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Article Type:Research article 
The lack of precise planning to improve the physical-spatial structure of 

cities brings a lack of relaxation and quality of life for citizens as 

governments and urban planners today seek to improve living in urban 

areas against this heterogeneity .The present study investigates the physical-

spatial structural improvement and its impact on the mental and 

psychological environment of Kermanshah people. Library document and 

original references related to the subject under study were used to gather 

background and theoretical background of the study subject. Besides, a 

survey questionnaire was used to assess the attitudes and opinions of 

research experts. After the opinion polls were edited, various opinions were 

categorized and analyzed. Fuzzy Vikor model and linear regression analysis 

path analysis were used to analyze the research data. The results show that 

the indicators of impact of public transport circuits, the effect of organizing 

environmental and urban publicity elements, the effect of refining, 

organizing and beautifying public landscapes, and the readability of visual 

milestones and urban signs are the fuzziest coefficients. They have a strong 

role in promoting the mental and psychological health of urban people in 

the area. Moreover, the findings of statistical analysis and path analysis 

model show that there is a positive and significant relationship between 

independent variables (age, sex, marital status, education, occupation, 

income, length of residence) and dependent variable (feeling of peace of 

mind). The overall results indicated that there was a significant relationship 

among the indicators, but there was no significant relationship between the 

duration of residence, in one hand, and age and mental and psychological 

well-being, on the other hand. 
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 )آسایش( آن در فضای روحی و روانی تأثیرفضایی و  - بهبود ساختاری کالبدی ةمطالع

 مردم کرمانشاه

 3راد، اسماعیل سلیمانی2گلی، مهناز حسینی سیاه*8فرمحمدرئوف حیدری

 نور، تهران، ایرانعلوم اجتماعی، دانشگاه پیام ةشهری، دانشکد ریزیبرنامه و گروه جغرافیا 8
 ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران ، دانشکدةهریش ریزیا و برنامهگروه جغرافی 2
 ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایرانبرنامه ةریزی شهری، دانشکدبرنامه و گروه جغرافیا 3

 چکیده  مشخّصات مقاله

فضایی در شههرها  نهاارامر روان و کیتیه      –بهبود ساختار کالیدی ریزی دقیق برای نبود برنامه پژوهشی نوع مقاله:

کوشهند درمقابهل   ریزان شهری میها و برنامهاورد که امروزه دول همراه میزندگی شهروندان را به

 بهبهود  این ناهمگنی، زندگی را در مناطق شهری بهبهود بششهنده ههدف پهژوهر حاطهر مطال ه       

اسه ه بهرای    کرمانشهاه  روانهی مهردم   و روحهی  فضهای  در ان تهثییر  و فضایی -کالبدی  ساختاری

ای و مراجع اصیل مهرتبط  اوری پیشینه و مبانی نظری موطوع مورد مطال ه، از اسنادکتابشانه جمع

منظور سنجر افکار و نظرات کارشناسهان  با موطوع موردپژوهر، استتاده شده اس   همچنین به

هها و  استتاده شده اس ه پس از مرحل  نظرسهنجی  نامهصورت پرسرپژوهر از روش پیمایشی به

ههای پهژوهر از   بندی و تجزیه و تحلیل شده برای تحلیل دادهها، نظرات مشتلف دستهویرایر ان

های رگرسیون خطّی، تحلیل مسیر اسهتتاده شهده اسه ه نتهایا نشهان      مدل ویکور فازی و تحلیل

 روزی، تهثییر سهاماندهی  صهورت شهبانه  ونقل عمومی بهه های تثییر وسایل حملدهد که شاخص می

 و عمهومی  انهدازهای چشم زیباسازی و شهری، تثییر بهسازی، ساماندهی و محیطی تبلیغات عناصر

خهود اختصها    بیشهترین طهریف فهازی را بهه     شههری  هاینشانه و بصری عطف نقاط خواناسازی

ن منطقه دارد  همچنهین   اند که نقر پررنگی در ارتقاء سالم  روحی و روانی مردم شهری ای داده

دههد کهه بهین متغیارههای مسهتقل )سهن،       های تحلیل اماری و مدل تحلیل مسیر نشان مهی یافته

جنس، تثهال، تحصیالت، شغل، درامد و مدات سکون ( و متغیار وابسته )احساس ارامهر روحهی و   

هها   می شهاخص تمها داری وجود دارده نتایا کلّی بیهانگر ان اسه  کهه    روانی( ارتباط مثب  و م نی

مهدات سهکون  و سهن و ارتبهاط ان بها ارامهر       ولی در شاخص با یکدیگر دارند، داری یم ن  رابط

 وجود نداردهدار یم ن  رابط روحی و روانی

 تاریشچ  مقاله:
 8331 مهر 22 دریاف 

 8331 اذز 23 پذیرش

 8331 استند 81دسترسی انالین 

 ها:کلیدواژه
فضایی، شهر، اسایر، ساختار کالبدی 
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 مهمقدّ
 تغییهرات  بهه  منجهر  مهرور بهه  نهواحی پیرامهونی   با شهرها بین عملکردی روابط و فضایی متقابل امروزه تثییرات

 شهرنشهینی،  بهه  مهردم  گرایر و جم یا  سریع رشدکه ایگونهبهه شده اس  شهر کالبدی و یجم یات ساختار

 زمینه  در ایعدیهده  مشکالت خود درپی موطوع این که دنبال داشتهبه مسکن تهی  برای را ایفزاینده تقاطای

ت سهریع  گسترش روزافزون شههرها، اقهداما   (ه8331)رجبی و مرادی مکرم،  اس  اورده وجودبه شهری توس  

 ویهژه در بهه  التیو تحهوا  دچار تغییر ناچاربهشهرها سریع، این اقدامات  درپیکه  داشته اس دنبال عمرانی را به

 شههرها و  فضهایی  - کالبهدی عهدم شهناخ  و درس سهاختار     ،انده بر این اسهاس شدهفضایی  - ساختار کالبدی

 رةبها در جملهه مسهائل مههم   از  ها، مشهکالت فراوانهی را درپهی دارد   دهی اندر حتظ، احیاء و سامان نکوشیدن

بها   طهور کلّهی  بهه ، اناب اد عینهی   فضایی و – کالبدیکه این ساختار، ایی شهر این اس  فض – ساختار کالبدی

   هگذارندمیایر هم گیرند و برهم میاط اس  و تثییر متقابلی ازدر ارتبها انرات ذهنی مردم و روح و روان تصوا

دههد  نشهان مهی   شهروندانفضایی بر روح و روان  - تثییر ساختار کالبدی شده درزمین انجامنتایا مطال ات 

ن ات مثبتهی روی سهاکنا  تواند تثییرلحاظ روانی و فیزیولوژیکی میازفضایی شهری  - که وجود ساختار کالبدی

فضایی مناسهف در شههرها    –ساختار کالبدی  طور کلّیبهه (8331لیان، )حبیبیان و جال این فضاها داشته باشد

حهالی  شود و این درده کاری بیشتر و کیتی  زندگی برتر میافزون بر سالم  جسمانی موجف ارامر روان، باز

نتیجه در شهرها بیشتر از روستاها سالم  شود و درچندانی نمی توجاهی شهرها به این جنبه طرّاحاس  که در 

 اشتتگی و نهاهمگونی فضایی شهر دچار  - ساختار کالبدی بنابراین اگر اجتماعی درم رض اسیف اس  روانی و 

ن ریش  بسیاری از مشکالت روحی سهاکنا  ،بر این اساس هگذاردایر میروح و روان شهرنشینان ت بر داشبه ،باشد

جستجو کرده در عصر حاطر مشکالت  هاانکالبدی  - فضایی ناهمگون شهرهای امروزی را باید در ساختارهای

پهی خواههد   برای جام ه در ی و م نوی بسیاریهای ماداهزینه ،ناشی از نوسانات روحی و روانی زندگی ماشینی

 روانی را به حداقل برسانده  -تواند این مشکالت روحی داش  که وجود نشاط اجتماعی در شهرها می

روح و روان شههروندان   توانهد بهر  ت مهی شهدا فضایی شهرها که بهه  - ساختار کالبدی های مهمایکی از جنبه

اسهایر   بهبهود  چنان درعمومی ان فضاهایاین  به توجاهه اس به فضاهای عمومی شهری  توجاهایرگذار باشد، 

توانهد بها سهاختار    فضاهای عمهومی شههر مهی    توان گت ،که میمهم اس  شهروندان  اسایر و روحی و روانی

فضاهای  اهمای مدنی ارائه دهده  البدی و کارکردی اجتماعی خود عرص  مطلوبی برای رشد و بالندگی جام  ک

