهاي با هدف سنجش كيفيت محيط شهري و با انگيزه ارائه یك مدل به منظور
ارزیابي كيفيت محيط شهري در شهرهاي جدید طراحي كرده است ،سعي بر توصيف و تبيين مفهوم كيفيت محيط،
شاخص هاي تأثيرگذار بر آن و همچنين نحوه سنجش این مفهوم را در محيطهاي شهري شهرهاي جدید بررسي
ميكند .معيار سنجش ،رضایتمندي از شاخصهاي كي فيت محيط شهري از دیدگاه ساكنان است .با استفاده از روش
تصميمگيري چند معياره است .یافته هاي بدست آمده كيفيت محيط شهري شهر جدید هشتگرد از دیدگاه ساكنان در
سطح پایيني قرار دارد .البته در دو سطح  -3محيط شهري و  -7محيط سکونتي هر جدید هشتگرد شرایط كمي متفاوت
است به طوري كه كيفيت محيط سکونتي در سطح بالاتري نسبت به كيفيت محيط شهري قرار دارد .بررسي شاخصهاي
مختلف مدل نيز نشان ميدهد كه تنها رضایت از كيفيت شاخصهاي سازمان دسترسي و راهها ،ابعاد و تسهيلات واحد
مسکوني ،تسهيلات بيروني و هزینههاي جاري و واحد مسکوني وجود دارد.
غفاریان شعاعي و همکاران ( ،) 3131در تحقيقي به شناسایي نحوه و ميزان تأثير عناصر پيادهروهاي شهري بر ابعاد
و مولفههاي سلامت عابران با استفاده از روش همبستگي كيفي پرداختند ،یافتهها نشان ميدهند ،تجهيزات سرگرمي روي
زمين ،كاربريهاي حاشيه ،رنگ مصالح و گلدانها و درختچههاي گلداني ،بيشترین تأثير را بر مولفههاي سلامت عابران
دارند .از طرفي سطوح پيادهروها بر سلامت جسماني ،مبلمان پيادهرو بر سلامت اجتماعي ،پوشش گياهي بر سلامت
رواني و عناصر نرم پيادهرو بر سلامت اجتماعي و رواني بيشترین تأثير را ميگذارند.
محمدي و همکاران ( ،)3131در مقالهاي با هدف سنجش محلات شهر اصفهان سعي كردهاند كه محلات با كيفيت
پایينتر در سطح شهر و شاخصهاي تأثيرگذار بر آنها را شناسایي كنند و در راستاي ارتقاي كيفيت آن محلات پيشنهاداتي
ارائه نمایند .با استف اده از پرسشنامه كه توسط مدیران شهري تکميل شده است و از تاپسيس و تحليل خوشهاي جهت
تجزیه و تحليل اطلاعات استفاده شده است .در ارتباط با عوامل تأثيرگذار بر كيفيت محلات بيشترین تأثير از آن شاخص
پایين بودن «شان اجتماعي ساكنين» كمترین تأثير را «عدم دسترسي به مجموعههاي تاریخي -فرهنگي» به خود اختصاص
داده است با توجه به تأثير عوامل مؤثر بر كيفيت محيطهاي مسکوني ،در انتها به ارائه راهکارهایي نظير رعایت پاكيزگي
در محلات ،حذف كاربري مسکوني در سطح محلات ،حفاظت از فضاي سبز موجود و ...پرداخته شده است.
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ساليس 3و همکاران ( ،) 7536در تحقيقي به بررسي ارتباط فعاليت فيزیکي و محيط شهري در  34شهر در دنيا
پرداختند .هدف از این پژوهش برقراري ارتباط بين ویژگيهاي محيط شهري با فعاليت فيزیکي در نمونهاي بينالمللي
از بزرگسالان است .تجزیه و تحليلها بر روي بزرگسالان محيط و فعاليت فيزیکي آنان درمطالعهاي هماهنگ و مقطعي
در سطح بينالمللي صورت گرفته است .معيارها ،پيادهروي ،دسترسي به حمل و نقل عمومي و پارک در شعاع  5/0تا 3
كيلومتري محيط سکونت انتخاب شده بود .متوسط روزانه فعاليت فيزیکي از متوسط تا شدید با استفاده از مانيتورینگ
شتابسنج در  4-1روز اندازهگيري شد .ارتباط بين ویژگيهاي محيطي و فعاليت فيزیکي با استفاده از مدل تركيبي
افزایشي با واریانس گاما و توابع لگاریتمي محاسبه شد .چهار نوع از ویژگيهاي محيطي در مدلهاي متغير مربوط به
فعاليت فيزیکي معنادار ميباشند .یافتهها حاكي از عدم ارتباط اختلاط كاربري و فاصله ازنزدیكترین ایستگاه حمل و
نقل عمومي به فعاليت فيزیکي است .تمركز فعاليت فيزیکي بين شركتكنندگان در حداكثر و حداقل محلههاي دوستدار
تحرک فيزیکي از  68دقيقه در هفته تا  83دقيقه در هفته متغير بود كه از  40تا  03درصد از  305دقيقه در هفته توصيه
