
 

ارمسال  –اهی سالمت محور  ژپوهش -فصلنامه   982 7331پاییز /3   / شمارهچه

 روانی سالمندان هاي شهري با سالمت بررسی رابطه بين عملكردهاي مختلف پارك

 
 *1فریرستم صابر 

 02/7/77 :دریافت مقاله              3/7/77 :شدهصالح دریافت مقاله ا             07/7/77 :پذیرش مقاله 

 
  چکیده

 

ثير غيرقابل انكاري بر دستيابي به شهرهاي سالالمت موالور و أو طبيعي، ت مين فضاهاي شهري مناسب، به خصوص فضاهاي بازأت :مقدمه

 فضاها در شهر مشهد انجام شد. نیا يابیبا هدف ارز يبررس نیمنظور، ا نيمين سالمت روان سالمندان دارد. به همأبه خصوص ت

 يشالهر مشالهد و بالر رو ينطقه شالهردارم 73در  7377در تابستان سال  يتوليلي به صورت مقطع -این مطالعه توصيفي  :بررسی روش

 سالالمت پرسشالنامه هالا،داده ي. ابزار گالردووردي، انتخاب شده بودند، به انجام رسشده يبندطبقه ينفر از شهروندان که به روش تصادف 082

 يطرفه، تال کی انسیوار ليتول يومار هايوزمون از استفاده با هاداده. بود هاعملكرد پارک يبرا ساختهگلدبرگ و پرسشنامه موقق  عمومي

 ها استفاده شد.داده ليجهت تول 0277نسخه  SPSS وماري افزارشدند. از نرم ليتول رسونيپ يتست و همبستگ

هل، أمين هواي پاک، متغيرهاي قوميت، وضعيت اشتغال، وضعيت تأبين عملكردهاي نيروبخشي، جلوگيري از استرس و نگراني، ت ها:یافته

مين ارزشالمندي و سالرگرمي و أامالا بالين عملكردهالاي تال ،وماري معناداري وجود داشتسالمت رواني سالمندان رابطه  درومد و توصيالت با
   اي، جنسيت، مول تولد و تعداد فرزندان با سالمت روان سالمندان رابطه وماري معناداري دیده نشد.سن، پوشش بيمههمچنين متغيرهاي 

گذاران بخش سالمت ها در تغيير روحيه و سالمت سالمندان، الزم است سياستقابل انكار پارکبا توجه به نقش غير :یریگجهیو نت بحث

هاي مساليرها، طراحالي فضالاهاي گونه فضاها به نيازهاي خاص این گروه از جمله حذف پستي و بلنديریزان شهري در طراحي اینو برنامه
هاي تجمع بالراي بوالو و گفتگالو در خالار  از و طراحي مكان دارشيبي در کنار مسيرها هاي سبک، طراحي نردهخاص براي انجام ورزش

 مسيرهاي تردد، اقدام نمایند.
 

 هاي شهري، سالمندانشهر سالمت موور، فضاهاي سبز، سالمت روان، پارک :یدیکل واژگان

 
:؛ 7921 سالمت محور هایمجله پژوهش. نلمنداسا روانی سالمت با شهری هایرابطه بين عملكردهای مختلف پارك یبررس  .رستم فر یصابر ارجاع

4(9 :)933-982. 
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 7331پاییز / 3   / شمارهچهارم سال  –اهی سالمت محور  ژپوهش  -فصلنامه  923

 فر  یرستم صابر
 نمنداسال رواني سالمت با شهری هایپارك یعملکردها نیرابطه ب

 مقدمه 

بنداشاا س ساارن  را رفااا   اناا   یسااااناج انااا 

 یمااریو  ه صرف  بودج ب یو ااتماع یروا  سیاسم

 ی. سرن س نفناو  نببتا ندین فیتعر یر جور ایو 

بار ننااب   یاسام هاای یااس   ه عارو  بار فرف

ابعااد  یارد. سارن  داراد دی أت یو شخص یااتماع

 یو ااتمااع یشال  سینعناو سیعاطف سیروا  سیاسم

سارنتی ا سااج و  یفیا    سیادل نی(. به هم1) اس 

 ایس  همیشه در نباحث شانری نرارب باود نحیط

و با نررب شدج توسعه   ه اخیراً طوری به(. 2) اس 

نقولاه باه ی ای اا نباحاث روا و  نیپایدار شنریس ا

 ایان باا(. 3) اسا  ی تبدی  شاد اساسی نحاف  ع م

 اساالم  و  اهنجار شرایری در همچناج شنرها واودس

 صارف باا هاادولا  و دهندبه توسعه خود ادانه نی

 بنزیساتی و سارن  ا ادزافس  توا ساتهگا هایهزینه

 حاالی در واقا س در(. 4)  مایند نینأت را خود سا نین

 باه شا ويی و اادحاا  دلیا  باه شنری فضاهای  ه

 هایگرو  شو دسنی تبدی  پرتنشی و آلود  هایطنحی

به رشد گذاشاته و یاا اا  رو  یز تواج  م و پذیرآسیب

نترا م و   قاط سوی به تر قاط  وچك و  م امعی 

 اه ا ناوج طوریبه . نندشنرهای بزرگ نناارت نی

 یزیاردر حاوا  بر اناه یاساسا هایمیاا پارادا ی ی

 ؛اسا  ینیو شنر ش  یامع شدج ریپنسئ ه  سیشنر

 زیاساله و باالتر   06چرا  ه با گسترش شنرهاس افراد 

(. باه عناواج نبااطس طبا  5) گذار ادین ادیاادرو به 

 سااط در اناج سالمند امعی  نواودس هایبینیپیش

  اه یافا  خواهد افزایش درصد 22 حدود به 2656

 باشندنی سا ن شنری نناط  در  یز هاآج اعظم بخش

 و  نااد  افازایش باه رو رو اد ایان  یز یراجا در(. 0)

در ساط  ددرص 5/7 حدود اا  شور سالمنداج امعی 

 خواهد  1425درصد در ساط  22( به بیش اا 7)1335

اا شانرو داج  بخشای واقا  در ساالمنداج(. 3) رسید

 اه  یو در صاورت نادآییشنر به شمار نا ریپذبیآس

س شاود یساااسالمنداج نناساب یبرا یشنر یفضاها

 خواهد بود زیاقشار اانعه   ریسا ینبب  آج برا اندیپ

 هاایهمچوج اي ب گارو  اج(. به هر حاطس سالمند9)

