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تدوین ابزار سنجش میزان انطباق محیط سکونت شهری با نیاز شهروندان به فعالیت 

 7فیزیکی و کاربست آن در محله حجاب مشهد
 

 4،  فاطمه محمدنیای قرایی9،  ناصر براتی2نیا هلیا صارمی

 

 چکیده
 در اقتصادي و بهداشتي، اجتماعي هاينابرابري موجب افزایش اخير، هايدهه طي شهرنشيني رشد

تحركي توان به كمترین پيامدهاي آن، ميشده است، از ميان مهم شهرها از بسياري ساكنان بين وسيع مقياس

شهروندان در سراسر دنيا و ایران اشاره نمود. عدم فعاليت فيزیکي، به عنوان یکي از مسائل مهم سلامت 

هاي روزانه شهروندان در ارتباط است، و از آنجا كه معيارهاي مشخص عمومي، با محيط سکونت و فعاليت

گيري آن در محيط شهري وجود ندارد، لذا جهت سنجش نحوه تأثيرگذاري فعاليت براي اندازهو قطعي 

رهاي رسد. بدین منظور معيافيزیکي بر كيفيت محيط سکونت شهري، تدوین معيارهایي ضروري به نظر مي

این اساس، بدست آمده از مطالعات نگارندگان، در قالب چارچوب نظري، ابزار سنجش را مشخص نمود. بر 

هاي هدف پژوهش حاضر نخست، تدوین ابزار سنجش كيفيت محيط سکونت شهري با تأكيد بر فرصت

باشد. فعاليت فيزیکي و سپس بررسي معيارهاي حاصل در محدوده مطالعاتي )محله حجاب مشهد( مي

اي صورت تابخانهتحليلي است، لذا گردآوري مباني نظري با استفاده از مطالعات ك -پژوهش حاضر توصيفي 

گرفته و در ادامه از طریق تدوین پرسشنامه، ابزار بدست آمده در محله حجاب مورد ارزیابي قرار گرفت و 

 یيدتأ عاملي نتایج، تحليل به توجه تجزیه و تحليل آماري شد. با spssهاي حاصل با استفاده از نرم افزار داده

  و عملکردي، دسترسي، اجتماعي متغير چهار از روندانشه فيزیکي فعاليت اولاً، موضوع كه كندمي

 فعاليت متغير بر هامتغير از كدام هر تأثير اندازه تحليل و نتایج به توجه با ثانياً. پذیردمي تأثير شناختيزیبایي

 تأكيد با شهري سکونت محيط كيفيت بر را تأثير بيشترین عملکردي عامل كه گرفت نتيجه توانفيزیکي مي

ه شناختي بزیبایي اجتماعي و عامل دسترسي، عامل عامل. دارد شهروندان فيزیکي فعاليت هايفرصت بر

 باشند. ترتيب به عنوان دیگر معيارهاي مؤثر بر ميزان فعاليت فيزیکي شهروندان مي

 

 .محله حجاب مشهد، يکیزيف تيسکونت، سلامت، فعال طيمح تيفيك واژگان کلیدی:
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 مقدمه

. تاس بزرگ و شهرهاي كوچك يتوسعه طبيعتاً  و شهرها جمعيت حاضر، شهرنشيني، افزایش عصر هايویژگياز 

 و بهداشتي هاينابرابري و افزایش شهري هايمکان تخریب اخير، با هايدهه طي شهرنشيني و رشد شهرها توسعه این

سماني همواره موضوع مهمي در جوامع شهري است. سلامت ج وسيع، همراه بوده مقياس اقتصادي، در و اجتماعي

هاي گذشته سلامت از بعد فردي خارج شده و سلامت اجتماعي را نيز در برگرفته است. تحولات اخير باشد. در سالمي

هاي شهري شده، و ضرورت در محيط تحركيكمزندگي شهري، از جمله افزایش استفاده از خودرو، موجب افزایش 

، كه با توجه به الگوي هاي اقتصاديمرگ و مير زودرس و هزینه در شسهم پرداختن به این موضوع را با توجه به

موجود شهرها دور از انتظار نيست، افزایش داده است. فعاليت فيزیکي یکي از  نقل و استفاده از زمين و سيستم حمل

زندگي سالم است كه باید مورد توجه تعداد بيشتري از شهروندان قرار گيرد. به همين دليل، هدف  عناصر ضروري سبك

( سواري و ...روي، دوچرخهاز تحقيق حاضر بررسي انواع فعاليت فيزیکي در محيط سکونت شهري )از جمله: پياده

ي هاي بسياري در رابطه با محيط سکونتنگرانيتواند موجب ارتقاي تحرک شهروندان در محيط شهر گردد. باشد كه ميمي

به  هاي اخير پژوهشگرانكه بتواند فعاليت فيزیکي و سلامت شهرندان را ارتقا بخشد وجود دارد، بر این اساس، در دهه

دنبال یافتن راهکاري جهت سنجش و ارتقاي كيفيت محيط سکونت با توجه به فعاليت فيزیکي هستند. تحقيقات اخير، 

د، انریزي سعي در رفع مشکلات و مسائل مربوط به سلامت عمومي در محيط شهري داشتهبزار طراحي و برنامهبا ا

انتخاب محل زندگي، چگونگي رفتن به محل كار و مراكز خرید، مدرسه، مراكز گذران اوقات فراغت همه بر ميزان 

ریزان و طراحان شهري در بررسي قش برنامهتحرک جسماني شهروندان مؤثر هستند. در این راستا، با توجه به ن

هایي در جهت كاهش اثرات نامطلوب آن بر جامعه ضرورت بررسي ارتباط فعاليت فيزیکي بر كيفيت محيط حلراه

يزیکي فهایي براي فعاليت فرصت دسترسي بهترین راهکارها، افزایش شود. یکي از مهمسکونت شهروندان مشخص مي

الذكر، با توان با توجه به آن، شرایط حاكم بر شهرها را تغيير داد. براساس اهميت مطالب فوقاشد، كه ميبشهروندان مي

توان آن را به عنوان شاخصي جهت ارتقاء معيارهاي كيفيت سکونت عنوان هاي فيزیکي در شهر ميافزایش سطح فعاليت

هاي عملکردي، ایمني، زیبایي و مقصد ي، متأثر از شاخصهاي شهري طبق نظر دهاي فيزیکي در محيطكرد. فعاليت

اساس، هدف تحقيق حاضر، تدوین ابزاري جهت سنجش كيفيت محيط سکونت شهري با (. براینDay, 2009: 2هستند )

 35منطقه  1ها در محله حجاب، واقع در ناحيه هاي فعاليت فيزیکي شهروندان و در نهایت بررسي آنتأكيد بر فرصت

اً ریزي شده و داراي بافتي جدید و عمدتاي متوسط از نظر اقتصادي با تراكم جمعيتي بالا و برنامههرداري مشهد، محلهش