شده است .طراحي محيط هاي شهري داراي توان بالقوه براي فعاليت فيزیکي است .شباهت یافتهها در شهرها نشان
ميدهد كه وعده دخالت بخشهاي شهري ،حمل و نقل و پارکها در كاهش هزینههاي بهداشتي در معرض همهگيرشدن
جهاني است.
كاسترزئوسکا ،)7531( 7این مقاله با هدف شناسایي ویژگيهاي معماري و شهري فضاهاي عمومي شهرهاي معاصر
است كه مي توانند به ارتقاي فعاليت فيزیکي كمك كنند .نتایج تحقيق و مطالعات موردي راهکارهاي فضایي و
نمونههایي از شيوههاي خوب را ارائه ميدهد كه ساكنين را به انجام انواع مختلف فعاليتهاي فيزیکي در فضاي عمومي
دعوت ميكند .نتيجه ي اصلي این تحقيق توجه به نيازهاي گوناگون گروههاي مختلف اجتماعي ،مشاركت در روند
طراحي و ساختوساز ،طراحي زیبایيشناختي و جالب ،مجاورت محل اقامت ،دسترسي آزاد براي همه گروههاي سني
و معلولين ،زیرساختهاي ورزشي و تفریحي است.
مولر 1و همکاران ( ،)7536در مقالهاي با عنوان «برنامهریزي شهري و حمل و نقل در ارتباط با مرگومير :ارزیابي
اثرات سلامتي بر شهرها» بر روي معيارها و ابزار سنجش كار كردند و سطح معيارهاي موجود را با مقادیر موردنظرشان
مقایسه كردند .آنها ميزان مرگ ومير ناگهاني قابل پيشگيري را محاسبه كردند و مدلي براي اميد به زندگي و تأثيرات
اقتصادي ارائه نمودند .اگر به فعاليت فيزیکي ،معيارهاي آلودگي صوتي و جوي و گرمایي ،دسترسي به فضاي سبز توجه
شود ،سالانه  75درصد مرگومير قابل پيشگيري است .برآوردها نشان داد كه بيشترین ميزان مرگومير قابل پيشگيري به
افزایش فعاليت فيزیکي مرتبط است و همچنين كاهش آلودگي هوا ،صوت و گرما .دسترسي به فضاي سبز تأثير كمتري
بر مرگومير دارد .معيارهاي فعاليت فيزیکي و محيط با تغييرات در برنامهریزي شهري و حمل و نقل قابل ویرایش است.
تأكيد بر  -3كاهش ترافيك موتوري از طریق ارتقاي حمل و نقل عمومي فعال  -7ارائه زیرساختهاي سبز كه هر دو
این پيشنهادات جهت ارائه فرصت براي فعاليت فيزیکي و كاهش آلودگي صوتي ،جوي و گرمایي است.
ليو 4و همکاران ( ،)7531دراین تحقيق به تجزیه و تحليل نقش پارکهاي شهري در بهبود سلامت عمومي در زمينه
طراحي شهري دركشورهاي توسعه یافته پرداختهاند .مطالعات قبلي ارتباطات مثبتي بين پارکها و فعاليت فيزیکي ساكنين
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و وضعيت سلامت رواني (ذهني) پيدا كردهاند .دراین مقاله به منظور بررسي وضعيت فعاليت فيزیکي پاسخدهندگان و
ارتباط آن با پارکهاي شهري ،یك پرسشنامه كه تأثير فعاليتهاي مختلف در استفاده از پارک بر سلامت رواني مورد
بررسي قرار گرفت .حضور پارک در فاصله  055متري از خانه به طور معناداري با فعاليت فيزیکي مرتبط است .فعاليت
فيزیکي در پارک ها به طور قابل توجهي موجب بروز فوایدي از جمله :آرامش و اعتماد به نفس ميباشد .به طور كلي،
این مقاله به كشف همبستگي مثبت بين پارک هاي شهري و فعاليت فيزیکي عمومي و فواید سلامت رواني دست یافته
است.
سرین 3و همکاران ( ،)7538به بر رسي ارزیابي عيني دسترسي به مقصدهاي محلي و فعاليت فيزیکي در بزرگسالان
از  35كشور پرداختند .آنها  0ویژگي جمعيتي  -اجتماعي و چهار ویژگي غيرمستقيم ادراک شده را مورد بررسي قرار
دادند (به عنوان تعدیل كنندگان رابطه بين دسترسي هدفمند و فعاليت بدني متوسط تا شدید)؛ در ادامه شاخصهاي درک
دسترسي به مقصد به عنوان واسطههاي آن روابط؛ و قابل تعميم بودن یافتهها در  34شهر را بررسي نمودند .دادهها
مربوط به بزرگسالان  34شهر از  35كشور بود ،كه آنان را در محيط سکونتشان و فعاليت فيزیکي بررسي مينمود .تجزیه
و تحليل بر اساس واسطه گري انجام شد .تراكم خالص مسکوني ،تراكم حمل و نقل عمومي و تعداد پارکها در محله