 نخت اف دالی  به نع ولینس و  ود اج نب  پذیرآسیب

 اسا  نم ان  اه هساتند ایاادی روا ی فشار تح 

 آج وااود با(. 16) شود اانعه اا هاآج ا زوای باعث

 شای  هایبیماری هشتم بهرت در روا ی هایبیماری  ه

 اا  او  ایان اناا س(11) اس  شد  بندیطبقه ایراج در

پیاندهای ااتماعی و فرهنگی فراوا ی دارد  هاسبیماری

ها تاواج در نقاب  آج ی ه بسیاری اا خا وارهای ایرا 

 دلیا س همین به. دهندنقاون  ا د ی اا خود  شاج نی

 تاا دار اد یخاصا ان ا ات و فضاها به  یاا گرو  این

  تقویا هااآج عاطفی و ااتماعی پیو دهای و روابط

با شارایط ادیاد ا رباا   تربتوا ند هر چه بیش وشود 

پیدا  مود  و به  وعی سرن  روا ای خاود را ارتقاا  

 آج  شاا گر نتعادد هاایبخشند. تحقیقات و پژوهش

 به شنرها در نواود ب ر و طبیعی هاینحیط  ه اس 

 و ااتمااعی عم  ردهاای  اه هااییپاار  خصوص

 را  قش این  ه بود خواهند قادر دار دس نناسبی روا ی

 مود  و سرا دگی و تحر  ااتماعی و  ایفا خوبی به

الرافیایی را به ساالمنداج بااگردا ناد. شارایری  اه 

خااص اساما یس  وضاعی برای سالمنداج به خاطر 

ها ضروری و يیر قاب  ا  ار باه روا ی و ااتماعی آج

 اا بخشای تننا  ه شرایط این نینأت ایرا ؛رسدنی ظر 

 ادجفرساات ر ظیاا خااا وادگی و ااتماااعی نشاا رت

خا ه  همچوجهای بیروج اا خا واد  سالمنداج به نحیط

ب  ااه حتاای  سساااادیرا نرتفاا  ناا ر یااسااالمنداج و ي

 طارا باه را هاجآ سرن  برای شد  صرف هایهزینه

 (. 12) دهدنی  اهش اینرحظه قاب 
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 927  7331پاییز / 3   / شماره چهارم  سال  –اهی سالمت محور  ژپوهش -فصلنامه 

 فر   یرستم صابر
 نسالمندا رواني سالمت با شهری هایپارك یعملکردها نیرابطه ب

 

سرن  رواجس حدا بر ساااش نم ان فارد باا  اگر   

آجس شادی  نینأاناج اطرافش در  ظر گرفته شود  ه ت

ثر سالمند را در پی داشته باشادس ؤو برداش  نفید و ن

 سارن  ار ااج اا ی ای سارا د  و سالم هاینحیط

 شاد خواهاد ت قی سالمنداج برای خصوص به روا ی

 ه تنناا  اجالمندس هاییسنحیط چنین در  ه چرا ؛(13)

قادر ااد اوقااات فراياا  خااود را بااه شاا   نفیااد و 

هاا باا ب  ه ان اج ارتباطاات آج ساثربخشی طی  مایند

 و شد  ساایدوستاج و هم اراج ساب  به خوبی انینه

و ارتباط با انااج طبیعای باه بنتارین  گزینی خ وت

 ساالمنداج هاییسنحیط چنین در. گرددشیو  عم ی نی

 سن هم هایو ساا د  با گرو  لمسا باطارت برقراری با

 همااهنگیس بارای روا ی استعداد قادر د خودس ساط و

ثر  ااار  ااردج و ؤو ناا ا اادگی بااودج خوشااایند

 داشااتن و دشااوار هاااینوقعیاا  در پااذیریا عراااف

 تمرین و آورد  دس  به را خود تعادط باایابی توا ایی

 اتتحقیق(. 14)  مایند عم یاتی را سرن  به دستیابی

 ایادی حد تا پار  به رفتن  ه اس   شاج داد  دنتعد

 -17) دهادنای  اهش را عصبی فشارهای و استرس

ارتبااط باه  نی اه در هما یقااتیاا تحق ی ی در(. 15

 نرااعاه  ه اس   ید شد أبر این   ته ت سدیا جا  رس

 سااالمس و طبیعاای فضاااهای و هاااپااار  بااه ن اارر

حا   ننیأتا و طراوت و شادابی ف ریس هایفعالی 

  نادنای سااایشنرو داج را انیناه شیآرانش و آسا

 یز  شااج داد  شاد  اه  قاتتحقی اا ایپار  در(. 13)

باا  ناتیو تزئ  ماهاآبنب   دیدر نعرض د یثیر  ماأت

 طیرابره نح بر سرنتی نبب  بود  و اصوالً ا یگ  و گ

 یو روا ا یسالم و پرطراوت با سرن  روحا یعیطب

. به عناواج  مو اه در  اار اس  تهرارگرفق دییأنورد ت

Hartig  و هم اااراج وKuo نشااخ   و هم اااراج

هاا بااا و پاار  ی اه اا فضااها یساالمندا  دسیگرد

 یبااالتر یو روحا یاسم یسرنت  رد دسیاستفاد  ن

(. در تحقیقی دیگرس 13س 19) داشتند ینری سب  به سا

سرن  استفاد  اا پار  و نیزاج  نیب دارییرابره نعن

باه خصاوص در ساالمنداج باه اثباات رساید و  فرادا

نح ه به صورت  هایاا پار  ه  ینشخ  شد  سا 

سرن  اسامی   یدر وضع  رد دسینداو  استفاد  ن

 و روا اای باااالتری  سااب  بااه سااایرین قاارار داشااتند

در تحقیاا  خااود  شاااج  Floydو  Bixler(. 21س26)