 مسکوني و آپارتماني كه، به عنوان نمونه موردي تحقيق، انتخاب شده است. بدین ترتيب سوالات پژوهش عبارتند از: 

 هایي دارد؟ندان چه ویژگيهاي فعاليت فيزیکي شهروابزار سنجش فرصت -

 هاي فعاليت فيزیکي در محيط سکونت كدام است؟ابعاد و مولفه -

 دارد؟ فيزیکي، در چه وضعيتي قرار ميزان انطباق كيفيت محله حجاب مشهد با توجه به معيارهاي مؤثر بر فعاليت -

 

 تحقیق  پیشینه و نظری مبانی

هاي اصلي كيفيت زندگي و سلامت عمومي هنوز داراي از آنجا كه كيفيت محيط سکونت به عنوان یکي از مولفه

یابد. كيفيت محيط شود، بررسي و مطالعه آن ضرورت مي( محسوب ميخصوصًا در جوامع مدرن غربياهميت فرعي )

 يكه دربردارنده« محيط مسکوني شهري»ي ارزش سکونت شهري مفهومي واجد ارزش ذهني است. این ارزش به واسطه
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ش ذهني ترتيب ارزشود. بدینهاي اساسي نظير، رضایتمندي فردي از مسکن، محله و همسایگان است، تعيين ميویژگي

هاي سازنده محيط است ها و مولفههاي صورت گرفته از ویژگيكلي محيط مسکوني شهري، معادل مجموع ارزیابي

(Van Poll, 1997: 2 .) 

و  هاعرصه در مردم سازيیکپارچه و و انساني شناختيزیست نيازهاي ارضاي و تامين در تعادل زندگي كيفيت

ه عنوان آن را ب . برخياست مرتبط بشر نيازهاي تجربي قواعد تعيين كه با شودمي تعریف شاناجتماعي هايموقعيت

اي براي ميزان جذابيت و برخي به عنوان رفاه عمومي، دیگر به عنوان سنجهپذیري یك ناحيه، برخي قابليت زیست

ا این وجود هنوز تعریف قابل قبول جهاني براي این . باندبهزیستي اجتماعي، شادكامي، رضایتمندي و... تفسير كرده

بي، متأثر وجهي، نس چندمفهوم صورت نگرفته است. زیرا بسياري از محققان بر این باورند كه كيفيت زندگي مفهومي 

ه ستوان به به طور كلي، از عوامل تأثيرگذار بر كيفيت زندگي ميهاي فردي و اجتماعي است. از زمان، مکان، ارزش

 كيفيتش سنجروي ترین مشکلات پيشیکي از مبرماشاره نمود.  شناختيیيزیباو  اجتماعي، گروه كيفيات كاركردي

 . باشدميحل این مشکل از اهميت حياتي برخوردار گيري است، اندازه، زندگي

 را عدديمت هايبهداشت، برنامه ممکن سطح بالاترین ها بهتسهيل دستيابي انسان هدف با جهاني بهداشت سازمان

 شهر ياست. ایده« 7555 سال تا همه براي بهداشت»ي برنامه هااستراتژي این ترینمهم است، كه كرده اجرا و طراحي

 كنفرانسي ، در3384 بركلي، در دانشگاه استاد و جهاني بهداشت سازمان دهل، مشاور لئونارد پروفسور بار اولين را سالم

 شهر»او شهر سالم را چنين تعریف كرده است: . كرد كانادا، مطرح تورنتو شهر ، در«بهداشتي هايمراقبت فراسوي»نام  با

 منابع و بوده خویش كالبدي و اجتماعي هايبهبود محيط و ایجاد حال پيوسته، در و مداوم طور به كه است سالم، شهري

 زندگي عملکردهاي يهمه اجراي در تا سازد قادر را ، مردمآن محيط كه نحوي به دهد؛مي گسترش را خود اجتماعي

 سازمان«. كنند پشتيباني و حمایت یکدیگر از متقابل طور خود، به بالقوه هايتوانایي پرورش حداكثر در و اجتماعي

 را دخو اجتماعي و كالبدي هايمحيط كه كرد تعریف شهري سالم را مختصري، شهر اصلاحات با نيز جهاني بهداشت

 خود هاييي توانایهمه تحقق در بتوانند مردم كه نحوي دهد، بهمي توسعه را منابعش و بخشدبهبود مي پيوسته طور به

 كنند.  پشتيباني یکدیگر از متقابل طور به

 داده قرار خود تسلط تحت را شهري تحرک، فضاهايبي سفر الگوي عنوان به اتومبيل به وابستگي امروزه كه حالي در

، مسکوني محلات طراحي در سواريدوچرخه و رويپياده مانند جسماني فعاليت با متناسب فضاهاي شهري است، آفرینش

و  مسکوني نواحي تا مدرسه از پياده و دوچرخه ویژه ، مسيرهايیيگرابود. پياده مؤثرخواهد شهروندان سلامت ارتقايبر 

 فعال و پرتحرک زندگي گسترش تدابير از معلولان جسمي و كهنسالان چون هایيگروه براي شهري فضاهاي سازيمناسب

 و محلي هايو زیرساخت خدمات با فضاها این جواريهم و شهري باز فضاهاي طراحي شود. نحوهمي محسوب شهري

 دارند.  قطعي فضاها تأثير این یيآكار و كيفيت بر مناظر معماري سبك

هاي ساخته شده و اجتماعي، هایي را در محيطبه طور كلي، یك شهرسالم و فعال شهري است كه مداوم فرصت 

تا به همه شهروندان امکان دهد كه در زندگي روزانه از لحاظ  دهدبخشد و منابع جامعه را توسعه فراهم كرده و بهبود 

 (. 13: 3133بدني فعال باشند )ادوارد، 

 

 فعالیت فیزیکی
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بت هاي اسکلتي انجام و در نتيجه انرژي بيشتري نسفعاليت فيزیکي، هر نوع حركت بدني است كه به وسيله ماهيچه

ها و سواري براي جابجایي، بازيروي یا دوچرخهها در شهر شامل، پيادهشود. این فعاليتبه زمان استراحت مصرف مي

تواند مفيد هاي فعاليت فيزیکي ميو تمرینات آگاهانه است. همه شکل تفریحات سننتي، باغباني، كار خانه و نيز ورزش

شود: هر نوع فعاليت محور است كه بدین صورت تعریف مي مندي از فعاليت فيزیکي سلامتباشد اما هدف، بهره

فيزیکي  فعاليت فيزیکي كه براي سلامت و توان عملکردي بدن مفيد باشد و منجر به صدمه یا خطر نشود. با جاي دادن

هایي كه باعث افزایش تنفس شود و احساس گرم شدن را روي سریع یا دیگر فعاليتملایم در زندگي روزانه )نظير پياده

