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 چکیده

و بررسی  زااسترس یهاشاخصهدف از پژوهش حاضر، بررسی و شناسایی 
خانوادگی، محیطی، اجتماعی و  اقتصادی، یهاحوزهدر  هاشاخصوضعیت این 

، امنیت شهری و کالبد شهری در نواحی شهر یاسوج فرهنگی، شخصی و فردی
. بوده استتحلیلی  -توصیفیروش پژوهش حاضر، . استاز دید شهروندان 

. بود( نفر 114000) اسوجیکل شهروندان شهر شامل جامعه آماری پژوهش، 
همچنین . و تصادفی بوده است یاخوشه یریگنمونهاز نوع  یریگنمونهروش 
به صورت پیمایشی و با استفاده از تنظیم و تكمیل  موردنیاز یهادادهاخذ 

نتایج حاصل از پژوهش نشان . ین شهروندان انجام گرفته استدر ب نامهپرسش
 1، ناحیه  زااسترسی هاشاخص نظراز  که در بین نواحی شهر یاسوجداد 

شاخص  ،همچنین هستند دارای بدترین وضعیت 4دارای بهترین و ناحیه 
را در افزایش استرس  یرگذاریتأثین تربیشخانوادگی  یهاشاخصاقتصادی و 

را در  یرگذاریتأثین ترکمو  یطیمحستیزو حوزه  ندان شهر یاسوجشهرو
در شهر  زااسترس یهاشاخصدر بین . ندداشت استرس شهروندان شهر یاسوج

 ،مسكنو گرانی  کمبود ،پیدا کردن شغل مناسب برای اعضای خانواده یاسوج،
، انهباال بودن اجاره خ و ازدواجمربوط به  مشكالت، یلیفام ارتباطات

 یهاشاخصهمچنین در بین . اندبوده زااسترستأثیرگذارترین متغیرهای 
ی تربیشن یو قدرت تبیتاثیر  ،محیطی و شاخص خانوادگی هحوز، شاخص زااسترس

افزایش استرس شهروندان  ینیبشیپبررسی شده در  یهاشاخصنسبت به بقیه 
 WASPAS کیستفاده از تكنپژوهش حاضر، ا ینوآور نیهمچن. شهر یاسوج دارند

 است. اسوجیشهروندان شهر  نیزا در باسترس یهاشاخص یابیو ارز ییدر شناسا
 

 کليدي گانواژ
 . شهری، استرس، شهر یاسوج یشناسروانمحیطی،  یشناسروان

 

Abstract 

The purpose of this study is identifying stressful indicators 

and examining the status of indicators in the fields of 

economy, family, environment, social and cultural, personal 

and individual, urban security and urban body in the areas 

of Yasuj city from the perspective of citizens. Methods of 

the present study included descriptive-analytical and the 

statistical population of the study included all citizens of 

Yasuj (114,000 people). The sampling method was cluster 

and random sampling. Also, the required data was obtained 

by surveying and completing a questionnaire among 

citizens. The results showed that in terms of stress 

indicators, region 1 has the best and region 4 has the worst 

situation  . Also, economic and family indicators had the 

greatest impact on increasing the stress of Yasuj citizens and 

the environmental field had the least impact on the stress of 

them. Among the stressful indicators in Yasuj city, finding a 

suitable job for family members, shortage and high cost of 

housing, family relationships, marriage problems and high 

rent have been the most influential stressful variables. Also, 

among the stress indicators, environmental index and family 

index, have a greater impact than other indicators in 

predicting increased stress of Yasuj citizens. Also, the 

innovation of the present study is the use of WASPAS 

technique in identifying and evaluating stressful indicators 

among the citizens of Yasuj. 
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 مقدمه
، واقع در. هستندشهری در حال مطالعه و بررسی  یشناسروانان دنیا، بر روی موضوع جدیدی به نام شناسروانامروزه تعداد بسیار زیادی از 

 است یشهر یشناسروان یكی از موضوعات و محورهای اساسی رویكرد ،شهروندانو معضالت شهری  مشكالت پی بردن به
(Department of Health and Human Services, 2011:14) . سبک و شكل گرفت که هاین موضوع را نادید توانینمامروزه 

بر روی نگرش،  یتوجه قابلمحیط شهری تأثیر  واقع دررفتاری افراد ندارد،  الگوهای و هاآن روابط نگرش، بر زیادی تأثیر شهری زندگی
 . (Edward, 1980: 1) داردشخصیت و رفتار افراد 

روان شخص  سالمت آن باعث باال رفتن تبعبهمسكن و  کیفیتبهبود  شخصی، امنیت مثبت فضاهای شهری باعث باال رفتن اثرات
کاهش سالمت روان  جهینت در، مصرف مواد و پرخطری باعث بزهكاری، افزایش رفتارهای یچنین فضاهاهمچنین اثرات منفی . شودیم
و مشكالتی  مسائلهمچنین بسیاری از  جسمی و یهایماریب از بسیاری، رو نیااز . (Department of Justice, 2000: 14شود )یم

در مناطق خدمات اجتماعی  یهارساختیزو عدم  خشونت، آلودگی، مسكن نامناسب تغذیه، ،که با سالمت روان شخص ارتباط دارد، با فقر
 . (Prewitt, 2000: 45دارد )ارتباط شهری 

. ین وابستگی را با شرایط روانی شخص داردتربیشی و اقتصادی افراد عوضعیت اجتما کهاین موضوع است  دهنده نشانتحقیقات اخیر 
 لذا. (Marsella et al. , 2000: 621) دهدمی و احساس ناامیدی میان افراد را افزایشکه فقر سطح استرس را افزایش داده  یطوربه

 در رسستـا یا نیدگیتـ روانی، فشار. است استرس مفهوم دارد، تنگاتنگی ارتباط شهری یشناسروان با که مشكالتی و التمعض از یكی
 استرس. شودمی نامیده تنیدگی عامل یا زااسترسعامل  کند، تنش ایجاد انسان در که محرکی هر و است نیرو و فشار معنی به یشناسروان
. بیاییم کنار کوچک فشارهای با مینتوان ما که شودمی ایجاد زمانی استرس، واقع در. است فرد تحمل حد از شیب احساسی و روانی ارفش یک

 ایجاد استرس عنوان هیچ به دیگر، فرد در ولی کند استرس ایجاد فردی برای عاملی است ممكن است، متفاوت مختلف افراد در استرس
 . (14: 1380فقیه، نكند )

 تنفس ،برده باال را قلب تپش سرعت که کندمی هاییهورمون ترشح به شروع او بدن جیتدربه شود،می استرس دچار شخص که زمانی
، شهرنشینی یهاچالششكالت و شهری، م با رشد جمعیتدر این میان . دهدمی شخص به یتربیش انرژی میزان و کرده ترسریع را

بر روی  روانی منفی راتاث و در نهایت ،فیزیكی و روانی هایبیماریبروز تهدید و باعث ای فزاینده طوربهن را شهرونداسالمت روانی 
 تنهانه، یاورفنبا پیشرفت  اما ،قرون متمادی به آن مبتال بوده طی استرس، یكی از مشكالتی است که بشر رو ایناز . شهروندان خواهد شد

در دیدگاه . (15-20: 1377، استوراتاست )افزایش یافته اجتماعی کاسته نشده، بلكه میزان و شدت آن نیز  -روانی یهااسترساز میزان 
 . (Burk, 2000: 836باشد )یم ،موجود است فراتر از امكانات و منابع هاآنبه  یابیدستاز تقاضاها که  یامجموعه سنتی، استرس

بدین . نشده داخلی و خارجی است ینیبشیپبه عوامل ناسازگار و  ی انسان نسبتعموم یهاواکنشاسترس مجموعه ، در تعریف دیگر
عوامل به  برحسب توانیماسترس را . (34: 1372 ،یعلو) خواهد شداسترس منجر به از میان برود،  معنی که هرگاه تعادل داخلی یا خارجی

برخی . مختلفی انجام شده است یهایبنددسته ،شده گرفتهاهداف در نظر  به با توجه مختلف یهاپژوهشدر . کرد یبنددستهوجود آورنده 
 درونی یا بیرونی بودن برحسببرخی نیز عوامل را . اندکردهفردی و فكری تقسیم و تفكیک  ی،محیط استرس را به عوامل اجتماعی ـ

عوامل فرهنگی )مثل کمرنگ شدن ی(؛ نیت اقتصادی، فقر و بیكارو یا آن را به تفكیک عوامل اقتصادی )مثل تورم، عدم ام اندکرده یبنددسته
عوامل سیاسی )مثل و  (... شغل، بوروکراسی، حاکمیت روابط بر ضوابط و  مثل فقدان تأمیناداری )عوامل  ؛(... علمی، ادبی، هنری و  یهاارزش

  .(3: 1384سلطانی، اند )دادهقرار  یبررس مورد(؛ ...  و امنیتنامشخص بودن مشارکت فرد در تعیین سرنوشت خود، عدم احساس 
 در دراز تواندیمباشد،  زااسترسمقابله با عامل  یهاتیظرفو  هاییتوانافرد، بیش از  یهااسترس، چنانچه هاپژوهشنتایج  اساسبر