همواره با ميزان فعاليت فيزیکي تمام گروههاي اجتماعي مورد بررسي و ویژگيهاي محله مرتبط بوده است .محله هاي
پر جمعيت كه داراي دسترسي به وسایل حمل و نقل عمومي و پارک ها هستند ،توانایي بالایي براي افزایش ميزان فعاليت
فيزیکي بزرگسالان در مقياس جهاني دارند .زیبایيشناسي محله و ایمني پيادهروي ميتواند تأثير مثبتي بر افزایش ميزان
فعاليت فيزیکي ساكنان با ایجاد سهولت در دسترسي به مقصدهاي مختلف داشته باشد.
كارلسون جي .اي 7و همکاران ( ،)7538در مقاله اي با هدف بررسي رابطه محيط كار و فعاليت فيزیکي و حمل و
نقل فعال در محيط سکونت ،به اندازهگيري قابليت پيادهروي در محيط محله از طریق پرسشنامهاي بينالمللي پرداختند.
یافتهها حاكي از ارتباط هر دو بخش (كار و سکونت) در محله با فعاليت فيزیکي و حمل و نقل فعال ميباشد .از طرفي
نحوه طراحي محل سکونت و كار نيز بر حمایت و ارتقاي فعاليت و یکپارچه سازي محيط سکونت و كار تأثيرگذار
است.
در مقاله حاضر ،پس از بررسي جنبههاي متفاوت این مسئله در ميان مباني نظري و اقدامات صورت گرفته در مورد
ابزار و روش هاي سنجش فعاليت فيزیکي و تأثير آن بر روي كيفيت محيط سکونت شهروندان سعي در ارائه ابزاري
جامع شده است كه در ادامه تحت عنوان چارچوب نظري پژوهش بيان خواهد شد .بنابراین به طور كلي ،در قسمت
مفاهيم نظري چهار معيار براي فرصتهاي فعاليت فيزیکي بدست آمد ،كه این معيارها به واسطه زیرمعيارها و
شاخصهایي موجب افزایش كيفيت محيط سکونت ميشوند.
مواد و روش تحقیق
مقالة حاضر به لحاظ هدف كاربردي و از لحاظ روش توصيفي تحليلي است .در این پژوهش ،با توجه به مسئله و
هدف ،واحد تحليل جمعيت ساكن در محله انتخاب شد .حجم نمونه با استفاده از فرمول كوكران معادل  184نفر ،از
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 44814نفر ساكنين محله حجاب واقع در منطقه  35شهرداري كلانشهر مشهد اعلام شده توسط مركز آمار ایران در
سرشماري سال  3135به روش نمونهگيري در دسترس برآورد شد.
در این پژوهش ،ابتدا با توجه به كمبود اطلاعات درباره موضوع در كشور ،بر اساس روش ميداني ،اسنادي ،كتابخانهاي
(مقالهها ،كتابها و گزارشها) و اینترنتي ،حجم وسيعي از اطلاعات در زمينه محيط شهري و فعاليت فيزیکي
جمعآوري شد .سپس با بررسي ابعاد و چارچوبهاي فعاليت فيزیکي ،مهمترین شاخصهاي به كار گرفته شده ليست
شدهاند و به صورت ابعاد مختلف اجتماعي ،دسترسي ،عملکردي و زیبایيشناختي تعيين و تعریف عملياتي شدند .در
مرحله بعد با استفاده از روش ميداني و ابزار پرسشنامه كه سوالات در قالب طيف ليکرت ميباشد ،كه روایي آن از طریق
پيش آزمون تأیيد شده بود اطلاعات مورد نياز از جمعيت ساكن نمونه جمعآوري شد .سپس با ورود دادههاي حاصل از
پرسشنامه ،به محيط نرمافزاري  ،SPSSروایي ابزار تحقيق با استفاده از آزمون بارتلت كه در اغلب سوالات بيش از 5/1
ميباشد ،برآورد شد كه گویاي هماهنگي دروني بالاي ابزار تحقيق و نشاندهنده قابليت اعتماد مناسب سوالاتي است كه
فعاليت فيزیکي محدوده مورد مطالعه را بررسي مينماید .همچنين در مقاله حاضر ،با توجه به تایيد هر كدام از بعدهاي
فعاليت فيزیکي در محيط شهري شامل ابعاد دسترسي ،عملکردي ،اجتماعي و زیبایيشناختي ،با استفاده از تحليل عامل
اكتشافي ،ميتوان اذعان داشت كه مقاله از پایایي و یا اعتبار مناسبي برخوردار است.
در مرحله بعد كل چارچوب مدل مفهومي و ميزان تأثيرگذاري هر كدام از متغيرها (اجتماعي ،عملکردي و )..بر
متغير اصلي (فعاليت فيزیکي) و همچنين تأثيرگذاري هركدام از زیرمتغيرها (محيط خيابان و پياده روي ،ایمني و )...را
بر متغيرها نشان ميدهد.
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محيط خيابان و پياده
روي

