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 مقدمه 
برای   اجتماعی اقدام  و زندگی سالم شیوه  توسعه یکی که  امکان پذیر است طریق دو از اساس این بر سالمت  ارتقای

می سازد)مهرآیین،   امکان پذیر را سالم شرایط حیات در زیستن که است شرایطی ایجاد  دیگری و است سالمت

  دنبال  به اقتصادی را و محیطی کیفیت تنزل و شده  منجر افراد گریزی به جامعه نامطلوب عمومی (.فضاهای1392

اجتماعی  ارتباطات با بیماری ها از بسیاری محیطی، علوم بهداشت محققان اعتقاد به که است حالی در این  .دارند

  فشار  چاقی، اندازه  ضعیف به اجتماعی پیوندهای دیدگاه  این (.در1396دارند)رحیمی فرد و زمانی،   متقابل ارتباط

و بی   تعهد عدم مانند  ضعیف اجتماعی است. پیوندهای مضر سالمت انسان برای فیزیکی فعالیت عدم یا باال خون

  مانند  سالمت بر زیان بار رفتارهای  بروز در و خیریه داوطلبانه  گروه های در عضویت عدم و اجتماعی مسئولیتی

است)رحیمی فرد  مؤثر حتی خودکشی و تصادفات جنون، روانی، اختالالت مخدر، مواد و مشروبات الکلی مصرف

  دارای  سکونت، بستر و همچنین  شهری حیات سلول های عنوان به محله ها دور، گذشته های  از(.1396و زمانی،  

 کنان  سا در بین اجتماعی روابط زا بسیاری ساکنانشان بوده اند و محله و مرکز آن بسترساز زندگی در اساسی نقش

  شهرنشینی همچون دیگر پدیده های مصنوع انسان، در طول زمان  (.1396)بیضایی و همکاران،  بوده است  محله آن

(. به طوری که در هیچ یک از شهرهای جهان وجود  1390دچار تغییر، رشد و توسعه می گردد)سجادی و محمدی،

تفاوت فاحش این عوامل    نابرابری و عدم تعادل اجتماعی در ساکنان نواحی مختلف شهری پدیده جدید نیست اما 

در کشورهای در حال توسعه باعث تفاوت بین محالت قدیم و جدید شده که می تواند منجر به از هم پاشیدگی و  

دو شکل شدن محالت، عدم احساس تعلق و ابستگی به محل، عدم اعتماد متقابل و عدم امنیت اجتماعی و در نتیجه  

بهت احساس  های  اجتماعی)شاخص  پایداری  و  عدم  همکاران  دوستان،  خانواده،  با  افراد  ارتباطات  ،کیفیت  بودن  ر 

میزان   زیستن،  برای  زندگی  پیرامون  محیط  کیفیت  نسبی،  محرومیت  میزان  و  ترس  افسردگی،  اضطراب،  اجتماع، 

رضایت از درآمد، نوع شغل، رضایت شغلی و ...( محله گردد. به صورتی که در محالت و مناطق مسکونی جدید،  

ژگی های موجود در محالت قدیم از بین رفته همزیستی های اجتماعی و اقتصادی مردم، جایگزین هم نشینی  اکثر وی

(.از 1392های قومی مذهبی و همگونی کلیه شئون زندگی اجتماعی گردیده است)زارع شاه آبادی و همکاران،  

د را در سطح آن دارد، فضاهای  آنجایی که محله پس از خانه مکانی است که فرد، بیشترین برخورد و رفت و آم

عمومی عنصر مهمی در شکل گیری تعامالت اجتماعی در میان ساکنان آن است. در واقع فضاهای عمومی با دارا  

بودن ظرفیت های بالقوه در مرحله نخست این فرصت برابر را جهت ایجاد و برقراری کنش های اجتماعی در اختیار  

م در  دهند.  می  قرار  شهروندان  در سطوح کلیه  موجود  های  تقاوت  اجتماعی  تعامل  اولیه  انعقاد  از  پس  بعد  رحله 

اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی که پدید آورنده الگوهای رفتار متنوع است، خود زمینه ساز ایجاد روابط اجتماعی 

  فشارهای  و ایجاد استرس  باعث شهری  های  محیط در کردن (.کار2015احقر و رادفر،منسجم و پایدار خواهند بود) 

  بسیاری قرار محققان توجه مورد آن از رضایتمندی و سکونتی کیفیت محیط بنابراین شود،می مردم روی بر زیادی

  اجتماعی وضعیت  فردی،  زیادی نظیر متغیرهای  عوامل از متأثر می تواند  مسکونی محیط  از  است. رضایتمندی  گرفته

 مؤثر عوامل جمله (.از1397می کنند، می باشد)رحیمی و کرمی،   کید افراد تأ ادراک و فردی متغیرهای محله که بر

های  اجتماعی، سالمت بر  _فیزیکی اصولی و صحیح  است. ساماندهی شهری  محیط  کالبدی  _فیزیکی ویژگی 

  و  نشاط مختلف صور به می تواند می یابد،  شهری نمود طراحی حوزه  در آن از بخشی که شهری محیط  کالبدی
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 به اجتماعی و انسانی تعامالت تأمین از امروز انسان(.1396دهد)رحیمی فرد و زمانی،   را افزایش اجتماعی سالمت

  مورد  را شهروندان اجتماعی رکن، سالمت این  از  جبری محرومیت .  است مانده  باز زندگی رکن اساسی عنوان

  چنین  می اندازد. در به خطر را جامعه اقشار و  افراد کلیه  سالمت فرد، هر سالمتی خطر افتادن  به و  داده  قرار تهدید 

 )رحیمی فرد و   است سیاست گذاران و برنامه ریزان اولویت های  از مهمترین سالمت اجتماعی ابعاد به توجه فضایی

 (. 1396زمانی، 

 جسمی و فیزیکی هایجنبه صرفاً ایران در زندگی ارتقای کیفیت و سالمت حوزه  در شده  انجام مطالعات بیشتر

  در  امنیت حس مانند  سالمت  جنبه های روانی که حالی در  است، داده  قرار کید  تأ مورد  را سالمت شهروندان

 سرمایه به دستیابی اجتماعی و نشاط به منجر که آن اجتماعی جنبه های همچنین روانی و و بصری آرامش محیط،

  اهداف راهبردی توسعه پایدار اجتماعی و سالمت محالت،از  هستند  کننده سالمتی تعیین  ابعاد از می شود اجتماعی

  مضامینی چون توانمندسازی، افزایش قدرت و آزادی انتخاب، توسعه و گسترش مشارکت، ارتقای کیفیت زندگی، 

ظرفیت سازی نهادی، امنیت اجتماعی، مسئولیت پذیری و رفاه اجتماعی به شکلی گسترده می باشد)زارع شاه آبادی  

   (.1392و همکاران،

 