 یاهیوشش گبا پ یعیطب هایطی سا ی  ه اا نح  دداد

 اا و باود  تارآرا   مود دس برداریو آب بیشتری بنر 

 ایان(. 22) ا دبرخوردار بود  ترینپایی استرس سرح

هاا در  واحی اا شنرها  ه در آج خصوص به ویژگی

 بیشااتری روا اای و ااتماااعی هااایاسااترس و تاانش

 خود به را واالتری اایگا  و اهمی  شودسنی نشاهد 

 ضااهایو ف یعطبی هایالماج(. 23) دهدنی اختصاص

 را نتعااددی ااتماااعی هااایساابز اسااتا داردس قاب یاا 

نبب   راتیثأت سییبای ه به همرا  ا  نندنی ساایانینه

همه شانرو داج   یو فعال اتیبر ح یو بنداشت یروا 

. باه عناواج گذار دین یبه خصوص سالمنداج بر اا

 دهادنباطس تحقیقاتی در دسا  اسا   اه  شااج نای

 تريیاب را هاا اه ا سااج رداین توا ایی را دا ع بیط

 اا و  مود  برداریبااس بیشتر بنر  فضاهای اا تا  ماید

 نیو تعانا  بیشاتر با ااتمااعی وحادت طریا  ایان

(. بر این اساسس 5س 24س 25) را فراهم آور د هاهیهمسا

 اا شانری هاایپار  چنا چه  ه  مود عنواج تواجنی

 و باشند برخوردار تا داردیاس و نناسب عم  ردهای

فاصا ه  نی متار طی با فضاها این اا بتوا ند سالمنداج

ا تننا  ه  مایندس برداریاا ننزط و حداق  احم  بنر 

به بنبود سرن  روا ی و اسمی خود  مك خواهند 

 و فااردی هااایب  ااه بخااش ایااادی اا هزینااه س اارد

 اانعاه به دستیابی رو د به و داد   اهش را ااتماعی
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 7331پاییز / 3   / شمارهچهارم سال  –اهی سالمت محور  ژپوهش  -فصلنامه  929

 فر  یرستم صابر
 نمنداسال رواني سالمت با شهری هایپارك یعملکردها نیرابطه ب

یاری خواهند رسا د. به  دارپای توسعه بر نبتنی و المس

همااین دلیاا س ایاان تحقیاا  در  ظاار دارد رابرااه بااین 

و سارن   شانری هاایعم  ردهای نخت ف پاار 

ننرقاه شانرداری  13روا ی سالمنداج نشاندی را در 

 .نرس نورد بررسی و تح ی  قرار دهداین ش

 

 روش بررسی

ی ی و نقرعای تح  -ای توصیفیتحقی  حاضر نرالعه

ننرقه شنرداری  13در  1397بود  ه در تابستاج ساط 

شنر نشند به ا جا  رسید. با استفاد  اا فرنوط تعیاین 

سالمند باه عناواج  مو اه ا تخااب  436حجم  مو هس 

شد د. نعیارهای ورود سالمنداج به نرالعه این بود  ه 

ساط و بااالتر باشاد و باه طاور  06ها حداق  سن آج

های شنری اساتفاد  ای یك بار اا پار هفتهنیا گین 

بنادی  مایند. ا تخاب  مو ه به صورت تصادفی طبقاه

داری اا هر ننرقه شانر گریدعبارتبه ؛ا جا  شدشد  

 فر اا سالمنداج باه عناواج  37به طور نتوسط حدود 

های الا  با با تواه به هماهنگی مو ه ا تخاب شد د. 