 پذیرد. به وجود آورد( این هدف تحقق مي

امت لمزایاي سلامتي ناشي از فعاليت فيزیکي در همه ابعاد به خوبي شناخته شده است. فعاليت فيزیکي منظم، س

ها، ناتواني و درمانگي و اضافه وزن جلوگيري شود تا از بيماريدهد و موجب ميذهني، جسمي و اجتماعي را افزایش مي

نقل فعال نيز جزء آن به شمار  وكنند )كه حمل گذاري ميهاي فعاليت فيزیکي سرمایهشود. شهرهایي كه در برنامه

وتي تر، آلودگي جوي و صپذیر و جذابي، شهروندان و كاركنان مؤثرتر، محيطي زیستآید(، علاوه بر افزایش سلامتمي

شوند و تر دارند و نهایتًا موجب تقویت محلات، انسجام و هویت اجتماعي ميكمتر، دسترسي به فضاي سبز مطلوب

 (. 10: 3133دهند )ادوارد، هاي اجتماعي را توسعه مينظام

 ریزي وهاي شهري، از طریق فرایندهاي برنامههاي زندگي فعال در محيطه افزایش فرصتاهداف اصلي یك برنام 

، نقل عمومي و ( و حملرويسواري و پيادهنظير دوچرخهنقل فعال )و طراحي شهري به منظور تشویق استفاده از حمل 

دن دسترسي آسان به مقصدهاي محلي، فضاهاي سبز و ها و كاهش استفاده از اتومبيل، فراهم شكاهش ترافيك خيابان

سواران تامين ها و محلاتي مناسب، جذاب و ایمن براي عابران پياده و دوچرخههاي تفریحي و محيا كردن خيابانمکان

ت امکانات نقل و موقعيوها، كاربري زمين، نظام حملشود. عناصر تأثيرگذار در طراحي شهرها، مانند طرح خيابانمي

توانند مشوق و یا مانع زندگي دهنده محيط اجتماعي هستند كه ميهاي عمومي، تشکيلها و ساختمانتفریحي، پارک

ار و كها، محلتر هستند كه امکان دسترسي آسان به مقصدهاي مورد نظرشان مانند پارکفعال باشند. زماني مردم فعال

 ها را داشته باشند. فروشگاه

ها در بين هاي ورزشي و پارکهاي بازي، مکانافزایش دسترسي به فضاهاي فعال از جمله، قرارگيري زمين با

روي، درنظرگرفتن تسهيلات ویژه براي كودكان، جوانان، سالمندان و افراد معلول، مانند دسترسي رایگان مسيرهاي پياده

نقل عمومي به ویژه براي معلولان، افراد مسن و محرومان، و  لهاي فعاليت فيزیکي، دسترسي به حمیا ارزان به فرصت

هاي فعاليت هاي محيط را ارتقا بخشيد. به طور كلي، ایجاد یا ارتقاي فرصتبه منظور استفاده از امکانات تفریحي، فرصت

افزایش  ها راتواند فعاليتري ميگيپردازند، به طور چشمفراغت خود ميهایي كه مردم به گذران اوقات فيزیکي در مکان

هاي كار، محلات، مراكز بهداشتي و درماني و دهد. این مداخلات به احتمال زیاد در پنج مکان مهم: مدارس، محل

 هاي ورزشي و تفریحي مؤثر خواهد بود. مکان

 ها وروي به مکانپيادههاي كالبدي، اجتماعي، قابليت محلات نيز به دلایلي از جمله، عوامل موجود در محيط

هاي فرهنگي یك جمعيت در یك منطقه مقصدهاي مختلف، ميزان دسترسي به مدارس و امکانات درماني و ویژگي

 باشند. شوند و در فعاليت تأثيرگذار ميخاص، متمایز مي
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ها(، معابر هاي بازي و سالننظير زمينهاي تجدید حيات محلات كه امکانات و تجهيزات براي زندگي فعال )طرح

 اي را فراهم هاي محلهنقل عمومي و پارکو هاي حمل ایمن بين خانه و مدرسه، مسيرهاي ایمن منتهي به ایستگاه

 توانند نابرابري در دسترسي و انتخاب مردم براي فعاليت فيزیکي را كاهش دهند. كنند، ميمي

ي محيط سکونت و فعاليت فيزیکي اقداماتي صورت گرفته كه البته با توجه به گستردگگيري كيفيت در رابطه با اندازه

ها به صورت هاي مورد ارزیابي هنوز ابزار جامع و قطعي تهيه نشده است. در ادامه برخي از این تلاشو تنوع شاخص

 مختصر آورده شده است. 

 ریزي شهري تلاش (، در پژوهشي با هدف سنجش وضعيت سلامت در رویکرد برنامه3183تاجدار و همکاران )

اند با بررسي سوابق و تجربيات جهاني و درنظرگرفتن شرایط بومي، سنجش وضعيت سلامت در شهر مشهد را كرده

ه مربوط به رو بوده كت نسبي تهدید سلامت روبهترین شدانجام دهند. نتایج نشان داده نيمه شرقي و شمالي شهر با بيش

اقتصادي است كه در مجموع وضعيت متوسطي را براي شهر مشهد در زمينه  -فضایي و اجتماعي -هاي كالبديشاخص

 دهد. شاخص سلامت شهري نشان مي

ئه یك مدل به منظور اي با هدف سنجش كيفيت محيط شهري و با انگيزه ارا(، در مقاله3135رفيعيان و همکاران )

ارزیابي كيفيت محيط شهري در شهرهاي جدید طراحي كرده است، سعي بر توصيف و تبيين مفهوم كيفيت محيط، 

 هاي شهري شهرهاي جدید بررسي هاي تأثيرگذار بر آن و همچنين نحوه سنجش این مفهوم را در محيطشاخص

فيت محيط شهري از دیدگاه ساكنان است. با استفاده از روش هاي كيمندي از شاخصكند. معيار سنجش، رضایتمي

هاي بدست آمده كيفيت محيط شهري شهر جدید هشتگرد از دیدگاه ساكنان در گيري چند معياره است. یافتهتصميم

محيط سکونتي هر جدید هشتگرد شرایط كمي متفاوت  -7محيط شهري و  -3سطح پایيني قرار دارد. البته در دو سطح 

هاي ست به طوري كه كيفيت محيط سکونتي در سطح بالاتري نسبت به كيفيت محيط شهري قرار دارد. بررسي شاخصا

ها، ابعاد و تسهيلات واحد هاي سازمان دسترسي و راهدهد كه تنها رضایت از كيفيت شاخصمختلف مدل نيز نشان مي

 ني وجود دارد. هاي جاري و واحد مسکومسکوني، تسهيلات بيروني و هزینه

اد روهاي شهري بر ابع(، در تحقيقي به شناسایي نحوه و ميزان تأثير عناصر پياده3131غفاریان شعاعي و همکاران )