 مبانی نظری تحقیق 
  کنفرانس   این  در.  شد  مطرح 1976 سال  در  ملل   سازمان 2هبیتات   کنفرانس  در  بار  نخستین  برای  محیط  کیفیت  مفهوم 

  بودند   عبارت  نیازها  این   .دانستند  عدالت اجتماعی  و   انسان   اساسی  نیازهای   کردن  برآورده   با   مترادف   را  کیفیت محیط 

توسعه )رحیمی  درآمدهای توزیع عادالنه و فردی پیشرفت امکان و شرافت آزادی، بهداشت،  مسکن، شغل، غذا، از

  مکان،  کیفیت  کیفیت زندگی،  همچون  مفاهیمی  با   که  است   چندبعدی   مفهوم  محیط یک  (.کیفیت1397و کرمی،  

  معانی مشابه   عنوان   به   موارد  بسیاری   در   که  ی  طور  به  دارند؛   کاتی  زندگی اشترا   قابلیت  و   شهروندی  رضایت   و   ادراک

  به   ساکن اند،  آن   در   که   جمعیتی  به   را   رضایتمندی   و   حس رفاه   باال،   کیفیت   با  محیط  »یک.  می شوند  گرفته   نظر  در

هایی ویژگی  منتقل  نمادین  یا  اجتماعی  فیزیکی،  است  ممکن  که   واسطه  کرمی،   باشند،  و  کند)رحیمی  می 

  و   کات  ادرا  ارزیابی  و  پیمایش  از  حاصل  شاخص های ذهنیِ  طریق  از  معموالً  شهری  مسکونی  محیط  (.کیفیت1397

  داده های   از  حاصل  شاخص های عینی  از  استفاده   با   یا  آنان   سکونتی  محیط   و   شهری  از زندگی  شهروندان   رضایت

  مندیو بهره    رضایت مندی   میزان   خصوص  در   سیستماتیک   سنجشی  بدین وسیله   تا   می شود؛   اندازه گیری   ثانویه، 

اقتصادی  اجتماعی،  محیطی،  ویژگی های   از  شهروندان آید)براتی و    به دست  سکونت  محیط  کالبدی   و   فرهنگی، 

  بگذارد. محله،   منفی تأثیر  افراد  زندگی  بر  می تواند  کیفیت پایین با  محیط  می دهد،  نشان (.بررسی ها2013کاکاوند، 

مداخله   بالقوه  ابزار عنوان  به را عمومی سالمت رشد کنند،  می ارتباط برقرار آن با روز هر مردم که محیطی عنوان به

  ارتفاع   کم های یکسان،  ترا   در  مسکونی  مجموعه های  طراحی  مختلف  می گردد.الگوهای  موجب   زمینه  به  حساس

  نتایج   است  متوسط ممکن  اشغال  سطح  و  متوسط  ارتفاع  /اشغال زیاد  سطح  و  کم  ارتفاع  /کم  اشغال  سطح  و  زیاد

عامل افزایش    را   باال   کم های ترا  تحقیقات،   از  برخی.  باشد  داشته   روانی ساکنین  سالمت   بر   تاثیرگذاری   در  متفاوتی

دهنده مواجهه افراد و ارتقای تعامالت اجتماعی می دانند و در مقابل برخی دیگر بر این باورند که تراکم به واسطه  
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بر   تاثیر منفی  تواند  ازدحام می  باشد)میرغالمی و همکاران،  بروز  برخی محققین 1396تعامالت اجتماعی داشته   .)

 ادارکی   کم  ترا   وجود دارد. احساس  روانی  پریشانی  و فضا،  در   افراد  تعداد   ازدحام،  شاخص  مثبتی بین   رابطه   معتقدند

آنها به وجود می    پیچیدگی فضاها و سطوح باالی فعالیت ها در  و   ناخوانایی  فضا،  بودن   میزان محصور  دلیل  به  باال

(. برخی روانشناسان معتقدند شلوغی )ازدحام( و فاصله نزدیک و نامناسب بین افراد، به  1396آید)مدنی و همکاران، 

ضایعات جسمی، فیزیولوژیک و روانی منجر می شود و این ضایعات در قالب پرخاشگری، خودکشی و دیگر آسیب  

 (.1392منایی، های اجتماعی نمود پیدا می کند)طباطبایی و ت

 

 ها راه عوامل اجتماعی در مولفه فیزیکی پیاده 
 و ارتقای  های اجتماعیشبکه توسعه  در  تواند می کند،می حمایت  را  پیاده  حرکت که عملکردی نظام  و راه پیاده 

 از متأثر نوعیبه  توانمی را شهری فضاهای مداریپیاده  و  کنندگیباشد. دعوت مؤثر اجتماعی تعامالت سطح

 عمومی فضاهای به  پیوسته صورتبه  را کاربران که کرد قلمداد  آن  در موجود پشتیبان  و سازگار هایکاربری

 (.1391بین، کند)راست تقویت  را مداریپیاده  و بکشاند 

ی  نظاره  یا شرکت و مختلف های کاربری از  گیری بهره  توانایی  فضا، در  حاضر افراد  که  است  صورت این  در

  عنوان به  هرکدام که فضاست در جاری هایفعالیت  همگانی، فضاهای داشت. در خواهند  را مختلف هایفعالیت

 حال در که را دیگران تا آیندمی همگانی فضاهای مردم نیز به  کنند؛می  عمل ها فعالیت سایر پشتیبان برای عاملی

  به  یکدیگر از منفک های فعالیت  برای همگانی فضاهای  اگر بنابراین کنند؛  تجربه هستند، دیگری های فعالیت انجام

کند می تضعیف را افراد حضور و مداریپیاده  الزم برای بستر شود، قطعهقطعه و تفکیک هم از مجزا واحدهای 

و از محیط از سوی دیگر، سرچشمه   سویکرفتار تابع تأثیر متقابل عواملی است که از فرد از  (.1391بین،  )راست

  ی از سو  .باشد   بالعکس  ایو    یاجتماع  هیاز سطوح مختلف سرما  ای جهینت  تواند یم  شده ساخته   طی. کیفیت محرندیگیم

ی شود.  ممکن است منجر به زوال اعتماد و انسجام اجتماع  زیاداحتمالبه   یکیزیف  ط ینامطلوب در مح  راتییتغ  گر،ید

  دی عنوان یک تهدبه   یو اجتماع  یکیزیف  طیعدم کیفیت مح  ،دهدینشان م  که  وجود دارد  ی ادی، شواهد زدرهرصورت

ی اجباری  هافعالیت است .وقتی محیط خارج، از کیفیت خوبی برخوردار باشد،    شده   تصورمردم    سالمت  برایمهم  

ها تمایل دارند که به  تر باشد این فعالیت گیرند، ولی چنانچه شرایط کالبدی مناسبهمان تناوب صورت می اب  باًیتقر