د کنه شههری ایتها مهی     جام ه  کهه در توسه     دلیل نقشی اس به شهروندان راسای و روانی بهبود عمومی در

شان فضاهای عمومی وسیع توس  (ه نقر فضاهای عمومی در شهرهای بزرگ امروزی اغلف در 8313)مدیری، 

در هها  منهدی شههرها و توانهایی ان   کند و کیتی  عملکردی این فضاها یکی از ابزارهای سنجر قدرتبروز می

( کهه  8332 ،)کیانی و نصیریاس ه های طبی ی و فضاهای باز برای شهروندان یح و سرگرمی، زیباییایجاد تتر

 طبی ه ،  با ارتباطکه این  بتواند خود را با طبی   وفق دهدباید انسان میان برای درس بهتر این فضاها در این

  اس ه ادمی فطری نیاز ترینطروری

، )نیکبشه  و همکهاران   یابهد مهی  خهاطر  ارامهر  ان درکنار و رددا گرایر طبی   به خودی خودبه انسان

 ایجهاد  منظهور بهه  ارام و دنها  فضهای  بهه  نیازه باشد طبی   از جزئی دبای م ماری محصول کهطوری(ه به8333

 فضهاهای  و شههری  منهارر ه شهود مهی  احسهاس  تشهدا به م ماری فضاهای در انسان روان و روح قابلی  بازیابی

 در اخهتالل  ایجهاد  و ادراس در تمرکهز  اطهطرا،،کاهر  افهزایر  طبی ی، عناصر و فاقد اکممتر و اشتته داخلی

 و از بهوده  سازهوی  شهری فضاهای (ه8331، مهدیزاده و اسکوئی )باللی اندشده سبف را انسان ذهنی کارایی



 401 روحی و روانی )آسایش( مردم کرمانشاهفضایی و تأثیر آن در فضای  -مطالعة بهبود ساختاری کالبدی 
 

 و یطرّاحه  شهرایط  هبه  توجاهه بها   فضهاها  ایهن  واقهع، دره اس  تثییرگذار ان بر و پذیرفته تثییر وی رفتار و انسان

 ایهر  انسهان  روان و روح بر راه این از و ه(832: 8338، 8)گالنی ندیابمی نامطلو، یا مطلو، وط یا مندی،  رهبه

 تحه   را در شهر ساکن هایانسان سالم  و زندگی قادرند متتاوت بسیار دو ب د در شهری فضاهایه گذارندمی

تضهمین   را بیشهتری  مانهدگاری  سهاعات  و حضور کیتی ، و یل تناسفدلبه که نظر این از لاواه دهند قرار تثییر

های مههم  یکی از جنبه(ه 8311، 2یارد)جیکوبز و اپلی ایرگذارند سرزندگی و شادابی بر دیگر، لحاظاز و کنندمی

هها  ان در مبلمهان  دقیق گذاریجای و شهری فضاهای ی هماهنگطرّاحبحث  ،فضاهای عمومی شهرها مورددر

 ههر  هویه   نمایهانگر  شههری  مبلمان و فضاها زیرا  کندمی ایتا روان سالم  بر انکاری قابل غیر قرن اس  که

 ایرگذارنهد  ارامهر شههروندان   و راحتهی  در و اسه   خانهه  مبلمهان  چیدمان مانند ازلحاظ م ماری و بوده شهر

 (ه 8338فر، )صابری

ایهن   در مسهتقر  مبلمهان  و شههری  ایفضهاه  از منهدی بهره که ندستهان  بیانگر گرفتهصورت هایپژوهر

گیهرد  مهی  دربر را روانی است دادهای از ایمجموعه روان زیرا سالم   دارند رابطهروح و روان  سالم  با فضاها

 بازیهابی  توانایی داشتن و دشوار هایموق یا  پذیری دران طاف و کارکردن رمؤیّ و خوشایند هماهنگی، برای که

 کامهل جسهمانی،   رفهاه  شهامل  سالمتی تر،وسیع م نای در (ه2001 ،3اده و مرادیز)لهاسی اس  طروری ت ادل

 و لیهه اوا نیازهای بر افزون دبای این هدف، به دسترسی برای ه(2008و همکاران،  1)گرای اس  اجتماعی و روانی

 قهرار  یو اختیهار  د، درشهو مهی  انسهان  غیهره  و اجتماعی روحی، ت ادل موجف که تمامی امکاناتی فیزیولوژیک،

 لهوازم  و اگهر اسهبا،   فضها  این دره دیابمی ایویژه جایگاه انسان و سکونتی زندگی فضای شرایط، این دره گیرد

 خواههد  شهروندان سلف ارامر نشود، گزینیمکان و یطرّاح شهری فضای در مبلمان یا منزل در مصرف مورد

 (ه 2003 ،3)جیکسون شد

 ،جام هه  شهروندان درمیان روانی رامرا و  امنیا ایجاد درراستای یگرد مهما هایمقوله از یکی ،براین افزون 

 و جالهف  منظوربه هایی کهف االیا  م ه به زیباسازی هاس  ان دری زیباساز عناصر و شهریهای نشانه به توجاه

 بتواند تا (8333 )مجیدی خامنه و جنگی، دشومی اطالق ،گیردمی انجام تمحالّ و هاخیابان کردنزیس  قابل

 در بلکه ،انسان روان و روح در تنهانه شهر سیمایه اورد ارمغانبه خود شهروندان برای را روانی و روحی ارامر

 منهدی بهره و کیتی  باالخره و جسم سالم  و بهداش  وط یا  مناسبات اجتماعی، و روابط اقتصادی، ساختار

 فرهنهگ  در شهر سیمای در هانماد و هانشانه (ه این8338 همکاران، و بهزادفر) دارد تثییر فراوانی نیز زندگی از

  شهود مهی  سازگاری شههروندان  و نساکنا روانی و روحی ارامر موجف و بوده مهم بسیار ایرانی شهر هوی  و

ی مناسهف و  طرّاحه توان گت  که دسترسی مناسف و کیتی  مطلو، فضهاهای عمهومی همهراه بها     بنابراین می

پهور،  )مدنی ی در بهبود سالم  فیزیکی و روانی شهروندان داردنقر بسیار مهما ،هرزیباسازی عناصر کالبدی ش

 (ه 8311

ههای سهاختار   همچنهین اشهتتگی   ،سهاختار کالبهدی فضهایی در روح و روان شههروندان     اهمای به  توجاهبا  

مهر، نگهاه   ناامنی و سلف ارامر روح و روان مردم شده اس ، ایهن ا  فضایی و فضایی شهری که سبف - کالبدی

ههای  و باعث شده کهه پژوهشهگران عوامهل و شهاخص     پژوهشگران زیادی به این موطوع را م طوف کرده اس 

                                                                                                                                                                          
1- Golany 

2- Jacobs& Appleyard 
3- Lahsaee & Moradi 

4- Gray 

5- Jackson 
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تهثییر   هایی که درزمینه  پژوهربراساس  ند،کنر هستند را بررسی که در روح و روان شهروندان مؤیّرا تلتی مش

 ههای همؤلّته کهه   نهد ایجهه رسهیده  بهه ایهن نت  اسه    صورت گرفتهه  ساخ انسان محیط بر( ادراس) بششیروان

و نقهر بسهزایی در    هسهتند  رمهؤیّ  محهیط  بششهی ارامهر  خاصی  در محیطیعملکردی، زیباشناسی و زیس 

 عملکردههای  فضهایی  تحلیهل  درزمینه  ه (8331پهور،  )احمهدی و حیرانهی   دنفضایی شهر دار - ساختار کالبدی

 بهر  تثکیهد که  شده اس انجام مطال اتی شهر تهران  8 در منطق  شهروندان روانی ارامر ایجاد در زیباشناسانه

 تغییر شهری، مبلمان روشنایی، تثمین ای،منطقه هایپارس شهری، هایهمچون تندیس های زیباشناسیهمؤلّت

 حهوزة  در منطقه ف لی وط یا  بهبود برای رو پیر راهکارهای ترینمهم یمحلّ نظاف  و متروس اماکن کاربری

 شهروندان ارامر بر شهری مبلمان نقر درزمین همچنین  ( 8333خامنه و جنگی،  اس  )مجیدی زیباسازی

 سهالم   بهر  ساختار کالبهدی فضهایی مناسهف    از مندیبهره میزان بین شیروان و رابط  شهرکه در پارس کویر 