رمي روي دهند، تجهيزات سرگها نشان ميهاي سلامت عابران با استفاده از روش همبستگي كيفي پرداختند، یافتهو مولفه

عابران  هاي سلامتترین تأثير را بر مولفههاي گلداني، بيشها و درختچهرنگ مصالح و گلدانهاي حاشيه، زمين، كاربري

رو بر سلامت اجتماعي، پوشش گياهي بر سلامت روها بر سلامت جسماني، مبلمان پيادهدارند. از طرفي سطوح پياده

 گذارند. تأثير را مي ترینرو بر سلامت اجتماعي و رواني بيشرواني و عناصر نرم پياده

اند كه محلات با كيفيت اي با هدف سنجش محلات شهر اصفهان سعي كرده(، در مقاله3131محمدي و همکاران )

ي ها را شناسایي كنند و در راستاي ارتقاي كيفيت آن محلات پيشنهاداتهاي تأثيرگذار بر آنتر در سطح شهر و شاخصپایين

اي جهت اده از پرسشنامه كه توسط مدیران شهري تکميل شده است و از تاپسيس و تحليل خوشهارائه نمایند. با استف

أثير از آن شاخص ترین تتجزیه و تحليل اطلاعات استفاده شده است. در ارتباط با عوامل تأثيرگذار بر كيفيت محلات بيش

ود اختصاص به خ« فرهنگي -هاي تاریخيمجموعهعدم دسترسي به »كمترین تأثير را « شان اجتماعي ساكنين»پایين بودن 

 هاي مسکوني، در انتها به ارائه راهکارهایي نظير رعایت پاكيزگيداده است با توجه به تأثير عوامل مؤثر بر كيفيت محيط

 در محلات، حذف كاربري مسکوني در سطح محلات، حفاظت از فضاي سبز موجود و... پرداخته شده است. 
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شهر در دنيا  34(، در تحقيقي به بررسي ارتباط فعاليت فيزیکي و محيط شهري در 7536اران )و همک 3ساليس 

المللي يناي بهاي محيط شهري با فعاليت فيزیکي در نمونهپرداختند. هدف از این پژوهش برقراري ارتباط بين ویژگي

قطعي اي هماهنگ و ميت فيزیکي آنان درمطالعهها بر روي بزرگسالان محيط و فعالاز بزرگسالان است. تجزیه و تحليل

 3تا  0/5روي، دسترسي به حمل و نقل عمومي و پارک در شعاع المللي صورت گرفته است. معيارها، پيادهدر سطح بين

كيلومتري محيط سکونت انتخاب شده بود. متوسط روزانه فعاليت فيزیکي از متوسط تا شدید با استفاده از مانيتورینگ 

هاي محيطي و فعاليت فيزیکي با استفاده از مدل تركيبي گيري شد. ارتباط بين ویژگيروز اندازه 4-1سنج در ابشت

ه هاي متغير مربوط بهاي محيطي در مدلافزایشي با واریانس گاما و توابع لگاریتمي محاسبه شد. چهار نوع از ویژگي

تگاه حمل و ترین ایسحاكي از عدم ارتباط اختلاط كاربري و فاصله ازنزدیكها باشند. یافتهفعاليت فيزیکي معنادار مي

هاي دوستدار كنندگان در حداكثر و حداقل محلهنقل عمومي به فعاليت فيزیکي است. تمركز فعاليت فيزیکي بين شركت

هفته توصيه  دقيقه در 305از  درصد 03تا  40دقيقه در هفته متغير بود كه از  83دقيقه در هفته تا  68تحرک فيزیکي از 

 ها در شهرها نشانهاي شهري داراي توان بالقوه براي فعاليت فيزیکي است. شباهت یافتهشده است. طراحي محيط

گيرشدن هاي بهداشتي در معرض همهها در كاهش هزینههاي شهري، حمل و نقل و پارکدهد كه وعده دخالت بخشمي

 جهاني است. 

هاي معماري و شهري فضاهاي عمومي شهرهاي معاصر (، این مقاله با هدف شناسایي ویژگي7531) 7کاكاسترزئوس

 توانند به ارتقاي فعاليت فيزیکي كمك كنند. نتایج تحقيق و مطالعات موردي راهکارهاي فضایي و است كه مي

هاي فيزیکي در فضاي عمومي نواع مختلف فعاليتدهد كه ساكنين را به انجام اهاي خوب را ارائه ميهایي از شيوهنمونه

هاي مختلف اجتماعي، مشاركت در روند ي اصلي این تحقيق توجه به نيازهاي گوناگون گروهكند. نتيجهدعوت مي

هاي سني شناختي و جالب، مجاورت محل اقامت، دسترسي آزاد براي همه گروهوساز، طراحي زیبایيطراحي و ساخت

 هاي ورزشي و تفریحي است. ن، زیرساختو معلولي

ومير: ارزیابي ریزي شهري و حمل و نقل در ارتباط با مرگبرنامه»اي با عنوان (، در مقاله7536و همکاران ) 1مولر

بر روي معيارها و ابزار سنجش كار كردند و سطح معيارهاي موجود را با مقادیر موردنظرشان « اثرات سلامتي بر شهرها

ومير ناگهاني قابل پيشگيري را محاسبه كردند و مدلي براي اميد به زندگي و تأثيرات ها ميزان مرگایسه كردند. آنمق

اقتصادي ارائه نمودند. اگر به فعاليت فيزیکي، معيارهاي آلودگي صوتي و جوي و گرمایي، دسترسي به فضاي سبز توجه 

گيري به ومير قابل پيشاست. برآوردها نشان داد كه بيشترین ميزان مرگومير قابل پيشگيري درصد مرگ 75شود، سالانه 

افزایش فعاليت فيزیکي مرتبط است و همچنين كاهش آلودگي هوا، صوت و گرما. دسترسي به فضاي سبز تأثير كمتري 

ش است. نقل قابل ویرای وریزي شهري و حمل ومير دارد. معيارهاي فعاليت فيزیکي و محيط با تغييرات در برنامهبر مرگ

هاي سبز كه هر دو ارائه زیرساخت -7كاهش ترافيك موتوري از طریق ارتقاي حمل و نقل عمومي فعال  -3تأكيد بر 

 این پيشنهادات جهت ارائه فرصت براي فعاليت فيزیکي و كاهش آلودگي صوتي، جوي و گرمایي است.  

