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 چکیده

اد دارد. تحرای در رین افرعوامل محیطی محل سکوون  تاییر مهمی رر میاان فعایی  رننی و ااش  مکولا  ناشی از ام

 ریاان و منیران  شککهری را عواملی ااو پژوش  شای انجام شککنب راعش شککنب اسکک  اا ،راران، ررناما امبود مطایعا 

 یفرشنگ طیشرا لیمسایا در مورد زنان را دی نی. ااننن، توجا امی داشتا راشننمی شکهری تروی در محلا   رننی رافعایی 

ر ر مؤیر یعوامل اایبن یاریدارد. شنف پژوش ، اسککتخراو و ارز یکککتریر  یمختلف، اشم یآنها در اکککورشا یو اجتماع

اا  ییارر تعناد روزش مؤیرعوامل  ،یااتارخاناا رود. رراسککام مطایعا  یاروم نیمهننسکک یرانوان در او یرنن  یسککطف فعای

ح  شککن.   میمحقق سککاهتا تن  یو پرسکککککناما ییشککناسککا پردازننیم یرنن  یماشانا را فعای یمورد یرانوان در نمونا

 161/4 ارونباخ را یآیفا بیتوسط ضر قیتحق ییایو پا یرررس یآمار ینفر از افراد جامعا 53پرسکککناما توسکط  یمحتوا

شا دادب لیرا دس  آمنب از تحل  ی. نتاگردین عیتوز یتصادف یریگنفر و را روش نمونا 544 نیر قیشن. پرسکناما تحق تأیین

 ینورپرداز"، "یوجود درهتان و گلوار"اا عوامل  دشنیپواسککون نکککان م ونیرا روش رگرسکک SPSS26در نرم افاار 

، "یجمع یشاطیمح ییهوانا"، "یارا پارک محلا یدسککترس"، "موجود یورزشکک اا یتجه"، "یجمع یمبلمان و فضکاشا

ا ا ییرر تعناد روزشا "معارر یرنگ و جنس افساز"و  "یشکهر اا یفضکاشا و تجه یدر ،رار یانسکان امیتوجا را مق"

 ریواین متغ دویاا برر اسکککام آمار نیمعنادار دارنن. شمچن ریتای دشننیاهتصکککا  م یرنن  یرا فعای انایرکانوان محلکا ماش

در شر  ریتای نیترکیوارستا دارد. اموان انتخاب عوامل در دسترم را ر ریرا رر متغ ریتای نیککتریر "یوجود درهتان و گلوار"

 پژوش  اس . نیا یاارررد  یمحلا توسط ،راران از نتا

 .  محلا ،رننیفعایی ارومیا، زنان، عوامل اایبنی،  :هاکلیدواژه
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 مقدمه .6

 نغییر دشنن سککبز زننگی سککایم را تنتوان، میدشننشککول میشککهرشا را محیط فیایوی اا ریای شککهری ررناما

 رشایآما. اسکک  پینااردب رواو جهان جمعی  از رخ  اع می رین در غیرفعال یزننگ سککبز .(0444، 1)رارتون

افاای  شیوع چاقی ،ی سال شای رررسی میاان . دارد وجود مختلف اککورشای در مردم تحرایمیاان ری از مختلفی

 رانواندر ککن و تعناد  54در ککن را  11آمار مردان چاق از  داد اا نکککان تهران 15در سککاانان منطقا  0442تا  0440

 اا فیایوی فعایی  .(105،  . 4304و شمواران،  0  )عایایداشککتا اسککدر ککن افاای   44در ککن را  55چاق از 

 و شامحلا شا،هیاران شا،ساهتمان ،راری .اس  شنب رذف روزانا روال از دب،روردم م عادی زننگی از رخککی زمانی

 .(1511نژاد و شمواران، )مهنی اس  نمودب را دشوار آن تحقق و دادب جلوب غیر،بیعی را رننی فعایی  اغلب شکهرشا

 رهناشتی، شایقب مرا شاینا افاای  را رلوا افراد سلامتی رر تنها نا شای تککنین یافتا را دییل عنم تحرک اافیریماری

، 0445و شمواران،  5)نارایان گذاردمی تأییر نیا جامعا رر اقتصاد اار نیروی را دسکترسی و وریرهرب ااش  معلویی ،

 . 14) . 

رزننآوری ل هانا و فئویی  رسینگی را مسائرا دییل مس این مسایا را ویژب در مورد زنان شن  ریکتری دارد. زنان

ررهورداری از سککلام  رق  فضککاشای عمومی و محلا  شککهری دارنن. رننی امتری درایسککا را مردان فعایی در مق

و  4)رلتایفا و رهناشکک  جامعا دارننهانوادب ی در ارتقاء سککلام  مؤیراسکک  اا نق   رانوانشا را ویژب ی انسککانشما

در مقایسکککا را  رانواندر ،ول زننگی  رنسککک  آمنب، . ،بق امار(1521و شمواران،  یایپرو؛ 4،  . 0441شمواران، 

راای از آن  رانوانشای جسمی و روانی شای انجام شنب در ریطا آسیبشونن. پژوش ریککتر دچار ریماری میمردان 

. (2104، 3ن)ییو را ایفی  زننگی آنان رستگی داردرا شن   رانواناس  اا سطف سلام  روانی، جسمی و اجتماعی 

 انوانرتعلیم رنیان هانوادب راین در جه  تامین سلام  و رهناش  وظیفا در اجتماع و  نق  اسکاسکی رانوانرا توجا را 

 .(531،  . 0414و شمواران،  6)ون تایلینگن تلاش ارد تا رتواننن از این ،ریق در ال جامعا سککلامتی را ارتقاء دشنن

را  یجمع یدارنن. رضور رانوان در فضاشا یعمل متفاوت یو آزاد شا یشا و جوامع مختلف محنوددر فرشنگ رانوان

 نیو رجاب در شکککان رانوان ایااما نبا می. رفظ ررردیگیم ریتای یفرشنگ یمرتبط را راورشا یشکککن  از عوامل اایبن

 نایاز دان  معماران زم یریگدارد تا را رهرب ر ضکککرو نیگردد. رناررا یدر جوامع اسکککلام  یمنجر رکا رس محنود

رد مو یجمع یرانوان در فضاشا یرنن  یفعای یمحلا و اموان ارتقا یرضکور مطلوب رانوان در فضکاشا یررا مسکاعن

جامعا  یماعو اوضاع اجت یفرشنگ یراورشا ریرا شن  تح  تای  یرا رس امن ازین اانیم ی. از ،رفردیقرار رگ یرررس

ر دارد. د یمهمتر گابیاقکار جامعا جا ریرا سا سایدر هصو  رانوان جامعا در مقا  یو رس امن  یامن ااس . مسای

                                                            

1. Barton 

2. Azizi 

3. Narayan 

4. Beltaifa 

5. Leon 

6. Van Teijlingen 



  13                        ..             . محلا رر ارتقاء یعوامل اایبن یرگذاریتأی اانیم یاریارز                                  سال نهم           

 

پاسخ دشنن. شر چنن  یمحلا  امروز یاسککاسکک ازین نیرا ا یاایبن یشاراسکتا معماران و ،راران موظفنن را روش نیا

رور  ض یامروز یدر محلا  شهرشا نینسکاا یویایو رضکور ف یرنن  یسکطف فعای یرر ارتقا مؤیرعوامل  یاریارز

مکککخز زنان در جوامع مختلف  یازشایها  آنها و ن طیایا در هصککو  رانوان را توجا را شککرامسکک نیدارد، اما ا

 یمونا موردرانوان محلا در ن یرنن  یرر فعای رگذاریتای یرا عوامل اایبن قیتحق نیا نیدارد. رناررا یدو چننان  یکاشم

 پرداهتا اس . قیتحق

در ررهورداری از اموانا  هنماتی و  رانوانشای رهبود ایفی  زننگی در شکککهرشا توجا را نیازشای یوی از روش

 رانواندشن اا سلام  مطایعا  انجام شنب نکان می .(1522)ااظمی و شمواران،  ررداری از فضاشای شهری اس رهرب

هناش  موضوع منیری  توسعا سلام  شای سازمان جهانی ردر جامعا آسیب پذیرتر از مردان اس . یوی از اویوی 