 Julia eدهد )فیزیولوژیک سوق  -یانواع اختالالت روان یسوبهمدت، فرد را 
t al. , 2008: 3) .دارا بودن رتبه نخست بیكاری نابسامانی اقتصادی در این میان استان کهگیلویه و بویراحمد و شهر یاسوج به دلیل ،

 سیاسی، یهایباز(، رعایت اصل رابطه بر ضابطه و گسترش فزاینده ارتباطات قومی و درصد 7/17)با نرخ بیكاری 1394در کشور در سال 
توجهی به ها، عدم تفاهمات، عدم درك متقابل در خانواده، بیاصول و اساس شدن فراموشی زندگی، اصل شدن فرعیات و های باالهزینه

 یسورهااستررا برای افزایش  نهیزم شیپپیش از ... و  گاه روانینداشتن تكیه، کاهش نرخ ازدواج و افزایش طالق، حریم و حرمت یكدیگر
 یزندگشهروندان شهر یاسوج،  ،یدانیو مشاهدات م یآمار یهایاساس بررسبرکه طوریبه. اندکردهج فراهم در شهر یاسو زااسترس
ها آن یدر زندگ یراتییتغ جادیشهروندان و ا نیاسترس در ب اءمنش یراهبرد یبه بررس ازیموضوع قطعاً ن نیو ا کنندیرا تجربه م یپراسترس

زمان  نخواهد گذاشت و قطعاً هر چه مدت یبرجا یزیچ یو اجتماع یاقتصاد یهابیکه اگر اصالح نشود، جز آس یراتییتغ. خواهد داشت
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. ، مقدمه کنترل و مدیریت استرس استزااسترسبررسی عوامل آنجایی که ز الذا . خواهد شد ترمیطول بكشد، عوارض آن وخ یتربیش
کننده فشار و  شناخت عوامل ایجادبا ، افزایش بیمارهای روانی و عصبیدر بهداشت روانی افراد و  توجه به نقش استرسباتالش خواهد شد 

، زمینه ارتقای حال نیع درو  بهبوددر شرایط مختلف،  شهروندانارتقای سطح سالمت بین شهروندان شهر یاسوج، زمینه برای استرس در 
در  .باشدیمدر بین شهروندان شهر یاسوج  زااسترسی هاشاخصهدف کلی پژوهش حاضر، شناسایی و ارزیابی . شودفراهم  شهریامنیت 

مبتنی بر کدام  اسوجیشهروندان شهر  نیزا در باسترس یهاشاخصرویكرد حاکم بر  نیترمهمشود که: همین راستا این سوال مطرح می
 ی تأثیرگذار خواهد بود؟هاشرانیپ

 اسوجیشهروندان شهر  نیزا در باسترس یهاشاخص یابیو ارز ییدر شناسا WASPAS کیحاضر، استفاده از تكن پژوهش ینوآور
 یهاروش ریبا سا WASPASروش  زیوجه تما نیترزمان مهمت همصوراستفاده از دو مدل ضرب موزون و جمع موزون بهلذا است. 

 .مشابه آن است
 

  مبانی نظري

 چارچوب نظری

در این تعامالت، . (Gifford, 2007: 167-168دانست ) ستیز طیمحاز تعامالت بین افراد و  یامطالعه توانیممحیطی را  یشناسروان
این تئوری شامل پژوهش و . تغییر داده خواهد شد شانیزندگهمچنین رفتار و نگرش افراد توسط محیط . دهندیمافراد محیط خود را تغییر 

. طبیعی منجر شود ستیز طیمحعمل است که هدف آن، ساختن محیط زیستی است که به افزایش روابط انسانی و بهبود روابط انسانی با 
و این تعامالت  دهدیمروزمره واکنش نشان  پیچیده یهاصحنهکه افراد چگونه به  شودیمکید ی محیطی، بر این موضوع تأشناسرواندر 

 . (Ittelson, 1978: 5) گذاردیمتأثیر  هاآنپیچیده به چه میزان بر روح و روان 
بر روی محیط  تربیشو  (Craik, 1973: 20است )شكل گرفته  1960و  1950 یهادههی محیطی در طول شناسروانکلی طور به 

وردن درك بهتر از رابطه بین انسان و آدست بهمحیطی  یشناسروانهدف اصلی . دهدیمکه رفتار انسان در آن رخ  کندیمفیزیكی تمرکز 
با  1970در دهه  ی شهری است کهشناسروانی، ی محیطشناسرواندر این میان یكی از ابعاد . (Robert; Arza, 2002: 10) استمحیط 

ثیرات زندگی شهری بر أان شهری به بحث در رابطه با مشكالت و تشناسرواندر این حوزه گروهی از . آغاز شد 1گرام لیممطالعات استانلی 
رقم « ی شهریشناسروان»ی، شاخه جدیدی را با عنوان شناسرواناند و در رشته های مردم پرداختهها و نگرشروان، رفتار، عادات، ارزش

 . (10: 1394نیا و همكاران، صفاریاند )زده
با نقش ساختارهای شهری و ابعاد اقتصادی و اجتماعی شهر بر روی رفتار افراد و روح و روان شهروندان  تربیشی شهری شناسروان

 انگیزه، احساسات، شناخت، جمله ازگیرنده تعامل بین هویت شهری و شناخت ابعاد شهری  بری شهری درشناسروانر واقع د. ارتباط دارد
اجتماعی شهر  و فیزیكی ساختار در شده فراهم امكانات و هاتیمحدود درك شهروندان از به شهری است و ساکنان یهاتیفعال و مقاصد

 . (Mohanty, 2012: 6دارد )بستگی 
جویی اجتماعی، صرفه یکاراهمالهای شهری، شادی و امید در شهر، استرس، ازجملهمفاهیم و موضوعاتی ی شهری شناسروانر د

گروهی،  جمعیت شهری و روابط بین، گوی غذایی ناسالم، الهاثیر محیط بر رفتار و شخصیت انسانأت ،طراحی محیط و شهر، اجتماعی
. ردیگیمقرار  یبررس موردکه  مباحثی است ازجمله و اقتصادی ساختار خانواده و وضعیت اجتماعی ،شهر، جنس و بافت شهریسالمندی در 

مورد توجه قرار گرفته است، مفهوم استرس و شناسایی سازوکارهای  تربیشی شهری شناسرواناین میان یكی از موضوعاتی که در  در
 علت جدی و یک یک مشكل عنوانبهاسترس، ناتوانی در بهبود و  مزمن و حاد مدرن، استرس شهری ر واقع در جوامعد. مرتبط با آن است

 . (Beek et al. 2000: 300) استشناخته شده سالمت شهروندان  بر مدتیطوالن اثرات برای
عروق،  و قلب همچنین شغلی و فرسودگیروان و مشكالت مانند  سالمتبه مربوط عمومی است که بهداشت مهم نگرانی یک استرس

مشكل مربوط به کار،  نیترمهمبرای مثال در اروپا، . (Nilsson et al. 2007: 5) استایمنی، مشكالت عصبی و روانی  گوارش،
 کنترل که دهدیم نشان این. استدرصد از استرس، افسردگی و اضطراب را به دنبال داشته  7/13که  باشدیم (59/0مشكالت عضالنی )

 . (Liisa et al. 2014: 2) است حیاتی مسئله شهری یک جوامع در ثانویه یهایماریب از جلوگیری و سالمتی حفظ برای استرس

                                                 
1. Stanley Millgram 
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که در انسان،  یتنش و هر محرک. است یفشار و تنش عصب یاحساس نوع یبه معن یشناسرواندر ی فشار روان ای یاسترس، فشار عصب
 . (Chen, 2009: 484) شودیم دهیزا نامسترستنش کند، ا جادیا

 یانجیم ای کننده لیتعد یاجتماع -یاسترس، عوامل روان دیتول یاست: منابع اجتماع یاصل هلفؤاسترس شامل سه م فرآیند یالگو
 دیمنبع تول یزندگ ندیاخوشاو ن ندیخوشا یدادهایاست که تمام رو یاساس فرضشیپ نیا یدارا كردیرو نیا. استرس و واکنش به استرس

. کرد میمزمن را ترس یزاها)تروما( تا استرس یروان دیشد یهااز ضربه یوستاریپ توانیم ،یلحاظ تداوم زماناسترس هستند؛ گرچه به
 در. هستند یفرد همقابل یهاوهیش زی( و نیکارکرد ای ی)ساختار یاجتماع تیحما استرس، ریتأث هکنند لیعوامل تعد نیترمهم ن،یهمچن

 یریادگی فرآیندو  یاجتماع یعواطف، هنجارها یهافرهنگ لیقب از ،یفرهنگ -یعوامل اجتماع ریتأثواکنش به استرس، تحت  ت،ینها
کالن و  یبر نقش ساختارها ،یشناختجامعه یچارچوب همثاباسترس به فرآیند كردیتمرکز رو. ردیگیبروز عواطف شكل م یچگونگ یاجتماع

