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  چکیده
تماعی که در کیفیت سالمت، خصوصاً سالمت اج ءارتقا در مؤثرهایی به عنوان مکان های شهریاجتماعات و محیط

ثیر مستقیم و غیرمستقیم بر زندگی فعال، أساخته شده ت هایمحیط .باشد، تشکیل شده استمی ثیرگذارزندگی افراد تأ

های اخیر اصطالح در سال بنابراین .داردهای شهری و سالمت اجتماعی ساکنین در محیط سالمت جسمی، سالمت روحی

های با درنظر گرفتن سالمت و مراقبتهای سالم ریزی محیطوان روشی جدید در طراحی و برنامهبه عنسالتوژنیک 

که  یوژنز، مفهومتسالرویکرد . بداع شدی بر سالمتی امحیط-توصیف الگویی از تأثیرات اجتماعی به منظور بهداشتی، 

 جادیبر آنچه باعث ا شتریب و شده است جادیا 1970 ءدر اواخر دهه 2یرون آنتونوفسکآجامعه شناس پزشکی توسط 

 ییاتوان نیدهد. ایم وندیپمعنابخشیدن به اضطراب و  تیریدرک، مد ییرا با توانا یدارد. او سالمتتمرکز شود، یم یماریب

رویکرد سالتوژنز تمرکز بر شرایط باالدستی برای تجربه سالمتی و کیفیت زندگی است به جای  نامند.یرا حس انسجام م

مال های در معرض خطر. به دلیل ارتباط مفهوم شهرهای سالم با احترای کاهش آسیب در مناطق یا جمعیتتالش ب

توان های شهری میریزی محیطهای برنامهلتوژنز در پروسهاهای شهری از رویکرد ستجربه و توسعه سالمت در محیط

ا در سطوح دهد تا منابع محیطی رهای شهری به ما این امکان را میفاده از رویکرد سالتوژنز در بافتاستفاده نمود. است

پیوند دهیم. ها را از طریق مفاهیم مقاومت عمومی و حس انسجام اجتماعی به نتایج سالمت مختلف تجربه کنیم و آن

و به های شهری رعیارهای آن در بلندمدت برای محیطافزا با توجه به اصول، اهداف و مریزی شهری سالمتاهمیت برنامه

ویکرد تحلیلی و با هدف شناخت رویکرد سالتوژنز )ر-باشد. این مقاله به روش توصیفیرشد امروزه ضروری و مفید می

 های سالم و سالتوژنیک تهیه شده است.به منظور دستیابی به محیط های آن وسالمت افزا( و اصول و شاخص
 

 ریزی شهرینز، شهرسالم، طراحی شهری، برنامهافزایی، رویکرد سالتوژهای شهری، سالمتمحیط کلیدی: هایواژه

 

  مقدمه -1
شهری  تیجمع 1950است. در سال  ریهای اخدر دهه ینیهای شهرنشاز مشخصه یکی شهری، تیشتابان جمع شیافزا

میلیارد نفر رشد  3/3نواحی شهری تا  تیجمع، 2030شود تا سال جهان بوده و پیش بینی می تیجمعدرصد کل 29جهان

 رشد و گسترش شهرها بارانیآثار ز. توسعه خواهد بود درحالدرصد در نقاط شهری کشورهای  90 زانیم نیکه از اخواهد کرد، 

 یکیارتباط نزد یشهر یو طراح شهرها[. 1]استبوده  ریگچشم اریی در حال توسعه بسبخصوص در کشورها ریهای اخدهه در

 نیامصرف انرژی در کنند، یم یزندگ یجهان در مناطق شهر تیاز جمع یمیاز ن شیبکه دارند. اکنون  یداریبا اهداف پا

دهد و ساالنه یم لیرا تشک یانرژ یف جهاندو سوم از مصر باًیتقر، 2012براساس آمار آژانس بین المللی انرژی در سال مناطق 

                                                 
کید بر أبا تشهری محالت  ریزیهطراحی و برنام هایراهکار تبیین "کارشناسی اینجانب با عنوان ءاین مقاله برگرفته از بخشی از رساله 1

در دانشگاه هنر تهران  ایه سرکار خانم دکتر پروین پرتویبا راهنمایی استاد گرانم "(رازیش ی: محله سعدمورد پژوهی) رویکرد سالتوژنز
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باری بر های زیانشود که خود جنبهتخریب میدر حال گسترش است که  ییو روستا یعیطب یهکتار از اراض ونیلیم 10 باًیتقر