گری به  حوی ا تخااب های پرسشگرو  تحقی س اناج

العماا  ننفاای را اا طاارف شااد  ااه  متاارین ع اا 

سالمنداج به همارا  داشاته باشاد و آ ااج در بنتارین 

باشاند. پا  اا  شرایط روحی و اسمی قارار داشاته

 اه در چاه توایه و  سب اااا  اا ساالمنداج و ایان

االت احسااس راحتای ؤن ا ی برای پاسخگویی به س

انا  سانجش  .ر  و ...()ننزطس پاا  نندبیشتری نی

الی ؤساا 23ساارن  رواج سااالمنداج اا پرسشاانانه 

 ه در صورتی سرن  عمونی گ دبرگ استفاد  شد و

به هر دلی ی تمای  و یا تواج ت می   داشاتندس توساط 

در نااورد آ اااج  پزشاا اج عمااونیس اطرعااات الا 

هااا بااه صااورت گاردآوری شااد. در واقاا  پرسشاانانه

در نواردی  ه ساالمنداج  انا ؛خودافناری ت می  شد

به ع   لراش دس  و یا سایر نش رت اسمی قادر 

االت ؤای آ اج به سهبه ت می  پرسشنانه  بود دس پاسخ

در  سگر  ه اي ب پزشك عمونی بودتوسط فرد پرسش

هاای پرسشنانه درج شد. در ابتدای پرسشنانهس ویژگی

ها س أدنوگرافی ی آ اج  ظیر سنس انسی س وضعی  ت

فرا داجس سواد و نواردی اا این قبی  طرب شد. تعداد 

ابتدا پرسشنانه نرباوط باه سارن   سدر نرح ه بعدی

عمونی گ دبرگ و ساس  پرسشانانه نحقا  سااخته 

شاد. پرسشانانه هاا ت میا  نربوط به عم  رد پاار 

در  Hillierو  Goldbergساارن  عمااونیس توسااط 

 هاای آج بار اسااساطؤتدوین شاد و سا 1979ساط 

 ی  عان ی فر  اولیه اساتخراج گردیاد و در روش تح

برگیر اد  چنااار ب عااد عرئاام اسااما یس اضاارراب و 

اخااترط خااوابس اخااترط در  ااار رد ااتماااعی و 

 (. 17) اط بودؤس 7افسردگی بود و هر ب عد شان  

اتماا   اار گاردآوری  پ  اا ت می  پرسشانانه و   

 گذاری شاد د. دو شایو االت  مر ؤاطرعاتس ابتدا س

گذاری برای پرسشانانه فاو  وااود دارد. ی ای  مر 

)صفر انتیاا( و خیر )یك  روش سنتی اس   ه به ب ه

انتیاا( داد  شد و حدا بر  مر  آانود ی در پرسشنانه 

بود  ه در این نرالعه اا ایان روش اساتفاد   23برابر 

چنارتااایی  گااذاریس نقیاااسشااد. روش دیگاار  ماار 

 مار   3-2-1-6ورت ها به صالی رت اس   ه گزینه

شو د. در نرالعاات ا جاا  گرفتاه باه ننظاور داد  نی

ساای این پرسشنانه در ایراجس  مر  برش باه استا دارد

گذاری سانتی باه دس  آند  با استفاد  اا روش  مر 

تر به عنواج و پایین 0این صورت اس   ه فرد با  مر  

 و بااالتر باه عناواج بیماار در  ظار 7سالم و با  مار  

به عنواج  مو هس وقتای  مار  (. 20س 27) شودگرفته نی

به دس  آند وضعی  سرنتی ویس  اساالم  26فردی 

چرا  ه  مر    ی وی باالتر اا  قره برش  ؛ارایابی شد
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 929  7331پاییز / 3   / شماره چهارم  سال  –اهی سالمت محور  ژپوهش -فصلنامه 

 فر   یرستم صابر
 نسالمندا رواني سالمت با شهری هایپارك یعملکردها نیرابطه ب

 

آلفاای  رو بااا ایان ( باود. 0)یعنی  با هنجار ایرا ی

باه دسا  آناد  اه  30/6پرسشانانه توساط نحقا س 

 ن  ابزار بود.دهند  پایایی نناسب ای شاج

برای سنجش عم  ردهای اص ی فضااهای سابز و    

ثیری  ه این فضاها بر سرن  و عم  رد ساالمنداج أت

گذار دس اا پرسشنانه نحق  ساخته استفاد  بر اای نی

شد. اا آ جا  ه در این انینه پژوهش خاصی صاورت 

هاای ا تشاافی باا بودس با اساتفاد  اا نصااحبه  گرفته

ریازی شانری و ساارن س بر انااهنتخصصااج حاوا  

اط طراحی شد. روایای پرسشانانه باا ؤس 36 نجموعاً

های پزش یس الرافیا استفاد  اا  ظر نتخصصین حوا 

االت آج به ؤیید شد و تعداد سأریزی شنری تو بر انه

اط رسید تا اهداف و دالی  حضور ساالمنداج را ؤ ه س

های شانری تعیاین  ارد  و اثربخشای ایان در پار 

ها باه صاورت خودافنااری ها را بر سرن  آجلفهؤن

نشخ   ماید. پایایی آج بار اسااس ضاریب آلفاای 

ییااد گردیااد. در ایاان أت 96/6 رو باااا در ساارح 

 -عااد  یروبخشاایس هااوای پااا  پرسشاانانه سااه ب 

و اراشاامندی و ساارگرنی بااه عنااواج  ییاااسااترس

به هار  سهای اص ی نورد تواه بود د. در  نای لفهؤن

 ای اا یاكهاای ناورد سانجشس  مار لفاهؤن یك اا

)شرایط عالی( تع   گرف .  )وضعی  ضعیف( تا پنج

های آناری تح ی  واریا   ها با استفاد  اا آانوجداد 

یك طرفهس تی تس  و همبستگی پیرسوج تح ی  و در 

وارد شد د. سرح  2619 سخه  SPSSافزار آناری  ر 

 در  ظر گرفته شد. 65/6داری نعنی

 

 هاافتهی

را به خاود  اجیدرصد اا پاسخگو 3/33نرداج سالمند 

 یساالمنداج در گارو  سان نیشاتریاختصاص داد د. ب

ر داشاتند. اا  ظار تعاداد فرا اداجس اسااط قار 05-06

درصااد در  7/30فرا ااد بااا  2بااا تعااداد  اجیپاسااخگو

درصاد اا ساالمنداج  9/73رتبه قرار داشتند.  نیباالتر

ه  بود د. أنت اجدرصد آ  4/49 نیشاي  بود د. همچن

درصااد  7/32حاادود  زیاا  رتیاا  ظاار ساارح تحصاا

اعر   مود اد.  س میسالمنداجس سواد خود را  متر اا د

 ایادرصد سالمنداجس نح  تولد خود را نشند و  3/77

شنرستاج ذ ر  رد د. سالمنداج  نیا یاا روستاها ی ی

در  یاا  ظار درآناد سیبررسا نینشار    نند  در ا

درصاد  1/03قرار  داشاتند و یعدچنداج نسا طیشرا

تونااج  وجی ین كیخود را  متر اا  ا هیآ اج درآند ناه

 یدرصد سالمنداج اا گارو  قاون 3/53افنار داشتند. 

فاقاد  یدرصد سالمنداج نورد بررسا 50. فارس بود د

 (.1)ااااادوط  بود ااااد یاا هاااار  ااااوع مااااهیب
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 7331پاییز / 3   / شمارهچهارم سال  –اهی سالمت محور  ژپوهش  -فصلنامه  924

 فر  یرستم صابر
 نمنداسال رواني سالمت با شهری هایپارك یعملکردها نیرابطه ب

 یشناختی سالمنداج نورد بررسمعی ا یهایژگیو یفراوا   یتوا :1ادوط 

  آماره توصیفی

 شناختیهای جمعیتویژگی

 آماره توصیفی عداد)درصد(ت

 یشناختتیجمعهای ویژگی

 عداد)درصد(ت

  (7/89)922 مرد جنسيت

 

 تعداد فرزندان

 (9/9)71 ندارد

 (9/71)18 یک فرزند (2/71)87 زن

 (1/91)711 دو (733)483 جمع کل

 

 گروه سنی

 (9/98)712 سه (1/91)787 18تا  13

 (8/8)47 چهار فرزند و بيشتر (2/99)788 11-18

   (4/92)747 18باالتر از 

   

 هلوضعيت تأ
 (9/72)29 بيوه

 وضعيت اشتغال

 

 (4/42)991 دارای همسر (2/19)988 شاغل

 (4/97)787 متاركه كرده (7/91)798 غيرشاغل

    

 

 محل تولد

  (8/92)749 راسانروستاهای مشهد و خ

 

 سطح تحصيالت

 (1/71)83 ابتدایی و كمتر

 (11)971 راهنمایی تا دیپلم (8/41)998 شهر مشهد

 (8/1)97 پلمیدفوقدیپلم و  (1/99)732 سایر مناطق)خارج استان(

 (8/73)89 دانشگاهی  

 