هاي شهري در بهبود سلامت عمومي در زمينه (، دراین تحقيق به تجزیه و تحليل نقش پارک7531و همکاران ) 4ليو

يزیکي ساكنين ها و فعاليت فاند. مطالعات قبلي ارتباطات مثبتي بين پارکطراحي شهري دركشورهاي توسعه یافته پرداخته

                                                           
3. Sallis 

7. Kostrzewska 

1. Mueller 

4. Liu 
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دهندگان و مقاله به منظور بررسي وضعيت فعاليت فيزیکي پاسخ اند. دراینو وضعيت سلامت رواني )ذهني( پيدا كرده

هاي مختلف در استفاده از پارک بر سلامت رواني مورد هاي شهري، یك پرسشنامه كه تأثير فعاليتارتباط آن با پارک

ت است. فعالي متري از خانه به طور معناداري با فعاليت فيزیکي مرتبط 055بررسي قرار گرفت. حضور پارک در فاصله 

ي، باشد. به طور كلها به طور قابل توجهي موجب بروز فوایدي از جمله: آرامش و اعتماد به نفس ميفيزیکي در پارک

هاي شهري و فعاليت فيزیکي عمومي و فواید سلامت رواني دست یافته این مقاله به كشف همبستگي مثبت بين پارک

 است. 

رسي ارزیابي عيني دسترسي به مقصدهاي محلي و فعاليت فيزیکي در بزرگسالان (، به بر7538و همکاران ) 3سرین

اجتماعي و چهار ویژگي غيرمستقيم ادراک شده را مورد بررسي قرار  -ویژگي جمعيتي  0كشور پرداختند. آنها  35از 

هاي درک در ادامه شاخصدادند )به عنوان تعدیل كنندگان رابطه بين دسترسي هدفمند و فعاليت بدني متوسط تا شدید(؛ 

ها شهر را بررسي نمودند. داده 34ها در هاي آن روابط؛ و قابل تعميم بودن یافتهدسترسي به مقصد به عنوان واسطه

. تجزیه نمودكشور بود، كه آنان را در محيط سکونتشان و فعاليت فيزیکي بررسي مي 35شهر از  34مربوط به بزرگسالان 

 ها در محلهگري انجام شد. تراكم خالص مسکوني، تراكم حمل و نقل عمومي و تعداد پارکواسطهو تحليل بر اساس 

 ايه هاي محله مرتبط بوده است. محلههاي اجتماعي مورد بررسي و ویژگيهمواره با ميزان فعاليت فيزیکي تمام گروه

ان فعاليت افزایش ميز براي بالایي تند، توانایيهس ها پارک و عمومي نقل و حمل وسایل به دسترسي داراي كه جمعيت پر

ميزان  بر افزایش مثبتي تأثير تواندمي رويپياده ایمني محله و شناسيزیبایي. دارند جهاني مقياس در بزرگسالان فيزیکي

 . داشته باشد مختلف هايمقصد به دسترسي ایجاد سهولت در با ساكنان فعاليت فيزیکي

اي با هدف بررسي رابطه محيط كار و فعاليت فيزیکي و حمل و (، در مقاله7538و همکاران ) 7كارلسون جي. اي

ي پرداختند. المللاي بينروي در محيط محله از طریق پرسشنامهگيري قابليت پيادهنقل فعال در محيط سکونت، به اندازه

از طرفي  باشد.ا فعاليت فيزیکي و حمل و نقل فعال ميها حاكي از ارتباط هر دو بخش )كار و سکونت( در محله بیافته

سازي محيط سکونت و كار تأثيرگذار  نحوه طراحي محل سکونت و كار نيز بر حمایت و ارتقاي فعاليت و یکپارچه

 است. 

د رهاي متفاوت این مسئله در ميان مباني نظري و اقدامات صورت گرفته در مودر مقاله حاضر، پس از بررسي جنبه

هاي سنجش فعاليت فيزیکي و تأثير آن بر روي كيفيت محيط سکونت شهروندان سعي در ارائه ابزاري ابزار و روش

جامع شده است كه در ادامه تحت عنوان چارچوب نظري پژوهش بيان خواهد شد. بنابراین به طور كلي، در قسمت 

آمد، كه این معيارها به واسطه زیرمعيارها و  هاي فعاليت فيزیکي بدستمفاهيم نظري چهار معيار براي فرصت

 شوند. هایي موجب افزایش كيفيت محيط سکونت ميشاخص

 

 مواد و روش تحقیق

 و ئلهمس به توجه پژوهش، با این در. است تحليلي توصيفي روش لحاظ از و كاربردي هدف لحاظ به حاضر مقالة

 نفر، از 184معادل  كوكران فرمول از استفاده با نمونه حجم. شد انتخاب محله در ساكن جمعيت تحليل هدف، واحد

                                                           
3. Cerin 

7. Carlson JA 
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 در ایران آمار مركز توسط شده اعلام مشهد كلانشهر شهرداري 35محله حجاب واقع در منطقه  نفر ساكنين 44814

 . شد برآورد دسترس گيري درنمونه روش به 3135سال  سرشماري

 اي خانهميداني، اسنادي، كتاب روش اساس كشور، بر در موضوع درباره اطلاعات كمبود به توجه با پژوهش، ابتدا این در

  زمينه محيط شهري و فعاليت فيزیکي در اطلاعات از وسيعي اینترنتي، حجم و (هاگزارش و هاها، كتابمقاله)

 ليست هشد گرفته كار به هايشاخص فعاليت فيزیکي، مهمترین هايو چارچوب ابعاد بررسي با سپس. شد آوريجمع

 در. شدند يعمليات تعریف و تعيين شناختياجتماعي، دسترسي، عملکردي و زیبایي مختلف ابعاد صورت به و اندشده

 طریق از نآ روایي باشد، كهمي ليکرت طيف قالب در كه سوالات پرسشنامه ابزار و ميداني روش از استفاده با بعد مرحله

 زا حاصل هايداده ورود با سپس. شد آوريجمع ساكن نمونه جمعيت از نياز مورد اطلاعات بود شده تأیيد آزمون پيش

 1/5 از بيش سوالات اغلب در كه بارتلت از آزمون استفاده با تحقيق ابزار ، روایيSPSSافزاري نرم محيط پرسشنامه، به

 كه است يسوالات مناسب اعتماد قابليت دهندهنشان و تحقيق ابزار بالاي دروني هماهنگي گویاي كه شد باشد، برآوردمي

 عدهايب از كدام هر تایيد به توجه مقاله حاضر، با در همچنين. نمایدمي بررسي را مطالعه مورد محدوده فعاليت فيزیکي

 عامل تحليل زا استفاده با شناختي، دسترسي، عملکردي، اجتماعي و زیبایي شامل ابعاد در محيط شهري فعاليت فيزیکي

 . است مناسبي برخوردار اعتبار یا و پایایي از مقاله كه داشت اذعان تواناكتشافي، مي

 بر ..(و اجتماعي، عملکردي) متغيرها از كدام هر تأثيرگذاري ميزان و مفهومي مدل چارچوب كل بعد مرحله در

 را...( ني وروي، ایم پياده و خيابان محيط) زیرمتغيرها از هركدام تأثيرگذاري و همچنين( فعاليت فيزیکي) اصلي متغير