 تثکیهد  شههروندان  ارامهر  شهری( بهر  )مبلمان عملکردی هایهمؤلّت بر نقر ،شده اس انجام  شهروندان روان

 و تناسهف  ازو سهاختار کالبهدی فضهایی مناسهف      در فضهاهای شههری   موجود مبلمان وط یا چه دارند که هر

 ه (8338مقدم، )نورانی خواهد بود روح و روان مردم باالتر سالم  باشند، برخوردار بهتری جانمایی

ن بهر روح و روان  ییر ایی و تهث سهاختار کالبهدی فضها   پژوهشگران زیادی بر موطهوع   ،مطال اتدر کنار این  

اب هاد عملکهردی،   فضاهای عمهومی و   اهمای نقر و  بیانگرها اند که نتایا انکرده توجاه د بُ یک شهروندان از

 مراج ه میزان بین رابط  که وجود اس محیطی در ایجاد ارامر روحی و روانی شهروندان زیباشناسی و زیس 

 کهه  اسه   همچنهین بهدیهی   دههد  مینشانرا  سشگویانپا ارامر احساس میزان و تتریحی و سبز فضاهای به

 گسهترش  و تهرویا  بهه  نیهز  شههروندان  بیشتر استتادة و شهری منظرو  محیط عمومی فضاهای کارایی افزایر

 راهبهردی  محورههای  از یکهی  بایهد  کهه  شهد  خواهد منجر شهروندان سرزندگی و شادکامی به فیزیکی ف االیا 

 ( 8332 ،نصهیری کیهانی و    8331، پهور احمهدی و حیرانهی    8333، انهمکهار زیاری و ) باشد شهری مدیری 

 بهبهود  در شههری  فضهای  مههما  نقهر  به اسپیرن بل، چون الکساندر، و چرمایف همچون دانشمندانی همچنین

 (ه13: 8311 ،همکاران و 8الکساندر) اندکرده اشاره مردم روانی

فضهایی و تهثییر    - بهبود ساختار کالبدی زمین صورت مستقل درهکه تاکنون ب خأل پژوهر حاطر این اس  

ی ریهزان شههری پژوهشه   دانان و برنامهاز دیدگاه جغرافی ویژه در شهر کرمانشاهبه ان بر روح و روان شهروندان

ان اسه    شده اس ه در پژوهر حاطر سه ی بهر   توجاهشناسی به این موطوع  د رواناز بُ صورت نگرفته و تنها

و بهبهود   شهود  بررسهی از چند ب هد   کرمانشاه شهروندان روان و روح بر ان تثییر و ضاییف - کالبدی که ساختار

 بها رشهد فزاینهدة    ،ههای اخیهر  مانند بسیاری از شهرهای دیگر ایران در سهال  ،نیز شهر کرمانشاهکالن زیرا یابد 

 - بر ساختار کالبدیث شده اس  ها باعکه این بوده روهروبو غیره، شهری، روند شهرنشینی، مهاجرت  جم یا 

 تنهها نهه  کهه کنهار ههم   در ناهمسهان  هایساختمانوجود  هایی شهر و همچنین بر ناهمگونی ان تثییر بگذاردفض

نیز دچار ناهماهنگی و  مصرفی مصالح انواع از استتاده در بلکه ندارند، مشترکی قانون هیچ م ماری نوع ازلحاظ

، فضهایی  -های کالبهدی  شهر در عرصهاین الت ساختاری حوازمان با تهم این مشکالت هاغتشاش بصری هستند

بنهابراین    اندل بنیادی شدهیز دچار تغییر و تحوان شهر ةدهندعناصر و فضاهای شکلغیره اجتماعی و  ،اقتصادی

 طهرورت  و اهمای  به توجاه بااس ه طروری  در این شهر )روح و روان( مردم شناختیرویکرد روان ویژه به توجاه

 اصهلی  ههدف  شهروندان، روان و روح بر ان ارزیابی و کرمانشاه شهر در فضایی کالبدی ساختار بررسی ر،پژوه

                                                                                                                                                                          
1- Alexander 



 401 روحی و روانی )آسایش( مردم کرمانشاهفضایی و تأثیر آن در فضای  -مطالعة بهبود ساختاری کالبدی 
 

ساختار کالبدی فضهایی شههر بهر     ایا که اس  استوار بر این رو پیر نوشتار اصلی پرسره اس  حاطر پژوهر

ههای  همؤلّته ل اوا در وهله  ع منظور بررسی ایهن موطهو  گذارد؟ بهروح و روان شهروندان، شهر کرمانشاه تثییر می

 روحهی  فضایسازی ق و پیادهص شده و سپس نقر این عوامل در تحقّفضایی مششّ –کلیدی ساختار کالبدی 

بها  از ایهن منظهر   ریهزان شههری بتواننهد    برنامهتا  شده اس رزیابی و واکاوی اکرمانشاه  مردم (اسایر) روانی و

 کهار هکه با روح و روان مردم منطبق اس  را به  یدر ایجاد فضای تی، رویکرد جدیدی راهای سنّاجتنا، از نگرش

 گیرنده

 هامواد و روش

 به  مثابهه  کرمانشاه اس ه بوده نتر 318838 ،8333 سال در سرشماری اخرین براساس کرمانشاه شهر جم یا 

 سهتان ا شههر  تهرین بهزرگ  و( تبریهز  از پهس ) کشور غربی شمال و غر، منطق  جم یا پر و بزرگ شهر دومین

 کهانون  شهر ترینمهم کرمانشاهه (8)شکل  دارد جای یجم یات نُه ردة در کشور شهرهای کلّ درمیان کرمانشاه،

 امهار  مرکز سازمان) اس  کردستان و ایالم هایاستان از هایبشر و کرمانشاه استان روستایی مهاجران جذ،

 (ه8333 ایران،

هها،  ت، نشهریه مقهاالت، مجهالّ  ) ایروش کتابشانهه ا از دو هه اوری دادهبا توجاه به هدف اصلی پژوهر، جمع

روش فضهایی و اسهایر مهردم شناسهایی و      - سهاختار کالبهدی   العات مورد نیاز درزمینه  اینترن  و غیره(، اطّ

ههای  ای براسهاس شهاخص  نامهه ی پهژوهر، پرسهر  العهات کماه  بهرای دریافه  اطّ  به این صورت که  پیمایشی،

 صهان ایهن حهوزة   متشصا ، انجام شده اسه ه محیطی( طرّاحی شدلکردی و زیس )زیباشناسی، عم شدهاستشراج

دسه  امهد   سیل  التای کرنباخ بهه وو پایایی ان نیز به ساخته را تثیید کردندقمحقّ نام صی، روایی پرسرتشصا

 محاسبه شده 11/0که میزان اعتبار ان 

 
 شهر کرمانشاه در کشور و استان موقعیّت .1شکل 



 441-403( 4331) 33و همکاران/ جغرافیا و پایداری محیط  فرحیدری 401
 

 

)شهرداری، م اون  زیباسازی و غیره( اس  که با استتاده از  شهری صان حوزةی پژوهر متشصاامار جام   

هها از  عنوان حجم نمونه انتشا، شهدنده بهرای تجزیهه و تحلیهل داده    طور تصادفی بیس  نتر بهتکنیک دلتی به

منظهور  درنهایه  بهه   گام وبهگام همبستگی پیرسون( ی و)رگرسیون خطّ های اماریازمون ویکور فازی، تحلیل

اوری ای بهه جمهع  کتابشانهه  با مطال   صورت که ابتدابدینگذاری از تحلیل مسیر بهره گرفته اس ه میزان تثییر

مهورد مطال هه و نظرسهنجی از     یات محهدودة منظور اشنایی بها خصوصه  شد  سپس بهاقدام ها نظریات و تئوری

کیهد بهر   فضهایی بها تث   -ساختار کالبهدی   وط یا ردن ک( برای مششّص)با طیف لیکرت نام صان، پرسرمتشصا

 اسایر شهروندان شهر کرمانشاه تهیه شده  

 مهورد  صان محدودةمتشصا شدةهای تکمیلنامههای پژوهر، پرسرتغیارم ةالعات دربارپس از گرداوری اطّ 

ها در تغیارکدام از می هربندت همبستگی و رتبهه تجزیه و تحلیل شد و شدا8سسهاِسهپیهاِافزار اِمطال ه، در نرم

هها  منظور ارزیابی نههایی شهاخص  جیده شد و درنهای  از تحلیل مسیر بهسنفضایی  - ارتباط با ساختار کالبدی

شهاخص  زیر 31 گیری از مبانی نظری پژوهر در قالف سه شهاخص و های پژوهر با بهرهشاخص استتاده شده