درازا کشیده شوند. عالوه بر آن، نظر به اینکه در اینجا مکان و شرایط مردم را دعوت به مکث، نشستن، خوردن،  

و فضاهای شهری    هاابان یخوقوع خواهد پیوست. در  های اختیاری متعددی هم به  کند، فعالیتبازی کردن و غیره می 

فعالیتبی معدودی  تعداد  تنها  )نامناسب(،  می  کیفیت  وقوع  به به  که  دارند  عالقه  مردم  و  خانه  پیوندد  به  سرعت 

فعالیت 1390،  و همکاران  کرمونابرگردند) احتمال وقوع  دارد.  (.در یک محیط خوب،  متنوعی وجود  انسانی  های 

های  اند. فعالیتهایی هستند که به حضور دیگران در فضاهای عمومی وابستههای اجتماعی، آن دسته از فعالیتفعالیت

های گروهی مختلف و در نهایت،  پرسی کردن و مکالمه، فعالیتاجتماعی شامل کودکان در حال بازی، سالم و احوال

، یعنی همان دیدن و شنیدن ساده مردم  رفعالی غ های  اطهای اجتماعی، ارتبهای اجتماعی، ارتباطترین فعالیتفراگیر

 افتند:  های مختلف اتفاق میهای اجتماعی در مکانهای مختلف فعالیتدیگر است. گونه
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های عمومی، در فضای کار و غیره. ولی ها، در ساختمانها و بالکن در خانه، در فضاهای باز خصوصی مانند باغچه 

های اجتماعی،  دهند، موردنظر است. فعالیت هایی که در فضاهایی عمومی رخ میالیت در اینجا فقط آن دسته از فع

دهد که شرایط  (.این نشان می1393دهد)رحیقی یزدی ،در اثر حرکت و حضور مردم در یک فضا تصادفاً روی می

-ی را افزایش میهای اجتماعهای اجباری و اختیاری، احتمال وقوع فعالیت مناسب فضای عمومی برای وقوع فعالیت

مرکز  یی که در  هافعالیت کند. در یک بررسی آماری از  دهد. این ارتباط، در رابطه با طراحی کالبدی اهمیت پیدا می

ی پیاده در مرکز شهر هادان ی مها،  ، مشخص شد که تعداد خیاباناندگرفته صورت    1986در بهار و تابستان    کپنهاگ

ی شرایط کالبدی، اعالم شد که تعداد  ده است. موازی چنین پیشرفتی درزمینهسه برابر ش  1986و    1968ی  هاسال بین  

 (.1390و همکاران،  کرمونامردم ایستاده و نشسته هم سه برابر شده است )

 

 هاراهامنیت پیاده

( طبق تحقیقاتش، دریافت که اگر مسیر امنی وجود داشته باشد و  1994متحده )ونقل ایاالت ی پژوهش حملاداره 

های  ترین کیفیتروی دارند.احساس امنیت یکی از مهم جرم و جنایت در آن اتفاق نیفتد، نیمی از مردم تمایل به پیاده 

روی  کنندگان برای پیاده های مهم درخواستروی است. ایمنی از جرم و جنایت یکی از ویژگیمحیطی برای پیاده 

   .شدعامل غیر مهم تصور میعنوان یک که عبور از خیابانِ خطرناک به بود، درحالی 

 اند از: روی در سراسر مطالعات متعدد عبارتهای مهم برای پیاده ویژگی

ترین موضوع برای راه رفتن  عنوان مهم شناسی، امنیت و سهولت نزدیکی امکانات هست. سه عامل عمده را به زیبایی

 در محله نشان داد: 

 ( امنیت شخصی1 

 شناسی و ( زیبایی2 

 (.1393ی به مقصد)رحیقی یزدی، ( نزدیک3 

-ها و پیاده های نقلیه، کارکردهای دیگری در اطرافمان دارند. خیابانجایی وسیلهخیابان عالوه بر ایجاد امکان جابه

 شوند.  ترین اجزای شهر هم محسوب میهای عمومی یک شهر، زنده ترین مکانعنوان مهم ها به های آنراه 

های یک شهر جذاب  هایش. اگر خیابان رسد؟ خیابانکنید، چه چیزی به ذهنتان میفکر میکه به یک شهر  هنگامی

 کرموناکننده خواهد بود)کننده باشند؛ خود شهر هم کسلها کسلباشند، خود شهر هم جذاب خواهد بود؛ اگر خیابان

 (. 1390و همکاران، 

خیابان هم اگر  که  است  این  مشکل  اولین  ترسچنین،  از  شهر  وحشی  های  شهرو  باشند،  ایمن  و  گری  ترس  از  ها 

که یک شهر یا بخشی از آن، خطرناک است و یا مثل جنگل   گویندکه مردم میگری ایمن خواهند بود. وقتیوحشی

-که پیاده کنند. درحالیهای آن قسمت شهر، احساس امنیت نمیروی ماند، منظورشان این است که مردم در پیاده می

ها  رویهای درمانده از خطر نیستند. پیاده برند و قربانیصورت غیر منفعل سود نمیا، از ایمنی آن به هها و پیاده روی

گری نقش  طور فعال در دوام تمدن شهرها و مقابله با وحشیکنندگانشان به های اطراف و استفاده به همراه کاربری

 یشان، حفظ امنیت شهر است. هاروی های شهر و پیاده دارند. پس درواقع کارکرد اصلی خیابان
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 سکونتی  گونه های فضایی الگوی

می باشند، اخیرا در تئوری های طراحی شهری »شهرسازی نوین«، »رشد   سالمتی  با   رابطه  در  که  محله  از  ویژگی هایی

محله  هوشمند« و »نوشهرگرایی« مطرح شده اند که اغلب این مطالعات با پیکره بندی های فضایی متفاوت، اهمیت  

های پیاده مدار، میزان اتصال باالی خیابان ها و اختالط کاربری را مد نظر قرار می دهند.برخی مطالعات، تاثیر پیکره  

( و 2014و همکاران،    3بندی فضایی بر سالمت را مبنای معیار دسترسی فیزیکی و میزان اتصال خیابان ها )مارشال 

( را مورد مطالعه قرار داده اند. از لحاظ شکلی،  2015همکاران،    و  4برخی دیگر معیار نفوذ پذیری بصری )سوث 

اغلب گونه های سکونتی قابل شناسایی در غالب چیدمان محیطی، بلوک های منفرد، بلوک های ردیفی و ترکیبی 

از سایر بلوک هاست، لیکن نحوه تفکیک قطعات بر مبنای سه الگو که خود ابعادی از سازماندهی اجتماعی شامل 

ترسی، نوع تملک و منابع هستند، میزان عمومی و خصوصی بودن را نشان می دهد.در واقع بسیاری از فعالیت ها  دس

 (.2014و همکاران،    5در فضای شهری، وابسته به شدت فصل مشترک فضای خصوصی و عمومی است)دو ارادو 

این   از  و  فضا  گردش  نحوه  کننده  تعیین  نواحی،  تفکیک  الگوی  در  بنابراین  باشد.  می  اجتماعی  زندگی  حیث 

راهنماهای طراحی شهری، نزدیکی به فضاهای باز عمومی، مکررا به عنوان ویژگی مهم برای پیشبرد نتایج سالمت  

 روانی، جسمانی و اجتماعی مطرح می شود.