 دهد. مي نشان متغيرها بر
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ا تاكيد ابزار سنجش كيفيت محيط سکونت ب
ندانبر فرصت هاي فعاليت فيزیکي شهرو

معيار دسترسي

محيط خيابان و پياده
روي

ياده به عنوان مثال پ)در دسترس بودن گزینه هاي حمل و نقل و زیرساخت 
تنوع)، فراواني حمل و نقل غير موتوري (رو، مسيرهاي دوچرخه سواري

(در هدف سفر و یا مسافت سفر
زیرساخت هایي براي 
پياده روي و دوچرخه 

سواري
افزایش ظرفيت خيابان براي پياده روي و مسيرهاي دوچرخه سواري

حمل و نقل عمومي
افزایش استفاده از حمل و نقل عمومي جهت كاهش آلودگي و افزایش 

تحرک شهروندان

كاهش تداخل سواره و پياده، كاهش سرعت وسایل نقليهایمني

ميزان رضایت ساكنين از تسهيالت موجود در محيط مسکونيتنوع در كاربري زمينمعيار عملکردي

معيار اجتماعي

حضور عوامل اجتماعي، حفاظتي و عدم وجود اختالل اجتماعيحمایت اجتماعي

گروه هاي جمعيتي 
خاص

ایجاد شرایط مطلوب جهت استفاده گروه هاي مختلف اجتماعي

امنيت
تجاري افزایش دید ناظر، یکپارچه سازي حضور كاربري اراضي مسکوني و

در مناطق متراكم جمعيت

يمعيار زیبایي شناخت

منظر خيابان
حضور جاذبه هاي گردشگري و رفاهي و همچنين عدم وجود اختالل 

فيزیکي

دید و منظر مناسب و مطلوبدیدها

پژوهش مدل مفهومی: (7) شکل  
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  محدوده مورد مطالعه

شود، و در حوزه محله حجاب كه یکي از محلات واقع در بافت برنامه ریزي شده و جدید شهر مشهد محسوب مي

شهرداري مشهد با  35باشد. منطقه مي 7و بخشي از منطقه  37، 35غرب واقع شده است. این حوزه شامل منطقه  شمال

اي از اراضي ، عرصه3135اس آمار سرشماري سال نفر، بر اس 760750هکتار و جمعيتي معادل  3338وسعتي معادل 

گيرد كه از دیرباز با فضاهاي باز گسترده و روستاهاي پراكنده در آن، شناخته شده بود. برميغربي شهر مشهد را در شمال

حت دارد هکتار مسا 704آن واقع شده است. این محله  1باشد، كه محله حجاب در ناحيه این منطقه شامل سه ناحيه مي

هزار نفر را در نوع بافت عمدتاً مسکوني و آپارتماني خود جاي داده است. بيشتر جمعيت محله را كارمندان  61و حدود 

هاي اصلي تجاري اند و سطح محله از لحاظ اقتصادي متوسط است. این محله محور حجاب، یکي از محورتشکيل داده

 غرب، را در مركز خود دارد.  در شمال

 

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

 

 هاتجزیه و تحلیل داده

ه منظور است. ب آمده دست به نظري مباني مرور گسترده در با تحقيق این گردید، متغيرهاي ذكر قبلا كه طوري همان

بندي عوامل مؤثر بر فعاليت فيزیکي و تعيين مقدار واریانس تبيين شده توسط هریك از متغيرها از تحليل عاملي دسته

استفاده شده است. بر  KMOهاي گردآوري شده براي تحليل، از آزمون اكتشافي و به منظور تعيين مناسب بودن داده

هاي تحقيق قابل تقليل به تعدادي عامل زیربنایي و باشد، دادهمي 03/5برابر با  كه مقدار آن KMOاساس نتيجه آزمون 

دهد معني دار است، نشان مي 53/5( كه در سطح خطاي كمتر از 567/340بنيادي هستند. همچنين نتيجه آزمون بارتلت )

هاي داخل هر عامل بين گویهها، ماتریس هماني و واحد نيست، یعني از یك طرف كه ماتریس همبستگي بين گویه

 گونه همبستگيهاي عامل دیگر، هيچهاي یك عامل با گویههمبستگي بالایي وجود دارد و از طرف دیگر بين گویه

 دار از چرخش وریماكس بهره گرفته شده است. هاي معنيشود. در این تحقيق براي دستيابي به عاملمشاهده نمي

 
 داریو آزمون بارتلت و سطح معنی KMO(: مقدار 7جدول )
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 داريسطح معنا مقدار بارتلت KMOمقدار  مجموعه مورد تحليل

 55/5 567/340 03/5 عوامل مؤثر بر فعاليت فيزیکي

 
 (: عوامل استخراج شده، مقدار ویژه، درصد واریانس و درصد واریانس تجمعی2جدول )

استخراجي بدون مقادیر ویژه عوامل  مقادیر ویژه اوليه عوامل

 چرخش

مقادیر ویژه عوامل استخراجي با 

 چرخش

درصد  مجموع

 واریانس

درصد 

 تجمعي

درصد  مجموع

 واریانس

درصد 

 تجمعي

درصد  مجموع

 واریانس

درصد 

 تجمعي

 137/75 137/75 503/1 475/13 475/13 131/4 475/13 475/13 131/4 عملکردي

 731/45 357/33 380/7 165/44 145/31 553/7 165/44 145/31 553/7 دسترسي

 044/04 703/34 318/7 316/04 736/35 017/3 316/04 736/35 017/3 اجتماعي

 361/67 633/1 341/3 361/67 381/1 518/3 361/67 381/1 518/3 زیباشناختي

 

 ها بالاتر از یك باشد. در تحقيق حاضرشوند كه مقدار ویژه آنهایي استخراج ميبا توجه به تحليل عاملي تنها عامل

عامل در  4عامل ساخت. این  4توان گویه، مي 31عامل داراي مقدار ویژه بالاتر از یك هستند. بنابراین از مجموع  4

هاي استخراجي، از چند متغير تشکيل كنند. هر یك از عاملرا تبيين مي گویه 31درصد از واریانس كل  361/67مجموع 

به قرار  0/5ها پس از چرخش بر اساس قرار گرفتن متغيرهایي با بار عاملي بالاتر از اند. وضعيت بارگذاري عاملشده

 باشد. زیر مي

 

 عامل اول: عملکردي

واند تها ميباشد كه این تنوع در كاربريوجود در محدوده ميعامل عملکردي شامل مغيرهایي مرتبط با تسهيلات م

درصد از عوامل  137/75شود این عامل طور كه ملاحظه ميبر ميزان فعاليت فيزیکي شهروندان تأثيرگذار باشد. همان

عبارتند از:  بار عامليدهنده این عامل به ترتيب نماید. از جمله متغيرهاي تشکيلمؤثر بر فعاليت فيزیکي را تبيين مي

ها، كاربري خدماتي )كه منظور از آن بانك، اداره پست، مركز مخابرات و آتش نشاني و... است(، مراكز خرید و فرشگاه

 مراكز درماني و تسهيلات ورزشي. 