  .[2]سالمت جسمی و روحی افراد خواهد داشت

ی زندگ تیفیآن را استانداردهای ک توانیم که استیی استانداردها نیتأم ازمندیها نانسان ستیمکان ز عنوان شهر به

 جادیباعث ا رهیو غ امکانات نهیبه تیریعدم مد ت،یجمع ادیازد ،ینیشهرنش هیرویتوسعه ب ریاخ ۀ. در طول چند دهدینام

از  یناش طیشهری را به سمت بهبود شرا رانیمد و زانیردر شهرها شده است که توجه برنامه ایدهیعد و مشکالت هایناهمگون

در دنیای امروز به تبعیت از نیاز به ایجاد یک شهر سالم و به دور از همهمه و هیاهوی رفت  .[3]جلب نموده است مشکالت نیا

از ماشین و ایجاد یک فضای اجتماعی در ارتباط با طبیعت، نظریات مختلفی ابراز شده، اساس این  و آمد و جریان زندگی ناشی

. های مختلف شهرسازی استها و طرحای شهر و استفاده از طبیعت در گونهاجتماعی و محلهتقویت فضای  نظریات بر مبنای

محیطی و  اهداف زیست ،و از کشور کانادا آغاز شد. این جنبش در آغاز 1980 ءدر دهه «جنبش شهرسالم»ایده شهر سالم و یا 

مسائل بهداشتی شهرها  کن رفته رفته اهدافی فراتر ازهای انسانی را مدنظر داشت. لیبهبود وضعیت بهداشتی شهرها و سکونتگاه

ساخته  طیو مح یاست که معماراماکن مسکونی و  یمحل ستیزطیمح نیبر ارتباط باین اهداف  هیتمرکز اول .[4]را دنبال نمود

 .[5]گیردمیطراحی در نظر  یخاص را برا یو اجتماع یفرهنگ یهاکه در همان زمان جنبه یدر حال ،دهدیم لیشده را تشک

 .[6]شودزیست می های اقتصادی در مناطق شهری سبب تقویت ارتباط بین شهر، سالمت و محیطتمرکز زیاد مردم و فعالیت

پیوسته شرایط فیزیکی، اجتماعی و نش و گسترش یاست که در آن با آفر یشهربهداشت جهانی شهر سالم از دیدگاه سازمان 

یکدیگر ت یفراهم شود که در اثر آن مردم جامعه ضمن حماابع و امکانات موجود، محیطی زیست محیطی و استفاده بهینه از من

حرکت در شهر سالم  کیهدف  .[7]های خود را به حداکثر برسانندکلیه امور زندگی، قابلیت و مشارکت گروهی در انجام

مورد مطالعه قرار بایست میشهر سالم  کی داریدر توسعه پا تیموفق ی، عوامل اصللیدل نیشهر است. به هم یداریپاراستای 

راستای حرکت به سمت  در هادولت یها براشاخصاین و باشد قابل فهم  یو به سادگ حیشهر سالم، صح یهاتا شاخصگیرد 

ز ا یعموم مردم انجام شود. آگاهسطح سالمت در جهت ارتقاء ی مناسب یزیرتا برنامه ،ردیقرار گمورد استفاده  های پایدارشهر

کرده و باعث ارتقاء سالمت جلوگیری  ستیزطیمحوضعیت شدن  ترمیوخاز تواند یامر م نیاهمگانی در  شهر سالم و مشارکت

شرایط  یسازمان بهداشت جهان .[8]کند دایتوسعه پمردم شهر و هم سالمت سالمت شهر شود تا هم  داریو توسعه پا نیساکن

شرایط محیطی و تراکم محیط به  یاژهیتوجه ودر این راستا  .داندیم مؤثر یعمومداخل و خارج از خانه را بر سالمت  یزندگ

مواجه هستند. در  "یپارادوکس بهداشت عموم"با مدرن  یو شهرها یشهر طیدر حال حاضر، مح .پیرامونی زندگی شده است

به  ی، مناطق شهرگریاز طرف د و یجمعاز سالمت  تیارتقاء و حما و سرپناه و حفاظت از مردمایجاد سو،  کیاز این پارادوکس 

همچنین  .[9]دهندداشت عمومی به این مسائل پاسخ میکه با استفاده از پارادوکس به دارند اجیاحت ییباال یمصرف انرژ

ثیر مستقیم أثیر زیادی برسالمتی و کیفیت زندگی دارد و شواهد نشان از آن دارد که محیط ساخته شده تأمحیط ساخته شده ت

 [.10]گذاردهای شهری میطماعی ساکنین در محیمستقیم بر زندگی فعال، سالمت جسمی، سالمت روحی و سالمت اجتو غیر