)ارمنی و توسککعا اسککتراتژیز رهناشکک  شککنب اس  شای ا کلی شای ایننب میلادی جاء زمینااسک  و دردشا رانوان

را در چارچوب  رانوانشای متعند روارط در فرشنگ مردسکککایاری اا از ،ریق اعمال محنودی  .(1514، راراشکککاشی

مایی )ا شوددر اجتماع می رضوراننن سبب ایجاد هلل در ررقراری روارط اجتماعی و شای تعصکب تن یم میارزش

ریاان و مسئویین اجتماعی و فرشنگی راین رنان را شمین دییل یوی از ضکرور  شایی اا ررناما .(1514، اسکوننریو 

 ا اس . و ارتقای شرایط اجتماعی و فرشنگی انه رانوانتوجا نماینن، رررسی و ررآوردن نیازشای 

رانوان رننی شای ،راری محلا  مسکککوونی ررای ارتقای سکککطف فعایی شکای مختلف را ویژب روشگر از روشا

 اانمی را مستقیمی ارتباط شکهر فرم .دشکوشای ،راری میینا رر جایگاین روششای شاروش ،ککوداسکتفادب ن جامعا

رهناش  عمومی را جای تکویق مردم را رفتن را متخصکصکان  .(1،  . 0410، 1)اوزیل و پیونیس دارد رننیفعایی 

اننن تا روننشای ،راری را اا راعش ااش   یوارشمریاان معماران و ررناما ،ورزشکککگکاب رکایکن را ،راران شکککهری

ا افاای  رننی رتوانن فعایی انن، وارونا نماینن. ایجاد فر   ررای ورزش در روال زننگی روزمرب میرننی شنبفعایی 

 نمحیطی سککودمنن راشککامز انن و شمچنین ررای پایناری زیسکک  تحرایامشای مرروط را انترل ریماری دشن و را

 اننمی امز افراد اجتماعی شایمهار  و سککازماننشی رننی را فعایی  .(1511،  ککادقی ربیب آرادنژاد و )مهنی

)نلسون و  شکودمی افراد جامعادر  نفس عا  پیککرف  و افاای  راعش و( 311،  . 1112، 0)پلگرینی و اسکمی 

آنچا اا در رحش ،راری معماری و فضاشای شهری را عنوان یز عامل اجتماعی، را  .(1021،  . 0446، 5گوردون

شای جنسککیتی رین مردان و رانوان دغنغا ا ککلی ،راری تبنیل شککنب اسکک ، نیازشای رفتاری و روانی متایر از تفاو 

ایجاد  سبب در ،راری فضاشا نیازشای متفاوتی رین جنسی  مرد و زن وجود دارد اا عنم توجا را این تفاو  .اس 

انننب )مرد یا زن( از ،ریق شود اا در چنین فضاشایی نیازشای یوی از دو گروب استفادبمی 4"فضکای جنسکیتی شنب"

علمی را هصککو  معماری شککنب اس  موضکوع جنسککی  جائی از مطایعا   1124شکود. از سکال محیط رفع نمی

                                                            

1. Ozil & Peonis 

2. Pellegrini & Smith 

3. Nelson & Gordon 

4. Be Gendered Space 
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ضاشا در ،راری ف رانوانتوجا را نیازشای ، گردینقبلا نیا را ،ور مفصل ریان شمانطور اا . (1522)ااظمی و شمواران، 

شای اجتماعی سککا را سککایر گروبیتوان در مقاشای امرمای  از گروب جامعا، هانوادب و مهمکککان در را توجا را نق 

را  نان،در مورد زشایی راشم دارنن. تفاو در جوامع مختلف رر افراد شمچنین تاییر عوامل اایبنی  .اشمی  ریکتری دارد

دییل  معمویا رانوان راتر راشککن. شا ریکککتر و ررجسککتااین تفاو در جوامع مختلف ممون اسکک  نوع نگاب را زن  دییل

رنارراین ضککرور  دارد اا شای متفاوتی در هصککو  اایبن محلا  دارنن. شا و علایق ها کککککان دغنغامحنودی 

 ررای آن محیط را  ور  موردی رررسی شود. متناسب را شرایط شر جامعا و

وجوب مککترک تحقیق راضکر را مطایعا  رررسکی شکنب در پیککینا تحقیق در این اس  اا را توجا را متغیرشای 

مطایعا  ذار شکنب در رخ  پیکینا نیا رول اشمی  سلامتی رانوان و تاییر  ی آماری )رانوان(،تحقیق راضکر و جامعا

سائل شای متعندی )اعم از ماس . مویفاعوامل مختلف محیطی رر افاای  فعایی  رننی افراد مورد رررسکی قرار گرفتا

ذارد. در گد تاییر میاقتصکککادی، فرشنگی، محیطی، اجتماعی و شکککیوب ی زننگی افراد و ...( رر میاان فعایی  رننی افرا

ی آماری فقط فعایی  رننی ی اایبنی محیطی مورد رررسکککی قرار گرفتا و از میان جامعاپژوش  راضکککر تنها مویفا

ریاان رانوان محلا مورد پژوش  واقع شککنب اسکک . رال آنوا رررسککی موانع اایبنی اا مخا،ب آنان معماران و ررناما

پژوش   یرانوان در موقعیتی محنود در یز محلا نیا وجا تمایاش را پیکینا راشنن؛ و میاان فعایی  رننیشکهری می

 شود.محسوب می

  رننی رانوان سکککاان در یوی از محلاشکنف از این مقایا، ارزیاری عوامل اایبنی فیایوی مؤیر رر افاای  فعایی 

اعش شن اا جامعا شنف این تحقیق شای اجتماعی مثل مردان رشهر ارومیا اس . تفاو  در شرایط زنان را سایر گروب

رطور ها  زنان ساان در محلا راشن. شنف ا لی پژوش  راضر در راستای پاسخ را این سوایا  اس  اا؛ عوامل 

لا در ارتقاء شای اایبنی محرننی رانوان در اوی مهننسککین ارومیا انامننو و میاان تاییر ویژگیاایبنی مؤیر رر فعایی 

 گونا اس و رننی رانوان چفعایی 

ی)نادیوی را پتانسککیل هوب موان  یرا یحاظ وسککع ، موقع ایاز محلا  مهم شککهر اروم یوی نیمهننسکک یاو

سودب راف  فر یاس . دارا یو مسوون یعموم یشایااررر بیو ترافعایی  رننی راشکیا سکبا رودهانا شهرچایی( 

مردم و  یداشتا و مورد توجا نسب یمسوون  یماش کککتریاسک  و ر وفتادبینبودب و توسکعا انترل نککنب در آن اتفاق ن

شنب و  نییتع  یمطارق را ،رح از پ یادیتا رن ز نیاسک . شمچن ایاروم شکهرمحل سکوون  در  ینرمال ررا یانتخار

گر اا ممون اسک  موضوع عوامل مناهلا ،نیرا ن ر رسک نیمررو،ا شکول گرفتا اسک . رناررا یشاارگان یایرررناما

. راشنیقرار دشن، رناقل م یاز راف  اایبن یشکول ها  ای یو اجتماع یها  فرشنگ طیشکرا ریتایرا تح   قیتحق

شککهر و انجام مصککاربا و مطایعا   نیرا محلا  ا یرودب و دسککترسکک ایدو نفر از نگارننگان مقایا اشل اروم نیشمچن

 ایاب شهر ارومانتخ لیاز دیا یوی ایرستر ن طینگارننگان را شرا یآسان و اشراف رره ی. دسترسراشنیسهل م ینانیم

 . را عنوان نمونا مورد مطایعا رود
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این . س ا یافتا انجام رننی در زننگی روزمربتکویق افراد را فعایی  روزب در مطایعا  رسیارى اهیر شاىسال در

 ،  . 1521انصاری، فر و )ایماسی تبنیل شنب اس  شهری ،راری از مطایب ا لی یوی را انونی، جامعا در موضکوع

رررسکی منارع ا،لاعاتی معتبر نکان می دشن اا دررارب عوامل اایبنی مویر رر ارتقاء فعایی  رننی رانوان تحقیقا  . (01

میتوان اشارب ارد اا را اشمی   (1511) پیوانی و راور در سکالزیادی  کور  نذذیرفتا اسک . در این میان را مطایعا 