  محدودسازی فعالیت   یا  و  توانمندسازی  که  هستند  منابعی  و  پایدار  الگوهای متقابلِ  هاساختار  ساکنین،  زیسته  تجربه  در

به بازتولید شدن از طریق فعالیت های اجتماعی را دارند. بنابراین    تمایل  ساختارها  همچنین   دارند؛   عهده   بر   را  اجتماعی

 رفتارها و قواعد هم واسطه و هم نتیجه فعالیت های عامالن انسانی هستند.

 
 (1396سالمت اجتماعی )میرغالمی و همکاران،مدل بررسی اولویت ها جهت پر کردن فضای خالی بین محیط محله و 

 

 
3 Marshall 
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 بررسی ارتباط بین امنیت اجتماعی و سالمت اجتماعی
طور گسترده، با میزان سالمت اجتماعی افراد در ارتباط است، امنیت اجتماعی است که فقدان  یکی از عواملی که به 

افراد در چارچوب -پذیری صحیح آنعدم جامعه  های اجتماعی و درنتیجهسالمت اجتماعی، حاصل عدم جذب 

ها و مسائل اجتماعی و حفظ نظم اجتماعی و در نهایت  بنابراین سالمت اجتماعی عامل مهمی در کنترل آسیب  هاست؛

های اجتماعی نقش ریزی(.امروزه کیفیت روابط اجتماعی در برنامه1393تأمین امنیت اجتماعی است)رحیقی یزدی،  

 ها و تخصصی شدن امور که به گسترش جریان تمایز ا گسترش و تفکیک نقش مهمی را بر عهده دارد. چرا که ب

جهت که فرد را در برابر  گیرد.از یکسو این شرایط از این انجامد، فرد در برابر دو نیروی متناقض قرار میپذیری می

ی آزادی فرد  انتخاب، زمینهدهد و افزایش قدرت  های متعدد قرار داده است، قدرت انتخاب او را افزایش میانتخاب

شود و در  کند. از سوی دیگر به جهت تخصصی شدن امور، در تمام اجزای زندگی به دیگران وابسته میرا فراهم می

شود. این وضعیت متناقض در روابط اجتماعی بر از حد به دیگران، ناخواسته آزادی وی محدود میاین اتکای بیش 

بح ازجمله  اجتماعی  مسائل  میتمام  تأثیر  نیز  امنیت  کالنث  خصوصاً  تفکیک  شهرگذارد.  جهت  به  یکسو  از  ها 

 یابد.ها، روابط اجتماعی گسترش میازپیش نقشبیش 

رود  ماند و به عمق نمیشوند و از سوی دیگر روابط در سطح میهای دیگر وابسته میافراد برای بقای خود به موقعیت 

-کنند، میها ارتباط برقرار میگیرند و با آن های گوناگون قرار میر موقعیتو افراد کمتر از پیش، کسانی را که د

یزدی،    شناسند این1393)رحیقی  بر  نیست، در حین  (.عالوه  برخوردار  تداوم گذشته  و  پایداری  از  این روابط  که 

اعتنایی چهره، بیداشتن خود از دیگران و کاهش روابط نخستین و چهره به    سطحی بودن آن درنهایت منجر به دورنگه 

ها،  داشتن رابطه اجتماعی با تعداد محدودی از افراد، تضاد نقشها، محدود نگه به دیگران به جهت عدم اعتماد به آن

شود.از سوی دیگر ناامنی اجتماعی نیز تأثیر نامطلوبی بر سالمت اجتماعی جامعه دارد.  انتظارات از دیگران و ... می

اند نیز تأثیر گذارد. ناامنی ی غیرمستقیم از جرم داشتههایی که تجربهزندگی قربانیان آن، بر آن تواند فراتر از  ناامنی می

نظمی را ایجاد کند که در آن، شهروندان قادر به اعمال کنترل غیررسمی بر اجتماع خود نیستند  تواند فضایی از بیمی

رساند و منجر به افت روحیه  یشتر از خود جرم زیان میشود..ترس از جرم، بو بنابراین ترس منجر به افزایش جرائم می

شود.ترس و ناامیدی در طی زمان، تأثیرات مخرب و منفی بر کیفیت زندگی دارد و منجر به مراقبت و  در جامعه می

اعتمادی را  دارد و میزان بیهای اجتماعی بازمیها را از فعالیتشود. آنمحافظت غیرضروری مردم از خودشان می

(.بنابراین احساس امنیت اجتماعی از جمله عوامل مؤثر بر سالمت 1390و همکاران،    کرمونادهد)جامعه افزایش می  در

ای بین سالمت اجتماعی و امنیت اجتماعی در جامعه وجود  توان گفت که رابطه دوسویهبنابراین می  اجتماعی است؛

سازد.  خوبی آشکار میی بین سالمت اجتماعی و امنیت اجتماعی را به  نیز، رابطه  6دارد.توجه به هرم نیازهای مازلو 

نیاز را در یک هرم جایمازلو  انسان  اساسی  دارای  های  است که  پایین   5داده  طبقات  نیازهای  طبقه است.  هرم  تر 

های  گیرند که نیاز ه فرد قرار میهای طبقات باالتر فقط وقتی موردتوجدهند. نیازتر ولی کمتر حیاتی را نشان میپیچیده 

تر چندان  ی باالتر حرکت کرد، نیازهای طبقات پایین تر برطرف شده باشند.هرگاه نیازهای فردی به طبقهطبقات پایین 

به  هم  اگر  بود.  او نخواهد  توجه اصلی  طبقه مورد  نیاز در  به یک  پایین صورت موردی  به  های  پیدا کند  احتیاج  تر 

 برد؛ ویت آن نیاز را باال میصورت موقتی اول

 
6 Maslow 
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گردد. چهار طبقه اول هرم مازلو »نیازهای پایه« یا »نیازهای فقدانی« تر برنمیصورت دائمی به طبقه پایینولی هرگز به 

 نام دارند. 