 
 یافته(: متغیرهای بارگذاری شده در عامل اول و مقدار بار عاملی به دست آمده از ماتریس دوران 9جدول )

 بار عاملی متغیرها عامل

 

 عملکردی

 853/5 هامراكز خرید و فروشگاه

 136/5 هاها و بيمارستاندرمانگاه

 010/5 تسهيلات ورزشي

 837/5 كاربري خدماتي

 

 عامل دوم: دسترسي
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ل سواري و حمروي، دوچرخههاي پيادهرو و زیرساختبه طور كلي، عامل دسترسي متشکل از محيط خيابان و پياده

، 731/45و درصد واریانس  380/7باشد. این عامل با مقدار ویژه و نقل عمومي است كه شامل متغيرهاي فوق الذكر مي

ا به ترتيب كاهش بار عاملي عبارتند از: مطلوبيت محله )منظور از آن باشد. متغيرهدومين عامل در تبيين واریانس كل مي

داراي بيشترین بار عاملي، زمين و محوطه  110/5مناسب بودن محله از لحاظ سرسبز، تميز، جذابيت و زیبا بودن است( با 

عدم وجود موانع در این  توان به وجود مسير پياده و دوچرخه،روها )كه ميبازي، پارک و فضاي سبز، مطلوبيت پياده

ها توسط ساكنين اشاره نمود(، مراكز آموزشي و در نهایت حضور و استفاده بانوان و مسيرها و تمایل به استفاده از آن

 باشد. مي 063/5هاي عمومي بعد از تاریك شدن هوا كه داراي كمترین بار عاملي برابر با كودكان از فضاي سبز و پارک

 

 ای بارگذاری شده در عامل دوم و مقدار بار عاملی به دست آمده از ماتریس دوران یافته: متغیره5جدول

 بار عاملی متغیرها عامل

 

 

 دسترسی

 131/5 ها و محوطه بازيزمين

 648/5 پارک و فضاي سبز

 650/5 مراكز آموزشي

 110/5 مطلوبيت محله

 645/5 هارومطلوبيت پياده

 063/5 كودكانحضور بانوان و 

 

 عامل سوم: اجتماعي

ر واقع شود. دعامل سوم، اجتماعي نام دارد كه متشکل از عوامل تهدید كننده امنيت ساكنين در محيط سکونتشان مي

هاي جمعيتي خاص در این عامل قرار دارند. از ميان عوامل متعدد مورد بررسي به دو امنيت، حمایت اجتماعي و گروه

شود كه بيشترین بار عاملي را به خود اختصاص دادند. متغيرهاي مورد اشاره به ترتيب مقدار بار اشاره ميمتغير فوق 

باشند. البته متغيرهایي مانند ترافيك مي 864/5و تجمع جوانان در محله و فضاهاي عمومي با  833/5عاملي، سرقت با 

اند. مقدار ویژه این عامل داشتند از ميان متغيرها حذف شده 0/5هم وجود دارند اما به دليل اینکه بار عاملي كمتر از 

 باشد.مي 044/04و درصد واریانس آن  318/7

   
 : متغیرهای بارگذاری شده در عامل سوم و مقدار بار عاملی به دست آمده از ماتریس دوران یافته6جدول

 بار عاملی متغیرها عامل
 

 اجتماعی
 833/5 سرقت

 864/5 تجمع جوانان

 

 عامل چهارم: زیبایي شناختي
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ترین متغير بدست آمده از آن یعني مطلوبيت عامل چهارم را زیبایي شناختي، كه شامل دید و منظر خيابان و مهم

است. تنها متغير این عامل روشنایي كافي در فضاهاي  361/67دهد. درصد واریانس آن برابر با روشنایي است، تشکيل مي

 باشد. مي 880/5راي بار عاملي محدوده كه دا

 
 : متغیرهای بارگذاری شده در عامل چهارم و مقدار بار عاملی به دست آمده از ماتریس دوران یافته1جدول

 بار عاملی متغیرها عامل

 880/5 روشنایي كافي و مناسب فضاهاي محله زیبایی شناختی

 

 های مربوط به آنبررسی فعالیت فیزیکی و مولفه

 ارائه گردید، به تایيد و آزمون و برآورد مجزا به طور عامل فعاليت فيزیکي 4 از یك هر اینکه از مجموع، پس در

 پرداخته امليع با استفاده از تحليل تحقيق در موجود متغيرهاي روابط بررسي و نهایي فعاليت فيزیکي در شهر معيارهاي

حله م با منطبق شهري كيفيت محيط سکونت در سنجش مورد هايمولفه و آن، ابعاد از حاصل نتيجه كه. است شده

 نماید. مشخص مي را مشهد حجاب

 چهار زا فعاليت فيزیکي شهروندان موضوع اولاً كه كندمي تایيد عاملي نتایج، تحليل به توجه مباحث، با مجموع در

 پذیرد. مي شناختي تأثيرعملکردي، دسترسي، اجتماعي و زیبایي متغير

 جداول  اب مطابق فعاليت فيزیکي متغير بر متغيرها از كدام هر تأثير اندازه تحليل، و نتایج به توجه با ثانياً 

كيفيت محيط سکونت  بر را تأثير بيشترین 537/1عامل عملکردي با مقدار ویژه  كه گرفت نتيجه توانمي الذكرفوق

يط خيابان و مح معناي به دیگر، عامل دسترسي سویي از. دارد شهروندانهاي فعاليت فيزیکي شهري با تأكيد بر فرصت

 يرتأث عامل عملکردي، بيشترین از پس سواري و حمل و نقل عمومي نيزروي، دوچرخههاي پيادهرو و زیرساختپياده

 قرار خاص جمعيتي هايگروه و اجتماعي امنيت، حمایت معناي در مرحله سوم، عامل اجتماعي در. دهدمي نشان را

 معناي به شناختيعامل زیبایي نهایت در باشد ومي بر فعاليت فيزیکي شهروندان تأثيرگذاري سوم رده در كه گيردمي

 . باشدمي مؤثر فعاليت فيزیکي در محدوده مطالعاتي بر حدودي تا كه قرار دارد خيابان منظر مناسب و دید
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عوامل نهایی موثر بر فعالیت فیزیکی شهروندان محله حجاب (:9) شکل   

ابزار سنجش كيفيت محيط 
هاي سکونت با تاكيد بر فرصت

ر فعاليت فيزیکي شهروندان د
محله حجاب مشهد

تنوع در كاربري زمينمعيار عملکردي
) وني ميزان رضایت ساكنين از تسهيالت موجود در محيط مسک

ان ها، ها و بيمارستها، درمانگاهبه ویژه مراكز خرید و  فروشگاه
(  تسهيالت ورزشي و كاربري خدماتي