 . (1: 1393)ریاحی و همكاران،  از استرس است یناش یاختالالت روان عیتوز یتصادف ریغ یالگوها دیدر تول یبافت اجتماع
. شودیم دهینوع استرس، استرس مثبت نام نیا. در افراد باشد زهیتحرك و انگ شیافزا ازجمله یدیفوا یدارا تواندیاسترس م یکم مقدار

و  یتنش یمانند سردردها یمشكالت بدن جادیباعث ا ،یمانند افسردگ یروان یهایماریمشكالت و ب جادیعالوه بر ا ندتوایم دیاسترس شد
 یطیمح یعامل ای یدرون یاسترس ممكن است عامل جادیا عامل. در افراد شود یو سكته مغز یابتال به سرطان، سكته قلب تمالاح شیافزا

استرس  جادیا گر،یدر فرد د یول .استرس کند جادیا یفرد یبرا یر افراد مختلف، متفاوت باشد و عاملد تواندیم نیعوامل همچن نیا. باشد
و وجود  كانینش، مرگ نزدپرت یهایازدواج، باز د،یشهر جد کیبه  مكاننقلشغل،  رییتغ ل،یتحص ایمشكالت مربوط به اقتصاد، کار . نكند

شامل اضطراب، مشكالت خواب، عرق  عالئم استرس. هستند یفشار عصب جادیا یرونیامل بعو ازجملهدر خانواده،  تیبااهم یماریب کی
ساختارهای  ازجملهشهری و ساختارهای شهری  یهاطیمح کیفیتامروزه لذا . رفتن اشتها و مشكل در تمرکز و حافظه است نیکردن، از ب

در واقع عرضه خدمات و امكانات، . کنندیمانسان کمک  سالمت شهروندان و مشارکتفزاینده به  طوربهکالبدی، اقتصادی و اجتماعی 
پشتیبانی و ... اقتصادی  یهاتیحمامانند فضاهای سبز شهری، فضاهای اجتماعی،  یشهر درون عناصر نگهداری صحیح مناطق شهری و

 . (Konijnendijk et al. 2011: 5) دارندی و بر سالمت شهروندان تأثیر مثبت استبسیار مناسبی برای شهروندان در مقابله با استرس 
خردمندانه اشاره  یهاو انتخاب یلیتحص شرفتی، پنفس عزتو  یعاطف یآگاه ،یبه سالمت روان توانیم یستیزسالم یامدهایاز جمله پ

و  انیاز مد، رفتار ناسالم اطراف یرویپ ،یاجتماع یفشارها ،یلیتحص یزگیانگیابهام در اشتغال، ب ،یاجتماع یهایتیکرد و در مقابل از نارضا
اختالل به دنبال خود  کیاسترس به عنوان . در کاهش سالمت روان افراد جامعه نام برد یطیگر محبه عنوان عوامل مداخله كونت،محله س

سالم و  یكه در داشتن روانبل .جسم سالم داشت توانیم تنهانهکه با کنترل آن  آوردیم به وجود یاز افراد مشكالت جسمان یاریدر بس
هر روز  یاندهیطور فزابه یو سالمت روان ینیشهرنش مسئله ،یشهر تیبا رشد جمعلذا . کرد یانیکمک شا توانیبا نشاط و مفرح م یزندگ
، 2050تا سال  زانیم نیا رودیانتظار مو  کنندیم یزندگ یجهان اکنون در مناطق شهر تیاز جمع یمیاز ن شیبکه طوریبه، شودیتر ممهم

کوچک و رشد  یو موجب گسترش شهرها ادرخ خواهد د زین رانیروند در ا نیادر همین راستا، . کند دایپ شیجهان افزا تیبه دوسوم جمع
و  یروان یهایماریاسترس، ب شیتا از افزا دهدیم شیافزا انیم نیو مناسب را در ا حیصح تیریبه مد ازیشهرها خواهد شد که نکالن دیشد

از هر  یناش تواندیمعارضه  نیاست. ا یجسم ای یاسترس احساس تنش عاطف. کند یریجلوگ یشهر یزندگ یروان یو اثرات منف یكیزیف
تقاضا است. در  ایچالش  کیواکنش بدن در برابر  استرس .شودیمشدن  یو عصب تی، عصبانیدیشود که موجب بروز ناام یفكر ایواقعه 

با ترشح هورمون به استرس  بدن .شود یریتا از خطر جلوگ کندیمکه کمک  یمثبت باشد، مانند زمان تواندیم، استرس لحظات حساس
. در شوندیمنبض  شیموجب تنش عضالت و افزا نیو همچن شوندیممغز  یاریهوش شیسبب افزا هاهورمون نی. ادهدیمواکنش نشان 

محافظت  یروش بدن برا نی. اشونداسترس کنترل  کننده جادیا طیکمک کنند تا شرا توانندیم رایخوب هستند ز هاواکنش نی، امدتکوتاه
 کند. نیتأمرا  یو روح یجسم یسالمت تواندیم ،دیمزمن درآ صورتبهکه  یدر صورت یول .از خود است

ادامه دارد. در صورت داشتن  یتریطوالن زمانمدت یبرامزمن استرس  .استرس حادو  مزمن استرس استرس وجود دارد: یدو نوع اصل
ادامه داشته باشد،  هاماه ای هاهفتهکه  ی. هر نوع استرسرخ دهدمشكل در کار ممكن است استرس مزمن  ای، ازدواج ناموفق یمشكالت مال

 یبرا یاگر راه مشكل است. کی نیا که دننشو افراد متوجه که دبه استرس مزمن عادت کن قدرآن دیتوانیم بدناسترس مزمن است. 
استرس  ،حاد استرس شود. یجسم یو حت یسالمت روح تیدر وضع ی، ممكن است منجر به مشكالت اساسشودن دایکنترل استرس پ

و درگیری رخ دهد دعوا  یزندگ کیبا شریا  شودمی محكم فشار دادهطور به ترمز یرو ی. وقترودیم نیاز ب سرعتبهاست که  مدتکوتاه
 .شودمی ترس حاد ایجاداس

 مشتمل بر ابعاد )فیزیكی، رفتاری و شناختی( زیر دانست: توانیمی استرس را هانشانه نیترمهم
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 پيشينه تحقيق
شكل گرفت و از  1980 هاز استرس، در ده یناش یاختالالت روان عیو توز جادیبر ا یعوامل اجتماع ریتأث هسو با مطالعاسترس، هم فرآیند كردیرو

 .(1: 1393ریاحی و همكاران، است )سالمت روان حفظ کرده  یشناسخود را در مطالعات جامعه هطریهمان زمان تاکنون س
 یهایژگیو که انددهیرس جهینت نی، به ا«در محالت ی روزانهزااسترسپاسخ به عوامل »با عنوان  پژوهشیدر (، 2018ان )و همكار استیسی

 تمحالدر درك شده  یهایژگیاز و یجموعه متنوعو مبگذارد  ریتأثشهروندان زا در سالمت و رفاه عوامل استرس قیممكن است از طر یگیهمسا
 . باشندیمدر بین شهروندان زا استرس عوامل نیترمهماز ( و بیكاری ، خشونتییبایز تیفی، کیمنی، ایجتماععنوان مثال انسجام ا)به

و بدون برنامک شهرها،  عیشد سرکه ر انددهیرسبه این نتیجه ، «شهر آرام، شهر استرس زدا»با عنوان  پژوهشیدر (، 1397عماری و همكاران )
 یها را با خطر جدسالمت انسان ط،یشرا نیا جهینت آن همراه است. در یهاتیجامعه فراتر از ظرف ازین شیافزا و ستیز طیمح بیاغلب با فقر، تخر

 تا حدودی  تواندیمو ارائه راهكارها و پیشنهادهای  زااسترسعوامل  که راهبردهای مانند شناخت دقیق استمواجه ساخته 

                                                 
. Stacey 
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%AF%D8%B2%D9%85%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%AF%D8%B2%D9%85%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%B1%D9%85&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%B1%D9%85&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%AA%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C_(%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C_(%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%E2%80%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86
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 م کند. زمینه را برای کاهش استرس در بین شهروندان فراه

 تیفیارتقا ک یزا برازا و استرسدر جهت کاهش عوامل تنش یداخل یمعمار یشناسرواننقش  یررسب»با عنوان  پژوهشیدر (، 1395پور )سیف
کار و  یسخت از: الف( عبارتندیی شهروندان در تهران زااسترسعوامل  نیترمهم که دیرس جهینت نی، به ا«شهر تهران یمسكون یهاطیدر مح یزندگ

زا عوامل تنش با یمعمارعوامل نوع  بین. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که هوا یآلودگج( فرسا طاقت کیترافیی ب( مشكالت مربوط به درآمدزا
 ی وجود دارد.معناداررابطه  شهر تهران یمسكون یهاطیدر مح یزندگ تیفیک ءارتقا یزا براو استرس