درآمد)هزار تومان در 

 ماه(

   (8/92)782 133تا 

  (1/98)798 7333تا  133

 قوميت

 

 (9/88)983 فارس

 (8/8)49 ترك و كرد (1/78)23 7833تا  7733

 (2/99)788 سایر (7/79)19 7833باالتر از 

    

    (2/49)977 دارد  ایپوشش بيمه

    (7/81)912 ندارد

    (733)483 جمع کل

 

 دارینعنا یسرن  رابره آناار  یقونی  و وضعبین 

 باونی هاایامعیا  اا  اه هافارس یعنی سبرقرار بود

 بااالتری روا ای سرن  اا آند دسنی حساب به ننرقه

 شاماط باه نتع ا  اصالتاً  ه  ردها و هاتر  به  سب 

 و یا نناط  آذربایجاج بود دس برخوردار بود د.  اساجخر

 شاج داد  ه سالمنداج شاي  و  سا ی  اه دارای  جی تا

دی  ه بی ار و تحصیرت باالتری بود دس  سب  به افرا

سرح تحصیرت  متری بود دس سارن  روا ای  یدارا

ه  سالمنداج و سارن  أبنتری داشتند. بین وضعی  ت

 نیابه ا سدار واود داش ینعن یها رابره آناررواج آج

 اه فاقاد  ی سب  به سالمندا  ه أنعنا  ه سالمنداج نت

شد دس اا سرن  روا ای یهمسر بود  و یا بیو  ت قی ن

 ایسبیماه پوشاش باین. بود اد برخاوردار تری وبنر

 رابراه رواج سارن  باا تولاد نحا  و سن انسی س

 (.2)ادوط  نشاهد   شد داریینعن آناری
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 928  7331پاییز / 3   / شماره چهارم  سال  –اهی سالمت محور  ژپوهش -فصلنامه 

 فر   یرستم صابر
 نسالمندا رواني سالمت با شهری هایپارك یعملکردها نیرابطه ب

 
  

 های جمعیت شناختی سالمندان با سالمت روانبررسی ارتباط بین ویژگی :2جدول 

 P-Value میانگین±انحراف معیار ای جمعیت شناختیهویژگی P-Value میانگین±نحراف معیارا شناختیهای جمعیتویژگی

 جنسيت 29/819/8 277/3 دارد پوشش بيمه

 

 89/847/9 مرد
814/3 

 11/889/81 زن 91/818/8 ندارد

 

 وضعت اشتغال

  38/88 339/3 بيكار

 محل تولد

  92/892/1 روستاهای مشهد

 

879/3 

 

 84/891/8 مشهد 39/197/1 بازنشسته

 

 وميتق

 

 91/878/1 397/3 فارس

 

 

 82/884/8 سایر مناطق

  91/874/8 كرد و ترك

 تحصيالت

 49/894/8 تا راهنمایی

 18/849/1 راهنمایی تا دیپلم 87/188/9 سایر
379/3 

 

 هلأوضعيت ت

 19/481/9 379/3 بيوه

 

 74/187/1 باالتر از دیپلم

     47/879/1 دارای همسر

     71/191/1 ركهمتا

 

 

 

 

بین سرن  رواج سالمنداج با عم  ردهای  یروبخشیس 

دار نین هوای پا  رابره آناری نعنیأادایی و تاسترس

های سالمندا ی  ه اا پار  ه به این نعنی  سبرقرار بود

 رد ااد و سااه بعااد  یروبخشاایس شاانری اسااتفاد  ناای

شااج ننادی اا هاوای پاا  برایادایای و بنار استرس

تری برخوردار اهمی  داش س اا سرن  روا ی نر وب

بود ااد. ایاان در حااالی اساا   ااه بااین ساارن  رواج 

سالمنداج با ابعاادی  ظیار همااهنگی و اراشامندی و 

آنااری  رابراه سسرگرنی حاص  اا نرااعاه باه پاار 

نعناداری نشاهد   شد. بین نیزاج درآناد ساالمنداج و 

به این نعنا  .واود داش  یز رابره  هاسرن  روا ی آج

سالمندا ی  ه اا درآند بااالتری برخاوردار بود ادس  ه 

نیزاج سرن  روا ی  متاری داشاتند. باین نتلیرهاای 

 رابرهتعداد فرا داج و نح  تولد با سرن  روا ی فرد 

 (.3)ادوط  نعناداری واود  داش 
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 7331پاییز / 3   / شمارهچهارم سال  –اهی سالمت محور  ژپوهش  -فصلنامه  921

 فر  یرستم صابر
 نمنداسال رواني سالمت با شهری هایپارك یعملکردها نیرابطه ب

 

های جمعیت شناختی در سالمندان مورد بررسیو ویژگی بررسی ارتباط بین سالمت روان با عملکرد پارک :3جدول 

 P-Value ضریب همبستگی میانگین±انحراف معیار متغیرهای مورد بررسی

 

 ابعاد عملكرد پارك

 ‹11/339/9 938/3- 337/3 نيروبخشی

 ‹-/13/329/9 971/- 337 ییزااسترس -هوای پاك

 84/311/9 799/3- 317/3 ارزشمندی و سرگرمی

 

 های جمعيت شناختیویژگی

 12/13183 781/3- 371/3 ميزان درآمد

 82/723/9 391/3- 199/3 تعداد فرزندان

 39/719/7 399/3- 113/3 سن

 