 طبقه اول:  

 (1393جسمانی و فیزیولوژیکی شامل خوردن، نوشیدن، نفس کشیدن و ... )رحیقی یزدی، 

 طبقه دوم: 

امل امنیت شخصی در برابر جرائم، امنیت مالی و شغلی، بهداشت و سالم بودن، امنیت در برابر حوادث و  امنیت ش 

 ها و ...بیماری

 طبقه سوم:  

ها، تعلق داشتن و پذیرفته شدن.  ی پشتیبان و روابط مناسب داشتن با انسان اجتماعی شامل دوستی، صمیمیت، خانواده 

ای  های حرفههای مذهبی، سازمانهای ورزشی، اداره، گروه ای بزرگ )مانند باشگاه هتواند از سوی گروه این نیاز می

تحصیل    های اجتماعی کوچک )مانند اعضای خانواده، همسر یا دوست نزدیک، معلم، همکار یا همو ...( یا گروه 

 نزدیک، اشخاص مورد اعتماد و ...( ارضا شود.  

شدنی  ها را دوست داشته باشند. در نبود چنین پذیرفتهدیگران دوست داشته شوند و آن افراد همچنین نیاز دارند توسط  

 گیرد. فرد در معرض تنهایی، اضطراب اجتماعی یا افسردگی قرار می

 طبقه چهارم:  

 احترام به خود«، »رضایت از خود« و »احترام به دیگران.» رضایت و احترام شامل نیاز به احترام و رضایت، 

 طبقه پنجم:  

-بخش( نیاز به تعلق و پذیرش در اجتماع، نیازهای ذهنی و فکری، نیازهای زیبایینیازهای متعالی )نیازهای انگیزه 

گیرند. نیازهای ذهنی و فکری شامل نیاز انسان به گسترش شناختی و نیاز به خودشکوفایی نیز در این دسته قرار می

 شوند.  ذهن و فکر و هوش خود می

شناختی، نیاز  شوند. نیازهای زیباییی ذهنی و فکری شامل نیاز انسان به گسترش ذهن و فکر و هوش خود مینیازها

شناختی دلپذیر باشد.  انسانی برای رشد کردن و رسیدن به خودشکوفایی و نیاز به چیزهایی است که ازلحاظ زیبایی

هایش و تالش برای شکوفا کردن ها و استعداد ابلیتشکوفایی، نیاز غریزی انسان برای استفاده حداکثر از همه قخود

دهد که او ازلحاظ  (.به اعتقاد مازلو مرحله نهایی تکامل فرد وقتی رخ می1393هاست )رحیقی یزدی،  همه پتانسیل

های یک تا چهار( احساس امنیت و آرامش کند. در چنین وضعیتی، او تمرکز  اش )طبقههای پایهبرآورده شدن نیاز

شدن به یک انسان مؤثر، خالق و دارای بینش و بصیرت  اش برای تبدیل بر شکوفا کردن استعدادهای نهفته  خود را

ای که ازنظر اجتماعی سالم باشد، باید اعضای  خواهد گذاشت.با توجه به توضیحات فوق، برای دستیابی به جامعه

توان  ی باال میطور از نگاره تأمین باشند و همانجامعه ازنظر دسترسی به امکانات اولیه و نیازهای اساسی زندگی خود  

ای بین نیاز به امنیت  سویهرود. البته رابطه دوهای انسان به شمار میترین نیازترین و اساسیفهمید، نیاز به امنیت از مهم

به  دارد.  وجود  اجتماعی  اینگونه و سالمت  بر  که عالوه  نیاز ای  هرم  مطابق  نیکه  تأمین  مازلو،  انسان  های  امنیت  از 

ساز نیازهای دیگران و تأمین سالمت اجتماعی )که وابسته به رده سوم تا پنجم هرم است( باشد، عالوه  تواند زمینه می

تواند به افزایش احساس امنیت کمک کند.سالمت اجتماعی شرط کافی تحقق احساس  بر آن سالمت اجتماعی نیز می
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اجتماعی است. علیزیرا در ح  امنیت اجتماعی در جامعه است؛ تولید  امنیت یک  اینقیقت  که ادراک ذهنی  رغم 

ترتیب  این گیرد. بهامنیت نقش اصلی را دارا است.اما احساس امنیت در تعامالت یا روابط دیگر اجتماعی شکل می

انتقال پیدا کند که افراد  درستی  تواند به کند. زمانی این احساس میامنیت یا عدم امنیت توسط اجتماع انتقال پیدا می

 (.1393جامعه از سالمت اجتماعی برخوردار باشند)رحیقی یزدی ،

 های دلبستگی مکانیمدل

 کند. ( به دو مدل از دلبستگی مکانی )مدل معنای واسطه و مدل تجربی( اشاره می2003) 7استدمن

 مدل معنای واسطه 

های فیزیکی یت محیطی آن دارد. در این مدل، ویژگیدهد که معنای یک محیط بستگی به کیفاین مدل نشان می

پیش به  را  بااین بینی میطور مستقیم حس مکان  به حال، آنکنند.  را که  معانی سمبولیک یک مکان  ی خود  نوبهها 

 دهند.  می ها در ارتباط است، مانند وابستگی را تحت تأثیر قرارباارزش

ک مکان دارای تأثیر بر دلبستگی مکانی که بسیار پیچیده است، دارد  های فیزیکی یکند که ویژگیاستدمن ادعا می

 (. 1393شود )رحیقی یزدی، سازی اثرات غیرمستقیم معنای نمادین آشکار میو تنها از طریق مدل 

 مدل تجربی 

را برای  رفتارها و تجربیات گذشته در مکان یا در منطقه ممکن است دیدی را ایجاد کند که از طریق هر کاربر، معانی  

 ها نسبت دهد. مکان

 

 عوامل مؤثر بر دلبستگی اجتماعی 

نامد  می "سنخ مردم"ها را از ( آن 1997پیوندهای اجتماعی، احساس امنیت، اعتماد و ... متغیرهایی هستند که بوالن )

است که دلبستگی  های محیط مربوط  گیرند. متغیرهای اخیر به ویژگیقرار می  "سنخ مکان"و در مقابل متغیرهایی از  

(.ارتباط مثبت بین فرد و مکان کالبدی  1393نماید )رحیقی یزدی،  کند یا از رشد آن جلوگیری میمکانی را تسهیل می

که کسب تجارب و برقراری و احساس رضایت روحی او، با ارتباطات اجتماعی موجود در مکان در رابطه است . چنان

 نماید.  افتد، امکان معنا بخشیدن به آن را برای وی میسر میاتفاق میتعامالت اجتماعی که برای فرد در مکان 

 اند:  در این رابطه دو عامل حائز اهمیت 

   هویت مکان که وابسته به خاطرات مشترک و زمان است و دلبستگی به آن؛

از تجربه بعد  ارتباطات اجتماعی که در بنابراین کیفیات کالبدی تنها یک  اتفاق  مکان  ی مکان هستند و اهمیت  ها 

نباید مورد غفلت قرار گیرند. چنان می که برخی از محققین، دلبستگی به مکان را مبتنی بر مشارکت مردم در  افتد 

تر از کالبد  اند که نقشی مساوی و یا حتی مهمهای اجتماعی و تعامالت فرهنگی، دانستهمکان، میزان اشتغال در شبکه 

 مکان دارند.  