 (8333، جنگیخامنه و مجیدی   8331یان و جاللیان، حبیب  8313 ،)بیگی شناسایی و تجزیه و تحلیل شدند

 هشده اس به ان اشاره  8جدول که در 

خامنه و مجیدی ؛ 1811حبیبیان و جاللیان، ؛ 1831 )بیگی، )روح و روان( شهروندان آسایش های اصلی بهبود همؤلّف .1 جدول

 (1818، جنگی

 ها همؤلّف شاخص
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ایجاد فضای ت امل و نشستن و فضای کهافی عبهور عهابرین در فضهاهای       (X8)های فرهنگی، هنری و غیره نبرگزاری مراسم و جش

  (X1) ها فهردی و گروههی  ف االیا ع ها و تنواپراکنر کاربری  (X3) ها و غیرهها، پذیراییوجود مراکز خرید، رستورا ن  (X2پیاده )

جهنس، رنهگ، بافه  و     ،کالبدی و کف در اب هاد  ةبه کیتی  جدار توجاه  (X3)ارس پ دسترسی به خیابان )نتوذپذیری( و ایجاد محلّ

ههای  تلتهن  هها، دستشهویی  هها، ها،خروجی)ورودی های کالبدیوجود فرم  (X1)ها م ابر و دسترسی به راه  وجود شبک  (X8) غیره

دسترسهی زنهان بهه      (X3)روزی در دسترس نهصورت شباونقل عمومی بهوسایل حملوجود   (X1) های خیابانفضادر  عمومی وههه(

 ه(X88روها )در پیاده جم یا عدم ازدحام   (X80) ونقل عمومی راح  و امنخدمات حمل
فه
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و  هها نشهانه سف مبلمان شهریی، عناصهر،  کاربرد منا  (X8)تاریشی، هنری، مذهبی، فرهنگی و غیره  بناهایاحیاء و زیباسازی ایار و 

  (X1) هها بها هویه  و سهاماندهی نمهای سهاختمان     سهبک م مهاری    تثکید بر  (X3) بهسازی و زیباسازی فضای پیاده  (X2) یرهغ

 استتاده از تجهیزات نورپردازی و روشنایی مناسف و نورپردازی اصهولی فضهاها و    (X3) ندهی عناصر تبلیغات محیطی و شهریساما

حهذف عناصهر و اجهزای الحاقهات       (X1)دها در کاربرد رنگ در شهر گی و رعای  استاندارع رنخلق تنوا  (X8) مبلمان شهری و غیره

بهسههازی، سههاماندهی و زیباسههازی   (X3شهههری )  سههاماندهی و زیباسههازی فضههاهای رهاشههده و مشروبهه  هسههازی،ب  (X1نازیبهها )

سهازی،  )کهف  هها ناابی  و زیباسازی میدارتقا جذّ  (X80) های شهریعطف بصری و نشانه سازی نقاطاندازهای عمومی و خوانا چشم

سهاماندهی و    (X82)  و حتار  ایار تاریشی و قدیمی با خلهق کهاربری هنهری و تتریحهی     مرما  (X88)و غیره(  نشانهنورپردازی، 

قاء کالبهدی  ارت منظوربهکار گیری م ماری نور ناسف و بهبه نورپردازی م توجاه  (X83) ها و تثسیسات عمومی شهرزیباسازی کاربری

 کثیهف و مشهدوش در سهطح خیابهان     ههایی بها نمهای   میزان ساختمان  (X81)به رنگ نور و جه  ان(  توجاه) هنگام شففضایی در

(X83)   در سطح خیابانمیزان تابلوهای کثیف و شکسته (X86)     ههای نامناسهف و ناهنجهار در سهطح     وجهود میهزان دیوارنویسهی

فهرش  سهنگ  بها روهها  وجهود پیهاده    (X88)مسیر و مکان در خیابهان در شهف    ةکنندای راهنماتابلوه مشاهدهقابل   (X87)خیابان 

 ه(X89) مناسف
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مدیری  سیسهتم دفهع زبالهه و پهاکیزگی فضهاهای عمهومی شههری          (X8)وی  فضای سبز و پوشر گیاهی شهری ع و تقایجاد تنوا

(X2)  اهنگری، ت ویض روغن، مکانیکی در سطح شهر ها و مشاغل مزاحم ساماندهی کاربری((X3)    ههوای،   ههای الهودگی وجهود(

   ه(X1( )غیره)خانه، خیابان و  در سطح شهرغیره( و  صوتی

                                                                                                                                                                          
1- Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 



 403 روحی و روانی )آسایش( مردم کرمانشاهفضایی و تأثیر آن در فضای  -مطالعة بهبود ساختاری کالبدی 
 

 نتایج
تواند منجر به ارامر روحهی و  شهرها دارد و می ی در مدیری  شهریاز موطوعات اساسی که نقر بسیار مهما

تها   شده اس از این رو در پژوهر حاطر، س ی اس   فضایی شهرها  - دیروانی مردم شود، بهبود ساختار کالب

 مهردم  (اسهایر ) روانهی  و روحهی  فضهای  بر های تثییرگذارهمؤلّت و فضایی - کالبدی ر بر ساختارهای مؤیّهمؤلّت

رای ای به ریزی منسهجم و یکپارچهه  ی و شناسایی این عوامل، برنامهنهای  با واکاوکرمانشاه شناسایی شود تا در

  مؤلّته  3در  تغیاهر م 31مهورد مطال هه صهورت گیهرده در ایهن راسهتا        فضایی محدودة –بهبود ساختار کالبدی 

صهان شههری در   ( و نظهر متشصا 8 شهر کرمانشاه استشراج )جدول فضایی - تثییرگذار بر بهبود ساختار کالبدی

ان شهر کرمانشاه ارزیابی شهده اسه  و   و تثییر ان بر روح و روان شهروندفضایی  - انجام بهبود ساختار کالبدی

 اس :  پژوهر در زیر امده هایپرسرها به گویی اننتایا حاصل از پاسخ

متوسط ان عدد سه    بنابراین حداشده اس ها از طیف لیکرت استتاده گویی به پرسرکه برای پاسخجااناز 

باشهد   تهر  پهایین  یشتر اس  و اگر از میهانگین ثییر بت دهندةکه میانگین از سه باالتر باشد، نشانصورتیاس ه در

فضهایی اسه ه در ارزیهابی و     - صان شهری کرمانشاه به بهبود ساختار کالبدیواکنر کمتر متشصا دهندةنشان

دسترسهی زنهان بهه خهدمات     تهثییر  بیشهترین میهزان واریهانس در دو شهاخص      ،های پژوهرتغیاربندی مرتبه

 روغهن و  ت هویض  )اهنگهری،  مهزاحم  مشهاغل  و هها کهاربری  ساماندهیونقل عمومی راح  و امن و تثییر  حمل

اسه ه چنهین    سهطح شههر کرمانشهاه   زیاد در بسهیار  اختالف سهطح  دهندةنشانشود که مشاهده میمکانیکی( 

یف تغییهرات کهه میهزان پراکنهدگی     ده طهر شهو های یادشده نیز مالحظه میی در انحراف م یار شاخصوط یات

بهه   توجاهه گیهری شهده اسه ه بها     های مشتلف اندازهبرای شاخص ،کندگین را بیان میازای یک واحد از میان به

 فضهاهای  زیباسهازی  و سهاماندهی  تهثییر بهسهازی،  های شهاخص  که داده گت توان مقادیر طریف تغییرات می

 مکهانیکی(  روغهن و  ت هویض  )اهنگری، مزاحم مشاغل و هاکاربری شهری و تثییر ساماندهی مشروب  و رهاشده

 (ه2)جدول  درا دارنبیشترین میزان پراکندگی 

 تبلیغهات  عناصر روزی، تثییر ساماندهیصورت شبانهونقل عمومی بههایی ازجمله تثییر وسایل حملشاخص 

 عبهور  کافی فضای و نشستن و ت امل فضای های تثییر ایجادبیشترین طریف فازی و شاخص شهری و محیطی

مسهائل روحهی و    های کالبدی کمترین طهریف فهازی را در بحهث   تثییر فرمپیاده و شاخص  فضاهای در عابرین

 اندهخود اختصا  دادهروانی شهروندان به

 های مرکزی، پراکندگی و مدل ویکور فازیهای پژوهش براساس شاخصبندی شاخصرتبه .2 جدول

 واریانس شاخص
انحراف 

 معیار

 مدل ویکور فازی

S R Q رتبه 
 38 30/0 38/0 13/0 3210/0 031/8 غیره  و هنری فرهنگی، هایجشن و سممرا تثییر برگزاری
 فضهاهای  در عهابرین  عبهور  کافی فضای و نشستن و ت امل فضای تثییر ایجاد