در دسترس بودن گزینه هاي حمل و نقل و زیرساخت (به عنوان مثال پياده
رو ،مسيرهاي دوچرخه سواري) ،فراواني حمل و نقل غير موتوري (تنوع
در هدف سفر و یا مسافت سفر)

زیرساخت هایي براي
پياده روي و دوچرخه
معيار دسترسي

سواري
حمل و نقل عمومي

معيار عملکردي
ابزار سنجش كيفيت محيط سکونت با تاكيد
بر فرصت هاي فعاليت فيزیکي شهروندان
معيار اجتماعي

افزایش ظرفيت خيابان براي پياده روي و مسيرهاي دوچرخه سواري
افزایش استفاده از حمل و نقل عمومي جهت كاهش آلودگي و افزایش
تحرک شهروندان

ایمني

كاهش تداخل سواره و پياده ،كاهش سرعت وسایل نقليه

تنوع در كاربري زمين

ميزان رضایت ساكنين از تسهيالت موجود در محيط مسکوني

حمایت اجتماعي

حضور عوامل اجتماعي ،حفاظتي و عدم وجود اختالل اجتماعي

گروه هاي جمعيتي
خاص
امنيت

منظر خيابان

ایجاد شرایط مطلوب جهت استفاده گروه هاي مختلف اجتماعي
افزایش دید ناظر ،یکپارچه سازي حضور كاربري اراضي مسکوني و تجاري
در مناطق متراكم جمعيت
حضور جاذبه هاي گردشگري و رفاهي و همچنين عدم وجود اختالل
فيزیکي

معيار زیبایي شناختي
دیدها

شکل ( :)7مدل مفهومی پژوهش

دید و منظر مناسب و مطلوب
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محدوده مورد مطالعه
محله حجاب كه یکي از محلات واقع در بافت برنامه ریزي شده و جدید شهر مشهد محسوب ميشود ،و در حوزه
شمال غرب واقع شده است .این حوزه شامل منطقه  37 ،35و بخشي از منطقه  7ميباشد .منطقه  35شهرداري مشهد با
وسعتي معادل  3338هکتار و جمعيتي معادل  760750نفر ،بر اساس آمار سرشماري سال  ،3135عرصهاي از اراضي
شمال غربي شهر مشهد را دربرميگيرد كه از دیرباز با فضاهاي باز گسترده و روستاهاي پراكنده در آن ،شناخته شده بود.
این منطقه شامل سه ناحيه ميباشد ،كه محله حجاب در ناحيه  1آن واقع شده است .این محله  704هکتار مساحت دارد
و حدود  61هزار نفر را در نوع بافت عمدتاً مسکوني و آپارتماني خود جاي داده است .بيشتر جمعيت محله را كارمندان
تشکيل دادهاند و سطح محله از لحاظ اقتصادي متوسط است .این محله محور حجاب ،یکي از محورهاي اصلي تجاري
در شمال غرب ،را در مركز خود دارد.