ایجاد فضکای پویا و فضکای سکبا در ،راری مجتمع شای مسوونی پی رردب و در راستای ارتقاء سلام  اوداان اینب 

( عوامل اایبنی قارل مناهلا از 1511،بق نتای  مطایعا  مهنی نژاد و شمواران )انن. شای معمارانا ای پیکککنهاد اردب

و  1گرگ ینتای  مطایعاشمچنین  راشککن.معماری محلا رر افاای  تحرک سککاانان مؤیر می،ریق راشبردشای ،راری 

ترین مانع فعایی  سکککطف ام امنی  متناولنیا ریانگر این اسککک  اا  (0441و شمواران ) 0نشل و (0414شموکاران )

( در پژوش  هود را 1522( و ااظمی و شمواران )0416و شمواران ) 5گردد. منت رفضای داهل شهر میاوداان در 

این نتیجا رسکیننن اا عر  هیاران، سطف انکعاب آن و در دسترم رودن فضای راز در نادیوی هانا را زمان سذری 

 پور و شموارانی نیزرراسکککام نتای  مطایعا ارتباط مثب  دارد. سکککاانانشکککنب در هارو از هانا و افاای  تحرک 

 یارن و سکککینان وروی افاای  میشای شکککهری، قارلی  پیادبشا و اهتلاط ااررری( را افاای  تراام سکککاهتمان1513)

( در پژوش  هود را این نتیجا رسککیننن اا تامین نیازشای رهناشککتی و امنیتی در محلا  سککبب 1514پورآتکککبینی )

( رس دیبسکتگی را محیط را دییل ا لی افاای  1514علیمردانی و شمواران ) شکود.ارتقای ایفی  زننگی رانوان می

شای ( در پژوش 1521( و پرویای و شمواران )1521زادب  و شمواران )و مصککطفی دانننروی در محلا میمیاان پیادب

هود را این نتیجا رسکیننن اا آموزش و افاای  آگاشی رانوان در زمینا شکهرنکینی و توجا را نیاز رانوان در منیری  

 سواری،دوچرها رفتن،راب شامل تواننمی رننیفعایی  میتوانن سبب ارتقاء سلام  رانوان در سطف شهر گردد.ی شکهر

 را رننی شایفعایی  ریکککتر فواین سککلام ، و رننیفعایی  را رارطا در تحقیقا  .راشککن رقز و شای منالاار راغبانی،

 رویپیادب .(1615،  . 0445، 4شمواراندشن )پیورا و می نکان شنین رننی شایفعایی  را را نسب  متوسکط شکن 

 سبز یز مهم رخ  (.115 ،  . 1514رننی را شن  متوسط اس  )علیمردانی و شمواران، نوع از فعایی  ترینمهم

 رویپیادب" یز اسکک  ممون این. نیسکک  ا ککلی شنف آن انجام اا اسکک  شاییفعایی  در مکککارا  سککایم زننگی

 مهمی ( نق 64،  . 0440و شمواران،  3منرسا راشن اا )شننی را سفر یا غذایی مواد هرین ررای - راشن "شنفمنن

(. را عنوان 1124،  . 0441، 6راشککنن )اوینگ و سککرورو محلا ،راری تأییر تح  توانننمی و دارنن انرژی تعادل در

ای را شن  شاا زنان را دییل شکرایط فیایوی و روری اغلب موافق را فعایی  توان در ن ر گرف مییز پی  فر  

ین اا ا این ها،ر نکان ارددر فضاشای اجتماعی امن شستنن. ر رضکورروی شنفمنن را اموان متوسکط و شمراب را پیادب

                                                            

1. Gregg 

2 Helen 

3. Muntazar 

4. Pikora 

5. Handy 

6. Ewing & Cervero 
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 بودننشن. رهگیری مقایا سککوق شای مینانی و نتیجاداوری در ررداشکک را را سککم  پی  مسککیر پژوش پی  فر ، 

 منی ا ارسام رساننن رنااثر را ررای شاپارک ،راری شمچنین و پارک تأسیسا  شا،سکاهتمان ایفی  دسکترسکی،

ای اا (. ایجاد جامعا16،  . 1113و شمواران،  1اسکک  )یاراک قانون مجریان و جامعا شایوظایف گروب از ااررران،

،راری شنفمنن  .اننمی روی در محلا  مسوونی ترغیبپیادب ررای را افراد ،وارسکتگی امتری را اتومبیل داشتا راشن

 اتومبیل جای ار پیادب پای را را آنها دستیاری توانایی و اننمی ترغیب ساانان رین در را سکودمننتری سکفرشای محلا 

، 0446و شمواران،  0هیاران )مودن اوچوتر شایرلوک رایا، مسککوونی تراام جملا از دیگر، دشن. اقناما می افاای 

 در رویپیادب افاای  اا اس  شنب ( گاارش143،  . 0443و شمواران،  5روشا )شونرپیادب را دسکترسی ( و11 . 

 روی،پیادب قارلی  مختلط، ااررری ماننن شاییویژگی ،ریق از نیا محلا اکایبن .دشکنمی نککککان را رارگسکککایکان

 ییرسککلام  تأ و رننیفعایی  رر توجهیقارل ،ور را تواننمی راز فضککای شا وپارک سککواری،دوچرها شایزیرسککاه 

و  4رننی )شرانسککبا شککهری را عنوان منبع ا ککلی افاای  فعایی (. فضککاشای 1511نژاد و شمواران، رگذارد )مهنی

شککناهتی شناهتا ( و سککلام  روان161،  . 0441(، سکلام  جسکمانی )مام و شمواران، 1،  . 0411شمواران، 

 رننی مرتبط اس (. فضکاشای سکبا محلا ، را شولی مثب  را فعایی 31،  . 0410و شمواران،  3ونن )ویلنووشکمی

 رننی ساانین را ویژب زنان( زمانی اا فضکای سکبا محیطی امن را فراشم انن ممون اس  فعایی 2،  . 0414، 6)نور

 تضککمین محلا سککاانان رین در را رننیایی فع شاپارک . اگرچا(10،  . 0415و شمواران،  1)یی محلا ریکککتر شککود

 (.  131،  . 0443و شمواران،  2دشنن )رنیمومی فر   ایجاد تحرک را ارائا اما اننن،نمی

 زمان افاای  را معارر مناسب پیوستگی دادنن اا نکان 0415 و 0411 سکال در ژاپن شکهر دو در و شمواران ییائو

 رین ( در15،  . 0412و شمواران،  1راشککن )ییائومی در ارتباط ورزش من وررا رویپیادب و آمنوشککن ررای رویپیادب

، شا(، اهتلاط ااررری01،  . 0413، 14مسککوونی )وانگ و ون تراام معارر، شککبوا پیوسککتگی مصککنوع محیط عوامل

و  10)سککوزان شای زیبایی شککناهتی و محیط اجتماعی(، رهبود ایفی 0445و شمواران،  11هیاران، ایمنی )ررین اتصککال

 محلا  امنی اا دشنمی نکککان زنان رین در مطایعا  .دارنن رننیمیاان فعایی  را را ارتباط ریکککترین (0442شمواران، 

زیباشناهتی و  . ایفی (1113، 15)وارل و ویامن رگذارد تأییر رننیفعایی  رر تواننمی اا اسک  محیطی موانع از یوی

                                                            

1. Laraque 

2. Moudon 

3. Hoehner 

4. Heran 

5. Villeneuve 

6. Nour 

7. Lee 

8. Bedimo 

9. Liao 

10. Wang & Wen 

11. Brian 

12. Susan 

13. Wekerle & Whizman 
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 تعناد ان،هیار در زرایا ،ریق مقنار شود و ازمی محیط جاذرا از قبیل هصو یاتی اا شامل در فضاشای شهری رصری

نجام ا را افراد تکککویق اسکک ؛ رر سککنج  قارل رویپیادب شنگام تماشککای افراد ررای جذاب اشککیاء وجود و یا درهتان

اجتماعی ریکککترین تاییر را از شای (. زنان در رین گروب11،  . 0440و شمواران،  1گذارد )شامذلتأییر می رننیفعایی 