 گیریو نتیجه بحث

طور  ه بیاج گردیدس نراب  نقیاس نورد استفاد  هماج

ای نحاسبه شد  در در این بررسیس اگرچه نیزاج  مر 

های ایادی را  شاج داد و تننا س تفاوتچنار بعد اص ی

 7ای در حد درصد اا سالمنداج نورد بررسیس  مر  35

و باالتر اا آج دریاف   مود د. بر همین اساسس 

نشخ  گردید  ه سالمنداج شر    نند  در این 

 نناسب قرار داشتند. بررسی در وضعی  سرن   سبتاً

صیرت و  تایج نرالعه حاضر  شاج داد بین نیزاج تح

دار واود سرن  رواج سالمنداج رابره آناری نعنی

داش  و هرچه نیزاج سواد سالمنداج افزایش پیدا  ندس 

یابد. وضعی  سرن  رواج سالمنداج  یز بنبود نی

های ااتماعی ای  شاج داد  ه نحدودی  تیجه نرالعه

و فرهنگی و همچنین  اتوا ی افراد در استفاد  اا 

تواج اا را نینقاب ه با عوان  استرسثر ؤهای نشیو 

سواد دلی  باالتر بودج شیو  این اخترالت در افراد بی

رسدس تحصیرت با افزایش (. به  ظر نی13) دا س 

ها و نندی اا پار  ف  افرادس افزایش بنر بهاعتماد

ها در ارتباط بود  و این انرس عم  ردهای نفید آج

افراد در ا جا  انور باعث  اهش استرس و اضرراب 

 سرن   نایتاً  و ااتماعی هایو ایفای  قششخصی 

 .شودنی سالمنداج ترنر وب روا ی

  یاراه آنراود رابااا وا یا ر حاضاح  یتحق جی تا   

 

 اشتلاط و سرن  روا ی در  یوضع نینعنادار ب

سالمنداج بود.  تایج سایر نرالعات  یز  شا گر آج اس  

های قتضای شل  در فعالی  ه افراد شاي  به ا

اویا ه شر   بیشتری دار د و به همین دلی س نشار  

(. در 23س 29) باشنددارای سرن  رواج باالتری نی

نین نعاش أنین درآند و تأحقیق  اشتلاط  ه تننا در ت

ب  ه تماس با هم اراج و  س قش يیر قاب  ا  اری دارد

طفی ا ساج را افراد بیروج اا ننزطس بخشی اا  یااهای عا

 توا د پاسخگو باشد. عرو  بر آجس فرد شاي  بهنی

عنواج عضو نفیدی اا اانعهس صاحب نقا  و ننزل  و 

اایگاهی در نح   ار و اانعه شد  و این اایگا  

برایش احترا س استقرط ف ری و اقتصادیس خودباوری 

احساس اراشمندی به  و  ف س نوفقی بهو اعتماد

توا د سرن  روا ی ین شرایری نیهمرا  دارد و چن

  وی را ارتقا بخشد.

ه  اا سرن  رواج أدر نرالعه حاضرس سالمنداج نت   

 ه  برخوردار بود د.أباالتری  سب  به سالمنداج يیر نت

 شاج داد  ه و هم اراج  Muramatsu نرالعه تایج 

سرن  روا ی  سسالمنداج نجردس بیو  و یا نر قه

(  ه همسو 23) ه  دار دأنداج نت متری  سب  به سالم

باشد. واقعی  آج اس   ه با  تیجه نرالعه حاضر نی

بخشی  ستوا د به عنواج همد  و همرا واود همسر نی

 وص س ین دهد. به خصاها را تها و دلتنگیگرا یااا  
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 921  7331پاییز / 3   / شماره چهارم  سال  –اهی سالمت محور  ژپوهش -فصلنامه 

 فر   یرستم صابر
 نسالمندا رواني سالمت با شهری هایپارك یعملکردها نیرابطه ب

  

در شرایط سالمندی  ه بخش ایادی اا ارتباطات 

این  ندس بیرو ی و  اری حذف و یا  اهش پیدا نی

 شود. تر نی قش بسیار پرر گ

 تایج  شا گر آج اس   ه بین عم  رد  یروبخشی    

ادایی و دور نندگی  گرا ی ها و قدرت استرسپار 

ها اا سالمنداج و نتلیرهای قونی س وضعی  پار 

ه س نیزاج درآند و وضعی  تحصیرت أاشتلاطس ت

گا ه شنر نشند با سرن  سالمنداج نناط  سیزد 

دار واود داش . بین ها رابره آناری نعنیا ی آجرو

سرن  رواج و عم  ردهای  یروبخشی و 

نین هوای پا  در این نرالعه رابره أادایی و تاسترس

انا بین عم  ردهای  سداری برقرار بودنبب  و نعنی

هماهنگی و اراشمندی و سرگرنی با سرن  روا ی 

این اخترف ولی  سسالمنداج اگر چه رابره واود داش 

دار  بود. این در حالی اس   ه در اا  ظر آناری نعنی

های ا جا  شد س نشخ  گردید  ه بسیاری اا بررسی

ها و فضاهای نشتر  حتی واود درختاج و چمن

و توسعه روابط   خارج اا ننزط تا حد ایادی به ارتقا

(  ه با تواه به نرالعات 36) شودااتماعی ننجر نی

(س بر اثر این 31-33ه ااتماعی )نربوط به سرنای

  ند. پیدا نی  عوان س وضعی  سرن  روا ی ارتقا

و  Cornellنرالعات دیگرس به خصوص  ار    

ها این فرص  را در اختیار  شاج داد  ه پار  هم اراج

دهند  ه  ود اجس  واوا اج و حتی  ننساالج قرار نی

 مایند و   ح  رقاب  و ناارااویی خود را ارضا

 ه این  ود اج را در این رو د همراهی  یساال بزرگ

 نند  یز با نشاهد  شادی و سرور  ود اجس سرشار نی

گرد د و فارغ اا فضای پیرانو ی اا شور و شادنا ی نی

ای  ود ا ه و و نوقعی  و نقا  خود در ااتما س روحیه

سرا د  پیدا  مود  و در باای و تحر   ود اج شریك 

 ردید شخ  گفرس نابریارالعه صادر ن(. 34) شو دنی

 