 پیاده 
313/0 3112/0 33/0 80/0 30/0 33 

 30 30/0 11/0 32/0 2801/0 288/0 غیره   و هاپذیرایی ها،رستوران خرید، مراکز تثییر وجود

 22 30/0 32/0 81/0 1313/0 331/0  گروهی و فردی هاف االیا  تنوع و هاکاربری تثییر پراکنر

 22 30/0 21/0 18/0 1388/0 183/0 پارس محلّ ایجاد و )نتوذپذیری( خیابان به دسترسی ةتثییر نحو

 جهنس، رنهگ، بافه  و    ،کالبدی و کف در اب هاد  به کیتی  جدارة توجاهتثییر 
 غیره

181/0 3113/0 13/0 30/0 30/0 32 

 1 30/0 22/0 11/0 3181/0 311/0 ها    م ابر و دسترسی به راهتثییر شبک

های عمهومی  ها، تلتن،دستشویی اهخروجی ها،)ورودی های کالبدیتثییر فرم
 غیره(ه و

133/0 1121/0 83/0 10/0 30/0 31 
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 ی مرکزی، پراکندگی و مدل ویکور فازیهاهای پژوهش براساس شاخصبندی شاخصرتبه .2جدول ادامة 

 واریانس شاخص
انحراف 

 معیار

 مدل ویکور فازی

S R Q رتبه 
 1 30/0 81/0 12/0 3388/0 013/8 روزی  صورت شبانهونقل عمومی بهتثییر وسایل حمل

 83 30/0 23/0 10/0 3331/0 333/8 نقل عمومی راح  و امنوتثییر دسترسی زنان به خدمات حمل

 83 30/0 28/0 18/0 1383/0 188/0 روها بر احساس ناامنیدر پیاده جم یا ثییر ازدحام ت

 و فرهنگهی  مهذهبی،  هنهری،  تهاریشی،  بناههای  و ایار زیباسازی و تثییر احیاء
 غیره 

180/0 133/0 88/0 33/0 30/0 21 

 20 30/0 30/0 83/0 111/0 181/0 غیره و هانشانه ، عناصر،شهری مبلمان مناسف تثییر کاربرد

 82 30/0 28/0 32/0 181/0 131/0 پیاده فضای زیباسازی و تثییر بهسازی

 3 30/0 83/0 12/0 382/0 318/0 هاساختمان نمای ساماندهی و هوی  با م ماری تثییر سبک

 3 30/0 88/0 23/0 110/0 118/0 شهری و محیطی تبلیغات عناصر تثییر ساماندهی

 اصهولی  نهورپردازی  و مناسف روشنایی و نورپردازی زاتتجهی از تثییر استتاده
 غیره   و شهری مبلمان و فضاها

181/0 311/0 33/0 21/0 30/0 88 

 88 30/0 23/0 18/0 031/0 311/0 شهر در رنگ کاربرد در استانداردها رعای  و رنگی عتثییر تنوا

 23 30/0 33/0 83/0 011/0 131/0 نازیبا   الحاقات اجزای و عناصر تثییر حذف

 81 30/0 23/0 11/0 033/0 013/8 شهری  مشروب و رهاشده فضاهای زیباسازی و ساماندهی تثییر بهسازی،

 خواناسهازی  و عمهومی  انهدازهای چشهم  زیباسازی و ساماندهی تثییر بهسازی،
 شهری هاینشانه و بصری نقاط عطف

313/0 038/0 32/0 88/0 30/0 8 

 و هها نشهانه  نهورپردازی،  سهازی، )کف هانادمی سازیزیبا و ابی جذّ تثییر ارتقا
 غیره(

118/0 011/0 30/0 23/0 30/0 3 

 81 30/0 21/0 88/0 011/0 388/0 تتریحی و هنری کاربری خلق با قدیمی و تاریشی ایار حتار  و  تثییر مرما

 28 30/0 38/0 33/0 031/0 138/0 شهر   عمومی تثسیسات و هاکاربری زیباسازی و تثییر ساماندهی

به نورپردازی مناسف و به کار گیهری م مهاری نهور جهه  ارتقهاء       توجاهتثییر 
 به رنگ نور و جه  ان( توجاهکالبدی فضایی در هنگام شف) 

083/8 038/0 12/0 18/0 30/0 21 

تثییر ساختمان هایی با نمایی کثیف و مشهدوش در عهدم اسهایر روحهی و     
 روانی

131/0 013/0 33/0 23/0 30/0 80 

 21 30/0 18/0 83/0 018/0 181/0 تثییر تابلوهای کثیف و شکسته در عدم اسایر روحی و روانی  

 23 30/0 32/0 23/0 012/0 108/0 تثییر دیوار نویسی های نامناسف و ناهنجار در عدم اسایر روحی و روانی

تثییر عدم دید تابلوهای راهنما کننده در شهف و تهثییر ان بهر عهدم اسهایر      
 وحی و روانیر

838/0 018/0 32/0 88/0 30/0 2 

 8 30/0 20/0 11/0 083/0 310/8 تثییر پیاده روهای دارای سنگ فرش مناسف  

 83 30/0 28/0 82/0 031/0 113/0 شهری گیاهی پوشر و سبز فضای تقوی  و تنوع تثییر ایجاد

 28 30/0 33/0 81/0 031/0 313/0 شهری عمومی فضاهای پاکیزگی و زباله دفع سیستم تثییر مدیری 

 روغهن و  ت هویض  )اهنگهری،  مهزاحم  مشهاغل  و هها  کهاربری  تثییر ساماندهی
 مکانیکی(

831/8 031/0 31/0 28/0 30/0 1 

 23 30/0 12/0 83/0 030/0 313/0 غیره(ه)خانه، خیابان و  در سطح شهرغیره و  های هوای، صوتیتثییر الودگی

ها بها بحهث احسهاس ارامهر روحهی و      های فردی و رابط  انتغیاربودن مبرای سنجر ازمون نرمالچنین، هم

 2 جهدول تتسهیر  ه اسهتتاده شهده اسه     2ویلهک  شهاپیرو  و ازمهون  8اسهمیرنوف -دو ازمون کولمهوگروف روانی 

 08/0 و اگر کمتهر از  هستند ها نرمالداده ،اشدب 08/0 بیشتر ازم نهاداری،  سطح  اگر مقدار صورت اس  که بدین

-طور که مشاهده مهی همان هدکرواریانس تبدیل   از تجزی پیرها را ها توزیع نرمال ندارند و باید انداده ،باشد

 ه(3)جدول  ندهستنوع نرمال ها ازتغیارشود تمامی م

                                                                                                                                                                          
1- Kolmogorov-Smirnov test  
2- Shapiro Wilk test 
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 هاتغیّربودن مسنجش آزمون نرمال .8 جدول

 
 ویلک شاپیروآزمون  اسمیرنوف-کولموگروف

 دارییسطح معن آزادی ةدرج آماره دارییسطح معن آزادی ةدرج آماره

 000/0 311 188/0 000/0 311 222/0 سن

 000/0 311 133/0 000/0 311 831/0 تحصیالت میزان

 000/0 311 181/0 000/0 311 331/0 اصلی شغل

 000/0 311 833/0 000/0 311 331/0 لهاثت

 000/0 311 188/0 000/0 311 211/0 درامد

 000/0 311 121/0 000/0 311 212/0 تمدا

 ههای مسهتقل  تغیاربهین م  هستند، برای رابطه  نوع توزیع نرمال های مورد استتاده ازتغیاربه اینکه م توجاهبا  

)احساس ارامهر روحهی و روانهی( از طهریف      وابسته تغیارت سکون ( و م)سن، جنس، تحصیالت، درامد و مدا

بهین دو    یزان رابطه، نهوع و جهه  رابطه   یین ممنظور ت این طریف بههمبستگی پیرسون استتاده شده اس ه 

چنهد  ، هربها ایهن حهال   شهوده  کار برده مینسبی به تغیارای و یک مفاصله تغیاریا یک مای یا نسبی فاصله تغیارم

از ازمهون   ل و شهغل هاه هایی ازجملهه جنسهی ، تث  تغیارتوان برای ما نمیاما  ندهستها ازنوع نرمال تغیارتمامی م

امهده نشهان   دسه  پیرمن استتاده شده اس ه نتایا بهه نتیجه برای این کار از ازمون اسپیرسون استتاده کرد در