  اننن.صری محلا دریاف  میرشناسی و امنی  محلا و عوامل زیبایی

 روش شناسی .1

ن ی وجودی را ساانین ری و مرور منارع، مقایا  و اتب و شمچنین مصاربامطایعا  اوییا شکامل رررسکی مبانی

ا رر تعناد روزشایی ا مؤیر عوامل اایبنی فیایویمحلا اا اغلب رضککور فعال در محلا داشککتنن، رود. این مطایعا  

ارد. ررهی ا،لاعا  و آمار جمعیتی از مراا آمار دشنن را رررسی میرننی اهتصا  میساانان محلا ماشیانا را فعایی 

آوری شای وارسککتا را آن جمعشای محلا، را مراجعا را شککهرداری و سککازمانشا و شمجواریایران و پرااننگی ااررری

آوری شنب ارتنا را  ور  ییس  اوییا تهیا و سذس مورد رازرینی قرار گرف . در شا و ن را  جمعشن. شما یادداش 

آوری شنب در هصو  شای جمعی رازرینی موارد مبهم و توراری رذف شکن و سکوایا ، پیکنهادا  و گااربمررلا

رنس   شاهز 04ا محقق ساهتا رر اسام موضکوع تحقیق را یحاظ ادریا  نوشکتاری ویرای  شن. سذس پرسکنام

 تهیا شن. ای ،یف ییور و را  ور  سوایا  پن  گاینا (0)جنول  آمنب

 

 شاخص بدست آمده از مطالعات اولیه  19بندی جمع .6جدول
 معابر کفسازی جنس و رنگ نشده ساخته مسکونی های پلاک

 سایبان،  ننیی، زیایا، سطل) شهری مبلمان هلاقانا ،راری

 ...( و هوری آب چراغ،

 رننا جذاب ،راری) جمعی فضاشای در مناسب من ر دینو داشتن

 ...( و زینتی شای گل از استفادب شهری،

 ریوانا  تفریف و استرار  ررای  مناسب محیط وجود
. ایازر سطل. ارخوری) رانوان نیازشای رفع ررای اافی اموانا  داشتن

 ...(و. سایبان.  ننیی

مبلمان و فضاشای جمعی )زیباسازی را استفادب از نورپردازی 

 ویژگی شای نور(
 جمعی شایمحیط هوانایی و وضوح

 ایمحلا پارک را آسان دسترسی محلا در موجود ورزشی تجهیاا 

 شب در ویژب را معارر روشنایی شاساهتمان ،بقا  تعناد

 عمومی اماان را دسترسی در سهوی  محلا پاایاگی و ن اف 

 محیط در ااری گل و سبا درهتان وجود شهری مبلمان جنس

 شهری مبلمان استاننارد ارعاد ...( آپارتمانی، ویلایی،) ساهتمانی ایگوی

 سطحی شایآب دفع ایفی  و معارر شیب جذاب رصری عنا ر

 (1512شای پژوش ، مأهذ: )یافتا

                                                            

1. Humpel 
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ر د از اعتبار محتوایی ) کوری( استفادب شن. رنین  ور  اا پرسکناما در اداما و ررای تعیین روایی پرسکککناما

ی شای محقق اردریلی و ارومیا و چننتن از اارشکککناسکککان را تجررا در روزباهتیار اسکککاتین گروب معماری دانککککگاب

 .قرار گرف ایکان  تأیینشهرسازی و معماری قرار گرف  و ن را  آنها در پرسکناما اعمال گردین و در نهای  مورد 

آماری و را روش آیفای  نفر از افراد جامعا 53ی تحقیق توسککط سککذس ررای ا،مینان از  ککح  محتوای پرسکککککناما

رنس  آمن  1/4و رارگتر از  161/4مذاور ررارر را  ضریب آیفای ارونباخ ررای پرسکناما ارونباخ پایایی سکنجی شن.

 544نفر ال ساانین محلا تعناد  0251اسام فرمول اواران از رین ی پایایی رایای آن اس . سذس رر دشننباا نککان

سایا داو،لب )مایل را شرا  در تحقیق(  34تا  12گیری تصادفی در رین رانوان پرسکناما تهیا شنب و را روش نمونا

 پخ  شن.

 اس :شا مرارل زیر را ،ی اردب شا محقق ررای جمع آوری دادبدر مررلا توزیع و تومیل پرسکناما

  دقیقا را شما رانوان شر هانوادب توضیف داد. 13محقق این پرسکناما را در رنود 

 ای ی ماشواربی محلا را رر روی نقکاپس از مصاربا، زنان فعایی  روزمرب در محنودبGoogle earth 

 رر این فعایی  را رررسی اردنن. مؤیرمکخز اردنن و عوامل 

  گذراننن، و اا روزانا را ،ور معمول اوقا  فراغ  هود را میرکانوان، محقق را رکا فضکککاشکای جمعی

 اردنن.مسیرشایی اا ررای رفع نیازشای روزمرب از ان استفادب میوردنن، شنای  

 شای مخا،بان در شما مرارل، محقق سعی داش  تا از اعمال ن ر شخصی هود و جه  دادن را دینگاب

 دوری انن.

  سوایا  پرسکناما پاسخ دادنن.در مررلا نهایی مخا،بان تحقیق را 

رر  مؤیرگردین. در این پژوش ، عوامل  SPSS-26افاار شا وارد نرما،لاعا  را دسکک  آمنب از تومیل پرسکککککناما

دشنن را اسکتفادب از روش تحلیل رگرسیون پواسون مورد رننی اهتصکا  میتعناد روزشایی اا رانوان محلا را فعایی 

 گیرد. رررسی قرار می

 اسکک . این موقعی  را مسارتیشکهر ارومیا  جنوب شکرق ی مهننسکین واقع دری موردی این پژوش  اونمونا

محلا تکککویل  رانواندر ککن از این جمعی  را  32اا رنود نفر  4221و جمعی  سککاان ررارر را شوتار  4/40 رنود

انا  و اموشای متعند دسترسیآن را راشککیا ی شکهرچایی ارومیا و فضککای سککبا و در مجاور  را رودهانادشنن می

دادگستری، شای عمومی اعم از و ااررریشای مناسب جه  انجام فعایی  رننی وجود زیرساه  ،تفریحی -ورزشی

  راشن. ناوسیما میمراا ، ساین ورزشی و مسجناتارخانا، ریمارستان، 



  141                        ..             . محلا رر ارتقاء یعوامل اایبن یرگذاریتأی اانیم یاریارز                                  سال نهم           

 

 
  عکس هوایی از محدوده کوی مهندسین ارومیه  .6 شکل

 

 
 ( /https://region5.urmia.irمأخذ: ) موقعیت محدوده کوی مهندسین در شهر ارومیه .1 شکل

 هایافته .3

ستقل عوامل م متغیرشای و «دشننمی اهتصا  رننیفعایی  را رانوان محلا ماشیانا اا روزشایی تعناد» وارستا متغیر

 متغیر ینواا اا را  ور  پرسکناما در اهتیار مخا،بان قرار گرفتا رود. رنییل اس رننی رانوان رر فعایی  مؤیراایبنی 

 رگرسیون. ودشمی استفادب شادادب تحلیل ررای پواسون رگرسیون منل از اس ،( شمارشی) گسستا متغیر یز وارسکتا

 یشادادب تحلیل ررای اا اسکک  تعمیم یافتا هطی شایمنل از ایزیرمجموعا و رگرسککیون تحلیل از نوعی پواسککون

https://region5.urmia.ir/%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87
https://region5.urmia.ir/%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87
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 راشن، مستقل و وارسکتا متغیر از ررداری Rn∈X (.  اگر0415، 1)اامرون و تریودیرود می اار را شکمارش از را کل

 :گیردمی را زیر فرم پواسون رگرسیون منل

 

log(𝐸(𝑌|𝑥)) = 𝑎𝑇𝑥 + 𝑏 
𝑏  در آناا  ∈ R و 𝒂 ∈ R𝑛. 

