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Background and Objective: Due to the limited individual approach to be-
havior change, health promotion researchers use community-based initiatives to 
understand the factors affecting physical activity and promote the health of cit-
izens. Urban open spaces can facilitate participation in physical activity and the 
health of citizens. The aim of this study is to identify the indicators, attributes, 
and dimensions of health promotion of citizens.

Methods: This study was conducted in the first half of 2017 using the Co-
chran systematic review protocol. In order to search for studies related to public 
open areas and mobility and health of citizens, a search strategy was used in 
scientific directories and Web of Science databases to search for Latin articles 
and to use the SID for Persian studies. Through applying Meta synthesis, the 
extracted indices were classified in terms of the attributes and dimensions of the 
environment protecting the citizens’ health.

Results: The result of this research showed that 65 papers were eligible for 
analysis. After Meta synthesis studies, 62 indicators, 11 attributes and 4 main di-
mensions related to health protection and health promotion areas were identified. 
They include: physical, semantic, functional, and social individual.

Conclusion: Urban open spaces can be a safe environment for citizens’ health 
promotion activities. There should be aesthetics and green urban environments 
so that the citizens could safely and tranquilly carry out health promotion activ-
ities. These environments should be functionally and accessibly attractive and 
they should be a channel for citizens’ socialization.

Keywords: Public Open Space, Urban Design, Physical Activity, Health Pro-
motion 
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 آموزش بهداشت و ارتقای سالمت اریان
فضای باز عمومی حامی فعالیت فیزیکی و ارتقای سالمت شهروندان: یک مرور نظام مند

شهرزاد پرتو1، محمدسعید ایزدی2، مهرداد کریمی مشاور3، روح اهلل زابلی4،5

پژوهشگر دورۀ دکتری طراحی شهری، دانشکدۀ هنر و معماری، دانشگاه بوعلی سينا، همدان، ايران. 1
استاديار، گروه طراحی شهری، دانشکدۀ هنر و معماری، دانشگاه بوعلی سينا، همدان، ايران. 2
دانشيار، گروه معماری ، دانشکدۀ هنر و معماری، دانشگاه بوعلی سينا، همدان، ايران. 3
دانشيار، دانشکدۀ بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بقيه اهللا، تهران، ايران. 4
مرکز تحقيقات مديريت و اقتصاد سالمت، دانشگاه علوم پزشکی ايران، تهران، ايران. 5

مقدمه
50درصد  از  بيش  عامل  غيرواگير،  بيماری های  امروزه 
موارد مرگ  ومير در جهان هستند و پيش بينی می شود تا سال 
2020 اين رقم به بيش از ۶0درصد برسد. از اين رقم فقط 
و 80درصد  بوده  توسعه يافته  به کشورهای  متعلق  20درصد 
ديگر سهم کشورهای در حال توسعه اعالم شده است. يکی از 
مهم ترين علل شيوع و افزايش بيماری های غيرواگير کنونی، 
نبوِد فعاليت بدنی کافی در افراد است. فعاليت بدنی، به عنوان 
می شود  توليد  ماهيچه ها  طريق  از  که  بدن  حرکت  هرگونه 
فعاليت   .)1( می شود  تعريف  است،  انرژی  مصرف  نيازمند  و 

و  پيشگيری  برای  تغييرپذير  و  مهم  بسيار  رفتاری  بدنی، 
مبارزه با بيماری های غيرواگير است )2( و نبود آن به ميزان 
کافی، چهارمين ريسک مرگ ومير جهانی معرفی شده است. 
مطالعات زيادی نشان داده اند، فعاليت بدنی با ريسک چاقی، 
ديابت، بيماری های قلبی و بيماری های مزمن ديگر در ارتباط 

است )3(.

در ايران نتايج تحقيقات بيانگر اين امر است که 40/9درصد 
افراد سنين 15 تا ۶4 سال کشور، فعاليت بدنی کافی نداشتند 
که اين رقم برای جامعه يک هشدار است. کم تحرکی حدود 
غيرواگير  بيماری های  گسترش  کشور،  جمعيت  از  نيمی 
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از  رفتار، محققان سالمت عمومی  تغيير  برای  فردمحور  رويکردهای  به محدوديت  توجه  با  زمینه و هدف: 
چهارچوب های اجتماع محور برای درک عوامل مؤثر فعاليت فيزيکی و ارتقای سالمت شهروندان استفاده می کنند. 
محيط های باز شهری می تواند شرکت در فعاليت های بدنی و سالمت شهروندان را تسهيل کند. اين مطالعه با هدف 

شناسايی شاخص ها، مؤلفه ها و ابعاد محيط های حامی سالمت و ارتقای سالمت شهروندان انجام شد.

انجام  کوکران  نظام مند  مرور  پروتکل  از  استفاده  با  شهريور97  تا  مهر9۶  از  مطالعه  اين  روش ها:  و  مواد 
شد. به منظور جست وجوی مطالعات مرتبط با فضای باز عمومی و تحرک و سالمت شهروندان، مقاالت التين با 
استراتژی جست وجوی مشخص در پايگاه های اطالعاتی Science Direct و Web Of Science، کاوش شدند و از پايگاه 
اطالعات علمی جهاد دانشگاهی برای جست وجوی مطالعات فارسی استفاده شد. با انجام متاسنتز، شاخص های 

استخراج شده در قالب مؤلفه ها و ابعاد محيط های حامی سالمت شهروندان طبقه بندی شد.

یافته ها: از مجموع سه پايگاه داده ای، ۶5 مقاله واجد شرايط الزم برای تحليل بودند. پس از متاسنتز مطالعات، 
درنهايت ۶2 شاخص، 11 مؤلفه و 4 بعد اصلی مرتبط با فضاهای حامی سالمت و ارتقای سالمت شهروندان تبيين 

شد که عبارت اند از: بعد کالبدی؛ معنايی؛ عملکردی؛ فردی؛ اجتماعی.

نتیجه گیری: فضاهای باز شهری می تواند محيط امنی برای فعاليت های ارتقای سالمت شهروندان باشد. در 
کالبد اين فضاها بايد زيبايی شناسی و محيط های سبز شهری وجود داشته باشد تا شهروندان بتوانند با احساس 
امنيت و آرامش به فعاليت های تندرستی بپردازند. اين محيط ها بايد دردسترس بوده و عملکردی جذاب داشته 

باشند تا بتوانند محيطی برای اجتماع پذيری شهروندان باشند.