(ه نتهایا  1)جهدول   مثبتهی وجهود دارد   وابسهته رابطه    تغیاهر ههای مسهتقل بها م   تغیاردهد که بین برخهی م می

پهی  رویژه بحهث امنیتهی کهه د   هل با احساس ارامر روحی و روانی بهاتث وط یا این اس  که بین  دهندة نشان

ترین از ان بیشه  پهس ه را دارد (133/0) شود بیشترین طهریف همبسهتگی  کالبدی حاصل می - ساختار فضایی

 اس ه( 813/0) های جنسی  و ارامر روحی و روانی با میزانتغیاربین م طریف همبستگی مربوط به رابط 

فضهایی و تهثییر ان در    - بهبهود سهاختار کالبهدی    سی ایر مطال  نتایا حاصل از سنجر و برر در ادامه،در 

، )اسایر( مردم شهر کرمانشاه از ازمون رگرسیون خطی اسهتتاده شهده در ایهن بررسهی     فضای روحی و روانی

)اسهایر( مهردم شههر     مسهتقل و فضهای روحهی و روانهی     تغیارعنوان مفضایی به - های ساختار کالبدیتهلّمؤ

اصلی تحلیهل     هسترگرسیونی که    م ادلدر  شدهواردر متغیا نظر گرفته شدهوابسته در تغیارعنوان مکرمانشاه به

مستقل  تغیارم نی اس  که متر باشد، بدین کوچک 3داری تر و سطح م نی بزرگ 2و تی 8بتا ، اگراس رگرسیون 

 دارده   تثییروابسته  تغیاربر م

توان نتیجهه  که می س داری اتر از سطح م نی یی بزرگفضا - های ساختار کالبدیهمؤلّتمقدار بتا و تی در  

چهه کیتیه    و روانی شهروندان تثییرگذار اس   ی نی هر فضایی در احساس روحی - های کالبدیهمؤلّت گرف 

شههروندان احسهاس    ،ها صهورت گیهرد  همؤلّتفضایی افزایر یابد و نظارت بیشتری بر این  - های کالبدیهمؤلّت

 (ه1)جدول  ارامر روحی و روانی بیشتری دارند

 فضایی بر فضای روحی و روانی - ساختار کالبدیهای همؤلّفی ساده برای سنجش اثرگذاری . آزمون رگرسیون خط1ّ جدول

 مدل
 استاندارد ضرایب استاندارد غیر ضرایب

 یدارمعنیسطح  آزمون تی
B بتا خطای انحراف معیار 

 000/0 811/38 383/0 000/0 323/0 فضایی - های ساختار کالبدیهمؤلّت

 فضای روحی و روانیوابسته:  تغیارم

                                                                                                                                                                          
1- Beta 

2- t-test 

3- Sig 
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طهریف  از  روانهی  و روحهی  فضای ارتقاء و فضایی - کالبدی هایهمؤلّت بین تثییر رابط برای بررسی سنجر 

دهد که مقهدار  امده نشان میدس نتایا بهشده اس ه  استتاده هاِسهپیهاِسهاِس در نرم افزارپیرسون  همبستگی

روانهی در   و روحهی  فضهای  و فضایی - کالبدی هایهمؤلّت ،کیتی  های ایرهتمؤلّبین  ازمون همبستگی پیرسون

امهده  دسه  هبه اینکه مقدار طریف به  توجاهه با اس دار م نی 03/0ی کمتر از دار یم نشهر کرمانشاه در سطح 

محیطهی و  ههای زیباشناسهی، زیسه    تهه لّ)شهامل مؤ  فضهایی  – های کالبهدی همؤلّتچه کیتی  مثب  اس ، هر

 (ه3)جدول  یابدلکردی( افزایر یابد، میزان فضای روحی و روانی حاکم بر شهر کرمانشاه افزایر میعم

 تغیاهر ت سهکون ( و م ل، تحصیالت، شغل، درامهد، مهدا  )سن، جنس، تثها های مستقلتغیاربین م  برای رابط 

امهده  دسه  تایا بهه یرسون استتاده شده اس ه نوابسته )احساس ارامر روحی و روانی( از طریف همبستگی پ

ل بها  هاه تث وطه یا  بهین  و همثبتهی وجهود دارد   وابسته رابطه   تغیارهای مستقل با متغیاردهد که بین م مینشان 

 ،شهود کالبهدی حاصهل مهی    - پهی سهاختار فضهایی   ث امنیتی کهه در بحویژه هاحساس ارامر روحی و روانی ب

بهین   طریف همبسهتگی مربهوط بهه رابطه     ترین بیش ،از ان پسده را دار( 133/0یشترین طریف همبستگی )ب

 (ه8)جدول  اس  813/0مر روحی و روانی با میزان های جنسی  و اراتغیارم

 فضایی بر فضای روحی و روانی حاکم بر شهر کرمانشاه - های کالبدیمؤلّفه. همبستگی بین میزان 5جدول 

 فضایی - های کالبدیهمؤلّف فضایی - های کالبدیهمؤلّف 

 فضایی - کالبدی هایمؤلّته

 8 پیرسون همبستگی
**183/0 

 000/0  دارییسطح م ن

 311 311 ت داد

 فضای روحی و روانی حاکم بر شهر

 پیرسون همبستگی
**183/0 8 

  000/0 داریسطح م نی

 318 311 ت داد

 .است توجّه قابل( برابر 2) 11/1 سطح در همبستگی **

 آرامش روحی و روانیهای فردی و احساس یژگیون . نتایج آزمون همبستگی بی6جدول 

 همبستگی

 آرامشاحساس  ت سکونتمدّ درآمد شغل تحصیالت لتأهّ سن جنسیت 

 جنسی 

 8 همبستگی پیرسون
**231/0 **310/0 

**220/0 
**018/0 

**211/0 
**213/0 

**813/0 

 001/0 000/0 000/0 813/0 000/0 000/0 000/0  دارییسطح م ن

 322 322 322 322 322 322 322 322 ت داد

 سن

 همبستگی پیرسون
**231/0 8 830/

*0 813/
**0 **312/0 

**832/0 21/0 **218/0 

 000/0 830/0 008/0 000/0 002/0 20/0  000/0 داریسطح م نی

 322 322 322 322 322 322 322 322 ت داد

 لتثها

 همبستگی پیرسون
**310/0 830/

*0 8 
**382/0 

**812/0 013/0 31/0 **133/0 

 000/0 11/0 0823 002/0 000/0  20/0 000/0 یدارم نیسطح 

 322 322 322 322 322 322 322 322 ت داد

 تحصیالت

 همبستگی پیرسون
**220/0 

**813/0 
**382/0 8 

**888/0 
**121/0 

**883/0 
**331/0 

 000/0 003/0 000/0 11/0  000/0 002/0 000/0 یدارم نیسطح 

 322 322 322 322 322 322 322 322 ت داد

 شغل

 312/0** 18/0 همبستگی پیرسون
**812/0 

**888/0 8 81/0 
*831/0 

**811/0 

 80/0 83/0 181/0  11/0 002/0 000/0 0813 یدارم نیسطح 

 322 322 322 322 322 322 322 322 ت داد
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 فردی و احساس آرامش روحی و روانی هاییژگی. نتایج آزمون همبستگی بین و6جدول ادامة 

 همبستگی

 احساس آرامش ت سکونتمدّ درآمد شغل تحصیالت لتأهّ سن جنسیت 

 درامد

 همبستگی پیرسون
**211/0 

**832/0 013/0 **121/0 81/0 8 
**223/0 021/0 

 821/0 000/0  181/0 000/0 823/0 008/0 000/0 یدارم نیسطح 

 322 322 322 322 322 322 322 322 ت داد

 ت سکون مدا

 همبستگی پیرسون
**213/0 21/0 31/0 

**883/0 831/
 ه*

**223/0 8 
**811/0 

 80/0  000/0 83/0 003/0 11/0 830/0 000/0 یدارم نیسطح 

 322 322 322 322 322 322 322 322 ت داد

 احساس ارامر

 همبستگی پیرسون
**813/0 

**218/0 
**133/0 

**331/0 
**811/0 021/0 

**811/0 8 

  80/0 821/0 80/0 000/0 000/0 000/0 001/0 یدارم نیسطح 

 322 322 322 322 322 322 322 322 ت داد

 .است توجّه قابل( برابردو) 11/1 سطح در همبستگی **

 .است( برابردو) دارمعنی 15/1 سطح در همبستگی *

  ها نسب  به مشارک  رابطه  ان اس  که تمامی شاخص بیانگر پژوهر )توصیتی و استنباطی( امارینتایا  