یابد و قدرت دلبستگی به  ها در مکان، توسعه میرشد تعامل مثبت افراد و تطابق اجتماعی آن  دلبستگی به مکان با 

 شود:مکان با میزان و قدرت این ارتباطات، ارتباط مستقیم دارد. بر این اساس دلبستگی مکانی با سه عامل بیان می

 های گروهی و فردی کاربران مکان؛ویژگی

 
7 Stedman 
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 مکان؛میزان تماس و صمیمیت افراد در 

 (. 1393های گروهی و مراسم جمعی)رحیقی یزدی، میزان مشارکت در فعالیت

های  های اجتماعی محلی، بر دلبستگی به اجتماع( متغیرهای مدت اقامت و شبکه 1974از نگاه کاساردا و جانویتز )

ی دلبستگی به اجتماع  نده بینی کنها، ثبات مسکونی در واحدهای همسایگی بهترین پیشمحلی تأثیر دارد. به اعتقاد آن

 محلی است. 

دهد  ها بر این پایه استوار است که ثبات، امکان آشنایی و برقراری ارتباط در میان همسایگان را افزایش میاستدالل آن 

کند. از سوی دیگر، تحرک، تعامالت مداوم  و پیوندهای اجتماعی رسمی و غیررسمی را در میان ساکنان تقویت می 

کند؛ در محالتی که تحرک جغرافیایی باالست، برای ساکنان دشوار خواهد بود که شناختی  پیوسته را محدود میو 

از یکدیگر کسب کنند و با سایر افراد در روابط گروهی انسجام یابند.روابط اجتماعی به تعامالت میان همسایگان 

و   ابزار  گرفتن  قرض  یا  دادن  قرض  مانند  مواردی  و  دارد  بچهارجاع  از  نگهداری  غیررسمی، لوازم،  مالقات  ها، 

برمی در  را   ... و  اضطراری  مواقع  در  کمک  همسایگاندرخواست  تعامالت،  این  طریق  از  را    گیرد.  یکدیگر 

های  های همسایگان در مکانی تماسدهند. بخش عمده موردحمایت احساسی، شخصی، ابزاری و اطالعاتی قرار می

ها( با ایجاد فضایی ها )برای مثال فضاهای سبز و پارک گیرد. این مکانتفریحی و ... صورت میآموزشی، ورزشی،  

ی خود موجب تقویت حس اجتماعی و دلبستگی  نوبه کند، تعامل نیز به مطبوع و جذاب تعامل همسایگان را تسهیل می

 شود. مکانی می

ی  شود که برای توسعهوجب تقویت اعتماد عمومی میفضاهای عمومی م ی دیگر، امکان مالقات ساکنان در از جنبه 

تواند  سرمایه اجتماعی در واحدهای همسایگی ضروری است. میزان باالیی از تعامل اجتماعی در میان ساکنان می

شود ساکنان  (.ترس از تبهکاری موجب می1390دلبستگی به واحدهای همسایگی را ارتقا بخشد )کافی و فتحی،  

ی دلبستگی به اجتماع محلی را کاهش  دارند. ترس، دامنهای عمومی و رویدادهای محلی دورنگه هخود را از مکان

 انجامدپذیری بیشتر میدهد و ممکن است اجتماع را به خانه و منزل مسکونی محدود کند. ترس به احساس آسیبمی

 پذیری، فرسایش دلبستگی به اجتماع محلی را به دنبال دارد. و آسیب

اطمینان  کنند که از محیط آشنا و قابلهمسایگی همچنین نوعی احساس امنیت فیزیکی و روانی را تأمین میواحدهای  

های  تنها به ساکنان، مرزبندیآیند. این واحدها نه شود. واحدهای همسایگی یکی از منابع هویت به شمار میناشی می

ها را برای  که افراد نام مکان سازند. هنگامیخص میکنند، بلکه حدومرزهای اجتماعی را نیز مشفضایی را عرضه می

کنند، درواقع، به هویت بخشی محل سکونت خود اتکا  شناساندن وضعیت اجتماعی کلی خود و دیگران استفاده می

   .دارند

 

 عوامل موثر بر تعامالت اجتماعی 

ارها و نقش های معین خود به آن  افراد بر اساس منافع خود ارتباطات اجتماعی را شکل داده و بر اساس توقعات هنج

می پردازند. بنابراین نحوه حضور فرد در مکان به همراه سایرین عاملی قوی در تصمیم فرد برای ماندن در آن است.در 

این راستا حتی ممکن است افراد در جست و جوی مکان هایی که در آن افرادی با خصوصیات مشابه آنها به لحاظ  

اقتصادی، الگوی زندگی، تحصیالت، درآمد، نحوه تربیت کودکان و نژاد مشابه حضور  طبقه، قوم، مذهب، گروه  

دارند، بشناسند.اما با آنکه همگن بودن افراد مشوق مالقات و افزایش تعامل با مکان های فیزیک و اجتماعی و در  
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ت را  و آزاد  اجتماعی غنی  های  است، در عین حال مکان  به آن مکان  دلبستگ  ارتقای  واقع  نتیجه  کنند. در  جربه 

فضاهای عمومی با دارا بودن ظرفیت های بالقوه در مرحله نخست این فرصت برابر را جهت ایجاد و برقراری کنش 

های اجتماعی در اختیار کلیه شهروندان قرار می دهند. در مرحله بعد پس از انعقاد اولیه تعامل اجتماعی تقاوت های  

فرهنگی که پدید آورنده الگوهای رفتار متنوع است، خود زمینه ساز ایجاد   موجود در سطوح اجتماعی، اقتصادی و

(.حوزه عمومی فضایی است که در آن فرد به بیان  1394روابط اجتماعی منسجم و پایدار خواهند بود)احقر و رادفر،

ورد  خویش در ارتباط با دیگری می پردازد. ویژگی این حوزه جمع شدن اشخاص خصوصی گرد هم و بحث در م

عالیق عمومی است. لذا این پدیده اجتماعی باید در دسترس تمام شهروندان قرار گیرد. دو عامل کالبد و پیش بینی  

و خلق رویدادهای اجتماعی از عوامل تاثیر گذار در حضور و تعامل اجتماعی افراد است که در ارتقا حس تعلق به  

ی شناخت فضا و ابعاد مختلف فضای عمومی و ارتقا فرصت  مکان نیز موثر است.  بهره گیری از توان های اجتماع

(.کیفیات کالبدی یک  1394های مشارکت در حیات جمعی در خلق یک فضای عمومی موثر است)احقر و رادفر،

فضای عمومی مدیون وجود عناصر طبیعی است که منجر به افزایش هیجان و سرزندگی محیط، امکان استراحت، 

یشتر برای مردم می شود. همچنین از عوامل تاثیر گذار در ارتقای جنبه های کالبدی  تجارب خوشایند و سالمت ب 

فضاهای کالبدی، یادمان ها، پله ها، آب نماها، و سایر عوامل موثر در تشویق افراد به حضور و ماندن و تعامل می 

 باشد.  