واژه های کلیدی: فضای باز عمومی، طراحی شهری، فعاليت بدنی، ارتقای سالمت
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ازجمله بيماری های قلب وعروق، ديابت و فشارخون باال را در 
جامعه سرعت بخشيده و زنگ خطر را در رابطه با اين دسته 
از بيماری ها به صدا درآورده است. بررسی های وضعيت تحرک 
ايرانی،  مرد  سه  هر  از  که  می دهد  نشان  ايران  در  فيزيکی 
ايرانی يک نفر، پايين تر از حد الزم  از هر دو زن  يک نفر و 
تحرک دارند و به عبارتی می توان گفت که نيمی از زنان کشور 
کم تحرک يا بی تحرک  هستند )4،5(.  افزايش فعاليت بدنی 
ايجاد  بيماری ها و درنتيجه  به کاهش  افراد جامعه منجر  در 
جامعه ای با سالمت بدنی و روحی باالتر شده و ازآن رو مزايای 

بی شماری به همراه خواهد داشت )6(.
در اين راستا، بسياری از کشورها با تحرک بدنی مناسب، 
حدود 50درصد شيوع بيماری های قلبی و عروقی را کاهش 
داده اند. همچنين کشور استراليا با فعاليت بدنی به مدت 30 
دقيقه در روز، توانسته است 1/5 ميليارد دالر از هزينه های 
را کاهش  ناکافی  بدنی  فعاليت  از  ناشی  بيماری های  درمانی 
دهد )7(. با توجه به اينکه يکی از علت های مهم کم تحرکی 
از  زياد  استفادۀ  زندگی،  سبک  تغيير  شهری،  جوامع  در 
خودروی شخصی، کمبود فضاهای تفريحی و ورزشی جذاب 
منظم  پياده روی  برای  نامناسب  شهری  محيط  همچنين  و 
و  کالبدی  محيط  در  تغيير  می رسد  به نظر  است،  روزمره  و 
بدنی  فعاليت  افزايش  به  منجر  می تواند  عمومی  فضاهای 
دهه های  در  شود.  شهروندان  در  پياده روی  به  عالقه  به ويژه 
اخير، ميزان فعاليت بدنی مردم در کشورهای مختلف، کاهش 

داشته است )8-10(.
برای  فردمحور  رويکردهای  موفقيت  کمبود  به  توجه  با 
از  فزاينده ای  به طور  عمومی  سالمت  محققان  رفتار،  تغيير 
مؤثر  عوامل  بيشتر  درک  برای  اجتماع محور  چهارچوب های 
چهارچوب های  اين   .)11( کرده اند  استفاده  بدنی  فعاليت  در 
عوامل  از  يکی  کالبدی  محيط  که  می کنند  عنوان  مفهومی 
مهمی است که می تواند شرکت در فعاليت های بدنی را تسهيل 
يا تحديد کند. در اين ميان با توجه به اينکه فضاهای شهری 
هستند  کالبدی  محيط  در  کليدی  مکان های  پارک ها،  مثل 
که فرصت هايی را برای رفتارهای متنوع فعاليت بدنی نظير 
 ،)12( بازی های ورزشی فراهم می کنند  پياده روی فراغتی و 
راهکارها  ارائۀ  درنتيجه  و  بدنی  فعاليت  بر  آنها  تأثير  مطالعۀ 
بسيار  امری  شهروندان،  سالمت  بر  آنها  تأثير  افزايش  برای 
می تواند  عمومی  باز  فضاهای  می رود.  شمار  به  مؤثر  و  مهم 
دست کم از سه  راه بر فعاليت بدنی شهروندان تأثير بگذارد. 
اول اينکه می تواند مکانی برای مشارکت مردم در برنامه هايی 
مثل ورزش همگانی باشد. دوم اينکه می تواند مقصدی برای 
آمدوشد مردم به منظورهای مختلفی مثل ارتباطات اجتماعی 
باشد و درنهايت می تواند به عنوان بخشی از مسير عبوری برای 

رسيدن به مقصدی ديگر استفاده شود )13،14(.
ارتباط  زمينۀ  در  متعددی  مطالعات  اخير،  سال های  در 
ميان فضای باز عمومی و فعاليت بدنی و سالمت شهروندان 
متفاوت  زمينه  اين  در  پيشين  تحقيقات  نتايج  و  انجام شده 
بوده است )17-15(. با وجود اين، ابعاد و مؤلفه های فضاهای 
شهری  مديران  و  طراحان  برای  عملی  به صورت  شهری  باز 

فعاليت  تشويق  برای  شهری  باز  فضاهای  طراحی  به منظور 
با هدف  اين مطالعه  است.  نشده  بيان  بدنی روشن و شفاف 
تبيين شاخص ها و ابعاد محيط های حامی سالمت و ارتقای 

سالمت شهروندان انجام گرفته است. 
 مواد و روش ها

مشابهی  نسبتا  فرايندهای  نظام مند،  مروری  انجام  برای 
پايگاه  نويسندگان مختلف مطرح شده است )18(.  از سوی 
اطالعاتی کوکران برای انجام مروری نظام مند، هفت مرحله را 
پيشنهاد کرده است )1۹(. در اين پژوهش نيز، با استفاده از 
پروتکل کوکران، طبق مراحل ذيل اقدام به مرور نظام مند در 

رابطه با موضوع شد: 
ورود  معيارهای  تعريف   .2 پژوهش؛  سؤال  انتخاب   .1
مطالعات؛ 3. يافتن مطالعات مرتبط؛ 4. انتخاب مطالعات؛ 5. 
و  تحليل   .7 داده ها؛  استخراج   .۶ مطالعات؛  کيفيت  ارزيابی 

بيان نتايج.
هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی ابعاد فضای باز عمومی 
سؤال  درواقع  بود.  شهروندان  سالمت  و  فيزيکی  فعاليت  و 
اصلی ای که پژوهش در پی پاسخ گويی به آن بوده، اين است 
که آيا ويژگی های کيفی و کّمی فضاهای باز عمومی در محيط 
سکونت، بر ميزان فعاليت بدنی و سالمت عمومی شهروندان 
ابعادی از  مؤثر است؟ در صورتی که پاسخ مثبت باشد، چه 
فضاهای باز عمومی می بايست برای ارتقای تحرک و سالمت 

شهروندان، در طراحی موردتوجه قرار گيرد؟
معيارهای ورود به مطالعه عبارت بودند از:

واژۀ  هردو  گستردگی  و  جامعيت  به دليل  انتشار؛  تاريخ 
و  شهروندان  تحرک  و  عمومی  باز  فضای  پژوهش،  کليدی 
درنظرگرفتن اينکه توجه به ارتباط محيط کالبدی و سالمت 
عمومی، عمدتا در دهۀ اخير فزونی يافته است، از نظر زمانی، 
سال  )از  اخير  دهۀ  در  که  شده اند  بررسی  تحقيقاتی  فقط 

2008 ميالدی به بعد( منتشر شده باشند.
نيروی  و  مالی  و  زمانی  محدوديت های  به دليل  زبان؛ 
انسانی، فقط تحقيقاتی که به زبان انگليسی و يا فارسی انتشار 
برای  اينکه  به  توجه  با  ديگر  سوی  از  شد.  بررسی  يافته اند، 
مرور  در  آنها  از  استفاده  به منظور  مطالعات  کيفيت  ارزيابی 
نظام مند، مطالعۀ متن کامل آنها الزم است، فقط تحقيقاتی 
که دستيابی به متن آنها برای پژوهشگر فراهم باشد، استفاده 

شده اند.
موضوع  بودن  محور  ـ  کالبد  به  توجه  با  مطالعات؛  نوع 
کّمی،  مطالعات  به دست آمده،  پژوهش های  ميان  از  پژوهش 
کيفی و يا ترکيبی ای بررسی شده اند که نتايج تحقيق را روی 
ارائه  يک سايت، در مقياس فضای عمومی يا محله يا شهر، 
کرده باشند و درنتيجه مطالعات مروری و ساير انواع مطالعاتی 
باشند، در پژوهش حاضر وارد  نيازموده  را  که نمونۀ موردی 