به این  ،«1392در سال  زدیشهر  تیاضطراب و استرس در جمع ،یافسردگ وعیش یررسب»با عنوان  پژوهشیدر (، 1395زاده و همكاران )الحف
درصد بود.  51استرس  وعیش زانیدرصد و م 7/57اضطراب  وعیش زانیدرصد، م 3/54در مطالعه حاضر  یافسردگ وعیش که میزان نددیرسنتیجه 

 یکننده افسردگ ینیبشیپ یرهایمتغ نییدرآمد پا زانیمزمن و م یماریسابقه داشتن ب ،نشان داد کیلجست ونیرگرس زیآمده از آنال دستبه جینتا
کننده اضطراب و نوع شغل،  ینیبشیپ یرهایمتغ نییدرآمد پا زانیمزمن و م یماریسابقه داشتن ب ن،ییپا التیتحص زانیم ت،یجنس نیبودند. همچن

اضطراب و  ،یاز باال بودن افسردگ یپژوهش حاک جیکننده استرس بودند. نتا ینیبشیپ یرهایمزمن متغ یماریو سابقه داشتن ب گاریس استفاده از
بهبود  یبرا یزیرمشكل و برنامه نیبه ا یدگیرس نیبنابرا .بود یباالتر وعیش یها اضطراب داراآن نیمطالعه بود و در ب مورد تیاسترس در جمع

 دارایراستا  نیدر ا یو ورزش یحیو بهبود اماکن تفر یمشاوره تلفن صوصاًمراکز مشاوره مخ شیمردم، افزا یآگاه شیهست. افزا تیحائز اهم طیشرا
 است. تیاهم

که  دیرس جهینت نی، به ا«(داریپا یشهر یطراح كردیو شهر سالم )با رو یطیمح یهااسترس»با عنوان  پژوهشی(، در 1394) یطهماسب
 یشهر یپژوهش نشان داد که در طراح جینتا نیهمچن. وجود داد یو شهروندان رابطه معنادار نیساکن شیآن بر آسا ریو تأث یطیمح یهااسترس

مطلوب  جهیتبه ن یو طراحان شهر یطیمح یشناسروانو با کمک  داریپا یبه اصول طراح یو توجه طراحان شهر یانسان یازهایاستفاده از ن اب دیبا
 .میابیدست  داریپا یشهرها یدر طراح

 در بین ساکنانکنندگاناستفاده رفتار بر یشهر یهاابانیزا در خاسترس عوامل ریتاث یبررس» با عنوان پژوهشیدر (، 1392و همكاران ) آذین
اساس  نیا که بر وجود دارد یهار رفتار یو آلودگ یطیمح یهازا سترسا نیب یمیمستق هرابطکه  نددیرسبه این نتیجه ، «مدرس کرمانشاه ابانیخ
 .کرد یریشگیپ یرفتار یهایاز بروز آلودگ حیصح یطیمح یزیرو برنامه تیریبا مد توانیم

 

 پژوهشانجام  روش
تكمیل پرسشنامه  و تنظیم از استفاده با و پیمایشی به صورت یازن مورد یهاداده گردآوری. استتحلیلی  -رویكرد حاکم بر پژوهش حاضر، توصیفی

برای انجام . گرفته شد بهره نیز اسنادی مطالعات از اطالعات یدر گردآورنظری و دقت  هاییهپاتقویت  به منظور. تدر بین شهروندان انجام گرفت
استفاده  Waspasو مدل  SPSSآماری  افزارنرمای و میدانی از ابخانهو برای تجزیه و تحلیل اطالعات کت GIS افزارنرمهای گرافیكی از فعالیت
برای  که آمددست بهنفر  321نفر( و حجم نمونه از طریق فرمول کوکران  114000آماری پژوهش، کل شهروندان شهر یاسوج ) هجامع. گردید

 . پیدا کردافزایش  نامهپرسش 383، به افزایش اطمینان
 

 در هر ناحیه موردنیاز نامهپرسشو برآورد تعداد  1393جمعیت . 1دول ج

 1391 سال جمعیت جمعیت کلبه ناحیه هر جمعیت درصد ازیموردن نامهپرسش تعداد ناحیه

1 96 29/25 28854 

2 102 85/26 30639 

3 63 98/14 17000 

4 122 97/32 37607 

 114000 100 383 جمع

 1385، مهندسین مشاور آمودمأخذ:                                                                                                                      

توسط تعدادی از  نامهپرسشهای سنجش روایی، گویه منظوربه. از طیف لیكرت استفاده شد هاشاخص یگذارارزشو  بندیطبقهبرای 
محاسبه شده،  786/0 باخکرونکه با استفاده از آلفای  نامهپرسشهمچنین پایایی . مورد تأیید قرار گرفت یعلم ئتیهکارشناسان و اعضای 

 . دارد نامهپرسشنشان از انسجام درونی 

 خانوادگی، حوزه حوزه نیت شهری،، اقتصادی، اممحیطیزیستهای شاخص شهروندان از ییزااسترسسنجش و ارزیابی میزان  برای
زیر معیار  41 همچنینفرهنگی و شاخص کالبدی و  و اجتماعی هحوزفردی،  و شخصی ، حوزه(اداری مسائل و تحصیل و کار) محیطی
 . است شده استفاده
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 پژوهش یهاشاخصمتغیرها و . 2 جدول

 متغیرها شاخص

 ، فضای سبزونقلحملشلوغی،  و یکتراف صوتی، آلودگی هوا، آلودگی محیطیزیست

 ، کمبود و گرانی مسكن، باال بودن اجاره خانهتنمقروض بودن و بدهی داش، باالی زندگی هایهزینهو  تورم، گرانی حوزه اقتصادی

 ترس از سرقت یا اخاذی، مالی گرفتن قرارمواجهه با افراد شرور، مورد سوءاستفاده  امنیت شهری

 خانوادگی حوزه
، پیدا ترس از بیماری فرد یا یكی از اعضای خانواده، مشكالت و مصائب مربوط به ازدواجفات فامیلی، اختالفات خانوادگی، اختال

 کردن شغل مناسب برای اعضای خانواده

 تحصیل و مسائل اداری(کار و ) یمحیطحوزه 
نامساعد  ،نامساعد بودن محل کار(، نكــردن انداختن کار اداری و رسیدگی تأخیر، به بازیپارتیکاغذبازی، ) اداریمشكالت 

 ارتباطات قومیکاری،  هاینابرابری، عدم امنیت شغلی، بودن محل تحصیل

 مسائل و مشكالت مربوط به ازدواج خود، نگرانی از بیماری خود، حفظ سالمت شخصی ،مسائل و مشكالت تحصیلی خود حوزه شخصی و فردی

 اجتماعی و فرهنگی
محیط سیاسی  هنری، و فرهنگی هاینابرابریآینده،  به نسبت خالقی، افزایش اعتیاد، سرقت یا اخاذی، ناامیدیرشد انحرافات ا

 آموزش و سواد، خدمات بهداشت عمومی، زااسترس

 کالبدی
 ، دسترسی، سازگاریمحیط،  ظاهر و شهری، مقاومت و عمر ابنیه، نما هایزیرساخت، هرجایگاه رنگ و نور در ش

 هاابانخیوضعیت 

 

 مطالعه موردمحدوده 
کـه در   این شهر همچنین مرکز شهرستان بویراحمـد اسـت  . بویراحمد است ویاسوج یكی از شهرهای جنوبی ایران و مرکز استان کهگیلویه 

گردیده  برآورد 114،100 شهراین  جمعیت 1391، سال سرشماریدر . (20: 1392 محمدیان و همكاران،) استشمال شرقی استان واقع شده 
بـا   1ناحیـه و ناحیـه    تـرین پرجمعیـت  37607 بـا  4در بین نواحی شهر یاسوج، ناحیه . اندگزیدهناحیه سكنی  4است و این تعداد جمعیت در 

 . (30: 1385 ،مهندسین مشاور آمود) رودمیبه شمار  ناحیه ترینجمعیتکمنفر جمعیت  17000

 شور ایران و استان کهگیلویه و بویراحمددر ک موقعیت فضایی نواحی شهر یاسوج. 1 شکل
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 هاافتهی
 وضعیت استرس در جهان و ایران

 نییمنظور تعبه ینوسان است و مطالعات فراوانپر اریبس یاجتماعو  یاسیس ،یاقتصاد طیمختلف متناسب با شرا یاسترس در کشورها زانیم
از  یافراد سطوح مختلف ،یبسته به محل زندگ ،گالوپ یقاتیزارش مرکز تحقگ به کشورها انجام شده است. نیترپراسترس ای نیتراسترسکم

همچون  یمشكالت اقتصاد لیبه دل تواندیدر حال توسعه، م یدر کشورها ،یاسترس و فشار روان نیمثال، ا ی. براکنندیاسترس را تجربه م
 .حساب باشد پرداخت صورت ایت سخ یارروز ک کیبه علت داشتن  تواندیم شرفته،یپ یکمبود غذا و در کشورها