محصوریت، بدنه ها، پیوستگی کالبدی    تعیین و یکپارچگی فضا، ابعاد، تناسبات، انعطاف پذیری، فرم، هندسه مصالح،

بیانگر تجربه مستقیم فضا، مردم و   با محیط  و فضایی بر ادراک انسان موثر است.نیاز انسان مبتنی بر تماس مستقیم 

فعالیت های اجتماعی همچون تعامل با آشنایان، گردهمایی، قدم زدن، بازی، تفریح و در کنار آن ورزش، فعالیت 

رقابت و ... می باشد که در ایجاد تصویر ذهنی مطلوب افراد از رفاه، پویایی و هیجان، کسب  های جسمانی، امکان  

تجارب جدید و آموزش محیطی، نقش مستقیم دارد. از دیگر نیازها فراهم بودن امکان مشاهده و نظارت دیگران و  

ودن فضاست در کنار آن نیاز انسان  اتفاقات و رویدادهای پیرامون که یکی از عوامل تعیین کننده در میزان پاسخگو ب 

به پیچیدگی و امکان کشف فضا می تواند توسط خلق فضاها و منظره های متنوع، فعالیت های گوناگون با هدف  

با   امنیت  به  نیاز  آید،  به وجود  از فضا  بازدیدکنندگان  ایجاد حرکت در  تنوع، جاذبه و تجارب گوناگون و  تامین 

مکان ادارک محیط، ایجاد تصور از مکان و ارزش های زیبایی شناسانه مکان و  عواملی چون رویت پذیری فضا ا

 (.1393نهایتا کنترل مکان با استفاده از اشکال مختلف مکانیکی و طبیعی قابل تامین است)قنبران و جعفری، 

 

 نتایج 
مختلف شهری پدیده جدید  در هیچ یک از شهرهای جهان وجود نابرابری و عدم تعادل اجتماعی در ساکنان نواحی 

نیست. اما تفاوت فاحش این عوامل در کشورهای در حال توسعه باعث تفاوت بین محالت قدیم و جدید شده که  

می تواند منجر به از هم پاشیدگی و دو شکل شدن محالت، عدم احساس تعلق و ابستگی به محل، عدم اعتماد متقابل 

داری اجتماعی)شاخص های احساس بهتر بودن ،کیفیت ارتباطات افراد با  و عدم امنیت اجتماعی و در نتیجه عدم پای

خانواده، دوستان، همکاران و اجتماع، اضطراب، افسردگی، ترس و میزان محرومیت نسبی، کیفیت محیط پیرامون  

ت  زندگی برای زیستن، میزان رضایت از درآمد، نوع شغل، رضایت شغلی و ...( محله گردد. به صورتی که در محال



 
  

نیساکن یمحله با سالمت اجتماع یعوامل اجتماع انیارتباط م یبررس  مشهرستان جهر یمورد مطالعه   ⁞ 34 

 

و مناطق مسکونی جدید، اکثر ویژگی های موجود در محالت قدیم از بین رفته همزیستی های اجتماعی و اقتصادی  

مردم، جایگزین هم نشینی های قومی مذهبی و همگونی کلیه شئون زندگی اجتماعی گردیده است)زارع شاه آبادی  

 در اساسی نقش دارای سکونت، بستر نینو همچ شهری  حیات سلول های  عنوان به (.محله ها1392و همکاران،  

بوده   محله آن کنان سا در بین اجتماعی روابط از بسیاری ساکنانشان بوده اند و محله و مرکز آن بسترساز زندگی

 شهروندان اجتماعی رکن تعامالت اجتماعی و انسانی، سالمت از جبری (.محرومیت1396است)بیضایی و همکاران،

می اندازد.   به خطر را جامعه اقشار و افراد کلیه سالمت فرد، هر سالمتی خطر افتادن به  و داده  قرار تهدید  مورد را

است)رحیمی  سیاست گذاران و برنامه ریزان اولویت های از مهمترین سالمت اجتماعی ابعاد به توجه فضایی چنین در

است.   شهری محیط کالبدی  _فیزیکی ویژگی های  اجتماعی، سالمت  بر مؤثر عوامل جمله (. از 1396فرد و زمانی، 

می   شهری نمود طراحی حوزه  در آن از بخشی که شهری محیط کالبدی  _فیزیکی اصولی و  صحیح ساماندهی

( چنین بیان  1398سلطانی و همکاران)(..دهد را افزایش  اجتماعی سالمت  و  نشاط مختلف صور  به  می تواند  یابد،

های فردی آنها بوده و در مرحله بعدی، اجتماع محله    سالمت روانی افراد در وهله اول تحت تاثیر ویژگیکردند که  

تواند تغییرات معناداری را در متوسط سالمت روانی ساکنان محله های مختلف ایجاد کند. توجه به تامین امنیت    می

روانی در محیط شهری شناخته    اسب شهرها و محالت و مواردی از این قبیل برای ارتقای سالمتاز طریق طراحی متن

بیان شده در این پژوهش، چنین استنباط می شود که وجود امنیت در محله موجب  شده است.   به مباحث  با توجه 

هدید می کند و زمینه  حفظ حریم زندگی خانوادگی و رهایی از خطرات و تهدیدهایی است که ساکنان محالت را ت

برخورداری از فرصت ها و امکانات محلی به شکلی منطقی و صحیح را فراهم می کند. به عبارت دیگر در توسعه  

محله ای، امنیت رکن اساسی است. نظام بخشی در مناسبات و سازمان دهی امکانات جهت بهره گیری جمعی برای  

ه های شهری است. مراد از امنیت اجتماعی این است که هر فردی در استفاده همگان نیازمند تامین امنیت درونی محل

محل زندگی خود و اجتماع محلی احساس آرامش و آسایش کند و با اطمینان خاطر و به دور از نگرانی مشغول 

ها و مسائل اجتماعی و حفظ نظم  سالمت اجتماعی عامل مهمی در کنترل آسیب(. 1390زندگی خود باشد)معمار،  

هایی  تواند فراتر از زندگی قربانیان آن، بر آناجتماعی و درنهایت تأمین امنیت اجتماعی است. ناامنی اجتماعی می

نظمی را ایجاد کند که در آن،  تواند فضایی از بیاند نیز تأثیر گذارد. ناامنی میی غیرمستقیم از جرم داشتهکه تجربه 

بر غیررسمی  کنترل  اعمال  به  قادر  می  شهروندان  جرائم  افزایش  به  منجر  ترس  بنابراین  و  نیستند  خود  -اجتماع 

در نظریه نیازهای مازلو، امنیت شامل امنیت شخصی در برابر جرائم، امنیت مالی و شغلی، (.1393شود)رحیقی یزدی،  