نشده  است.
به منظور جست وجوی مطالعات مرتبط با فضای باز عمومی 
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دامنۀ  افزايش  به منظور  ابتدا  و سالمت شهروندان،  و تحرک 
از  و  شده  استفاده  گوگل  جست وجوی  موتور  از  جست وجو 
اين طريق کلمات کليدی و مترادف های مرتبط با سالمت و 
باز عمومی شناسايی شد. سپس  تحرک شهروندان و فضای 
اطالعاتی  پايگاه های  از  به دست آمده  کلمات  از  استفاده  با 
جست وجوی  برای   Web of Science و   Science Direct
جهاد  علمی  اطالعات  پايگاه  از  و  التين  متون  و  مقاالت 
دانشگاهی )SID( برای جست و جوی مقاالت فارسی استفاده 
شده است. علت انتخاب اين پايگاه ها، اعتبار و جامعيت آنها و 
دربرگرفتن تعداد بسيار زيادی از نشريات معتبر انگليسی زبان 
در حوزۀ سالمت و مطالعات محيطی و نيز فراهم بودن امکان 
محقق  برای  پايگاه ها  اين  کتب  و  مقاالت  اکثر  به  دسترسی 

بوده است.
پايگاه ها  اين  در  جست وجو  اصلی  راهبرد  بدين ترتيب 
داده  نمايش  تحقيقاتی  که  است  شده  تعريف  بدين صورت 
 public open“ از عبارت های به طور هم زمان يکی  شوند که 
يا “urban design” و   ”park“ يا  "green space" يا   ”space
يا معادل فارسی اين عبارات شامل »محيط امن شهری« يا 
»فضای سبز« يا »پارک« يا »طراحی شهری« را در برداشته و 
 physical“  يا ”health“ يا ”active living“ هم يکی از عبارات
activity” يا “walking” و همچنين معادل فارسی اين عبارات 
شامل »فعاليت جسمانی« يا »سالمت« يا »زندگی فعاالنه« را 
در عنوان، چکيده و يا کلمات کليدی شامل شود. بازۀ زمانی 
مقاالت در يک دهۀ اخير بررسی شد؛ بنابراين تاريخ التين از 
2018/9/22 تا 2008/9/21 و برای مقاالت فارسی بازۀ زمانی 

از 1397/۶/31 تا 1387/۶/31 بود.
با به کاربردن استراتژی جست وجو و عملگرهای جست وجوی 
ابتدا 945مقالۀ التين  نتايج جست وجوها،  OR، در  AND و 

که  مقاالتی  شد. سپس  يافت  فارسی زبان  مقالۀ  پنج  فقط  و 
حذف  داشتند،  وجود  جست وجو  نتايج  در  يک بار  از  بيش 
غيرمرتبط  مقاالت  مقاله،  به عنوان  توجه  با  و همچنين  شده 
با موضوع، مطالعات مربوط به کودکان، افراد مسن، گروه های 
نظير  خاص  بيماری های  دارای  گروه های  و  کم توان جسمی 
پارامترهای  و  عوامل  وجود  به علت  قلبی،  بيماری های 
غيرمحيطی بسيار مهم مؤثر حذف شد. همچنين مقاالتی که 
فضاهای باز عمومی در محيط های غيرشهری نظير روستاها 
را موردتوجه قرار داده بودند، از دايرۀ جست وجو خارج شدند.

مطالعه  عميق تر  به طور  مقاالت  اين  چکيدۀ  بعد،  گام  در 
اين  در  سيستماتيک،  مرور  محدوديت های  مطابق  و  شدند 
نداشتند، حذف  را  مذکور  معيارهای  که  مقاالتی  نيز  مرحله 
عوامل  نظير  عواملی  فقط  که  مقاالتی  مقاله(.   720( شدند 
اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی را مورد مطالعه قرار داده و به 
نيز حذف شده و  بودند  نپرداخته  عوامل کالبدی و محيطی 
بدين ترتيب از مجموع 950 مقاله ای که در جست وجوی اوليه 

به دست آمده بود 181 مقاله باقی ماند.
انتخاب  و  مطالعات  بهتر  ارزيابی  برای  نيز  انتها  در 
بريگز  جوانا  مؤسسه  ارزيابی  ابزارهای  از  مقاالت   بهترين 
 .)20( استفاده شد   )The Joanna Briggs Institute )JBI((
انتقادی  فرايندی  در  گام  اين  در  باقيمانده  مقالۀ   ۶5 تعداد 
ارزيابی شد. هدف از انجام اين کار، ارزيابی کيفيت روششناسی 
تحقيق يا تخمين ميزان خطای تحقيق در نحوۀ انجام و يا در 
تحليل و نتيجهگيری است. بدين منظور تمام مقاالت از سوی 
دو محقق بررسی شده و براساس نتايج اين بررسی در مرور 
نظاممند استفاده و يا از مطالعه خارج شد. بدين ترتيب پس از 
ارزيابی امتيازات داده شده، تعداد ۶5 مقاله برای ارزيابی نهايی 

وارد فرايند مرور نظام مند شد ) نمودار 1(.

نمودار 1. فرایند انجام مرور نظام مند
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یافته ها
براساس معيارهای  استراتژی جست وجو و  اجرای  از  پس 
ورود و خروج از مطالعه، تعداد ۶5 مطالعه به عنوان مطالعات 
نهايی وارد مرور نظام مند شد و شاخص های مرتبط با فضاهای 
سالمت  ارتقای  و  سالمت  حامی  محيط های  و  شهری  باز 
استخراج شد  داده ها  گردآوری  فرم  از  استفاده  با  شهروندان 
يافته ها  متاسنتز  تحليل  و  استقرايی  رويکرد  با  )جدول1(. 
کيفی  مطالعات  متاآناليز  تعبيری  به  متاسنتز  شد.  تحليل 
است که با هدف توضيح و درک پديده ها به کار می رود. برای 
متاسنتز داده ها از روش Noblit و Hare استفاده شد. در اين 
انجام متاسنتز مطالعات 7 مرحله پيشنهاد شده  برای  روش 

که عبارت اند از:
تعيين عنوان تحقيق. 1
انتخاب مطالعات واردشده به فرايند متاسنتز. 2

و . 3 زياد  دقت  با  استخراج شده  مطالعات  خواندن 
استخراج کدها، مفاهيم و مضامين

مجدد . 4 بررسی  و  يکديگر  به  مفاهيم  ارتباط  تبيين 
مطالعات

ترجمۀ مفاهيم کليدی به يکديگر. 5
دستيابی به يک کل. ۶
انتشار نتايج متاسنتز )21(. 7

اوليه  مفهوم  و  کد   25۶ تعداد  متاسنتز  تحليل  از  پس 
شناسايی شد. سپس اين کدها در 41 شاخص، 11 مؤلفه و 

درنهايت 4 بعد اصلی طبقه بندی شد )جدول 2(.