 
 ین میزان استرس در جهانتربیشکشورهای دارای . 2شکل

                        Gallup Research Institute, 2019 .مأخذ 
 

 2019در سال  کشور را 143استرس در نقاط مختلف جهان،  زانیمنظور سنجش م، به(2019) گالوپ یقاتیراستا، مرکز تحق نیر همد
قرار گرفتند، پاسخ دادند  یکه مورد بررس یدرصد از افراد 59 ونان،یکشور  ریاخ یبه مشكالت اقتصاد با توجه .قرار داده است یمورد بررس
 ونانیرند، کشور استرس را دا نیتربیشکه مردم آن  ییشده در خصوص کشورها انجام قاتیهستند. تحق یفشار و استرس فراوان که تحت

و  نیپیلیف یقرار گرفتند. کشورها كایآمر متحدهاالتیو ا النكایسر ران،یا ،یآلبان ا،یتانزان ن،یپیلیف ینخست و به دنبال آن کشورها گاهیدر جا
 ،یچهار کشور آلبان مه،دادوم و سوم قرار گرفتند. در ا یهاگاهیدر جا ونان،یدرصد استرس، پس از  57و  58 زانیبا م بیبه ترت زین ایتانزان

قابل ذکر است که سوابق  ن،یهمچن قرار گرفتند. یبعد یهاگاهیدرصد استرس، در جا 55 زانیبا م كا،یآمر متحدهاالتیو ا النكایسر ران،یا
مداوم در طور به کشور، نیمردم ا انیدر م یاسترس و فشار روان زانیاز آن است که م یخصوص حاک نیدر ا كایقبل در آمر یهاسال یبررس

. در سال ندفشار استرس هست گفتند که تحت متحده االتیدرصد از مردم ا 46، 2006سال  یمثال، در نظرسنج یاست. برا شیحال افزا
 استرس در افراد زانیکه م دهدینشان م قاتی. تحقدیدرصد رس 53به  2014کرد و در سال  دایپ شیدرصد افزا 47به  زانیم نی، ا2010

 وجود دارد. تربیشسال  49تا  15 نیب نیسن

 
 ین میزان استرس در جهانتربیشکشورهای دارای . 3شکل 

                 Gallup Research Institute, 2019 مأخذ.   
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مربوط به مرگ همسر است و پس از آن  100استرس که ممكن است به افراد وارد شود با عدد  زانیم نیباالتر ییاروپا یر کشورهاد
 انیدر م .رندیگیقرار م یبعد یهادر رتبه 25با عدد  دیجد یهارکردن دوست و ورود به فشا دایو استرس پ 50استرس ازدواج با عدد 

توجه به ازدواج آسان در با نیاسترس افراد مربوط به مرگ فرزند است. همچن تربیشو  ستا هاییاز اروپا ترکماضطراب مرگ همسر  انیرانیا
 باالتر است. اریبس رانیاسترس ازدواج در ا ران،یازدواج در ا دهیچیپ طیاروپا و شرا

و در مردان  5/16زنان درصد است. این میزان در  7/12که شیوع افسردگی در ایران حدود  دهدینشان مایران مارهای وزارت بهداشت آ
آمارهای وزارت بهداشت عوامل اساس بر .از مردان است تربیشدرصد  50واقع شیوع افسردگی در زنان حدود  درصد است و در 8/10حدود 

 .اعصاب و روان نقش دارند یهایماریاجتماعی زیادی مانند بیكاری، اعتیاد و از دست دادن عزیزان در بروز ب

 

 نواحی شهر یاسوجدر بین  زااسترسعوامل  فضاییت بررسی تفاو
 ،در این مرحله. تشكیل شد 16×41 و اطالعات، ماتریس وضع موجود تشكیل و ماتریسی با ابعاد هاداده وتحلیلتجزیهبرای بررسی و 

 شده محاسبه WasPasمدل  با استفاده از هاشاخصو وزن هر یک از  کالمی به مقادیر عددی تبدیل یهاعبارتو  یعدد ریغهای شاخص
 . است گردیده ارائه، 3در جدول   WasPasنهایی مدل  نتایج. است

 

 یبررس مورد یهاشاخصوزن . 3 جدول

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 معیار 

 وزن 0006/0 0004/0 1823/0 1703/0 0047/0 009/0 1413/0

X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 معیار 

 وزن 0008/0 0609/0 0017/0 0009/0 0019/0 0010/0 0021/0

X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21 معیار 

 وزن 0027/0 0020/0 0011/0 0032/0 0002/0 0051/0 0021/0

X22 X23 X24 X25 X26 X27 X28 معیار 

 وزن 0043/0 0050/0 0015/0 0885/0 0011/0 0007/0 0013/0

X29 X30 X31 X32 X33 X34 X35 معیار 

 وزن 0017/0 1967/0 0020/0 0026/0 0309/0 0035/0 0087/0

X36 X37 X38 X39 X40 X41 
 وزن

 معیار

 وزن 0049/0 0308/0 0186/0 0026/0 0009/0 0013/0

 

ایی با جهت مثبت و منفی( معیاره) ارهایمعبه نوع  با توجه ماتریس وضع موجود کردن استانداردپس از محاسبه اولیه وزن معیارها، برای 
مقیاس کردن ماتریس تصمیم با استفاده از بیپس از . شده است آورده ،4جدولمقیاس سازی نورم استفاده شده که نتایج آن در بیاز روش 

 . شودیمبه این ماتریس، امتیاز هر گزینه محاسبه  ا توجهب آمد ودست به داروزنمقیاس شده بی ، ماتریس تصمیمارهایمعضرایب وزنی 

 هاشاخص استانداردشدهمقادیر . الف -4 جدول
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 معیار 

 4 هیناح 5543/0 5106/0 7664/0 3162/0 5446/0 5184/0 6882/0

 3 هیناح 4988/0 5045/0 3832/0 6325/0 4927/0 5036/0 5353/0

 2 هیناح 4767/0 4984/0 3449/0 3162/0 4668/0 4887/0 3824/0

 1 هیناح 4656/0 4862/0 3832/0 6325/0 4927/0 4887/0 3059/0

X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 معیار 

 4 هیناح 5108/0 653/0 4766/0 5127/0 5285/0 5129/0 5079/0

 3 هیناح 5108/0 4898/0 492/0 487/0 4997/0 5071/0 5026/0

 2 هیناح 4962/0 4245/0 5074/0 487/0 4901/0 5013/0 4973/0

 1 هیناح 4816/0 3918/0 5228/0 5127/0 4805/0 478/0 492/0

X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21 معیار 

 4 هیناح 5289/0 4997/0 4813/0 5351/0 5077/0 5372/0 5228/0

 3 هیناح /50540 4997/0 4936/0 4995/0 5025/0 5068/0 5119/0

 2 هیناح 4937/0 526/0 506/0 4923/0 4974/0 4966/0 4901/0
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 هاشاخص استانداردشدهمقادیر . ب -4 جدول
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 معیار 

 1 هیناح 4702/0 4734/0 5183/0 4709/0 4923/0 4561/0 4738/0

X22 X23 X24 X25 X26 X27 X28 معیار 

 4 هیناح 5413/0 5411/0 478/0 6482/0 4863/0 5079/0 4789/0

 3 هیناح 4977/0 5038/0 4925/0 5186/0 5133/0 5079/0 4931/0

 2 هیناح 4915/0 4914/0 507/0 4537/0 4863/0 5026/0 /50640

 1 هیناح 4666/0 4603/0 5215/0 3241/0 5133/0 4812/0 /51980

X29 X30 X31 X32 X33 X34 X35 معیار 

 4 هیناح 5211/0 4714/0 5242/0 5278/0 6184/0 5363/0 5608/0

 3 هیناح 5055/0 4714/0 4915/0 509/0 4638/0 5028/0 4985/0

 2 هیناح 4978/0 7071/0 5079/0 4901/0 4638/0 4893/0 4736/0

 1 هیناح 4744/0 2357/0 4751/0 4713/0 4329/0 4692/0 4611/0

X36 X37 X38 X39 X40 X41 

 مقادیر استاندارد

 اولیه

 معیار

 4 هیناح 5397/0 5657/0 5522/0 5282/0 5177/0 /2540

 3 هیناح 5127/0 4243/0 4417/0 5106/0 4998/0 4917/0

 2 هیناح 4722/0 4243/0 4417/0 4842/0 482/0 4998/0

 1 هیناح 4722/0 5657/0 5522/0 4754/0 4998/0 4837/0
 

در نواحی  هاشاخصواریانس هر یک از  آمد ودست بهه شده اولیه، از طریق توابع در گام چهارم، برآورد واریانس مقادیر معیارهای نرمالیز
 . مقیاس سازی انجام گرفتبی در نواحی چهارگانه شهر یاسوج زااسترسبرای تمام معیارهای  د وشمحاسبه  چهارگانه