شکل ( :)2موقعیت محدوده مورد مطالعه (محله حجاب)

تجزیه و تحلیل دادهها
همان طوري كه قبلا ذكر گردید ،متغيرهاي این تحقيق با مرور گسترده در مباني نظري به دست آمده است .به منظور
دسته بندي عوامل مؤثر بر فعاليت فيزیکي و تعيين مقدار واریانس تبيين شده توسط هریك از متغيرها از تحليل عاملي
اكتشافي و به منظور تعيين مناسب بودن دادههاي گردآوري شده براي تحليل ،از آزمون

KMO

استفاده شده است .بر

اساس نتيجه آزمون  KMOكه مقدار آن برابر با  5/03ميباشد ،داده هاي تحقيق قابل تقليل به تعدادي عامل زیربنایي و
بنيادي هستند .همچنين نتيجه آزمون بارتلت ( )340/567كه در سطح خطاي كمتر از  5/53معني دار است ،نشان ميدهد
كه ماتریس همبستگي بين گویه ها ،ماتریس هماني و واحد نيست ،یعني از یك طرف بين گویههاي داخل هر عامل
همبستگي بالایي وجود دارد و از طرف دیگر بين گویههاي یك عامل با گویههاي عامل دیگر ،هيچگونه همبستگي
مشاهده نميشود .در این تحقيق براي دستيابي به عاملهاي معنيدار از چرخش وریماكس بهره گرفته شده است.
جدول ( :)7مقدار  KMOو آزمون بارتلت و سطح معنیداری
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مجموعه مورد تحليل
عوامل مؤثر بر فعاليت فيزیکي

مقدار

KMO

مقدار بارتلت

سطح معناداري

340/567

5/55

5/03

جدول ( :)2عوامل استخراج شده ،مقدار ویژه ،درصد واریانس و درصد واریانس تجمعی
مقادیر ویژه اوليه

عوامل
مجموع

مقادیر ویژه عوامل استخراجي بدون

مقادیر ویژه عوامل استخراجي با

چرخش

چرخش

مجموع

درصد

درصد

واریانس

تجمعي

عملکردي

4/131

13/475

13/475

4/131

دسترسي

7/553

31/145

44/165

7/553

31/145

اجتماعي

3/017

35/736

04/316

3/017

35/736

04/316

زیباشناختي

3/518

1/381

67/361

3/518

1/381

67/361

مجموع

درصد

درصد

درصد

درصد

واریانس

تجمعي

واریانس

تجمعي

75/137

75/137

13/475

13/475

1/503

45/731

44/165

7/380

33/357

7/318

34/703

04/044

3/341

1/633

67/361

با توجه به تحليل عاملي تنها عاملهایي استخراج ميشوند كه مقدار ویژه آنها بالاتر از یك باشد .در تحقيق حاضر
 4عامل داراي مقدار ویژه بالاتر از یك هستند .بنابراین از مجموع  31گویه ،ميتوان  4عامل ساخت .این  4عامل در
مجموع  67/361درصد از واریانس كل  31گویه را تبيين ميكنند .هر یك از عاملهاي استخراجي ،از چند متغير تشکيل
شدهاند .وضعيت بارگذاري عامل ها پس از چرخش بر اساس قرار گرفتن متغيرهایي با بار عاملي بالاتر از  5/0به قرار
زیر ميباشد.
عامل اول :عملکردي
عامل عملکردي شامل مغيرهایي مرتبط با تسهيلات موجود در محدوده ميباشد كه این تنوع در كاربريها ميتواند
بر ميزان فعاليت فيزیکي شهروندان تأثيرگذار باشد .همانطور كه ملاحظه ميشود این عامل  75/137درصد از عوامل
مؤثر بر فعاليت فيزیکي را تبيين مينماید .از جمله متغيرهاي تشکيلدهنده این عامل به ترتيب بار عاملي عبارتند از:
كاربري خدماتي (كه منظور از آن بانك ،اداره پست ،مركز مخابرات و آتش نشاني و ...است) ،مراكز خرید و فرشگاهها،
مراكز درماني و تسهيلات ورزشي.
جدول ( :)9متغیرهای بارگذاری شده در عامل اول و مقدار بار عاملی به دست آمده از ماتریس دوران یافته
عامل
عملکردی