جدول 1. مشخصات مطالعات واردشده به تحلیل مرور سیستماتیک

سال انتشارنويسندگانزبان مطالعهعنوان مطالعهکد مطالعه

1
تحقيق پيمايشی در رابطه با بهبود دسترسی بر استفاده از پارک و 

فعاليت بدنی در يک محلۀ کم درآمد آفريقايی ـ آمريکايی )22(
انگليسی

Courtney L.Schultz, Sonja A., Wilhelm Stanis, Stephen 

P. Sayers, Lori A. Thombs, Ian M. Thomas
201۶

2
تيپ بندی پارک ها در گروه بندی کيفی: پيامدهای فعاليت بدنی و چربی 

بدن ميان جوانان دارای ريسک چاقی )23(
انگليسی

Madeleine Bird, Geetanjali D. Datta, Andraea van 

Hulst, Marie-Soleil Cloutier, Mélanie Henderson, 

Tracie A. Barnet

201۶

3
آزمون کّمی خصوصيات پارک مرتبط با استفاده از پارک و فعاليت بدنی 

بين جوانان شهری )24(
انگليسی

Amy V. Ries, Carolyn C. Voorhees,  

Kathleen M. Roche, Joel Gittelsohn, Alice F. Yan, Nan 

M. Astone

2009

4
تحليل مناسب بودن فضاهای عمومی برای تمرين فعاليت بدنی در 

ريودوژانيرو برزيل )25(
Michael Lindberg, Jasper Schipperijn2015انگليسی

5
آيا قابليت دسترسی و خصوصيات فضاهای باز عمومی با سالمت 

متابوليک قلبی مرتبط است؟ )2۶(
انگليسی

Catherine Paquet, Thomas P. Orschulok, Neil T. Coffee, 

Natasha J. Howard, Graeme Hugo, Anne W. Taylor, 

Robert J. Adams, Mark Daniel

2013

۶
ارتباط دردسترس بودن تفريح روباز با فعاليت بدنی و وضعيت وزنی 

جوانان مينه سوتا )27(
انگليسی

Sonja A. Wilhelm Stanis,  Andrew Oftedal,  Ingrid 

Schneider
2014

انگليسیارتباطات بين فعاليت بدنی و خصوصيات فضای سبز شهری )28(7
Asper Schipperijn , Peter Bentsen,

Jens Troelsen, Mette Toftager, Ulrika K. Stigsdotter
2013

8

خصوصيات محيط ساخته شده و استفادۀ ادراکی فعال از پارک در ميان 

بزرگ ساالن سالمند، نتايج ناشی از يک مطالعۀ چندسطحی در بوگوتا 

)29(

انگليسی
Diana C. Parra, Luis F. Gomez,

Nancy L. Fleischer,
Jose David Pinzon

2010

9
محيط ساخته شده، چاقی و فعاليت بدنی ميان بزرگ ساالن 50-75 

ساله )30(
انگليسی

Fuzhong Li, Peter A. Harmer, Bradley J. Cardinal, Mark 

Bosworth, Alan Acock, Deborah Johnson-Shelton, Jane 

M. Moore

2008

10
جرم، فعاليت بدنی و تفريح بيرون ميان نوجوانان التين در شيکاگو 

)31(
انگليسی

Kimberly J. Shinew,Monika Stodolska, Caterina G. 

Roman, Jennifer Yahner
2013

11
توسعۀ ابزار بازرسی فضای باز عمومی در ميز کار )POSDAT(: يک 

رويکرد دريافت از راه دور )32(
انگليسی

Nicole Edwards A, Paula Hooper A, Georgina 

S.A. Trapp a, Fiona Bull A, Bryan Boruff b, Billie 

Giles-Corti C

2013

Christopher J. Gidlow,Naomi J. Ellis, Sam Bostock2012انگليسیتوسعۀ ابزار فضای سبز محله )33(12
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13
آيا خودگزينی، بر ارتباط بين دردسترس بودن پارک و فعاليت بدنی 

تأثير می گذارد؟ )34(
Andrew T. Kaczynski, Andrew J. Mowen2011انگليسی

14
تأثير خصوصيات محيطی بر فعاليت بدنی ميان نوجوانان چاق: 

پارک های محلۀ شهری )35(
Ajau Danis,Suriati Sidek, Safiah Md. Yusof2014انگليسی

انگليسیاثرات محيطی بر سطوح فعاليت بدنی ميان جوانان )3۶(15
Patricia Tucker, Jennifer D. Irwin,

Jason Gilliland, Meizi He,
Kristian Larsen,Paul Hess

2009

1۶
آيا می توانيم پياده روی کنيم؟ حمايت های محيطی برای فعاليت بدنی 

در هند )37(
انگليسی

Deepti Adlakha, J. Aaron Hipp,
Ross C. Brownson, Amy A. Eyler, 

Carolyn K. Lesorogol,  Ramesh Raghavan
201۶

17
تأثير و هزينۀ اثربخشی مناطق تندرسی خانواده: يک تجربۀ طبيعی در 

پارک های عمومی شهری )38(
انگليسی

Deborah A. Cohen,Terry Marsh,
Stephanie Williamson, Daniela Golinelli, Thomas L. 

McKenzie
2012

18
تأثير يک فضای ورزشی روباز بر فعاليت بدنی کاربران پارک: يک تجربۀ 

طبيعی )39(
انگليسی

Leonie Cranney, Philayrath Phongsavan, Maina 
Kariuki,

Vicki Stride,Ashleigh Scott, 

Myna Hua, Adrian Bauman

201۶

19
تأثير محيط محلۀ شهری بر فعاليت بدنی و بيماری های مرتبط با 

چاقی )40(
انگليسی

 H. Lee, H. M. Kang, Y.-J. Ko, H. S. Kim, Y. J. Kim,

,W.K. Bae, S. Park

B. Cho

2015

20
ديدگاه های ناشی از ارزيابی مشاهده ای فعاليت بدنی در نانچانگ چين 

)41(
انگليسی

Hong Tu, Xiong Liao, Kristyn Schuller, Angelie Cook,

Si Fan, Guilian Lan, Yuanan Lu,

Zhaokang Yuan, Justin B. Moore,

Jay E. Maddock

2015

21
محيط های محلی به عنوان تعيين کننده های پياده روی در ملبورن 

استراليا )42(
انگليسی

Rebecca Bentley,

Damien Jolley,

Anne Marie Kavanagh

2010

22
ارتباط طولی تغييرات در منطقۀ تفريحی در فضای باز برای فعاليت بدنی 

در مداخالت جامعه محور )43(
انگليسی

Danielle E. Schoffman, Andrew T. Kaczynski,Melinda 
Forthofer,

Sara Wilcox, Brent Hutto, 

Stephanie T. Child,  S. Morgan Hughey

2015

23
ساخت زمين های بازی: ارزيابی اثر يک مداخلۀ محيطی بر استفاده از 

پارک و فعاليت بدنی )44(
June Tester,  Rachel Baker2009انگليسی

24
مقياس پياده مداری محيط محلی برای جوانان )NEWS-Y(: پايايی و 

رابطه با فعاليت بدنی )45(
انگليسی

 Dori Rosenberg, Ding Ding, James F. Sallis, Jacqueline

 Kerr, Gregory J. Norman,Nefertiti Durant,Sion K.