  ور  رنس  آورد: رینی را را اینتوان پی و رردار ورودی می θرا داشتن پارامتر رگرسیون پواسون 

 

E(Y|x) = 𝑒𝜃𝑇𝑥 
 

استفادب از اس  یذا  43/4امتر از ررارر  کفر و  0داری آزمون امنیبومافاار چون معنیرا توجا را هروجی این نرم

 مناسب اس . شای پژوش ررای تحلیل دادب رگرسیون پواسون منل

  
 نتایج مربوط به رگرسیون پواسون و ترتیب اهمیت عوامل مورد بررسی در پژوهش. 1جدول 

ترتیب 

 اهمیت
 داریمعنی نتیجه

درجه 

 آزادی

دو  آماره کای

 والد
 شاخص )متغیر مستقل(

  ضریب یار  521/2 1 444/4 - -

 1 مسوونی ساهتا نکنب )قطعا زمینهای( پلاک شای 103/4 1 611/4 تاییر ننارد -

 161/4 1 624/4 تاییر ننارد -
 ،ی ننی ایا،ی)سطل ز یهلاقانا مبلمان شهر ی،رار

 و ...( یچراغ، آب هور بان،یسا
0 

 456/4 1 410/4 تاییر ننارد -
وجود محیط مناسب  ررای استرار  و تفریف 

 ریوانا 
5 

 4 شاساهتمان ،بقا تعناد  404/1 0 441/4 تاییر ننارد -

 3 در شب ژبیمعارر را و ییروشنا 611/4 1 443/4 تاییر ننارد -

 6 ی )ویلایی، آپارتمانی، ...(ساهتمانی ایگو 114/4 1 523/4 تاییر ننارد -

 1 جذاب یعنا ر رصر 614/1 1 064/4 تاییر ننارد -

 413/0 1 111/4 تاییر ننارد -
رفع نیازشای رانوان داشتن اموانا  اافی ررای 

 )ارخوری. سطل زرایا.  ننیی. سایبان. و...(
2 

                                                            

1. Cameron & Trivedi 

2.  Omnibus Test 



  145                        ..             . محلا رر ارتقاء یعوامل اایبن یرگذاریتأی اانیم یاریارز                                  سال نهم           

 

ترتیب 

 اهمیت
 داریمعنی نتیجه

درجه 

 آزادی

دو  آماره کای

 والد
 شاخص )متغیر مستقل(

 426/0 1 131/4 تاییر ننارد -

داشتن دینو من ر مناسب در فضاشای جمعی 

)،راری جذاب رننا شهری، استفادب از گل شای 

 زینتی و ...(

1 

 14 شای سطحیشیب معارر و ایفی  دفع آب 116/0 1 151/4 تاییر ننارد -

 11 محلا یاگین اف  و پاا 544/0 1 106/4 تاییر ننارد -

 10 جنس مبلمان شهری 613/0 1 414/4 تاییر ننارد -

 15 ارعاد استاننارد مبلمان شهری 016/4 1 413/4 تاییر ننارد -

 14 طیدر مح یاار درهتان سبا و گل وجود 451/05 1 444/4 تاییر دارد 1

 603/00 1 444/4 تاییر دارد 0
نورپردازی مبلمان و فضاشای جمعی )زیباسازی را 

 استفادب از ویژگی شای نور(
13 

 16 موجود در محلا یورزش اا یتجه 211/11 1 444/4 تاییر دارد 5

 11 ایدسترسی آسان را پارک محلا 156/11 1 444/4 تاییر دارد 4

 12 شای جمعیوضوح و هوانایی محیط 401/13 1 444/4 تاییر دارد 3

 11 سهوی  در دسترسی را اماان عمومی 240/1 1 440/4 تاییر دارد 6

 04 افسازی معارررنگ و جنس  451/2 1 444/4 تاییر دارد 1

 (1512شای پژوش ، مأهذ: )یافتا

 

گاارش شکنب اس ، چون مقنار  5ررای رگرسکیون پواسکون اا در جنول   SPSSرا توجا را هروجی نرم افاار 

رنسککک  آمننن، رنارراین متغیرشای مذاور رر  43/4  ازاوچوتر  ،5در جنول  04تا  14ردیف متغیر شف  داری معنی

 داری دارنن. شمچنین، چوندشنن تاییر معنیاهتصککا  می رننیفعایی را  ماشیانا محلا رانوانروی تعناد روزشایی اا 

رنسککک  آمننن، یذا شیأ تأییر  43/4ر از رارگت  5جنول  15تکا  1ردیفهکای داری متنکاظر رکا متغیرشکای مقکنار معنی

تناظر را داری ممحلا ننارنن. مقنار معنی راتوان اهتصکا  یافتا را فعایی  رننی توسط داری روی تعناد روزشایمعنی

 گاارش شنب اس .مرتب سازی و  5شر یز از متغیرشای پژوش  را ،ور هلا ا در جنول 

تعناد روزشایی اا ساانین  رر مؤیراز رین متغیرشای مستقل ، 5نول دو واین گاارش شنب در جرر اسام آمارب اای

ن تاییر را ریکتری "ااری در محیط درهتان سبا و گل وجود"، متغیر دشنناهتصکا  می فعایی  رننیرا  ماشیانامحلا 

ژگی استفادب از وینورپردازی مبلمان و فضککاشای جمعی )زیباسازی را "متغیرشای مذاور، متغیر  داشکتا اسک . رعن از 

شای وضوح و هوانایی محیط"، "ایدسترسی آسان را پارک محلا"، "تجهیاا  ورزشی موجود در محلا"، "شای نور(
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رر  ر راریکترین تاییرا ترتیب  "افسازی معارر رنگ و جنس" و "سکهوی  در دسکترسکی را اماان عمومی"، "جمعی

  .( دارنندشنناهتصا  می فعایی  رننیرا  شیانامامحلا  رانوان تعناد روزشایی اامتغیر وارستا )

 

  به ترتیب اهمیت پواسون ضرایب رگرسیوننتایج مربوط به  .3جدول 

 (1512شای پژوش ، مأهذ: )یافتا

 

متفاو   تاییرشایرای ضریب رر فعایی  رننی رانوان در نمونا موردی تحقیق دا مؤیرمتغیرشای  4را توجا را جنول 

 منل رگرسیون پواسون رصور  زیر اس :  SPSSافاار را توجا را توضیحا  رایا و هروجی نرمشستنن.
 

 𝐸(𝑌|𝑥) = 0.716 + 1.167𝑋1 + 0.763𝑋2 + 1.136𝑋3 + 1.165𝑋4 + 1.147𝑋5 + 0.850𝑋6 + 1.142𝑋7 

 

ررارر امتیازی اسکک   Xدشنن واهتصککا  می: تعناد روزشایی اا رانوان محلا ماشیانا را فعایی  رننی 𝑌 ، اا در آن

در یز محلا مکخز تخصیز هواشنن ( 5شاهز جنول  1) تا𝑋1 𝑋7اا متخصکصکان مررو،ا را شر شاهز از 

 هواشن رود. 3تا  4داد. این امتیاز عندی رین 

تعناد روزشایی  تحقیقنمونا موردی  توان در( می4ا شنب در رارطا )رال را اسکتفادب از منل رگرسیون پواسون ارائ

دشنن را رراسام شف  متغیر مستقلی اا دارای تاییر معنی داری اا رانوان محلا ماشیانا را فعایی  رننی اهتصکا  می

 نتیجه
خطای 

 استاندارد

 ضریب تاثیر

𝐞𝐱𝐩 (𝛉) 

 ضریب رگرسیونی

𝛉 
 اهمیت متغیر

- 0410/4  - ضریب یار  161/4 140/0 

 اول  طیدر مح یاار درهتان سبا و گل وجود 124/4 161/1 4546/4 دار مثب  دارد.تاییر معنی

 140/4 165/4 4523/4 دار مثب  دارد.تاییر معنی
نورپردازی مبلمان و فضاشای جمعی 

 )زیباسازی را استفادب از ویژگی شای نور(
 دوم

 سوم موجود در محلا یورزش اا یتجه 141/4 156/1 4513/4 دار مثب  دارد.تاییر معنی

 چهارم ایدسترسی آسان را پارک محلا 130/4 163/1 4441/4 دار مثب  دارد.معنیتاییر 

 پنجم شای جمعیوضوح و هوانایی محیط 154/4 141/1 4456/4 دار مثب  دارد.تاییر معنی

 شکم سهوی  در دسترسی را اماان عمومی 145/4 234/4 4403/4 دار مثب  دارد.تاییر معنی

 شفتم افسازی معارررنگ و جنس  105/4 140/1 4446/4 د.داردار مثب  تاییر معنی

 دشنن.اهتصا  می  متغیر وارستا: تعناد روزشایی اا رانوان محلا ماشیانا را  فعایی  رننی
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ن مقنار شر یز فر  انی دادب شنب اس . این موضوع را یز مثال توضیف درک رهتر،رر آن رودنن پی  رینی ارد. ررای 