عامل دوم :دسترسي

متغیرها

بار عاملی

مراكز خرید و فروشگاهها

5/853

درمانگاهها و بيمارستانها

5/136

تسهيلات ورزشي

5/010

كاربري خدماتي

5/837
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به طور كلي ،عامل دسترسي متشکل از محيط خيابان و پيادهرو و زیرساختهاي پيادهروي ،دوچرخهسواري و حمل
و نقل عمومي است كه شامل متغيرهاي فوق الذكر ميباشد .این عامل با مقدار ویژه  7/380و درصد واریانس ،45/731
دومين عامل در تبيين واریانس كل ميباشد .متغيرها به ترتيب كاهش بار عاملي عبارتند از :مطلوبيت محله (منظور از آن
مناسب بودن محله از لحاظ سرسبز ،تميز ،جذابيت و زیبا بودن است) با  5/110داراي بيشترین بار عاملي ،زمين و محوطه
بازي ،پارک و فضاي سبز ،مطلوبيت پيادهروها (كه ميتوان به وجود مسير پياده و دوچرخه ،عدم وجود موانع در این
مسيرها و تمایل به استفاده از آن ها توسط ساكنين اشاره نمود) ،مراكز آموزشي و در نهایت حضور و استفاده بانوان و
كودكان از فضاي سبز و پارک هاي عمومي بعد از تاریك شدن هوا كه داراي كمترین بار عاملي برابر با  5/063ميباشد.
جدول :5متغیرهای بارگذاری شده در عامل دوم و مقدار بار عاملی به دست آمده از ماتریس دوران یافته
عامل

دسترسی

متغیرها

بار عاملی

زمينها و محوطه بازي

5/131

پارک و فضاي سبز

5/648

مراكز آموزشي

5/650

مطلوبيت محله

5/110

مطلوبيت پيادهروها

5/645

حضور بانوان و كودكان

5/063

عامل سوم :اجتماعي
عامل سوم ،اجتماعي نام دارد كه متشکل از عوامل تهدید كننده امنيت ساكنين در محيط سکونتشان ميشود .در واقع
امنيت ،حمایت اجتماعي و گروه هاي جمعيتي خاص در این عامل قرار دارند .از ميان عوامل متعدد مورد بررسي به دو
متغير فوق اشاره مي شود كه بيشترین بار عاملي را به خود اختصاص دادند .متغيرهاي مورد اشاره به ترتيب مقدار بار
عاملي ،سرقت با  5/833و تجمع جوانان در محله و فضاهاي عمومي با  5/864ميباشند .البته متغيرهایي مانند ترافيك
هم وجود دارند اما به دليل اینکه بار عاملي كمتر از  5/0داشتند از ميان متغيرها حذف شدهاند .مقدار ویژه این عامل
 7/318و درصد واریانس آن  04/044ميباشد.
جدول : 6متغیرهای بارگذاری شده در عامل سوم و مقدار بار عاملی به دست آمده از ماتریس دوران یافته
عامل
اجتماعی

عامل چهارم :زیبایي شناختي

متغیرها

بار عاملی

سرقت

5/833

تجمع جوانان

5/864
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عامل چهارم را زیبایي شناختي ،كه شامل دید و منظر خيابان و مهمترین متغير بدست آمده از آن یعني مطلوبيت
روشنایي است ،تشکيل ميدهد .درصد واریانس آن برابر با  67/361است .تنها متغير این عامل روشنایي كافي در فضاهاي
محدوده كه داراي بار عاملي  5/880ميباشد.
جدول : 1متغیرهای بارگذاری شده در عامل چهارم و مقدار بار عاملی به دست آمده از ماتریس دوران یافته
عامل