Harris, Brian E. Saelens

2009

25
سرسبزی محله، تقويت اجتماعی، فعاليت بدنی و استرس: ارزيابی تأثير 

تجمعی )4۶(
Yingling Fan, Kirti V. Das, Qian Chen2011انگليسی

2۶
ويژگی های فردی، خانوادگی و محله ای مرتبط با فعاليت بدنی نوجوانان 

در پارک ها )47(
انگليسی

 Susan H. Babey, Diane Tan, Joelle Wolstein, Allison

L. Diamant
2015

انگليسیتنوع کاربری اراضی محله ای و فعاليت بدنی در پارک های مجاور )48(27
 Andrew T. Kaczynski,Amanda J. Johnson, Brian E.

Saelens
2010

28
سنجش عينی محيط محله و فعاليت بدنی در اوقات فراغت در جمعيت 

سالمند شهری در چين )49(
انگليسی

 Ester Cerin, Ka-yiu Lee, Anthony Barnett, Cindy H.P.

Sit, Man-chin Cheung,Wai-man Chan
2013

29
محيط بيرون و چگونگی آن: ارتباط ميان محيط انسان ساخت و رفتار 

فعاليت بدنی دختران نوجوان )50(
انگليسی

 Daniel A. Rodrı´guez, Gi-Hyoug Cho,Kelly R.

 Evenson, Terry L. Conway, Deborah Cohen,Bonnie

Ghosh-Dastidar,Julie L. Pickrel, Sara Veblen-Morten-

son, Leslie A. Lytle

2012

سال انتشارنويسندگانزبان مطالعهعنوان مطالعهکد مطالعه
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30
ويژگی های پارک که بازديد از پارک را ميان نوجوانان ترويج می کند: يک 

تجزيه وتحليل ترکيبی )51(
انگليسی

Jenny Veitch, Jo Salmon, Benedicte Deforche,Ariane 

Ghekiere, 

Jelle Van Cauwenberg, Shaun Bangay, Anna Timperio

2017

انگليسیبهبود پارک ها و فعاليت بدنی؛ يک تجربۀ طبيعی )52(31
Jenny Veitch, Kylie Ball, David Crawford,Gavin R. 

Abbott,G Dip Psych, Jo Salmon
2012

32
پارک ها و فعاليت بدنی: چرا برخی از پارک ها بيش از ساير پارک ها 

مورداستفاده قرار می گيرند؟ )53(
انگليسی

Deborah A. Cohen, Terry Marsh, Stephanie William-

son,Kathryn Pitkin Derose,Homero Martinez,Claude 

Setodji, Thomas L. McKenzie

2010

33
ويژگی های ادراک شدۀ محيطی در محله مرتبط با پياده روی تفريحی 

افراد بزرگ سال: مطالعۀ IPEN بزرگ ساالن در 12 کشور )54(
انگليسی

Takemi Sugiyama,Ester Cerin, 

Neville Owen, Adewale L. Oyeyemi, 

Terry L. Conway, Delfien Van Dyck, 

Jasper Schipperijn, Duncan J.Macfarlane,Deborah 

Salvo, Rodrigo S. Reis, Josef Mitáš, Olga L.Sarmien-

to,Rachel Davey, Grant Schofield, Rosario Orzan-

co-Garralda, 

James F. Sallis

2014

34
ويژگی های محيطی ادراک شده و عينی محله و کيفيت مرتبط سالمت 

زندگی ميان افراد سالمند در بوگوتا؛ کلمبيا )55(
انگليسی

Diana C. Parra, Luis F. Gomez, Olga L. Sarmiento, Da-

vid Buchner, Ross Brownson,Thomas Schimd, Viviola 

Gomez, Felipe Lobelo

2010

انگليسیمحيط ادراک شدۀ محله و فعاليت بدنی )5۶(35

Alejandra Jáuregui,Michael Pratt, 

Héctor Lamadrid-Figueroa, Bernardo Hernández, Juan 

A. Rivera, Deborah Salvo

201۶

3۶
ادراک موانع محيطی در فعاليت بدنی به قصد سفر و جابه جايی ميان 

سالمندان برزيلی )57(
انگليسی

Maruí W. Corseuil, Ione Jayce C. Schneider,Diego A. 
Santos Silva,

Filipe F. Costa, Kelly S. Silva,Lucélia J. Borges, 

Eleonora d'Orsi

2011

انگليسیفعاليت بدنی ميان نوجوانان؛ پارک ها چه زمانی اهميت می يابند؟ )58(37
Susan H. BabeyTheresa A. Hastert

Hongjian Yu,E. Richard Brown
2008

38
فضاهای باز عمومی و پياده روی برای تفريح، تعديل از طريق خصوصيات 

محيط های پياده )59(
انگليسی

Takemi Sugiyama, Catherine Paquet, 

Natasha J. Howard, Neil T. Coffee,Anne W. Tay-

lor,Robert J. Adams, Mark Daniel

2014

انگليسیرابطۀ خصوصيات اصالح پذير محله با پياده روی )۶0(39

Daniel A. Rodríguez, Semra Aytur, 

Ann Forsyth, J. Michael Oakes, 

Kelly J. Clifton

2008

Lisa Wood,Lawrence D. Frank, Billie Giles-Corti2010انگليسیحس اجتماع محلی و ارتباط آن با پياده روی و طراحی محله )۶1(40

41
اتصال خيابان و پياده روی به قصد جابه جايی: نقش مقصدهای محله 

)۶2(
انگليسی

Mohammad Javad Koohsari, 

Takemi Sugiyama, Karen Elaine Lamb,Karen Villanue-

va, Neville Owen

2014

42
سنجه های شبکه خيابان و پياده روی بزرگ ساالن برای تردد، کاربرد 

)۶3( .space syntax
انگليسی

Mohammad Javad Koohsari, Takemi Sugiyama,Su-

zanne Mavoa, Karen Villanueva, Hannah Badland,  

Billie Giles-Corti, Neville Owen

201۶

43

بلوک های ساختمانی يک محلۀ زيست پذير: تعريف شاخص های 

عملکردی کليدی برای پياده روی، يک سياست عملی برنامه ريزی در 

پرت استراليا )۶4(

انگليسی
 Paula Hooper,Matthew Knuiman, Sarah Foster, Billie

Giles-Corti
2015

سال انتشارنويسندگانزبان مطالعهعنوان مطالعهکد مطالعه
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انگليسیاولين تحقيق ملی اقدامات پارک های محله ای برای فعاليت بدنی )۶5(44

Deborah A. Cohen,Bing Han, Catherine J. Nagel,Peter 

Harnik, 

Thomas L. McKenzie,  Kelly R. Evenson, Terry Marsh, 

Stephanie Williamson, Christine Vaughan, Sweatha 

Katta

201۶

45
تأثير دسترسی و کيفيت پارک محله ای بر شاخص تودۀ بدن در ميان 

بزرگ ساالن شهر نيويورک )۶۶(
انگليسی

James H. Stark, Kathryn Neckerman, 

Gina S. Lovasi, James Quinn, Christopher C. Weiss, 

Michael D.M. Bader, Kevin Konty, Tiffany G. Harris, 

Andrew Rundle

2014

4۶
تأثير ويژگی ها و کيفيت های طراحی شهر بر پياده مداری و سالمتی در 

محيط های تحت ساخت، نمونۀ موردی: شهر جديد هشتگرد ايران )۶7(
Hossein Bahrainy,Hossein Khosravi2013انگليسی

47
تأثير طراحی شهری بر پياده روی در محله به دنبال جابه جايی مسکونی: 