 شده اولیه واریانس مقادیر معیارهای نرمالیزه. 5 جدول

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 رمعیا 

 4 هیناح 0008/0 0007/0 0015/0 0003/0 0007/0 0007/0 0012/0

 3 هیناح 0006/0 0006/0 004/0 0010/0 0006/0 0006/0 0007/0

 2 هیناح 0006/0 0006/0 0003/0 0003/0 0005/0 0006/0 0004/0

 1 هیناح 0005/0 0006/0 0004/0 0010/0 0006/0 0006/0 0002/0

X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 معیار 

 4 هیناح 0007/0 0011/0 0006/0 0007/0 0007/0 0007/0 0006/0

 3 هیناح 0007/0 0006/0 0006/0 0006/0 0008/0 0001/0 0006/0

 2 هیناح 0006/0 0005/0 0006/0 0006/0 0006/0 0006/0 0005/0

 1 هیناح 0006/0 0004/0 0007/0 0007/0 0006/0 0006/0 0006/0

X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21 معیار 

 4 هیناح 0007/0 0006/0 0006/0 0002/0 0006/0 0007/0 0007/0

 3 هیناح 0006/0 0006/0 0006/0 0006/0 0006/0 0003/0 0006/0

 2 هیناح 0001/0 0007/0 0006/0 0006/0 0006/0 0006/0 0003/0

 1 هیناح 0006/0 0006/0 0004/0 0009/0 0006/0 0005/0 0006/0

X22 X23 X24 X25 X26 X27 X28 معیار 

 4 هیناح 0007/0 0007/0 0006/0 0011/0 0006/0 0006/0 0001/0

 3 هیناح 0006/0 0006/0 0006/0 0007/0 0007/0 0006/0 0006/0

 2 هیناح 0006/0 0006/0 0006/0 0005/0 0006/0 0006/0 0006/0

 1 هیناح 0005/0 0005/0 0007/0 0003/0 0007/0 0006/0 0007/0

X29 X30 X31 X32 X33 X34 X35 معیار 

 4 هیناح 0007/0 0013/0 0007/0 0007/0 0010/0 0007/0 0008/0

 3 هیناح 0006/0 0006/0 0003/0 0006/0 0005/0 0003/0 0006/0

 2 هیناح 0006/0 0006/0 0006/0 0006/0 0005/0 0006/0 0006/0

 1 هیناح 0006/0 0001/0 0006/0 0008/0 0005/0 0006/0 0005/0

X36 X37 X38 X39 X40 X41 

 واریانس اولیه

 معیار

 4 هیناح 0007/0 0008/0 0008/0 0007/0 0002/0 0007/0

 3 هیناح 0007/0 0005/0 0005/0 0007/0 0006/0 0006/0

 2 هیناح 0009/0 0008/0 0008/0 0006/0 0001/0 0002/0

 1 هیناح 0006/0 0005/0 0005/0 0006/0 0006/0 0006/0
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ریاضی، مورد بررسی  چندگانهشاخص مورد بررسی از طریق توابع  41برای  Q2(Q2) و Q2(Q1) یهاانسیواردر گام پنج و ششم، محاسبه 
، ابتدا الندای هر هاشاخصنهایی  یبندرتبهبرای . شد، محاسبه  λو  Q، مقادیر هاشاخص یبندرتبهدر گام ششم، برای . و محاسبه قرار گرفت

وضعیت هر گزینه نسبت به دیگر  دهنده نشانآمد که دست به هانهیگزبرای هر یک از  Q ی دیگر محاسبه و مقدارهاشاخصشاخص نسبت به 
دارای بدترین وضعیت  4شهر یاسوج، ناحیه  چهارگانه که در بین نواحیداد پژوهش نشان نتایج . باشدیمو همچنین وزن نهایی هر شاخص  هانهیگز

 . باشدیم 39/0دارای بهترین وضعیت با وزن  1در بین نواحی شهر یاسوج و ناحیه  56/0با وزن  زااسترساز نظر عوامل 
 

 هاشاخصنهایی  یبندهرتبو  λ و Q و مقادیر محاسبه شده هاانسیوارمقادیر محاسبه شده . 6 جدول
λ Qi Q2Q1 Q2Q2 محاسبه  رتبهλ  وQi 

 4 یهناح 1 001/0 001/0 5601/0 5729/0

 3 یهناح 2 001/0 000/0 495/0 6429/0

 2 یهناح 3 001/0 000/0 4427/0 5792/0

 1 یهناح 4 000/0 000/0 3908/0 6334/0

 

، (ANOVA) انسیواریی شهروندان، از آزمون تحلیل زااسترسی هاشاخص ازلحاظبرای سنجش نابرابری بین نواحی شهر یاسوج 
 توانیم 95/0، با اطمینان باشدیم 05/0از  ترکمسطح معناداری  کهاینبه  با توجه نتایج تحلیل واریانس حكایت از آن دارد که. استفاده شد

 . دارد وجودیی شهروندان تفاوت معناداری زااسترسی هاشاخص ازلحاظگفت که بین نواحی شهر یاسوج 
 

 یی شهروندانزااسترسی هاشاخص ازلحاظبررسی تفاوت بین نواحی شهر یاسوج . 7 جدول
 آزمون واریانس جمع مربعات درجه آزادی میانگین مربعات fآزمون  سطح معناداری

000/0 625/26 
088/20 
754/0 

 بین گروهی 265/60 3

 یگروهدرون 951/285 379

 جمع 216/346 382

 

 زااسترسهر یک از ابعاد بررسی شده  یاثرگذاربررسی میزان 
تأثیر  هاآنیی شهروندان و روح و روان زااسترسبر بعد  تواندیمی که هاشاخص نیترمهم ،شده نیتدو یهاحوزهبه تفكیک  ،در ادامه

اقتصاد شهری، کمبود و گرانی مسكن و باال ، آلودگی صوتی؛ در بعد محیطیزیستدر بعد  دادنشان نتایج . گرفتبگذارد، مورد سنجش قرار 
مشكالت و خانوادگی، پیدا کردن شغل مناسب برای اعضای خانواده و  هحوز؛ در مواجهه با افراد شروربودن اجاره خانه؛ در بعد امنیت شهری، 

 ازدواج به مربوط و مشكالت فردی، مسائل و شخصی هحوزو مشكالت اداری؛ در  ارتباطات قومیمحیطی،  ؛ در حوزهب مربوط به ازدواجمصائ
هر و ش در نور و رنگ و در بعد کالبد شهری، جایگاه آینده به نسبت ناامیدیی و رشد انحرافات اخالقو فرهنگی،  اجتماعی هحوزافراد؛ در 
  .اندداشتهین تأثیرگذاری را در افزایش استرس شهروندان شهر یاسوج تربیشهری، ش هایزیرساخت

 

 نهایی زیر معیارها یبندرتبهو  λ و Q و مقادیر محاسبه شده هاانسیوارمقادیر محاسبه شده . الف -8 جدول
  خانوادگی حوزه محیطیزیست حوزه

 λ Qi Q2Q1 Q2Q λ Qi Q2Q1 Q2Q2  

 7834/0 2768/0 000/0 000/0 9077/0 1017/0 000/0 000/0 X1 

 5722/0 7474/0 000/0 000/0 8115/0 2322/0 000/0 000/0 X2 

 7010/0 4263/0 000/0 000/0 6165/0 6222/0 001/0 002/0 X3 

 9678/0 0332/0 000/0 000/0 7496/0 334/0 000/0 001/0 X4 

 7010/0 4264/0 000/0 000/0 602/0 6611/0 002/0 002/0 X5 

 شخصی و فردی حوزه اقتصادی حوزه

 λ Qi Q2Q1 Q2Q λ Qi Q2Q1 Q2Q2 متغیر 

 6581/0 2519/0 001/0 002/0 9077/0 1017/0 000/0 000/0 X1 

 7787/0 2842/0 000/0 001/0 8115/0 2322/0 000/0 000/0 X2 

 6263/0 5968/0 001/0 002/0 6165/0 6222/0 000/0 001/0 X3 
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 ی نهایی زیر معیارهابندرتبهو  λ و Q و مقادیر محاسبه شده هاانسیوارمقادیر محاسبه شده . ب -8 جدول
  امنیت حوزه محیطی حوزه

 λ Qi Q2Q1 Q2Q λ Qi Q2Q1 Q2Q2  

 5993/0 3953/0 000/0 001/0 
5531/0 8081/0 004/0 005/0 

X1 

 869/0 1425/0 000/0 000/0 X2 

 737/0 3374/0 000/0 000/0 
7674/0 303/0 000/0 001/0 

X3 

 7731/0 2774/0 000/0 000/0 X4 

 7501/0 3149/0 000/0 000/0 
6644/0 5051/0 001/0 002/0 

X5 

 5755/0 697/0 001/0 0002/ X6 

  کالبدی حوزه اجتماعی و فرهنگی حوزه

 λ Qi Q2Q1 Q2Q λ Qi Q2Q1 Q2Q2  

 6073/0 6465/0 001/0 002/0 6424/0 5568/0 001/0 001/0 X1 

 7557/0 3233/0 000/0 000/0 6496/0 5394/0 001/0 001/0 X2 

 6258/0 598/0 001/0 001/0 8214/0 2175/0 000/0 0005/0 X3 

 8855/0 1293/0 000/0 000/0 6685/0 4959/0 001/0 001/0 X4 

 8264/0 2101/0 000/0 000/0 9623/0 0391/0 000/0 000/0 X5 

 8049/0 2424/0 000/0 000/0 9729/0 0278/0 000/0 000/0 X6 

 9841/0 0162/0 000/0 000/0 7565/0 3219/0 000/0 000/0 X7 

 