اس ، ررای نمونا موردی این  3تا  4سککتا از ( اا عندی پیو4یف شکنب در رارطا )تعر 𝑋7تا  𝑋1از متغیرشای وارسکتا 

 . 1راشن 3 از ن ر متخصصین مررو،ا مطارق جنول تحقیق
 

 مقادیر متغیرهای وابسته مدل رگرسیون پواسون  .0جدول 

 𝑿𝟏 𝑿𝟐 𝑿𝟑 𝑿𝟒 𝑿𝟓 𝑿𝟔 𝑿𝟕 متغیر مستقل

 3 0 5 3 4 1 3 مقنار

 (1512شای پژوش ، مأهذ: )یافتا
 

، ماشیانا را فعایی  رننی اهتصا  عناد روزشایی اا رانوان این محلاررآورد میانگین ت 3شای جنول رر اسام دادب

 شود:دشنن رصور  زیر محاسبا میمی

 

0.716 + 1.1675 + 0.7631 + 1.1364 + 1.1655 + 1.1473 + 0.8502 + 1.1425 = 13.475 ≅ 13 
 

رود رانوان آن راشکککن، انت ار می 3را شکککول جنول  عوامل اایبنی فیایویدارای  مورد مطایعا رنارراین اگر محلا

 روز اقنام را فعایی  رننی اننن.  15ماشیانا را ،ور متوسط رنود 

میاان فعایی  رننی سککاانان نمونا موردی تحقیق را را توجا را تغییرا  عوامل  نانن تا رتوارینی امز میاین پی 

ان شای اایبنی میاتواننن را اعمال تغییرا  در شکککاهزریاان می. ،راران و ررناماادیاری قرار دمورد ارز مؤیراایبنی 

 فعایی  رننی ساانان را تح  تاییر قرار دشنن. 

 بحث .0

را رر  -را معنی وضککوح اایبنی -تاییر محلا  امن و ااش  اهتلایا  (0444)و شمواران  0ر شای پژوش  یافتا

سطف ام  ،(0414)و شمواران  5گرگ یرراسام نتای  مطایعا نککان داد. شمچنینسکاانان محلا رننی افاای  فعایی 

 ییاو هوان وضوحرود. در پژوش  راضککر نیا ترین مانع فعایی  اوداان در اوننیل رککمار میایمنی و امنی  متناول

س  اا را نتای  اشنب تأیینرننی زنان رر افاای  فعایی  مؤیرسکذس رر امنی  و  مؤیررا عنوان شکاهز اایبنی  طیمح

( عوامل اایبنی 1514)( و رویمیان 1511)،بق نتای  مطایعا  مهنی نژاد و شمواران  شمسو اس . های فوقپژوشک

ای شقارل مناهلا از ،ریق راشبردشای ،راری معماری محلا رر افاای  تحرک سککاانان و پیکککگیری از انواع ریماری

ری تاییر مبنی رر، معناداپژوش  راضر الی را کل از شای را یافتا نیا شاراشکن. این یافتامی مؤیرتحرای ناشکی از ام

( 1511)نتای  پژوش  پیوانی و راور شمسو اس . عوامل اایبنی محل سوون  رر میاان فعایی  زنان ساان در محلا 
                                                            

 انن.مذاور انتخاب شنبرا من ور رارتی محاسبا  مقادیر  حیف ررای مثال  .1

2. Beth 

3. Gregg 
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شککود. می شا منجر را ارتقاء سککلام یری ،بیع  ررای ،راری فضککاشای معمارانا از جملا را اارگنکککان داد اا اینب

دشن اا رعای  معیارشای فیایوی و محیطی در ،راری محلا ( نکان می1515)شای تحقیق رزاقی ا ل شمچنین یافتا

ر گذار رشای تاییرروی و افاای  تحرک دارد و عوامل زیباسککازی محلا مهمترین شککاهزنق  مهمی در ارتقاء پیادب

وش  راضککر نیا روارگیری عنا ککر ،بیعی در ،راری فضککاشا و زیباسککازی محلا را سککلام  عمومی شسککتنن. در پژ

مورد رررسی قرار  ایدسترسی آسان را پارک محلادرهتان سکبا و گلواری در محلا و  وجودشای  کور  شکاهز

مثب  دارد.  رننی تاییرزنان در محلا و ارتقاء سطف فعایی  رضوراا در افاای   نتای  را دس  آمنب نکان داد گرف  و

و  1ل شرمژایو گوی ،بق نتای  مطایعا این نتیجا را نتای  پژوش  پیوانی و راور و پژوش  رزاقی ا ککل شمسککو اسکک .

شای اایبنی محلا نیسکک . تحرک و اضککافا وزن در اوداان سککاان فوایا ری ارتباط را ویژگیعنم (0441)شمواران 

اران پور و شموی نیزرر اسام نتای  مطایعا اضکر شمسکو اسک .شای پژوش  رشای جنبی این پژوش  را یافتایافتا

و شمواران  0یارن. شمچنین منت رروی افاای  میشای شکککهری، قارلی  پیادب( رکا فککککردگی و اهتلاط ااررری1513)

اا عر  هیاران، سطف انکعاب آن و در دسترم رودن فضای راز در  نن( در پژوش  هود را این نتیجا رسکین0416)

وی هانا را زمان سککذری شککنب در هارو از هانا و افاای  تحرک اوداان ارتباط مثب  دارد. در پژوش  راضککر نادی

 شای موجود مورد رررسی قرار گرفتا وشای مسوونی ساهتا نکنب در محلا و تعناد ،بقا  ساهتمانتاییر وجود پلاک

وونی ساهتا شای مسنبودن فضاشای هایی را  ور  پلاک مؤیرتاییر آنها در افاای  تحرک ساانین محلا ایبا  نکن. 

اسک  اا سکاانین امینوارنن در آیننب نادیز ساهتمانهای نوساز و زیبا در دییل این رننی، ارتمایا را نککنب در فعایی 

. شمچنین تفکاو  در نتیجکا این پژوش  اکا تعناد ،بقا  و تراام سکککاهتمانی در زمینهکای هکایی ارکناو شکککود

ین شای فرشنگی موجود رپور و شمواران ارتمایا را دییل تفاو نیسککک ، رکا نتیجکا پژوش  نیز مؤیرنی رکنفعکاییک 

ردگی مفاشیمی چون فکراشن. را عبارتی رانوان اوی مهننسین ارومیا، شای موردی رررسی شنب در دو تحقیق مینمونا

رای رس آرام  و رعای  رریم شکککخصکککی داننن و مانعی رو اهتلاط ااررریها را معادل شکککلوغی و تجمع زیاد می

مونا موردی این نرننی رانوان در رر میاان فعایی  ایدسککترسککی آسککان را پارک محلاایبا  تاییر مثب   پننارنن. ایبتامی

نتای  را کل از این تحقیق را نتای  را ل از اغلب مطایعا  پیکین  شای فوق شمسکو اسک .را نتای  پژوش  تحقیق

  ررای رننی آنها و رغبمحل سکککوون  افراد رر میاان فعایی  عوامل اایبنی فیایویالی تاییر  شمسکککو رود. رکا ،ور

 انن.می تأیینسواری و ورزشی را روی، دوچرهاریکتر در فضاشای پیادبرضور 

 گیرینتیجه .5

 مؤیرعامل اایبنی  04ای، مرور پیکینا تحقیق و ررداش  مینانی، رر اسام شنف تحقیق را انجام مطایعا  اتارخانا

از رین  نکککان داد اا رگرسککیون پواسککونرننی سککاانان اوی مهننسککین ارومیا را دسکک  آمن. نتای  تحلیل رر فعایی 

                                                            