)۶8( RESID نتايج طولی تحقيق
انگليسی

Billie Giles-Corti, Fiona Bull,Matthew Knuiman, 

Gavin McCormack, Kimberly Van Niel,Anna Timperio, 

Hayley Christian, Sarah Foster, 

Mark Divitini,Nick Middleton,Bryan Boruf

2013

48
ارتباط بين فعاليت بدنی و محيط زندگی: تحليل چندسطحی با تأکيد 

بر تغييرات در عوامل محيطی در طول زمان )۶9(
انگليسی

Birthe Jongeneel Grimena, Mariël Droomersa, Hans 

A.M.van Oersbc, Karien Stronksa , Anton E.Kunst
2014

49
ارتباط فعاليت بدنی و چاقی با استفاده و قابليت دسترسی محاسبه شدۀ 

عينی فضای سبز )70(
Emma Coombes, Andrew P. Jones, Melvyn Hillsdon 2010انگليسی

50
استفاده از پارک های محله ای: آيا جايگاه اجتماعی ـ اقتصادی اهميتی 

دارد؟ مطالعۀ چهار شهر )71(
انگليسی

D.A. Cohen,  S. Lapham, K.R. Evenson, S. Williamson, 

D. Golinelli, 

P. Ward,  A. Hillier,  T.L. McKenzie

2013

51
سفرهای پياده به پارک: بررسی عوامل جمعيتی، محيطی و اولويت 

بزرگ ساالن با بچه در خانواده )72(
Jenna H. Tilt2010انگليسی

52
استفاده از GIS مشارکتی برای اندازه گيری فعاليت جسمی و مزايای 

پارک شهری )73(
انگليسی

,Greg Brown, Morgan Faith Schebella

Delene Weber

2014

انگليسیپياده روی، چاقی و طراحی شهری در محله های چينی )74(53
Mariela Alfonzo,  Zhan Guo, Lin Lin, 

Kristen Day
2014

54
ارتباط بين پارک های شهری، فعاليت بدنی ساکنان و مزايای سالمت 

روانی: نمونۀ موردی: پکن، چين )75(
انگليسی

Hong xiao  Liuab Feng ,Liab Juanyong   Lic Yuyang 

Zhang
2017

55
فعاليت فيزيکی مبتنی بر پارک در جوامع مختلف دو شهر در آمريکا.: 

تحقيق مبتنی بر مشاهدات)7۶(
انگليسی

Myron F.Floyd,John O.SpenglerJD, 

Jason E.Maddock, Paul H.Gobster 

Luis J.Suau

2008

انگليسیشکل محلۀ شما چيست؟ تحقيق ميکروجغرافيای فعاليت بدنی )77(5۶
Vivienne C. Ivory, Marie Russell, Karen Witten, Caro-

lyn M. Hooper, Jamie Pearce,Tony Blakely
2015

انگليسیارتباط وضعيت های  اصالح شدنی محله با پياده روی )78(57
Neville Owen, Nancy Humpel, Eva Leslie, Adrian 

Bauman, James FSallis
2004

58
ارتباط وضعيت محيطی و ادراکی محله با فعاليت بدنی تردد و زمان 

فراغت ميان بزرگ ساالن مکزيکی )79(
انگليسی

Deborah Salvo, Rodrigo S. Reis, 

Areyh D. Stein, Juan Rivera,  Reynaldo Martorell, 

Michael Pratt

2014

59
شبکه ها واقعا در کجا کار می کنند؟ اثرات شبکه سبزراه های شنزن 

بر حمايت از فعاليت بدنی )80(
انگليسی

 Kun Liu, Kin Wai, Michael Siu, Xi Yong Gong, Yuan

 Gao, Dan Lu
201۶

۶0
کجا می توانند بازی کنند؟ فضای باز مناطق شهری و فعاليت بدنی 

ميان نوجوانان در اياالت متحده )81(
انگليسی

Janne Boone-Heinonen, Kathleen Casanova, Andrea S. 

Richardson, 

Penny Gordon-Larsen

2010

سال انتشارنويسندگانزبان مطالعهعنوان مطالعهکد مطالعه
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۶1

طراحی شهری: آفرينش يک شهر پويا رهنمود و تحليلی بر مجموعۀ 

سلسله مباحث طراحی پويا )ارتقای فعاليت فيزيکی و سالمت در 

طراحی معماری( )82(

1397مهدی نژاد جمال الدين، صادقی حبيب آباد علیفارسی

۶2
فضاهای شهری سالمت محور: ويژگی های کالبدی تأثيرگذار بر چاقی 

افراد )83(
1394حکيميان پانته آفارسی

۶3
نقش کيفيت های ادراک شدۀ طراحی شهری در فعاليت بدنی ساکنان 

محله؛ نمونۀ موردی: محله های سعادت آباد و شهرک قدس تهران )84(
1395حکيميان پانته آفارسی

۶4
بررسی و آزمون شاخص قابليت پياده روی و ارتباط آن با محيط 

ساخته شدۀ شهر، نمونۀ موردی: شهر قروه )85(
1392لطفی صديقه،  شکيبايی اصغرفارسی

۶5
معيـارهای کالبدی ـ فضايـی مؤثر بر ميـزان پياده روی، سالمت و 

آمادگــی جسمانــی نمونـۀ موردی: شهــر جديد هشتگــرد )8۶(
1389سيدحسين بحرينی، حسين خسرویفارسی

سال انتشارنويسندگانزبان مطالعهعنوان مطالعهکد مطالعه

جدول 2. ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های فضای باز عمومی حامی تحرک و فعالیت بدنی شهروندان

مفهومابعادمؤلفه هاشاخص های فضای حامی سالمت و ارتقای سالمت

زيبايی فضاها

تنوع نماها و بدنه های ساختمان ها

نورپردازی فضاها

وجود عارضه های آبی

هنرهای عمومی

فرم شبکه سبزراه ها

يکنواخت نبودن منظر فضا

مقياس انسانی

زيبايی شناسی فضا

کالبدی

می
مو

ز ع
ی با

ضا
ی ف

ی ها
ژگ

وي

فضای سبز پيرامون

شاخص آلودگی

حيات وحش

پاکيزگی پيرامون

عارضه های آبی

اندازۀ درختان

محيط زيستی

جرم خيزی منطقه

امنيت فضا
امنيت

معنايی

وجود مبلمان شهری

فضاهای کانونی

تراکم مسکونی منطقه

وجود افراد آشنا در فضا

اجتماع پذيری

آسايش روانی

آرامش فضا

تجهيزات آسايش اقليمی

آسايش
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پيوستگی و اتصال شبکه معابر سواره