این در . شد یانمونهتک  T-Testدر افزایش استرس شهروندان شهر یاسوج، از آزمون  رگذاریتأثی اهشاخصبرای ارزیابی و سنجش 
ی مؤثر بر استرس هاشاخصوضعیت نامطلوب  نشان دهنده، باالتر باشد، نیانگیم اریمعاز  هاشاخصمیانگین هر یک از  هچ هر، پژوهش

ی مؤثر هاشاخصباشد، بیانگر وضعیت مطلوب  نیانگیم اریمع، پایین از هاشاخص کدام ازولی هر چه میانگین هر . باشدیمشهروندان یاسوج 
دارد که درصد باشد، نشان از این  5از  ترکم، اگر مقدار سطح معناداری یانمونهتک  T-Testدر آزمون . باشدیمبر استرس شهروندان 

کمبود و گرانی ) جمله ازی اقتصادی هاشاخصکه داد نشان  آزموننتایج . نسبت داد مورد مطالعهجامعه  کلبهمیانگین نمونه را  توانیم
)با  (... ده وپیدا کردن شغل مناسب برای اعضای خانوا) ازجملهی خانوادگی هاشاخصو  (15/4 نیانگیم)با  مسكن، باال بودن اجاره خانه(

ین ترکم( 63/2 نیانگیم)با  محیطیزیستو حوزه  را در افزایش استرس شهروندان شهر یاسوج یرگذاریتأثین تربیش(، 7/3 نیانگیم
شخصی و بعد ( در رتبه دوم، 51/3با میانگین ) یطیمحهمچنین حوزه . اندداشته را در افزایش استرس شهروندان شهر یاسوج یرگذاریتأث

( در رتبه پنجم و بعد 21/3) نیانگیم( در رتبه چهارم، بعد کالبدی با 213/3 نیانگیمبا ) یاجتماع( در رتبه سوم، بعد 11/3 نیانگیمبا ) یفرد
 . ( در رتبه هفتم قرار دارد20/3با میانگین ) تیامن

 

 شهر یاسوج ان در نواحیشهروند ییزااسترسی هاشاخصبرای تی تست آزمون . 9 جدول

 هایشاخص

 زاشهر استرس

 3=معیار میانگین 

یدرجه آزاد سطح معناداری tآماره  میانگین  اختالف میانگین 
 95/0سطح اطمینان 

 حد باال یینحد پا

 -2450/0 -4787/0 -36188/0 380 000/0 -090/6 63/2 محیطییستز

 2246/1 0770/1 15078/1 380 000/0 651/30 15/4 اقتصادی

 7888/0 6138/0 70131/0 380 000/0 757/15 70/3 خانوادگی

 6161/0 4074/0 51175/0 380 000/0 643/9 51/3 حوزه محیطی

 2222/0 0076/0 11488/0 380 000/0 105/2 11/3 حوزه شخصی

 3167/0 1108/0 21373/0 380 000/0 083/4 213/3 اجتماعی

 3182/0 1063/0 21223/0 380 000/0 939/3 21/3 کالبدی

 3358/0 0732/0 20453/0 380 002/0 063/3 20/3 امنیت
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نتایج حاصل . افزایش استرس شهروندان در نواحی شهر یاسوج، از تحلیل رگرسیون استفاده شد بر رگذاریتأثی هاشاخص ینیبشیپبرای 
محیطی،  ، اقتصادی، خانوادگی، حوزهیطیمحستیز) گانه8به روش توأم حكایت از آن دارد که از بین معیارهای  چندگانهاز تحلیل رگرسیون 

علت این امر را . است دارمعنامدل نهایی برازش رگرسیونی،  گانههشتی هاشاخصتمام فردی، اجتماعی، کالبدی و امنیت(،  و شخصی حوزه
معیارهای بررسی شده . (995/0) گرفتیی شهروندان( در نظر زااسترسشاخص ) وابسته ریمتغبا  شده ذکرهمبستگی قوی معیارهای  توانیم

 .کندیمرا تبیین  هاشاخصدرصد از تلفیق تغییرات  98در مدل به میزان 
 

 گانههشتی هاشاخص لهیوسبهمیزان تبیین تغییرات متغیر وابسته . 10 جدول
 ضریب همبستگی چندگانه شدهیحتصح تبیینضریب  خطای معیار

10104/0 989/0 995/0 

 

. باشدیم 000/0و برابر با  05/0از  ترکمآلفا آمده دست بهکه میزان  دهدیم(، نشان 11جدول )در آماری مدل رگرسیون  یمعنادار
که بین  دهدیماین مهم نشان و  استیی شهروندان شهر یاسوج زااسترسکننده خوبی برای متغیر  بینیپیشمدل به کار رفته،  لذا

 . وجود دارد معناداررابطه  95/0یی شهروندان شهر یاسوج در سطح اطمینان زااسترسبررسی شده و  گانههشتی هاشاخص

 

 گانه آن 8و ابعاد  شهروندانیی زااسترستحلیل واریانس مدل رگرسیونی بین . 11 جدول

F یعنادارمسطح  یتکم  مربعات مجموع درجه آزادی میانگین مربعات    

000/0  577/4316  072/44  8 576/352  اثر رگرسیونی 

  010/0  374 819/3  باقیمانده 

   382 395/356  کل 

 

بیانگر ضریب رگرسیونی استاندارد شده یا شده،  استاندارد ضرایب ، ستونپژوهش پس از تعیین معنادار بودن مقدار ثابت و متغیر
 گونههمانو  نیست جهتهم زایی شهروندان، مساوی و های بررسی شده در سنجش عوامل استرسمیزان توان شاخصمقدار بتا است. 

 محیطی، حوزه ی، اقتصادی، خانوادگی، حوزهطیمحستیزهای بین شاخص شود،مشاهده می ،12که ضریب استاندارد شده بتا در جدول 
 ها، شاخص حوزهزایی شهروندان رابطه مستقیم وجود دارد. در بین این شاخصترسفردی، اجتماعی، کالبدی و امنیت با اس و شخصی

بینی افزایش استرس ی نسبت به بقیه ابعاد بررسی شده در پیشتربیشی و قدرت تبیین اثرگذار، 341/0 ریتأثمحیطی با ضریب 
محیطی، اقتصادی، امنیت و کالبدی به ترتیب با یستی خانوادگی، اجتماعی، شخصی و فردی، زهاشاخصشهروندان شهر یاسوج دارد. 

 ی دوم تا هشتم قرار داند.هارتبهدر  -041/0و  083/0، 088/0، 099/0، 132/0، 150/0، 213/0ضرایب 
 

 ی ضرایب مدل رگرسیونی متغیرهای مستقل پژوهشهاآماره. 12جدول 

 متغیرها
 ضرایب استانداردشده یراستانداردضرایب غ

T یرسطح معنادا 

B  خطاB بتا 

 000/0 385/6 099/0 013/0 083/0 محیطییستز

 000/0 360/7 088/0 016/0 116/0 اقتصادی

 000/0 303/12 213/0 019/0 236/0 خانوادگی

 000/0 234/17 341/0 018/0 317/0 حوزه محیطی

 000/0 950/5 132/0 020/0 119/0 حوزه شخصی

 000/0 020/6 150/0 024/0 142/0 اجتماعی

 000/0 -374/2 -041/0 016/0 -038/0 کالبدی

 000/0 -716/5 083/0 011/0 062/0 امنیت



 زا ...بر شهر استرس دیبا تأک یشهر یشناسروان ینظر كردیرو لیو همكاران:  تحل یوارث                            64

 

 گيريبحث و نتيجه
و کاال  هیعبور سرما لیو تسه لیعبور اتومب یبرا یبرگردانده و شهر بستر یانسان رو یمعنو یازهایدوران مدرن از ن یشهرهاامروزه، 

 دهدیماسترس، ترس و ... دچار شد. مطالعات نشان  ،یافسردگ رینظ ییهایماریبدر شهرها، انسان به  رفتن آرامش نیاز ب دنبال بهشد. 
و ارتباطات و قرن استرس و اضطراب و  تیریرا قرن مد 20که قرن  یطوربهاست  شیروز به روز در حال افزا یکه استرس شهر