متغیرها

بار عاملی

زیبایی شناختی

روشنایي كافي و مناسب فضاهاي محله

5/880

بررسی فعالیت فیزیکی و مولفههای مربوط به آن
در مجموع ،پس از اینکه هر یك از  4عامل فعاليت فيزیکي به طور مجزا برآورد و آزمون و تایيد گردید ،به ارائه
معيارهاي نهایي فعاليت فيزیکي در شهر و بررسي روابط متغيرهاي موجود در تحقيق با استفاده از تحليل عاملي پرداخته
شده است .كه نتيجه حاصل از آن ،ابعاد و مولفههاي مورد سنجش در كيفيت محيط سکونت شهري منطبق با محله
حجاب مشهد را مشخص مينماید.
در مجموع مباحث ،با توجه به نتایج ،تحليل عاملي تایيد ميكند كه اولاً موضوع فعاليت فيزیکي شهروندان از چهار
متغير عملکردي ،دسترسي ،اجتماعي و زیبایيشناختي تأثير ميپذیرد.
ثاني ًا با توجه به نتایج تحليل ،و اندازه تأثير هر كدام از متغيرها بر متغير فعاليت فيزیکي مطابق با جداول
فوقالذكر ميتوان نتيجه گرفت كه عامل عملکردي با مقدار ویژه  1/537بيشترین تأثير را بر كيفيت محيط سکونت
شهري با تأكيد بر فرصتهاي فعاليت فيزیکي شهروندان دارد .از سویي دیگر ،عامل دسترسي به معناي محيط خيابان و
پيادهرو و زیرساختهاي پيادهروي ،دوچرخهسواري و حمل و نقل عمومي نيز پس از عامل عملکردي ،بيشترین تأثير
را نشان ميدهد .در مرحله سوم ،عامل اجتماعي در معناي امنيت ،حمایت اجتماعي و گروههاي جمعيتي خاص قرار
ميگيرد كه در رده سوم تأثيرگذاري بر فعاليت فيزیکي شهروندان ميباشد و در نهایت عامل زیبایيشناختي به معناي
دید و منظر مناسب خيابان قرار دارد كه تا حدودي بر فعاليت فيزیکي در محدوده مطالعاتي مؤثر ميباشد.
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معيار عملکردي

تنوع در كاربري زمين

معيار دسترسي

محيط و زیرساخت پياده رو و
خيابان

ميزان رضایت ساكنين از تسهيالت موجود در محيط مسکوني (
به ویژه مراكز خرید و فروشگاهها ،درمانگاهها و بيمارستان ها،
تسهيالت ورزشي و كاربري خدماتي)

ابزار سنجش كيفيت محيط
سکونت با تاكيد بر فرصت هاي
فعاليت فيزیکي شهروندان در
محله حجاب مشهد

در دسترس بودن زمينها و محوطه بازي ،پارک و فضاي سبز،
مراكز آموزشي ،مطلوبيت محله ،مطلوبيت پيادهروها و حضور
بانوان و كودكان

معيار اجتماعي

امنيت

حضور عوامل حفاظتي و اجتماعي (به منظور جلوگيري از
سرقت و)...