1. Joao Guilherme 

2. Muntazar 
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نورپردازی مبلمان و فضاشای "، "اری در محیطودرهتان سبا و گل وجود" شف  شاهز شای مذاور فقطشکاهز

دسترسی آسان را پارک "، "تجهیاا  ورزشکی موجود در محلا"، "شای نور(یباسکازی را اسکتفادب از ویژگیجمعی )ز

 و "توجا را مقیام انسانی در ،راری فضاشا و تجهیاا  شهری"، "شای جمعیوضوح و هوانایی محیط"، "ایمحلا

 رننیفعایی را  ارومیا ماشانااوی مهننسکککین  رانوانرر روی تعناد روزشایی اا  "افسکککازی معکارر رنکگ و جنس"

درهتان سککبا و  وجود"شککاهز،  1از رین دو واین داری دارنن. رر اسککام آمار اایدشنن تاییر معنیاهتصککا  می

روی   شا تاییر مثبشمچنین در نمونا موردی تحقیق شما شاهز ریککترین تاییر را داشکتا اس . "اری در محیطوگل

 شای پژوش  مواردی اا تاییر معناداری در ارتفاء فعایی  رننی رانوان دارنن راتوجا را یافتارا  ن.ندار رننی رانوانفعایی 

دشنن اا ،راران راین ررای ارتقاء سلام  جامعا را این موارد در این محلا رذردازنن و این  کور  ااررردی نککان می

دینگاب مردم مویفا شای تاییرگذار رررسی  شود اا اگر در محلا  مختلف این تحقیق انجام شود و ازنتیجا را ل می

ر ی مورد ن ر ریکترین تاییر را رتوانن را عواملی اا در محلاتر شنب و میشکود، تح  این شکرایط مسیر ،راح روشن

را عنوان . نسب  را شرایط شر محلا متغیر اس  مؤیرتککویق ساانین محلا را فعایی  رننی دارنن، رذردازد. ایبتا عوامل 

توان گف  اا عوامل اایبنی مورد مطایعا تح  تاییر شرایط اجتماعی، فرشنگی، اقتصادی و زیس  میالی نیا  نتیجا

مورد مذاور محنود شنب اس . رنارراین جلب توجا ،راران را شرایط جامعا محلی  1محیطی نمونا موردی فقط را 

  مورد استقبال جوامع رومی اس .شای موفق و و ذشنی  راام رر روم از ایااما  ارایا ،رح و ررناما

تعناد روزشایی اا اشایی را  شاهز اایبنی 1زدشی را اسکتفادب از نتای  منل رگرسکیون پواسون و را امتیادر اداما 

ان فعایی  انن تا افاای  یا ااش  میاامز میرینی . این پی گردینرینی پی نیا دشنن رننی اهتصکککا  میفعکاییک 

یاان میر. ،راران و ررناماارزیاری ارد مؤیررننی سککاانان نمونا موردی تحقیق را را توجا را تغییرا  عوامل اایبنی 

 تواننن را اعمال تغییرا  در شاهصهای اایبنی میاان فعایی  رننی ساانان را را  ور  شنفمنن تح  تاییر قرار دشنن.

اا محقق را دنبال ارزیاری تاییر نق  فقط ررناما ریای و ،راری اایبنی محلا رر فعایی  رننی رانوان  ذار اس  یازم را

نگارننگان واقف شستنن اا محلا  مختلف شرایط  اسک . فر  اردبرا یار  غیر اایبنی رودب و تاییر سکایر عوامل 

کخز در شر محنودب جغرافیایی م مؤیرشاهصهای اایبنی ارزیاری متفاوتی نسب  را شم دارنن. رنارراین یازم اس  تا 

 را  ور  جناگانا انجام شود.

ای شوارگیری عنا کر ،بیعی در ،راری فضککاشا و زیباسازی محلا را  ور  شاهزشای تحقیق رر ریافتاتأاین 

و  طیمح ییو هوانا وضوح اس . شمچنین ایدسترسی آسان را پارک محلادرهتان سبا و گلواری در محلا و  وجود

ی شای رسمی و عمومرننی در ااررریروی و فعایی نکنن شنگام پیادبتمایل اشایی ررای رفظ رریم شکخصی و دینب

راار و نصککب ای امحلا پارک وجودرر  تأایناز ،رفی رر رس امنی  سککاانان اسکک .  مؤیران شککاهز اایبنی را عنو

ی افساز معارر پیادب را شمراب درهتان سککرسبا مسیر و جنسو شا فضکاشای دن  پارک در مناسکب و مبلمان ورزشکی

 رانوان وررضنتای  را ل را عنوان اراار مفینی ررای ،راران را من ور افاای   تو یا شنب اس . شموار و رنگارنگ

 شود.رننی معرفی میدر محلا و ارتقاء سطف فعایی 



  شمارۀ چهارم                                          مجلّة جغرافیا و توسعة فضای شهری                                                           142

 

 تضاد منافع

 اس شیأ گونا تعار  منافع توسط نویسننگان ریان نکنب 

 نامهکتاب

فصلناما شا و تحقیقا  و هنما . (. منیری  سلام  رانوان: توسعا سیاس 1514ارمنی، ب.، و راراشکاشی، م. ) .1
 .31-01(، 41)10، رفاب اجتماعی

فصکککلناما هانوادب (. تبیین تئوریز سکککلام  از دینگاب رانوان. 1521پرویای، م.، سکککینفا،می، ن.، و ایانی، ک. ) .0
 . 540 -015(، 13)4، پژوشی

(. معیارشای ،راری مجتمع مسککوونی را رویورد ارتقای سککطف سککلام  اوداان در 1511پیوانی، ا.، و  راور، م. ) .5

 . 14-1(، 6)1، مجلا ی معماری شناسیفضای شهری. 

 ی فصلناماشای اایبنی تأییرگذار رر چاقی افراد.  (، فضکاشای شهری سلام  محور: ویژگی1514رویمیان، پ. آ. ) .4
 . 004 -013(، 13)2، آرمان شهر

. ساانان رویپیادب و سلام  ارتقاء در ،راری عوامل نق (. 1515. )زیبایی، ن ، و.، علیمردانی، م.م ا کل، رزاقی .3

 .56-01 ،14 ،شهری مطایعا  پژوشکی علمی یفصلناما مکهن. مطهری محلا: موردی یمطایعا

(. سککنج  رارطا دسککترسککی را اموانا  و هنما  شککهری، امنی  و 1515پوراشککتبینی، ا. )سککینان، ف.، و سککلطان .6

مجلا جغرافیا تهران(.  0رهناش  محلا و ایفی  زننگی رانوان در شهر تهران )را تأاین رر نیازشای ویژب رانوان منطقا 
 . 16-63(، 0)1، و توسعا فضای شهری

 من ور را رویپیادب و موان را دیبستگی رس رارطا (. رررسکی1514) علیمردانی، م. م.، محمنی. ف.، و زیبایی، ن. .1

. مجلا معماری و شهرسازی آرمان شهرمککهن.  شکهر مطهری محلا: موردی نمونا محلا، در سکطف سکلام  رهبود

14(01 .)044-115. 

 رد آن تأییر و رانوان رفتاری و روانی نیازشای را تحلیلی (. رویوردی1522ااظمی، م.، ربیب، ف.، و اسککلامی، غ. ) .2

 . 311 -361(، 15)16، علوم تونویوژی محیط زیس پارک.  عمومی فضای: مطایعا مورد )نمونا ایفی  فضا رهبود

مطایعا اجتماعی (. رکانوان و اعتمکاد: مطکایعکا اعتماد اجتماعی رانوان تهران. 1514امکایی، ا.، و اسکککونکنری، ل. )  .1
 . 112-11(، 1)1، روانکناهتی رانوان

 فضاشای از رخکی عنوان را منطقا ای شایپارک در محیطی امنی  رررسی (.1521فر، ن.، و انصکاری، م. ) ماسکیای .14

 . 54 -01(، 03)2. شهر منیری  پژوشکی علمی فصلناما. cptedپایا رویورد  رر رانوان دینگاب از شهری

نکریا تخصصی (. شکهرنکینی و ارتقاء سلام  رانوان. 1521نژاد، م.، و  کایحی، ح. )رسکتمی مصکطفی زادب، ف.،  .11
 . 31-46(، 0)3، رانوان و مامایی ایران

(. روانککناسکی محیطی و سکلام  در ،راری معماری: گذشتا و 1511مهنی نژاد، و.، و  کادقی ربیب آراد، ع. )  .10

رال رشنمود و تحلیلی رر مجموعا سکککلسکککلا مبارش ،راری پویا )ارتقای فعایی  فیایوی و سکککلام  در ،راری 

 .40 -50(، 0)5، مجلا ی نخبگان علوم و مهننسیمعماری(. 