 ه هرچه شنرو داج اا فضاهای شنری بیشتر 

برداری  مایندس سرن  رواج باالتری خواهند بنر 

 (. 3) داش 

اس   ه  نرالعات دیگری  یز  شا گر آج بود    

ها و فضاهای ب ر طبیعی شنرهاس این تواج را پار 

رهاییس گیراییس  ها به احساسننداج اا آجدار د تا بنر 

وسع  عم  و سااگاری با خود و نحیط پیرانوج 

 (.13س 19) دس  پیدا  مایند

 یعم  ردهااهاای نناساب  اه پاار  به طور  یس   

ضروری و نورد  یاا را در اختیاار ساالمنداج و ساایر 

افراد اانعه قرار دهندس قادر خواهند بود باا بااسااای 

خشایدج باه تعادط روا ی اا دس  رفتاه و یاا تعما  ب

شرایط نتعاادط فع ایس آراناش و سا وجس فرايا  اا 

ا دگی روانر  و برقراری ارتباطی نفید و سااا د  باا 

اناج طبیعای را باه ارنلااج آور اد. بار ایان اسااسس 

هاای یاك فهلؤترین نهای شنری اا ام ه اص یپار 

 (.15) شو دا دگی سالم و هدفمند ت قی نی

سو با نرالعاات لعه همهای این نرادر نجمو  یافته   

 ثر بار سارن ؤقب ی ا جا  شد  در خصوص عوان  ن

رواج و رابره آج با فضاهای سالم و سرا د  شنری بود 

تر در بین سایر اقشاار اانعاه  یاز های دقی انا بررسی

  رسد.ضروری به  ظر نی

 

 پیشنهادها

های يیرپزش ی و ضرورت دارد با استفاد  اا روش

ن سرن  روا ی سالمنداج و سایر نیأدارویی برای ت

های دقی  و هدفمند در اقشار اانعهس ضمن فضاساای

گیری نناسب و به نوق  اا این شنرس  سب  به بنر 

ساای شود. به ها فرهنگفضاهای سبز و پار 

نندی تواج در ارتباط با بنر خصوص این شرایط را نی

  دی راهای شنری  ه شرایط نناسب و اراشمناا پار 
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دهندس فراهم آورد. به عنواج نباطس در اختیار قرار نی

ها و نواردی اا تواج با برگزاری ا ساتس همایشنی

ها و دعوت اا سالمنداج و سایر این قبی  در پار 

ها را با طبیع  و هاس آجاقشار اانعه به این ن اج

فضاهای سبز شنری آشتی داد. عرو  بر آجس باید 

 ید بر وسع  أیزاج شنری به اای ترو بر انه اجطراح

 هاس به این   ته اساسی تواه داشتهو یا ایبایی پار 

های استفاد  ها را بر اساس  یاا گرو باشند  ه پار 

های ساای نناسبس تعبیه  رد  نند  اا آج )شیب

 گندار د س فضاهای ایمن و ..( و همچنین 

 دار دس  ها ا تظارها اا پار عم  ردهایی  ه این گرو 

 طراحی و یا اا مایی  نند.

 

 

 

 سپاسگزاری

 ور نر ز نشند  ویسند  نقاله اا نسئولین دا شگا  پیا 

به دلی  فراهم آوردج ان ا ات این تحقی  و برخی اا 

درنا ی شنر نشند و  پزش اج شاي  در نرا ز بنداشتی

ها به ان  ت می  به خاطر هم اری و نساعدت آج

  ند. ش ر نیها تقدیر و تپرسشنانه

 

 تضاد منافع

گو ه تضاد ننافعی با ساانا ی  داشته  ویسند  هیچ

 اس .

 
 

 

 

 References

1. Sajjadi H, Sadrolsadat SJ. Social Health 

Indicators. Political & Economic Ettelaat 2004; 

19(3-4): 244-53. Persian 

2. Shakouee H. New Approaches to Urban 

Geography. Tehran: Gitashenasi; 2012. Persian 
3. Saberifar R. Effective environmental and 

demographic factors on incidence of tuberculosis in 

Mashhad, Iran. J Mazandaran Univ Med Sci 

2017;27(147):404-8. Persian 

4. Gonzalez-Barcala FJ, Pertega S, Garnelo L, 

Castro TP, Sampedro M, Lastres JS, et al. Truck 

traffic related air pollution associated with asthma 

symptoms in young boys: a cross-sectional study. 

Public Health 2013;127(3):275-81. doi: 

10.1016/j.puhe.2012.12.028. 

5. Zarghani SH, Kharazmi OA, Johari L. 
Evaluating spatial -physical indictors in Mashhad to 

become “aged-friendly” city. Geography and 

Territorial Spatial Arrangement 2015; 5(15): 177-

96. Persian 

6. United Nations Departmentof Economicand 

Social Affairs. World Population Prospects. New 

York : United Nations Publication; 2017. 

7. Mirzaei M, Shams Ghahfarokhi M. Demography 

of elder population in Iran over the Period 1956 to 

2006. Salmand: Iranian Journal of Ageing 2007; 2 

(3):326-31. Persian 
8. Nik Gohar A . Principles of Sociology. Tehran: 

Rayzan; 2017. Persian 

9. Mashayekhi M. Survey of population buildings 

population in 1996. Population Magazine 1998; 

7(25-26): 141-67. Persian 

10. Saberifar R. Investigate the Relationship 

between Urban Furniture and Utilization of Urban 

Spaces with Mental Health. Health Research 

Journal 2018;3(2):89-94. Persian doi: 
10.29252/hrjbaq.3.2.89 

11. Rashidi M, Rameshat M, Safe A, Khoshhal 

Dastjerdi J. Health Tourism in Iran (Emphasizing 

on ranking of therapeutic properties of selected 

springs in Ardabil province). Journal of Health 

2012;3(1):49-57. Persian 

12. Milanifar B. Mental Health. Tehran: Ghomes; 

2008. Persian 

13. Lahsaeizadeh Abd A, Moradi Gol M. The 

relationship between social capital and immigrants' 

mental health. Social Welfare 2007; 7(26) :161-80. 
Persian 

14. Ulrich RS. Natural versus urban scenessome 

psychophysiological effects. Environment and 

Behavior 1981; 13(5):523-56. doi: 

10.1177/0013916581135001 

15. Kaplan R. The analysis of perception via 

preference: a strategy for studying how the 

environment is experienced. Landscape Planning 

1985;12(2):161-76. doi.org/10.1016/0304-

3924(85)90058-9 

16. Kaplan R, Kaplan S. The Experience of Nature: 
A Psychological Perspective. Cambridge: 

Cambridge University Press; 2013. 