معيار دسترسي
و محيط و زیرساخت پياده رو

خيابان

بز، ها و محوطه بازي، پارک و فضاي سدر دسترس بودن زمين
ضور ها و حرومراكز آموزشي، مطلوبيت محله، مطلوبيت پياده

بانوان و كودكان

امنيتمعيار اجتماعي
به منظور جلوگيري از)حضور عوامل حفاظتي و اجتماعي 

...(سرقت و

روشنایي كافي و مناسب فضاهاي محلهدید و منظر خيابانتيمعيار زیبایي شناخ
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 گیریبحث و نتیجه

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 

ست آمده از هاي بدت گرفته بر روي شاخصفعاليت فيزیکي شهروندان، پس از بررسي و تحليل عاملي اكتشافي صور

ي هاي فعاليت فيزیکشناختي را در ارتقاي فرصتمعيار عملکردي، دسترسي، اجتماعي و زیبایي 4مباني نظري، نقش 

 شهروندان در محيط شهري بيان نمود. 

درصد واریانس  137/75، 503/1هاي پژوهش، معيار عملکردي را به عنوان عامل اول با مقدار ویژه به طور كلي یافته

درصد واریانس كل و عامل سوم، معيار اجتماعي  731/45، 380/7كل، معيار دسترسي را در جایگاه دوم با مقدار ویژه 

و  341/3شناختي با مقدار ویژه و در نهایت عامل چهارم معيار زیبایي 044/04و درصد واریانس  318/7با مقدار ویژه 

ها هریك عنصري كليدي در دهند. لازم به ذكر است با وجود آنکه این شاخصكل را نشان مي درصد واریانس 361/67

ند، اما ریزي شهري دارهاي فعاليت فيزیکي هستند و هریك جایگاه خاصي در نظام برنامهدستيابي به توسعه فرصت

باشد و آنچه كه وجود این هروندان نميها به تنهایي شرطي لازم در جهت ارتقاي فعاليت فيزیکي شوجود هریك از آن

د همه نماید، لزوم وجوها را به شرط كافي در بحث تحرک شهروندان و ارتقاي كيفيت محيط سکونت تبدیل ميشاخص

ها در كنار هم است. همچنين تحقق ابزار بيان شده در مقاله حاضر، نيازمند توجه دوجانبه مدیران شهري و شهروندان آن

 باشد. يتوامان م

اي هاي محيط شهري با فعاليت فيزیکي در نمونهساليس و همکاران، در پژوهش خود كه به بررسي ارتباط بين ویژگي

اه حمل و نقل ترین ایستگهاي آنان حاكي از عدم ارتباط اختلاط كاربري و فاصله ازنزدیكالمللي پرداخته بودند. یافتهبين

ها در شهرهاي مورد مطالعه نشان داد كه وعده دخالت حمل و نقل ه است و شباهت یافتهعمومي به فعاليت فيزیکي بود

اي بر روي گيرشدن جهاني است. مولر و همکاران، در مقالههاي بهداشتي در معرض همهها در كاهش هزینهو پارک

يري را محاسبه كردند و مدلي براي اميد به ومير ناگهاني قابل پيشگها ميزان مرگمعيارها و ابزار سنجش كار كردند، آن

زندگي و تأثيرات اقتصادي ارائه نمودند. برآوردها نشان داد كه تأكيد بر پيشنهادات، كاهش ترافيك موتوري از طریق 

هاي سبز جهت ارائه فرصت براي فعاليت فيزیکي و كاهش ارتقاي حمل و نقل عمومي فعال، همچنين، ارائه زیرساخت

اجتماعي و چهار ویژگي غيرمستقيم  -ویژگي جمعيتي  0تي، جوي و گرمایي است.  سرین و همکاران، آلودگي صو

ها نشان داد كه، تراكم خالص مسکوني، تراكم حمل و نقل ادراک شده را مورد بررسي قرار دادند. نتایج مطالعات آن

 هايهاي اجتماعي مورد بررسي و ویژگيم گروهها در محله همواره با ميزان فعاليت فيزیکي تماعمومي و تعداد پارک

ميزان فعاليت  بر افزایش مثبتي تأثير تواندمي رويپياده ایمني محله و شناسيمحله مرتبط بوده است. همچنين، زیبایي

كارلسون جي. اي. و همکاران، در . داشته باشد مختلف هايمقصد به دسترسي ایجاد سهولت در با ساكنان فيزیکي

ها حاكي اي با هدف بررسي رابطه محيط كار و فعاليت فيزیکي و حمل و نقل فعال در محيط سکونت پراختند. یافتهمقاله

ي باشد. از طرفي نحوه طراحاز ارتباط هر دو بخش )كار و سکونت( در محله با فعاليت فيزیکي و حمل و نقل فعال مي

كار نيز بر حمایت و ارتقاي فعاليت و یکپارچه سازي محيط سکونت و كار تأثيرگذار است. محل سکونت و 

د بر تواننهاي معماري و شهري فضاهاي عمومي شهرهاي معاصر كه ميكاسترزئوسکا، در مقاله خود به شناسایي ویژگي

هاي مختلف به نيازهاي گوناگون گروهي اصلي این تحقيق توجه ارتقاي فعاليت فيزیکي مؤثر باشد، پرداختند. نتيجه
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شناختي و جالب، مجاورت محل اقامت، دسترسي وساز، طراحي زیبایياجتماعي، مشاركت در روند طراحي و ساخت

هاي ورزشي و تفریحي جهت دستيابي به بيشترین ميزان تحرک هاي سني و معلولين، زیرساختآزاد براي همه گروه

هبود هاي شهري در بده است. ليو و همکاران نيز، در تحقيقي به تجزیه و تحليل نقش پارکجسماني در محيط شهري بو

متري از خانه  055سلامت عمومي در زمينه طراحي شهري دركشورهاي توسعه یافته پرداختند. حضور پارک در فاصله 

هاي شهري کمبستگي مثبت بين پاربه طور معناداري با فعاليت فيزیکي مرتبط است. به طور كلي، این مقاله به كشف ه

 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 

كيفيت  ا ميزان فعاليت فيزیکي و در نتيجه تأثير آن برریزي محيط سکونت و كار بتوان به ارتباط نحوه طراحي و برنامهمي

 محيط شهري اشاره نمود، كه در مطالعات قبلي پژوهشگران و همچنين در این مقاله اثبات شده است. 

باشد كه در این زمينه انجام شده است، در پایان پيشنهاد با توجه به اینکه، تحقيق حاضر از جمله مطالعات جدیدي مي

هاي پژوهشگران در مطالعات بعدي خود به بررسي رابطه ميان تحرک فيزیکي شهروندان با توجه به كاربريشود مي

 هاي اجتماعي و اقتصادي و... بپردازند. مختلف محيط سکونت، كار، ویژگي
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