  141                        ..             . محلا رر ارتقاء یعوامل اایبن یرگذاریتأی اانیم یاریارز                                  سال نهم           

 

(. مطایعا و ارزیاری شاهز شای محیطی مؤیر رر قارلی  1513ن پور عسگر، م.، و ،ایبی، ح. )نیز پور، ع.، رسکی  .15

 . 114 -155(، 15)4. فصلناما مطایعا  ساهتار و اارارد شهریروی )مورد مطایعا: شهر آمل(. پیادب

 
14. Azizi, F., Azadbakht, L., & Mirmiran, P. (2005). Tehran lipid and glucose study. Journal of 

Research in Medical Sciences, 29(2), 123-129. 

15. Barton, H., & Tsourou, C., (2000). Healthy urban planning. world Health Organization, 

Regional Office for Europe: Spon Press. 

16. Bedimo-Rung, A., Mowen, A., & Cohen, D. (2005). The significance of parks to physical 

activity and public health: a conceptual model.  Am J Prev Med, 28(2), 159–168. 

17. Beltaifa, L., Traissac, P., El Ati, J., Lefevre, P., Romdhane, H. B., & Delpeuch, F. (2009). 

Prevalence of obesity and associated socioeconomic factors among Tunisian women from 

different living environments. Obesity Reviews, 10(2), 145-153. 

18. Beth, E., Molnar, Steven L., Gortmaker, Fiona C., Bull, S., & Buka, L. (2004). Unsafe to Play? 

Neighborhood disorder and lack of safety predict reduced physical activity among urban 

children and adolescents. Am j health promotion, 18(5), 378–386. 

19. Brian, E., Sallis, J. F., Black, J. B., & Chen, D. (2003). Neighborhood-based differences in 

physical activity: an environment scale evaluation. American journal of public health, 93(9), 

1552-1558. 

20. Cameron, A. C., & Trivedi, P. K. (2013). Regression analysis of count data. second edition, 

New York: Cambridge University Press. 

21. Committee on Environmental Health (2009). The built environment: designing communities 

to promote physical activity in children. American Academy of Pediatrics, 123(6), 1591- 1598. 

22. Ewing, R., & Cervero, R. (2001). Travel and the built environment: a synthesis. Transp Res 

Rec, 1780, 87–114. 

23. Gregg, K., Leah, K., Nicholas, E., & Ndidi, I. (2014). Assessment of active play, inactivity 

and perceived barriers in an inner-city neighborhood.  J Community Health, 39(3), 538–544. 

24. Handy, S.L., Boarnet, M., Ewing, R., & Killingsworth, R. (2002). How the built environment 

affects physical activity: views from urban planning. Am J PrevMed, 23(2), 64–73. 

25. Heran, B.S., Chen, J.M., Ebrahim, S., Moxham, T., Oldridge, N., Rees, K., Thompson, D., & 

Taylor, R.S. (2011). Exercise‐based cardiac rehabilitation for coronary heart disease. 

Cochrane Database of Systematic Reviews, 7(7), 1-20.  

26. Hoehner, C, Ramirez, L., Elliott, M., Handy, S., & Brownson, R.C. (2005). Perceived and 

objective environmental measures and physical activity among urban adults. Am j prev med, 

28(2), 105–116.https://region5.urmia.ir/  

27. Humpel, N., Owen, N., & Leslie, E. (2002). Environmental factors associated with adults, 

participation in physical activity: a review. Am j prev med, 22(3), 99-188. 

28. Joao Guilherme Bezerra, A., Pollyanna, P., & Siqueira, J. (2009). Overweight and physical 

inactivity in children living in favelas in the metropolitan region of Recife. Brazil, Jornal de 

Pediatria, 67(1), 67-71. 

29. Laraque, D., Barlow, B., Durkin, M., & Heagarty, M. (1995). Injury prevention in an urban 

setting: challenges and successes. Bull y acad med, 72(1),16–30. 

30. Lee, C., Ory, M. G., Yoon, J., & Forjuoh, S. N. (2013). Neighborhood walking among 

overweight and obese adults: age variations in barriers and motivators. Journal of Community 

Health, 38(1), 12-22. 

31. Leon David, A. (2018). Urbanization and health. International Journal of Epidemiology, 

37(1), 4-8. 

https://region5.urmia.ir/%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87


  شمارۀ چهارم                                          مجلّة جغرافیا و توسعة فضای شهری                                                           114

 

32. Liao, Y., Shibata, A., Ishii, K., Koohsari, M., Inoue, S., & Oka, K. (2018). Can neighborhood 

design support walking? cross-sectional and prospective findings from japan. Journal of 

Transport & Health, 11(7), 73-79. 

33. Maas, J., Verheij, R.A., De Vries, S., Spreeuwenberg, P., Schellevis, F.G., & Groenewegen, 

P.P. (2009). Morbidity is related to a green living environment. Journal of Epidemiology & 

Community Health, 63(12), 967-973. 

34. Moudon, A.V., Lee, C., Cheadle, A. D., Garvin, C., Johnson, D., Schmid, T. L., Wewathers, 

R.D., & Lin, L. (2006). Operational definitions of walkable neighborhood: theoretical and 

empirical insights. Journal of Physical Activity and Health, 3(1), 99-117.  

35. Muntazar Mansur, A., Mohaimen Mansur, B., & Mohammed Zakiul, I. (2016). Are children 

living on dead-end streets more active? Near-home street patterns and school-going children's 

time spent outdoors in Dhaka, Bangladesh. Preventive Medicine, 103. 73–80. 

36. Narayan, K. V., Boyle, J. P., Thompson, T. J., Sorensen, S. W., & Williamson, D. F. (2003). 

Lifetime risk for diabetes mellitus in the United States. Jama, 290(14), 1884-1890. 

37. Nelson, M., & Gordon-Larsen, P. (2006). Physical activity and sedentary behavior patterns are 

associated with selected adolescenthealth risk behaviors. Pediatrics, 117(4),1281–1290.  

38. Nour, N.M. (2014). Global women's health–a global perspective. Scandinavian Journal of 

Clinical and Laboratory Investigation, 244(74), 8-12. 

39. Ozil, A., & Peonis, J. (2012). The Effects of urban form on walking to transit. In M. Greene, 

J. Reyes, & A. Castro (Eds.). In Proceedings of Eighth International Space Syntax Symposium, 

1-15. 

40. Pellegrini, A., & Smith, P.K. (1998). Physical activity play: the nature and function of a 

neglected aspect of play. Child Dev, 69(3), 577–598. 

41. Pikora, T., Giles-Corti, B., Bull, F., Jamrozik, K., & Donovan, R. (2003). Developing a 

framework for assessment of the environmental determinants of walking and cycling. Social 

Science & Medicine, 56(8), 1693-1703. 

42. Susan, L. Handy, X., & Patricia, L. (2008). The causal influence of neighborhood design on 

physical activity within the neighborhood: evidence from northern cahfornia. American 

Journal of Health Promotion, 22(5), 350-358. 

43. Van Teijlingen, E. R., & Pitchforth, E. (2010). Rural maternity care: can we learn from wal-

mart? Health & Place, 16(2), 359-364. 

44. Villeneuve, P. J., Jerrett, M., Su, J. G., Burnett, R. T., Chen, H., Wheeler, A. J., & Goldberg, 

M. S. (2012). A cohort study relating urban green space with mortality in ontario, Canada. 

Environmental Research, 115, 51-58. 

45. Wang, L., & Wen, C. (2015). The relationship between the neighborhood built environment 

and active transportation among adults: A systematic literature review. Urban Science,1)3(, 

29-35. 

46. Wekerle, M., & Whitzman, R. (1995). Safe cities: guidelines for planning, design and 

management. USA: Van Nostrand Reinhold. 

 

 