به  یدسترس ازجملهی ساختارهاباید  هش استرس شهروندان در شهر یاسوجکا برایدر این میان، . انددهینام یعصب یهاینابسامان
که ارتباط نزدیكی بین دسترسی  نتایج مطالعه نشان دادسالمت روانی را برای شهروندان فراهم کرد. و  یشهر خدمات و امكانات

و مناطقی که خدمات و امكانات  در نواحی واقع دردر شهر یاسوج وجود دارد.  هاآنشهروندان به خدمات و امكانات و میزان استرس 
 ییفضا یهاینابرابر سوکو سالمت روانی شهروندان هم باالتر بود. لذا از ی ترکمی وجود داشت، استرس شهروندان هم ترمطلوب

و  یاقتصاد ،یاجتماع ستمیسهای و چالشو تحوالت  راتییغدر بین مناطق شهری شهر یاسوج و از سوی دیگر ت یخدمات شهر عیتوز
افزوده است و  ،کنندیمخود تجربه  روزمره یزندگ یکه افراد در ط یاسترس و اضطراب زانیبر م زینامروز شهر یاسوج  یفرهنگ یحت
وسواس،  ،یطراب، افسردگاض رینظ یشناختروان یهایماریب زانیم شیجز افزا یزیچ شهردر سطح  یفشار و تالطم نیچن جهینت

 یدردها ،یگوارش یهایماریبسرطان،  ،یعروق- یقلب یهایماریب رینظ یجسمان یهایماریب زیو ن یخوابیبو  یزدگوحشتحمالت 
 مواد، مصرف سوء ریظخود دارند ن یهاانتخاب زیرفتارها و ن یدر کاهش کنترل افراد بر رو شهیکه ر یاختالالت زیمزمن و ن یجسم

 نخواهد بود.  گرید نابهنجاری و مشكل ها ده زیاختالالت خوردن و ن دن،یکش گارسی
با وزن ) زاهای استرسشاخص نظر ازدارای بهترین وضعیت  1شهر یاسوج، ناحیه  چهارگانه که در بین نواحیتحقیق نشان داد نتایج 

( و 442/0) یهاوزنشهر یاسوج به ترتیب با  3و  2. همچنین ناحیه باشدیم( 56/0) وزندارای بدترین وضعیت با  4( و ناحیه 39/0
 ازنظرشهر یاسوج  4زایی شهروندان قرار دارند. این مهم ناشی از آن است که ناحیه میزان استرس ازنظری بعدی هارتبه(، در 495/0)

مهاجران روستایی و  تربیشو در این ناحیه  باشدیمی ترنییپاوضعیت  نسبت به دیگر نواحی دارای... خدمات اجتماعی، اقتصادی و 
. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که اندشده جذب ترکمی شهر اجتماعاقشار کم درآمدی سكونت دارند که در سازمان اقتصادی و 

ی را در افزایش استرس رگذاریتأثین تربیش(، 7/3) نیانگیمهای خانوادگی با و شاخص (15/4) نیانگیمهای اقتصادی با شاخص
داشته  ی در استرس شهروندان شهر یاسوجرگذاریتأثین ترکم( 63/2) وزنمحیطی با اند و حوزه زیستداشته شهروندان شهر یاسوج
و  کمبود (،53/4 نیانگیمبا ) انوادهخپیدا کردن شغل مناسب برای اعضای  زا در شهر یاسوج،استرس یسورهااستراست. همچنین در بین 

باال بودن  (،34/4 نیانگیمبا ) ازدواجمصائب مربوط به و  مشكالت (،44/4 نیانگیمبا ) یلیفام ارتباطات (،46/4 نیانگیمبا ) مسكنگرانی 
(، 16/4 نیانگیمبا ) یاخالقت و رشد انحرافا (22/4 نیانگیمبا ) یزندگباالی  یهانهیهزو  تورم، گرانی(، 27/4 نیانگیمبا ) خانهاجاره 

محیطی  زا، شاخص حوزههای استرس. همچنین در بین شاخصاندبودهزا در بین شهروندان شهر یاسوج تأثیرگذارترین متغیرهای استرس
رس بینی افزایش استهای بررسی شده در پیشی نسبت به بقیه شاخصتربیشی و قدرت تبیین اثرگذار، 341/0با ضریب تأثیر 

محیطی، اقتصادی، امنیت و کالبدی به ترتیب با های خانوادگی، اجتماعی، شخصی و فردی، زیستشهروندان شهر یاسوج دارد. شاخص
  رند.ی دوم تا هشتم قرار داهارتبهدر  -041/0و  088/0083/0، 099/0، 132/0، 15/0، 213/0 بیضرا

( 1387( و کرمی و همكاران )1399) توسط غالمیان مقدم و همكاران شده نجامبا مطالعات ا یدپژوهش تا ح نیا جینتا سهیمقا
 ،مسكن، باال بودن اجاره خانه یگران، خانواده یاعضا یکردن شغل مناسب برا بیكاری و عواملی مانند هاپژوهشهمسو است. در این 

در پژوهش حاضر همانند بسیاری  اند.شهروندان بوده نیب زا دراسترس یرهایمتغ نیرگذارتریتأثزندگی  یباال یهانهیو هز یتورم، گران
استفاده لذا . شاخص استفاده شده است نیترمهمگزینه و  نیانتخاب بهتر یبرا ارهیمعچند یریگمیتصم نینو یهااز روش هاپژوهشاز 

 ست.امشابه آن  یهاروش ریبا سا WASPASروش  زیوجه تما نیترمهم زمانهم صورتاز دو مدل ضرب موزون و جمع موزون به

 راهکارها

 شود: می تحقیق، راهكارهای زیر پیشنهادهای با توجه به یافته
   ی براب کاهش نرخ بیكاری؛ گذارهیسرماتمرکز بر افزایش 
  تغییر رآباد، تكمیل مسكن مهر اکب جمله ازی دارای درآمد پایین هاگروهبرای  صرفهاببه ساخت مساکن مقرون  تربیشتوجه

 و ...؛ اداری و تجاری به مسكونیفرسوده  یهاساختمانکاربری 

  مدیران اجرایی استان؛  ژهیوبهاستانی  مسئوالنی آگاهی بخش ی ورساناطالع ،هدایت افكار عمومیبرای  هارسانهاستفاده از 
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 ای؛ات و زدو بندهای طایفهی برای جلوگیری از تعبربومیغافراد به  استانهای اجرایی سپردن کلید مسئولیت 
 .توجه به زیباسازی ساختارهای شهری از جمله بهبود وضعیت مبلمان شهری، روشنایی معابر 

 سپاسگزاري

 .کنمیتشكر م مانهیکردند، صم یاری پژوهش نیکه ما را در انجام ا یهاسازمانو  یاز تمام افراد لهیوسنیبد
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: یمطالعه مورد) کنندگان استفادهبر رفتار  یشهر یهاابانیخدر  زااسترسعوامل  ریتأث یبررس .(1392فروزنده، علی ) و  آذین، مشهد
 واحد اردبیل.  دانشگاه آزاد اسالمی، ایران کنفرانس ملی معماری و شهرسازیاولین  (،س کرمانشاهمدر ابانیخ

 . رشد، نشر دادستان ترجمه پریرخ ،تمدنتنیدگی یا استرس، بیماری جدید (، 1377) جامینبنجین  ،استورات

مطالعات  .استرس یشناختجامعه مطالعهسالمت روان:  یسشنااسترس در جامعه فرآیند كردیرو .(1393الدن، رهبری ) و ریاحی، محمد
 . 49-87 (،1)8، اجتماعی ایران

 . 1-7، 13 ،فصلنامه تدبیر .اهكارهای عملی کاهش استرس در مدیران و کارکنانر.(1384) ، ایرجنیسلطا

 یزندگ تیفیک ءارتقا یبرا زااسترسو  زاتنشدر جهت کاهش عوامل  یداخل یمعمار یشناسرواننقش  یبررس .(1395پور، سهیل )سیف
انجمن : تهران، در آغاز هزاره سوم یو شهرساز عمران ،یمعمار یالمللنیب شیهما نیدوم .شهر تهران یمسكون یهاطیمح در

 . رانیا یو شهرساز یمعمار

 . آوای نورنتشارات ا :تهران .ی شهرشناسروان (،1394) الهام بهشتی، و حسن ،عماری ؛مجید نیاصفاری

https://doi.org/10.1186/s12909-016-0824-9
https://doi.org/10.1186/s12909-016-0824-9
https://doi.org/10.1186/s12909-016-0824-9
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 یالمللنیبمجموعه مقاالت کنفرانس ، (داریپا یشهر یطراح كردیو شهر سالم )با رو یطیمح یهااسترس .(1394طهماسبی، نرجس )
 . المللنیبمؤسسه فرازاندیشان دانش ، مشهد: محور ازین یهاپژوهش تیبا محور یو فناور یمهندس در علوم یپژوهش نینو یهاافتهی

 . 33-47 ،20، مجله مدیریت دولتی .فشارهای عصبی و روانی در سازمان )استرس( .(1372) الهامینی، علو
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