معيار زیبایي شناختي

دید و منظر خيابان

روشنایي كافي و مناسب فضاهاي محله

شکل ( :)9عوامل نهایی موثر بر فعالیت فیزیکی شهروندان محله حجاب
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بحث و نتیجهگیری
در تحقيق حاضر ،ابتدا به تدوین ابزار فعاليت فيزیکي شهروندان در محيط سکونت و سپس به بررسي چارچوب
مفهومي حاصل از مباني نظري تحقيق در محدوده مطالعاتي (محله حجاب مشهد) پرداخته شد .مطالعات در رابطه با
فعاليت فيزیکي شهروندان ،پس از بررسي و تحليل عاملي اكتشافي صورت گرفته بر روي شاخصهاي بدست آمده از
مباني نظري ،نقش  4معيار عملکردي ،دسترسي ،اجتماعي و زیبایيشناختي را در ارتقاي فرصتهاي فعاليت فيزیکي
شهروندان در محيط شهري بيان نمود.
به طور كلي یافتههاي پژوهش ،معيار عملکردي را به عنوان عامل اول با مقدار ویژه  75/137 ،1/503درصد واریانس
كل ،معيار دسترسي را در جایگاه دوم با مقدار ویژه  45/731 ،7/380درصد واریانس كل و عامل سوم ،معيار اجتماعي
با مقدار ویژه  7/318و درصد واریانس  04/044و در نهایت عامل چهارم معيار زیبایيشناختي با مقدار ویژه  3/341و
 67/361درصد واریانس كل را نشان ميدهند .لازم به ذكر است با وجود آنکه این شاخصها هریك عنصري كليدي در
دستيابي به توسعه فرصت هاي فعاليت فيزیکي هستند و هریك جایگاه خاصي در نظام برنامهریزي شهري دارند ،اما
وجود هریك از آنها به تنهایي شرطي لازم در جهت ارتقاي فعاليت فيزیکي شهروندان نميباشد و آنچه كه وجود این
شاخصها را به شرط كافي در بحث تحرک شهروندان و ارتقاي كيفيت محيط سکونت تبدیل مينماید ،لزوم وجود همه
آنها در كنار هم است .همچنين تحقق ابزار بيان شده در مقاله حاضر ،نيازمند توجه دوجانبه مدیران شهري و شهروندان
توامان ميباشد.
ساليس و همکاران ،در پژوهش خود كه به بررسي ارتباط بين ویژگيهاي محيط شهري با فعاليت فيزیکي در نمونهاي
بينالمللي پرداخته بودند .یافتههاي آنان حاكي از عدم ارتباط اختلاط كاربري و فاصله ازنزدیكترین ایستگاه حمل و نقل
عمومي به فعاليت فيزیکي بوده است و شباهت یافتهها در شهرهاي مورد مطالعه نشان داد كه وعده دخالت حمل و نقل
و پارکها در كاهش هزینههاي بهداشتي در معرض همهگيرشدن جهاني است .مولر و همکاران ،در مقالهاي بر روي
معيارها و ابزار سنجش كار كردند ،آنها ميزان مرگومير ناگهاني قابل پيشگيري را محاسبه كردند و مدلي براي اميد به
زندگي و تأثيرات اقتصادي ارائه نمودند .برآوردها نشان داد كه تأكيد بر پيشنهادات ،كاهش ترافيك موتوري از طریق
ارتقاي حمل و نقل عمومي فعال ،همچنين ،ارائه زیرساختهاي سبز جهت ارائه فرصت براي فعاليت فيزیکي و كاهش
آلودگي صوتي ،جوي و گرمایي است .سرین و همکاران 0 ،ویژگي جمعيتي  -اجتماعي و چهار ویژگي غيرمستقيم
ادراک شده را مورد بررسي قرار دادند .نتایج مطالعات آنها نشان داد كه ،تراكم خالص مسکوني ،تراكم حمل و نقل
عمومي و تعداد پارکها در محله همواره با ميزان فعاليت فيزیکي تمام گروههاي اجتماعي مورد بررسي و ویژگيهاي
محله مرتبط بوده است .همچنين ،زیبایيشناسي محله و ایمني پيادهروي ميتواند تأثير مثبتي بر افزایش ميزان فعاليت
فيزیکي ساكنان با ایجاد سهولت در دسترسي به مقصدهاي مختلف داشته باشد .كارلسون جي .اي .و همکاران ،در
مقاله اي با هدف بررسي رابطه محيط كار و فعاليت فيزیکي و حمل و نقل فعال در محيط سکونت پراختند .یافتهها حاكي
از ارتباط هر دو بخش (كار و سکونت) در محله با فعاليت فيزیکي و حمل و نقل فعال ميباشد .از طرفي نحوه طراحي
محل سکونت و كار نيز بر حمایت و ارتقاي فعاليت و یکپارچه سازي محيط سکونت و كار تأثيرگذار است.
كاسترزئوسکا ،در مقاله خود به شناسایي ویژگيهاي معماري و شهري فضاهاي عمومي شهرهاي معاصر كه ميتوانند بر
ارتقاي فعاليت فيزیکي مؤثر باشد ،پرداختند .نتيجهي اصلي این تحقيق توجه به نيازهاي گوناگون گروههاي مختلف
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اجتماعي ،مشاركت در روند طراحي و ساختوساز ،طراحي زیبایيشناختي و جالب ،مجاورت محل اقامت ،دسترسي
آزاد براي همه گروههاي سني و معلولين ،زیرساخت هاي ورزشي و تفریحي جهت دستيابي به بيشترین ميزان تحرک
جسماني در محيط شهري بوده است .ليو و همکاران نيز ،در تحقيقي به تجزیه و تحليل نقش پارکهاي شهري در بهبود
سلامت عمومي در زمينه طراحي شهري دركشورهاي توسعه یافته پرداختند .حضور پارک در فاصله  055متري از خانه
به طور معناداري با فعاليت فيزیکي مرتبط است .به طور كلي ،این مقاله به كشف همبستگي مثبت بين پارکهاي شهري
و فعاليت فيزیکي عمومي و فواید سلامت رواني دست یافته است.
با توجه به نتایج مطالعات صورت گرفته در زمينه فعاليت فيزیکي و متغيرهاي مختلف تأثيرگذار بر آن ،به طور كلي
ميتوان به ارتباط نحوه طراحي و برنامهریزي محيط سکونت و كار با ميزان فعاليت فيزیکي و در نتيجه تأثير آن بر كيفيت
محيط شهري اشاره نمود ،كه در مطالعات قبلي پژوهشگران و همچنين در این مقاله اثبات شده است.
با توجه به اینکه ،تحقيق حاضر از جمله مطالعات جدیدي ميباشد كه در این زمينه انجام شده است ،در پایان پيشنهاد
ميشود پژوهشگران در مطالعات بعدي خود به بررسي رابطه ميان تحرک فيزیکي شهروندان با توجه به كاربريهاي
مختلف محيط سکونت ،كار ،ویژگيهاي اجتماعي و اقتصادي و ...بپردازند.
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