17. Goldberg DP, Hillier V. Scaled version of 

General Health Questionnaire. Psychol Med 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 h

br
j.k

m
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

19
 ]

 

                            10 / 12

http://hbrj.kmu.ac.ir/article-1-282-en.html


 

 922   7331پاییز / 3   / شمارهچهارم سال  –اهی سالمت محور  ژپوهش  -فصلنامه 

 فر   یرستم صابر
 نسالمندا رواني سالمت با شهری هایپارك یعملکردها نیرابطه ب

 

1979;9(1):139-45. 

18. Hartig T, Mang M, Evans GW. Perspectives on 

wilderness: testing the theory of restorative 

environments. Perspectives on Wilderness: Testing 

the Theory of Restorative Environments; 1990; 

193: 86-95. 

19. Kuo FE, Bacaicoa M, Sullivan WC. 

Transforming inner-city landscapes: trees, sense of 

safety, and preference. Environment and Behavior 

1998;30(1):28-59. doi: 

10.1177/0013916598301002 
20. Godbey G, Graefe AR, James SW. The benefits 

of local recreation and park services, a nationwide 

study of the perceptions of the American public. 

Pennsylvania: National Recreation and Park 

Association; 1992. 

21. Schroeder HW. Preference and meaning of 

arboretum landscapes: Combining quantitative and 

qualitative data. Journal of Environmental 

Psychology. 1991;11(3):231-48. 
doi.org/10.1016/S0272-4944(05)80185-9 

22. Bixler RD, Floyd MF. Nature is scary, 
disgusting, and uncomfortable. Environment and 

Behavior 1997;29(4):443-67. 
doi.org/10.1177/001391659702900401 

23. Coley RL, Sullivan WC, Kuo FE. Where does 

community grow? The social context created by 

nature in urban public housing. Environment and 

Behavior 1997;29(4):468-94. 

doi.org/10.1177/001391659702900402 

24. Saberifar R. The effect of social capital on 

mental health of citizens (case study: Mashhad). 

Health Research Journal 2016;1(2):105-12. 
Persian doi: 10.20286/hrj-010205 

25. Buffel T, Phillipson C, Scharf T. Ageing in 

urban environments: developing ‘age-

friendly’cities. Critical Social Policy 

2012;32(4):597-617. 
doi.org/10.1177/0261018311430457 

26. Noorbala AA, Bagheri Yazdi SA, Asadi Lari 
M, Vaez Mahdavi MR. Mental health status of 

individuals fifteen years and older in Tehran-Iran 

(2009). Iranian Journal of Psychiatry and Clinical 

Psychology 2011;16(4):479-83. Persian 

27. Nategh Poor MJ, Firouzabadi SA. Social capital 

and factors affecting its formation in Tehran. 

Iranian Journal of Sociology 2005; 12(6):143-52. 
Persian 

28. Muramatsu N, Yin H, Hedeker D. Functional 

declines, social support, and mental health in the 

elderly: does living in a state supportive of home 

and community-based services make a difference? 
Soc Sci Med 2010; 70(7): 1050–8. doi: 

10.1016/j.socscimed.2009.12.005 

29. Prescott-Allen R. Caring for the Earth: A 

Strategy for Sustainable Living, IUCN. The World 

Conservation Union, United Nation Environmental 

Program. Switzerland: Worldwide Fund for Nature; 

2019. 

30. Kaviani H., Mousavi AS, Moheet A. Interviews 

and Psychological Tests. Tehran: Sana press; 2018. 

Persian 

31. Yip W, Subramanian SV, Mitchell AD, Lee 
DTS, Wang J, Kawachi I. Does social capital 

enhance health and well-being? Evidence from 

rural China. Social Science & Medicine 

2007;64(1):35-49. 
doi.org/10.1016/j.socscimed.2006.08.027 

32. Rothon C, Goodwin L, Stansfeld S. Family 

social support, community "social capital" and 

adolescents' mental health and educational 

outcomes: a longitudinal study in England. Soc 

Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2012; 47(5): 697–

709. doi: 10.1007/s00127-011-0391-7 
33. Hendryx MS, Ahern MM. Access to mental 

health services and health sector social capital. 

Adm Policy Ment Health 2001;28(3):205-18. 

34. Cornell EH, Hadley DC, Sterling TM, Chan 

MA, Boechler P. Adventure as a stimulus for 

cognitive development. Journal of Environmental 

Psychology 2001;21(3):219-31. 
doi.org/10.1006/jevp.2001.0207 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 h

br
j.k

m
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

19
 ]

 

                            11 / 12

http://hbrj.kmu.ac.ir/article-1-282-en.html


 

                                  

 7331پاییز / 3   / شمارهچهارم سال  –اهی سالمت محور  ژپوهش  -فصلنامه  933

The Relationship of Different Functions of Urban Parks with Mental 

Health of the Elderly  

 
Saberifar Rostam

1* 

 
 Received: 12. 10. 2018              Revised: 24. 11. 2018               Accepted: 18. 12. 2018 

 

 
 

Abstract  

 
Background & Objectives: Providing suitable urban spaces, especially open and natural 

spaces has an undeniable effect on reaching health-based cities and especially providing 

mental health for the elderly. To this end, the present study was conducted with the aim of 

assessing these spaces in Mashhad. 

Methods: This descriptive-analytic cross- sectional study was conducted on 480 elderly 

citizens selected through random stratified sampling from 13 districts of Mashhad/ Iran in 

summer 2018. Data collection tools included Goldberg’s General Health Questionnaire and a 

researcher-made questionnaire for functions of parks. Data analysis was done through SPSS 

2019 software and using one-way analysis of variance, t- test as well as Pearson correlation 

test.   

Results: Mental health of subjects showed significant statistical relationship with functions of 

empowerment, preventing stress and anxiety, and clean air supply for parks and also with 

variables of ethnicity, employment status, marital status, income, and education. However, 

mental health of subjects did not show significant relationship with the functions of providing 

value and entertainment in parks as well as their age, insurance coverage, gender, place of 

birth, and the number of children.   

Conclusion: Regarding the undeniable role of parks in mental and physical health of the 

elderly, policymakers in the health sector and urban planning should consider the specific 

needs of this group in designing these spaces, including the removal of up and downs of the 

paths and the design of special spaces for doing light exercises, fences alongside sloping paths 

and meeting places for discussion outside of traffic routes. 
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