- پيوستگی مسيرهای عبور پياده

- وجود ايستگاه های حمل و نقل عمومی

- وجود پارکينگ های عمومی

دسترسی و حرکت

عملکردی

می
مو

ز ع
ی با

ضا
ی ف

ی ها
ژگ

وي

تراکم فروشگاه ها و مراکز خريد

تراکم پارک ها در سطح محدوده

- تنوع مسکن

- وجود مدرسه

- وجود تجهيزات ورزشی

فعاليت

ايمنی ترافيکی مسيرها

ايمنی ترافيکی تقاطع ها
ايمنی

بعد مسافتفاصلۀ محل سکونت تا فضاهای عمومی

سن

مالکيت محل سکونت

وضعيت اشتغال

مدت سکونت در منطقه و محله

ويژگی های اقتصادی اجتماعی
فردی اجتماعی

خودگزينی محل سکونتانتخاب محل سکونت

مفهومابعادمؤلفه هاشاخص های فضای حامی سالمت و ارتقای سالمت

بحث
 برخی از اثرات تقويت کنندۀ فضاهای باز شهری بر ارتقای 
عملکردی،  کالبدی،  ويژگی های  شامل  شهروندان  سالمت 
و  شهری  باز  فضای  فضاهاست.  اجتماعی  و  فردی  معنايی، 
محيط های حامی سالمت، موضوعی مهم در راستای تحليل 
ميزان فعاليت های فيزيکی و وضعيت ارتقای سالمت عمومی 
در  مؤثر  محيطی  عوامل  زمينۀ  در   .)87( است  شهروندان 
دارد؛  وجود  متعددی  مطالعات  پژوهش  ادبيات  در  سالمت، 
اما تحقيقات تجربی در اين زمينه اندک انجام شده است. اين 
برنامه ريزی شهرها بر سالمت ساکنان  انديشه که طراحی و 
اثر می گذارد در قرن نوزدهم در پاسخ به شيوع بيماری های 
واگيردار ايجاد شد و برنامه ريزی و طراحی شهری به عنوان 
يک ابزار مهم در بهبود سالمت عمومی شناخته شد. تمرکز 
بر برنامه ريزی و طراحی شهری در حوزه سالمت عمومی در 
طول قرن بيستم کاهش يافت؛ ليکن مجددا مطالباتی برای 
مجموعه ای  و  است  داشته  وجود  رشته  دو  اين  ارتباط  اين 
است  شده  ايجاد  بحث  اين  برانگيختن  برای  پويش ها   از 
)8۹، 88(. اين مستندات از پايه شواهد رو به رشد برخاسته اند 
کاربری های  کم تر،  مسکونی  تراکم های  می دهد  نشان  که 
سالمت  و  اجتماعی  خدمات  زيرساخت های  غيرمختلط، 
ناکافی، دسترسی محدود به حمل ونقل عمومی و فضاهای باز 
عمومی باکيفيت پايين تر با برخی از عوامل خطرآفرين برای 
اضافه وزن،  تحرک،  عدم  نظير  غيرمسری  مهم  بيماری های 

چاقی مفرط و سالمت ذهنی کمتر ارتباط دارد. اين مجموعۀ 
نوظهور از پژوهش ها با طيف وسيعی از گزارش ها، تحقيقات 
برنامه ريزی شهری  بر اهميت طراحی و  برنامه ريزی  و منابع 
پايدار  و  انعطاف پذير  کارآمد،  سالم،  شهرهای  ساخت  برای 
می تواند  شهری  برنامه ريزی  که  صورتی  به  می کنند؛  تأکيد 
و بايد در ايجاد تأثير شهرنشينی بر سالمت شهروندان نقش 
سالمت  اولويت  به  منظم  بدنی  فعاليت  ترويج  باشد.  داشته 

عمومی در تمامی جهان تبديل شده است )۹0(.
تغيير  به  فردی  رويکردهای  محدود  به موفقيت  توجه  با 
اکولوژيکی  اجتماعی-  مدل های  محبوبيت  سالمت،  رفتار 
به  طراحی شده  مداخالت  برای  نظری  شالوده های  عنوان  به 
حال  در  بدنی  فعاليت  نظير  سالم  رفتارهای  ترغيب  منظور 
نشان  اکولوژيکی  اجتماعی-  مدل های   .)۹1( است  افزايش 
بيولوژيکی،  ازجمله  مختلف  سطوح  در  رفتارها  که  می دهند 
و سطوح  کالبدی  محيط  فرهنگی،  اجتماعی/  روان شناختی، 
چارچوب های  از  که  مطالعاتی  می پذيرند.  تأثير  سياسی 
برای درک عوامل تعيين کننده فعاليت  اجتماعی-اکولوژيکی 
به  انسان ساخت  محيط  اهميت  بر  می کنند،  استفاده  بدنی 
دارند  تأکيد  بالقوه  مانع  يا  تسهيل کننده  عامل  يک  عنوان 
)86،88،۹0(. اگرچه مداخالت محيط انسان ساخت به دليل 
طول  اما  هستند،  پرهزينه  ابتدا  در  آن ها  ساخت  هزينه های 
عمر و قابليت اثرگذاری بر جمعيت زيادی از مردم، سازه ها را 
در بلندمدت مقرون به صرفه می سازد. به عالوه، اين مداخالت 
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مزايای  و  می دهند  قرار  مدنظر  را  چندگانه ای  اهداف  عموما 
ترافيک،  مديريت  ازجمله  مختلف  بخش های  در  مشترکی 
حفاظت از محيط زيست، ايمنی و سالمت جامعه محلی دارا 

می باشند )66،8۹(.
خصوص  در  جامع  و  نظام مند  مروری  حاضر  نوشتار 
ويژگی های فضاهای باز عمومی در محيط های حامی سالمت 
وجود  شدند،  بررسی  که  مقاالتی  کلی  يافته های  داد.  انجام 
با فعاليت بدنی  ارتباط بين کيفيت طراحی فضاهای شهری 
را تأييد نمودند. در اين نوشتار با استفاده از تحليل متاسنتز 
مقاالت ابتدا 25۶ کد و مفهوم اوليه شناسايی گرديد و اين 
کدها ر 41 شاخص و 11 مؤلفه تقسيم بندی گرديد. مؤلفه های 
مذکور در سه بعد اصلی طراحی شهری شامل بعد کالبدی، 
اجتماعی  فردی-  عوامل  نيز  و  بعد عملکردی  و  معنايی  بعد 
برجسته  ويژگی های  از  يکی  درواقع  گرديد.  طبقه بندی 
ادبيات موجود در خصوص محيط های حامی سالمت فهرست 

گستردۀ متغيرها و شاخص ها در آن ها بوده است. 
نورپردازی  در بعد کالبدی، زيبايی و تنوع بصری فضاها، 
آن ها، کيفيت هنرهای عمومی، عناصر سبز و طبيعی در محيط 
مهم ترين  از  هوا  آلودگی  شاخص های  و  محيط  پاکيزگی  و 
نتايج  در  تفاوت هايی  گرچه  بود.  استخراج شده  شاخص های 
پژوهش های مختلف وجود دارد ولی غالب آنها وجود ارتباط 
تأييد کرده اند. به عنوان مثال هوپر و همکاران در  مستقيم را 
دست  نتيجه  اين  به  پياده روی  بر  مؤثر  شاخص های  تعريف 
ارتباط  زيبايی شناسی  و  کالبدی  اقدامات کوچک  که  يافتند 
مقاالت  از  بسياری  درحالی که  ندارد  پياده روی  با  معناداری 
به وجود ارتباط مستقيم و قابل مالحظه اشاره کرده اند )۹0(. 