ناامنی و ناامید ها و ... می باشد.  بهداشت و سالم بودن، امنیت در برابر حوادث و بیماری به  ترس از جرم،  ی منجر 

-دارد و میزان بیهای اجتماعی بازمیها را از فعالیتشود. آنمراقبت و محافظت غیرضروری مردم از خودشان می

 سالمت اجتماعی شرط کافی تحقق احساس امنیت اجتماعی در جامعه است؛.دهداعتمادی را در جامعه افزایش می

که ادراک ذهنی امنیت نقش اصلی را دارا است. اما  رغم اینزیرا در حقیقت امنیت یک تولید اجتماعی است. علی

ترتیب امنیت یا عدم امنیت توسط اجتماع  این گیرد. بهاحساس امنیت در تعامالت یا روابط دیگر اجتماعی شکل می

ی برخوردار درستی انتقال پیدا کند که افراد جامعه از سالمت اجتماعتواند به کند. زمانی این احساس میانتقال پیدا می

  افراد   آشنایی و  همسایگی روابط  نقش که  با توجه به مباحث بیان شده در این پژوهش، چنین استنباط می شود.باشند

  کالبدی   و  فضایی  ساختارهای   نقش  از   بیش   روحی روانی  پیوندهای   ایجاد   در  اجتماعی  ساختارهای   و  عوامل  کل  و در 
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  دلبستگی   مثبت  شاخص  سبز،  مناطق  وجود  زیبا و  ساختمان های  وجود  آرام،   مناطق  مانند  است. ویژگی هایی  محله  در

 (.1397هستند)رحیمی و کرمی،  محله به

ارتباط مثبت بین فرد و مکان کالبدی و احساس رضایت روحی او، با ارتباطات اجتماعی موجود در مکان در رابطه  

افتد، امکان معنا بخشیدن  فرد در مکان اتفاق میکه کسب تجارب و برقراری تعامالت اجتماعی که برای است. چنان

اند: هویت مکان که وابسته به خاطرات مشترک  نماید. در این رابطه دو عامل حائز اهمیتبه آن را برای وی میسر می

ارتباطات  ی مکان هستند و اهمیت  بنابراین کیفیات کالبدی تنها یک بعد از تجربه  و زمان است و دلبستگی به آن؛

که برخی از محققین، دلبستگی به مکان را  افتد نباید مورد غفلت قرار گیرند. چنانها اتفاق میاجتماعی که در مکان

شبکه در  اشتغال  میزان  مکان،  در  مردم  مشارکت  بر  دانستهمبتنی  فرهنگی،  تعامالت  و  اجتماعی  نقشی  های  که  اند 

ها در  دلبستگی به مکان با رشد تعامل مثبت افراد و تطابق اجتماعی آن.دتر از کالبد مکان دارن مساوی و یا حتی مهم

یابد و قدرت دلبستگی به مکان با میزان و قدرت این ارتباطات، ارتباط مستقیم دارد. بر این اساس مکان، توسعه می

س و صمیمیت افراد  های گروهی و فردی کاربران مکان؛ میزان تماشود: ویژگیدلبستگی مکانی با سه عامل بیان می 

(.متغیرهای مدت اقامت و  1393های گروهی و مراسم جمعی)رحیقی یزدی،  در مکان؛ میزان مشارکت در فعالیت

ها، ثبات مسکونی در واحدهای  های محلی تأثیر دارد. به اعتقاد آن های اجتماعی محلی، بر دلبستگی به اجتماع شبکه

ها بر این پایه استوار است که ثبات،  به اجتماع محلی است. استدالل آن ی دلبستگی  بینی کننده همسایگی بهترین پیش

دهد و پیوندهای اجتماعی رسمی و غیررسمی را امکان آشنایی و برقراری ارتباط در میان همسایگان را افزایش می

ر محالتی که  کند؛ دکند. از سوی دیگر، تحرک، تعامالت مداوم و پیوسته را محدود میدر میان ساکنان تقویت می

تحرک جغرافیایی باالست، برای ساکنان دشوار خواهد بود که شناختی از یکدیگر کسب کنند و با سایر افراد در 

روابط گروهی انسجام یابند.روابط اجتماعی به تعامالت میان همسایگان ارجاع دارد و مواردی مانند قرض دادن یا  

مالقات غیررسمی، درخواست کمک در مواقع اضطراری و ... را در   ها، قرض گرفتن ابزار و لوازم، نگهداری از بچه

یکدیگر را موردحمایت احساسی، شخصی، ابزاری و اطالعاتی قرار   گیرد. از طریق این تعامالت، همسایگانبرمی

ی سرمایه شود که برای توسعهفضاهای عمومی موجب تقویت اعتماد عمومی می دهند. امکان مالقات ساکنان درمی

تواند دلبستگی  جتماعی در واحدهای همسایگی ضروری است. میزان باالیی از تعامل اجتماعی در میان ساکنان میا

های اجتماعی نقش مهمی را بر عهده  ریزیکیفیت روابط اجتماعی در برنامه  .به واحدهای همسایگی را ارتقا بخشد  

انجامد، فرد  پذیری می امور که به گسترش جریان تمایزها و تخصصی شدن  دارد. چراکه با گسترش و تفکیک نقش

های متعدد قرار جهت که فرد را در برابر انتخابگیرد. از یکسو این شرایط از این  در برابر دو نیروی متناقض قرار می

د. از کنی آزادی فرد را فراهم میدهد و افزایش قدرت انتخاب، زمینهداده است، قدرت انتخاب او را افزایش می

ازحد  شود و در این اتکای بیشسوی دیگر به جهت تخصصی شدن امور، در تمام اجزای زندگی به دیگران وابسته می

 شود. به دیگران، ناخواسته آزادی وی محدود می
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 Investigating the relationship between the social factors  

of the neighborhood and the social health of the residents  

A case study of Jahrom city 
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Abstract 

The purpose of the research was to investigate the relationship between the social 

factors of the neighborhood and the social health of the residents of the case study 

of Jahrom city. The current research was applied in terms of purpose and 

descriptive-survey research in terms of data collection. The statistical population in 

this research was all the residents above 15  years old and below 70  years old from 

two selected traditional and new neighborhoods of Jahrom city. Most of the studies 

carried out in the field of health and improving the quality of life in Iran have only 

emphasized the physical and physical aspects of the citizens' health, while the 

psychological aspects of health such as a sense of security in the environment, visual 

and mental peace, as well as the aspect Its social factors that lead to social vitality 

and the achievement of social capital are among the determinants of health. The 

findings showed the effect of social environmental factors of the neighborhood and 

its subscales (neighborhood security, attachment to the neighborhood, neighborhood 

sidewalks and connection with neighborhood facilities) has a significant relationship 

on the social health of the residents. 

Keywords: public health, neighborhood social environment factors, neighborhood 

security, neighborhood attachment . 
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