 دارم نی هاین رابط ت سکون  و سن و ارتباط ان با ارامر روحی و روانیمداولی در شاخص   ی دارنددارم نی

 (ه 2و شکل  1)جدول  س نی

 رمانشاهشهر کدر فضایی در ارتقاء فضای روحی و روانی -ی کالبدیها گذاری شاخصتأثیرضرایب مسیر  .7 جدول

 نتیجه P نسبت بحرانی برآورد تغیّرم مسیر ها شاخص

 تثیید *** 280/3 832/0 حاکم فضای روحی و روانی ---> های عملکردیهمؤلّت

 تثیید *** 380/1 811/0 حاکم فضای روحی و روانی ---> های زیباشناسیهمؤلّت

 تثیید 318/0 08/2 018/0 حاکم فضای روحی و روانی ---> محیطیهای زیس همؤلّت

 رد *** 823/08 -883/0 حاکم فضای روحی و روانی ---> سن

 تثیید *** 833/8 813/0 حاکم فضای روحی و روانی ---> جنسی 

 تایید 283/0 11/8 083/0 حاکم فضای روحی و روانی ---> اجتماعی - اقتصادی وط یا 

 دتایی *** 83/1 202/0 حاکم فضای روحی و روانی ---> لهاثت

 رد *** 032/01 -208/0 حاکم فضای روحی و روانی ---> ت سکون مدا

 
 های پژوهشهمؤلّفضرایب اثرگذاری  .2 شکل
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 بحث
ریهزی شههری و   برنامهه  له رویکردههای مههم و اساسهی در عرصه     جمفضایی از - بهبود ساختار کالبدی مطال  

رو  امر روحی و روانی مردم شوده نوشتار پهیر تواند منجر به اربه این رویکرد می توجاهمدیری  شهری اس ه 

توانهد بهر روح و روان شههروندان نقهر     فضهایی مناسهف مهی    - داد که ساختار کالبدی ئله پاسخنیز به این مس

 فضهایی و مؤلّته    - که ارتباط مستقیمی بین ساختار کالبدیدهد باشده نتایا پژوهر نشان می بسزایی داشته

تهر باشهد، مهردم از    فضهایی مناسهف   - چه سهاختار کالبهدی  که هر طوریهرده بوجود دار روحی و روانی اسای

 ر بهر ان را سهه عامهل عملکهردی،    ترین عوامهل مهؤیّ  مهمهمچنین  برخوردارند  یبیشتراسایر روحی و روانی 

 عملکهردی   مؤلّتفضایی،  - ر بر ساختار کالبدیمؤیّ املعاین سه میان دانده درمحیطی و زیباشناسی میزیس 

تهرین عامهل   مهم به مثاب  (8332 ،نصیریکیانی و   8333زیاری و همکاران،   8338فر، صابری  8313بیگی، )

مهورد   فضهایی و تهثییر ان را در محهدودة    -واریانس بهبود ساختار کالبدی  %80و بیر از  شده اس شناسایی 

 به توجاهها، فرم کالبدی، راه به سترسید و م ابر های شبک فم رّ ه دربرگیرندةمؤلّت کنده اینمطال ه تبیین می

 - غیره اس   بنابراین، برای بهبود سهاختار کالبهدی   و باف  رنگ، جنس، ،اب اد در کف و کالبدی جدارة کیتی 

نیز هماننهد سهایر    نوشتار پیر روکرد  در  توجاهها همؤلّتدیگر از  ه بیرمؤلّتفضایی شهر کرمانشاه باید به این 

در مشهابه  داده شد و نتایا فضایی نشان  - ساختار کالبدیعامل عملکردی و نقر ان در  ،های مشتلفپژوهر

توانهد توسه ه یها     ی ان مهی تهوجاه بهی و  توجاهکه  اس این امر  کنندةبیان گتتهپژوهر حاطر و مطال ات پیر

ه عامهل عملکهردی   دیگری ب  مؤلّتاز هر عامل یا  ارامر روحی و روانی بیر ههمراه داشته باشدمشاطرات را به

 جستار پیر رو نشان داده شده اس هخوبی در و این به وابستگی دارد

 بهسهازی،  ههای فم رّ ه دربرگیرندةمؤلّته این اس مورد بررسی در پژوهر حاطر   مؤلّتزیباشناسی دومین  

مهدی و  )اح شههری  ههای نشانه و بصری عطف نقاط خواناسازی و عمومی اندازهایچشم زیباسازی و ساماندهی

 عمومی تثسیسات و هاکاربری زیباسازی و و مبلمان شهری، ساماندهی هاناد، زیباسازی می(8331پور، حیرانی

ه نیز اسایر روحهی  مؤلّتریزان شهری به این مسئولین و برنامه توجاه و غیره اس   (2088)ریچارد لیارد،  شهر

گتتهه، در یهک   های پژوهر حاطر با مطال ات پهیر سینتایا برره را درپی داردو روانی مردم در شهر کرمانشاه 

بهه ایهن    یتوجاهبیو  شده اس ها تثکید همؤلّتبر این  ،یادشدهمطال ات در ه ندستهراستا قابل مطال ه و بررسی 

 بها مهتن   ی بهومی و مهرتبط  نمادهها  شکبی هاس فضایی شهر  - اشتتگی در ساختار کالبدی م نایبه هاهمؤلّت

 زمینه  شههرها   مناسهف در  مهندسی فرهنگیهرنوع یا ها و مبلمان شهری ناد، زیباسازی مییگاه انسانسکون 

جهای خهالی    ،به ان یتوجاهبیارمغان خواهد اورد و روحی و روانی را در هر شهری بهافزایر ارامر و اسایر 

 ه وجود خواهد اوردبه شودوزه در بسیاری از شهرها احساس میارامر را که امر

 محیطیزیس   مؤلّتی به ان شده اس   خیلی اندک توجاهمورد بررسی در پژوهر حاطر که   لّتمؤسومین 

 مهدیری   همچهون  یههای فم هرّ  برگیرندةها درهمؤلّته نیز مانند سایر مؤلّته این اس ( 8332 ،نصیری)کیانی و 

براین، بهرای بهبهود   بنها  های هوا و صهوتی اسه    شهری، الودگی عمومی فضاهای پاکیزگی و زباله دفع سیستم

در نوشهتار پهیر رو و    کرده نتایا مطال ات توجاهه نیز مؤلّتفضایی شهر کرمانشاه باید به این  - ساختار کالبدی

امنی  اجتماعی و زنهدگی سهالم کهه امهری      ی نی ،اناحتمالی ییر زیس  و تثجایگاه محیطبر  گتتهموارد پیر

رویه از منابع و الهودگی  ، استتادة بیان زیس  و تشریفمحیطبه  یتوجاهبیو  اشاره دارند اس بدیهی و اشکار 

 - بهر سهاختار کالبهدی    را بسیاری پیامدهای ناگوار تواندشناسی میزیباعامل  به توجاهبیمانند ه، زیس محیط

 دی تولید کندهو مشاطرات طبی ی و انسانی مت دا گذارد برجایفضایی شهر کرمانشاه 
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ت  بستر الزم برای پذیرش ساختار کالبدی فضایی مناسف منطبق با اسایر روحهی  توان گی میطور کلّبه 

رابطهه سهشن از نارسهایی در    ویهژه در شههر کرمانشهاه فهراهم نیسه  و در ایهن      بهه و روانی مردم در کشور مها  

ریزی شهری و مدیری  شههری  در نظام برنامه یهایهای اقتصادی و اجتماعی شهرسازی، ناهماهنگی زیرساخ 

نهایه  طه ف در   گرایهی و در های مربوط به مشهارک  ی و عرصهشور، ط ف بنیادهای مربوط به حکوم  محلّک

مراتبهی  جانبه و سلسهله توان در نگاهی همهشده را میکه نتایا یاد رودریزی و مدیری  شهری میبرنامه عرص 

 های ساختار کالبهدی یرد که چالرگبرمیهایی را دربیان کرد که در پژوهر حاطر، عرصه یهایهمؤلّتصورت  به

فضهایی متناسهف بها اسهایر      - سازی ساختار کالبدیکنده برای نهادینهفضایی را در شهر کرمانشاه بیان می -

فضهایی جههان،    -تا بتوان همگام با ساختار کالبدی  سازی الزم فراهم شودوحی و روانی شهروندان باید زمینهر

 هرهای کارامد و پایداری داش شه

 گیریتیجهن
مهرده، سهرد و   از فضهاهای دل ی شههری  انبهوهی   طرّاحبه  انسان یتوجاهبیبه ساختار جدید شهرها و  توجاهبا 