از کيفيات فضا  نيز  و آسايش فضا  اجتماع پذيری  امنيت، 
در  بدنی  فعاليت  بر  آن ها  تأثير  به  بودند که  معنايی  بعد  در 
نيز  بعد  اين  در  اگرچه  بود.  اشاره شده  عمومی  باز  فضاهای 
داشت،  وجود  مختلف  پژوهش های  نتايج  در  تناقضاتی 
از  يکی  را  امنيت  مقاالت  از  قابل توجهی  تعداد  درحالی که  
مهم ترين ويژگی های مؤثر بر فعاليت بدنی در پارک ها يافتند. 
در تحقيقی که در سال 2017 انجام شد هيچ گونه ارتباطی 
بين ميزان جرم و ميزان امنيت ادراکی با فعاليت بدنی يافت 
نشد. همچنين ساير کيفيات ادراکی محيط نيز باوجوداينکه 
فعاليت  بر  تأثيری  هستند  مؤثر  پارک  از  استفاده  برافزايش 

بدنی در آن ندارند )52(.
با  حرکت  و  دسترسی  مؤلفه های  عملکردی،  بعد  در 
وجود  اطراف،  مسيرهای  پيوستگی  نظير  شاخص هايی 
فعاليت  مؤلفۀ  سکونت،  محل  تا  فاصله  و  عمومی  پارکينگ 
مراکز  و  فروشگاه های  تراکم  با شاخص هايی چون  کاربری  و 
در  موجود  عمومی  فضاهای  تعداد  فعاليت ها،  تنوع  خريد، 
ترافيکی  ايمنی  با شاخص های  ايمنی  پيرامون فضا، و مؤلفۀ 
متعدد  مقاالت  در  اطراف  تقاطع های  در  ويژه  به  پيرامون 
موردمطالعه قرار گرفتند. در بررسی رابطه ميان فعاليت بدنی 
بود.  قابل توجه  نتايج متفاوت تحقيقات  نيز  با بعد عملکردی 
در رابطه با شاخص دسترسی که برخی از پژوهش ها به وجود 

ارتباط مستقيم بين بهبود کيفيت دسترسی و ميزان فعاليت 
اگرچه  داد که  نشان  آمريکا  در  تحقيقی  اشاره کردند،  بدنی 
بهبود مسيرهای دسترسی سبب افزايش حضور افراد در پارک 
و تحقيق  ندارد  بدنی  فعاليت  ميزان  بر  تأثيری  ولی  می شود 
هرگونه  وجود  عدم  استراليا  در  تحقيقی  و  چين  در  ديگری 
رابطه بيان دسترسی پذيری فضای باز عمومی با ميزان فعاليت 
تعداد  نيز  ترافيکی  ايمنی  با  رابطه  در  نمودند.  ادعا  را  بدنی 
با  شاخص  اين  بين  مستقيم  رابطه  وجود  که  پژوهش هايی 
ميزان فعاليت بدنی را تأييد کردند )۹1(. به طور چشمگيری 
مذکور  رابطه  وجود  عدم  به  که  بود  پژوهش هايی  از  بيشتر 
درنتيجه خود دست يافتند )۹2(. تقريبا تمامی پژوهش هايی 
که به بررسی ارتباط بين تنوع فعاليت ها و کاربری های محيط 
با ميزان فعاليت بدنی پرداختند وجود اين ارتباط را  اطراف 

تأييد کردند )۹3، ۹2(. 
عوامل فردی و اجتماعی نيز در پژوهش های متعدد مطالعه 
شدند و وجود رابطه بين آن ها با فعاليت بدنی مورد تأييد قرار 
محل  انتخاب  شاخص  عوامل،  اين  مهم ترين  از  يکی  گرفت. 
سکونت بود. يعنی افراد فعال تر در انتخاب محل سکونت خود  

به وجود فضای باز مناسب در نزديکی خود توجه می کنند. 
موردبررسی  تحقيقات  يافته های  جمع بندی  به طورکلی 
نشان می  دهد که  فضاهای باز عمومی و کيفيت آن ها تأثير 
بسزايی بر سالمت عمومی دارند. يکی از مزايای فضاهای باز 
تأثير آنها بر تشويق شهروندان به فعاليت های بدنی  عمومی 
تفريحی و انواع فعال سفر می باشد. مشارکت در فعاليت بدنی 
در برابر عوامل خطر بيماری های قلبی عروقی مانند فشارخون 
باال و همچنين ساير بيماری های مزمن مانند ديابت نوع دو و 
چاقی را کاهش می دهد. دغدغۀ کاهش سطوح فعاليت بدنی 
کلی که منجر به مسائل سالمت عمومی نظير چاقی مفرط، 
ديابت نوع دو، سندروم متابوليکی و مرگ ومير، و نيز مشکالت 
سالمت روحی و ذهنی نظير افسردگی می شود، امروزه يک 
دغدغه جهانی است )۹4(. بنابراين بهبود مشارکت در فعاليت 
فعال  زندگی  سبک  چراکه  است،  اهميت  حائز  بسيار  بدنی 
اثرات مثبت و مستقيمی بر سالمت عمومی دارد )۹6، ۹5(. 
ازاين رو نياز به بهبود وضعيت سالمت ساکنان به بحث دربارۀ 
افزايش  برای  سبز  و  عمومی  فضاهای  بالقوۀ  ظرفيت های 
شده  منجر  محالت  ساکنان  ميان  در  بدنی  فعاليت  سطوح 
)۹7(. چراکه فضاهای سبز عمومی در نزديکی محل سکونت 
فرصت های کم هزينه ای را برای افزايش فعاليت بدنی ساکنان 
منبعی  شهری،  حومه  و  شهری  باز  فضاهای  می آورد.  فراهم 
ضروری برای بهزيستی ذهنی و بدنی ساکنان به شمار رفته 
و می تواند در طول اوقات فراغت و رفت وآمدهای روزانه بسيار 

مؤثر باشد. 
نتیجه گیری

مهمی  نقش  شهروندان،  سالمت  ارتقای  حامی  فضاهای 
همکاری  داشت.  خواهند  جامعه  سالمت  سطح  افزايش  در 
بين بخشی، ميان سازمان های دخيل در اين امر می تواند ضمن 
تشويق  را  آنان  نزد شهروندان،  مثبت  تصويری  و  فضا  ايجاد 
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افزايش  درنتيجه  و  باز شهری  از فضاهای  بيشتر  استفادۀ  به 
فعاليت فيزيکی کند. رويکرد سالمت محور در سياست های 
قادر  را  سالمت  نظام  فضاها،  برنامه ريزی  و  شهری  طراحی 
می سازد تا در پاسخ دهی به نيازهای سالمت و تندرستی مردم 
يک جامعه يکپارچه عمل کند. بايد با ايجاد پيوند بين طراحی 
باز در شهرها به عنوان تعيين کننده های سالمت و  فضاهای 
پيامدها و نتايج آن در ارتقای سالمت افراد، بر آگاه ساختن 

سياست گذاران تأکيد روزافزون شود.

سپاسگزاری
اين مطالعه مستخرج از پايان نامۀ دکتری تخصصی شهرزاد 
معماری  و  هنر  دانشکدۀ  در   1394 سال  در  که  است  پرتو 

دانشگاه بوعلی همدان با کد 1249477 تصويب شده است.
تضاد منافع

و  است  يکسان  مطالعه  اين  در  نويسندگان  تمامی  سهم 
هيچ گونه تضاد منافعی وجود ندارد.
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