گونه م نا، متهوم و عملکهردی  هیچ ،ییتدور از هرگونه زیبایی و مطلوبکه به شودیدر شهرها مشاهده م روح بی

وندان و فضهای  بر شهر یعمیق تثییر ،شهر ةن زخمی بر چهرعنواو نازیبایی و الودگی بصری به کنندیرا القاء نم

کیتیه  در شههرها   بی هویتی و خلق فضاهاییگسیشته، بلجام هاینابسامانی بروز ،ان نتیج شهری داشته که 

طروری خود در این فضهاها   هایدلیل رفع نیازبه تنهاشده و شهروندان تبدیل  عادی ایلهمسئ به بوده اس  که

چشم  ی، بهشهروندان و فضاهای شهر ةشدگم  حلق مثاب به د و جایگاه زیبایی، سرزندگی و نشاطشونمیحاطر 

ونقل عمومی های تثییر وسایل حملتغیارهای مورد بررسی، متغیارکه بین م دهدنتایا پژوهر نشان می هیدامی

 زیباسهازی  و ساماندهی ازی،شهری، تثییر بهس و محیطی تبلیغات عناصر روزی، تثییر ساماندهیصورت شبانهبه

خهود  شهری بیشهترین طهریف فهازی را بهه     هاینشانه و بصری نقاط عطف خواناسازی و عمومی اندازهایچشم

 روحهی و روانهی شههروندان در محهدودة     ها، در ارتقاء سالم نقر پررنگ ان دهندةکه نشان انداختصا  داده

مهورد پهژوهر ارتبهاط     یهها  تمهامی شهاخص   بین اس  که ان ی بیانگرکلّتایا ن اس ه درنهای شهر کرمانشاه 

 ها و وجود مبلمان شهری در شههر زیباسازی خیابان هایتغیارتوان به مها میان ازجمل  داری وجود دارد م نی

سهازی فضهای روحهی و    ق و پیهاده تحقّه  ،ی در تقویه  مهما ها نیز نقر پررنگهمچنین این شاخص اشاره کرد 

ریهزی  برنامه کرده داشتن توجاهسازی ویژه شاخص زیباها بهارد و باید به تمام این شاخصروانی شهر کرمانشاه د

بهرد سهاماندهی و بهبهود سهاختار     راستای پیرریزان و مدیران شهری دربرنامه شده ازسویدقیق و سازماندهی

ریهزی  و برنامهه  یجاهتوبیو در صورت  و روانی شهروندان را بهبود بششد تواند ارامر روحیکالبدی فضایی می

لحهاظ روحهی و روانهی بهرای     بسهیاری از و ناامنی  گذاری برای ان، خساراتسرمایه ندادنو درکنار ان تشصیص

ریهز  بهازیگر و برنامهه  عنوان یگانهه  طروری اس  که دول  بهاین نکته  بیانپایان، در اورده بار خواهدشهروندان به

ر بر سازماندهی فضای شهری از جایگاه اصلی برخوردار بهوده  یّل مؤمراه با سایر بازیگران و عوامفضای شهری ه

با ایهن عامهل   شهرها  های نامناسف بر فضای روحی و روانی حاکم برتغیاره و ممؤلّتاهر و حذف بسیاری از و ک

گتتهه مهی توانهد    پیرهای همؤلّتریزی محیط روانی براساس ذیر اس ه مهندسی فرهنگی و برنامهپاصلی امکان

 داشته باشده و ارامر را برای شهر کرمانشاه درپیفرهنگی    توس

 منابع

 - یبرسهالم  روحه   یشههر  یعمهوم  یمناسف فضاها ینقر طرّاح یبررس(ه 8331) میالد پور،یرانیح  توران ی،احمد
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و  یعمهران، م مهار   یدر مهندسه  یکهاربرد  یهها پژوهر یالمللنیکنترانس بمقاالت مجموعهشهروندان،  یروان
 یهطوس نیرالدیخواجه نص یدانشگاه صن ت :تهران (ه83-8)صصه  ،یشهر  یریمد

سهاخ   انسهان  محهیط  در طبی هی  فضهاهای ( ادراس) بششهی ه روان(8331)مههدی، حدیثهه   ازیتها  زاده  ،اسهکوئی  باللی

-13(، 3) 3 انسهانی،  علهوم  و هنر در پژوهر تشصصی - علمی دوماهنام ه (طبی ی سبز فضاهای بششی ارامر)

 ه31

 در ت امهل  شهری شناسیزیبایی تبارشناسی بر تحلیلی (ه رویکردی8338شاهین  ایلکا، شها، ) ایلکا، مصطتی  هزادفر،ب

 مهدیری   دوفصهلنام  اجرایهیه   و راهبردی راهکارهای ارائ  با جهانی پیمایر و بررسی: شهر مدیریتی ساختار با
 ه30-83(، 30) 80 شهری،

 ه(خیابهان میردامهاد   مهوردی  )مطال ه   شههروندان  بر شهری هایبدنه روانی و وحیر تثییر بررسی(ه 8313بیگی، سمیه )
 تهرانه دانشگاه تربی  مدرس ریزی شهریهجغرافیا و برنامه ارشدکارشناسی نام پایان

مهوردی:    ری بر روح و روان شهروندان )نمونه های شهتثییر غنای بصری جداره (،8331نسیم )جاللیان،   هما ،حبیبیان

-322)صهصه   المللی انسان، م ماری، عمران و شهر،نکنترانس بیمقاالت مجموعه هشهر همدان(  بان مهدیخیا

 همرکز مطال ات راهبردی م ماری و شهرسازی: تبریز(ه 380

 فصهلنام   هاسهداباد  شههر  کالبهدی  و فضهایی  سهاختار  لتحوا بر رمؤیّ عناصر(ه 8331)سیاوش  مکرم، مرادی ازیتا  رجبی،
 ه11-83 (،3) 2 شهری، مرانع مطال ات

 در تتریحهی  و سبز فضاهای در ارامر احساس در رمؤیّ (ه عوامل8333اهلل  اشنویی، امیر  روستا، مجتبی )زیاری، کرام 

 ه833-833(، 31) 88 جغرافیایی، فضای پژوهشی - علمی فصلنام کاشانه  شهر

  مجلّ. شهروندان روان سالم  و شهری رفاهی فضاهای از مندیبهره میزان بین رابط  (ه بررسی8338فر، رستم )صابری
 ه31-13(، 2) 3پژوهر سالم ، 

 و تحقیقهاتی شهرسهازی   و مطال هاتی  ه تهران: مرکهز شهرها: الگو زبان(ه 8311رطا ) نوری، کربالیی کریستوفر، لکساندر،ا

 شهرسازیه  و مسکن وزارت م ماری

 دیهدگاه  از شههروندان  روانی و روحی سالم  در هاان نقر و شهر یعموم (ه فضاهای8332کیانی، اکبر  نصیری، اقبال )

-88)صهصه  پایدار،  زیس محیط و شهرسازی  ،مرما م ماری، یملّ همایر مقاالتمجموعه شهریه ریزیبرنامه

 همدانه متتح شهید ایحرفه و یفنّ دانشکدة(ه همدان: 8

 شههروندان  روانی ارامر ایجاد در زیباشناسانه کردهایعمل فضایی (ه تحلیل8333مجیدی خامنه، بتول  جنگی، حسن )

 ه 820-803(، 23) 1امایر محیط،   مجلّه (تهران شهرداری 8 نطق م :موردی نمون )

 ه38-28(، 3) 8ایرانشهر،   فصلنام(ه فضاهای عمومی و خصوصیه 8311پور، علی )مدنی

 8فصهلنام  پهژوهر رفهاه اجتمهاعی،     مومی شهره (ه جرم، خشون  و احساس امنی  در فضاهای ع8313توسا )امدیری، 
 ه  88-21(، 22)

 .رانیا امار مرکز تهران، همسکن و نتوس یعموم یسرشمار اینتا(ه 8333) رانیا امار مرکز

 مطال هات شهیروانه   کویر پارس: موردی نمون شهروندان  در ارامر شهری مبلمان نقر ه(8338) عبدالرطا مقدم،نورانی
 ه83-8 (،1) 3 شهری، مدیری  و عمران و جغرافیا

 ههای های باغهای درمانی با تثکید بر مؤلّته(ه اصول طرّاحی محوطه8333) محسن، کافی نازیتا  زجاجی  علی  نیکبش ،

 ه381-303(، 1) 3 شهری، مدیری  و طرّاحی نام ویژهه ایرانی باغ و درمانی باغبانی هایمحوطه شتابشر،
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