 ثیر محیط اجتماعی و اقتصادی که در فضاهایأاقدامات فردی برای بهبود شیوه زندگی و وضعیت سالمتی احتماالً تحت ت

شده بر شرایط داخلی و خارجی )به عنوان مثال: شرایط آب و هوایی های ساخته باشد. محیطساخته شده اتفاق می افتد نیز می

و کیفیت هوای داخلی و خارجی( و همچنین محیط اجتماعی )به عنوان مثال: مشارکت اجتماعی، پذیرش اجتماعی و سرمایه 

منظور بررسی نحوه  باشد. بنابراین یک روش جدید بهثیرگذار میأگذاری اجتماعی( و متعاقبأ بر سالمتی و کیفیت زندگی ت

باشد که در این زمینه رویکرد طراحی سالتوژنیک سالمت و رفاه مورد نیاز می ءهای ساخته شده به منظور ارتقاطراحی محیط

 یاصطالح یبهداشت یهامراقبتبا در نظر گرفتن سالمت و  «کیسالتوژن»، اصطالح ریاخ یهالدر سا .[11]پدید آمده است

پارک،  های متعلق بهنیزمشامل  ها. این طراحیابداع شده است یبر سالمت یطیمح-یاجتماع راتیتأثاز  ییالگو فیتوص یبرا

که  یسالتوژنز، مفهومرویکرد  .[12]باشدمیموارد  نیاز ا یریتصو شینما یحت ایآسمان  قابل مشاهده درمناطق مرتفع، منظره 

 یماریب جادیبر آنچه باعث ا شتریب و شده است جادیا 1970 هءدر اواخر ده یرون آنتونوفسکآجامعه شناس پزشکی توسط 

را حس  ییتوانا نیدهد. ایم وندیپمعنابخشیدن به اضطراب و  تیریدرک، مد ییرا با توانا یدارد. او سالمتتمرکز شود، یم
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 .[13]کمتر خواهد بود یو جسم یاسترس بر سالمت روان ریباشد، تأث شتریهرچه حس انسجام ب نامند. یانسجام م

و حرکت به سمت بهزیستی  های سالتوژنیک شامل تالش برای ایجاد، تقویت و بهزیستی جسمی، روحی و اجتماعیاستراتژی

ی آن و به منظور هاافزا( و اصول و شاخصمتبا هدف شناخت رویکرد سالتوژنز )رویکرد سالاین مقاله  .[14]باشدبهینه می

 هیه شده است.های سالم و سالتوژنیک تدستیابی به محیط

 شهر سالم -2
خانه، مدرسه، محل کار،  ،ط زندگییق اصالح شرایزندگی از طر تیفیک سالمت ویت برنامه شهرهای سالم سبب بهبود وضع

پیوسته شرایط جاد و گسترش یگردد. شهر سالم شهری است که در آن با امی کنند،شهر و جایی که مردم زندگی و کار می

منابع و امکانات موجود، محیطی فراهم شود که در اثر آن مردم جامعه ت محیطی و استفاده بهینه از فیزیکی، اجتماعی و زیس

 اساس. در واقع رسانندحداکثر میی، قابلیت خود را به ه امور زندگیمشارکت گروهی در انجام کلگر و دییک از تیضمن حما

جامعه نیز  زیست سالم و پرورشهای پزشکی است. محیطبتشهر سالم بر این اصل استوار است که سالمتی چیزی بیش از مراق

 اهداف شهر سالم عبارتند از: .[7]هستندشهر سالم های کلیدی ویژگی

 محیطیی و زیستارتقاء خدمات بهداشت (1

 سازیافزایش آگاهی و ظرفیت (2

 یجامعه و بخش دولت بسیج (3

 کار برنامه دستور قراردادن سالمت در مرکز توجه و (4

  [.15]زمینه بسیج منابع بالقوهمشارکت در روحیه  و تقویترهبری  (5

 ترانهیمد منطقه در ،یدر کنفرانس سازمان بهداشت جهان، 1990 بار در نوامبر نیبرای اول ران،یشهر سالم در ا ءشهیاند

 الهور،شد و سه شهر  دیتأک های مناطق اروپا در کشورهای منطقهاز تجربه استفاده کنفرانس، بر نیمطرح شد. در ا یشرق

 نیا را در تیفعال ۀدامن یدرمان و آموزش پزشک بهداشت، موردی انتخاب شدند. پس از آن وزارت صورت به و تهران هیاسکندر

 دهه، بعد از گذشت چند. آغاز شد ییاجرا ای یمطالعات های تیشهرها فعال از ارییدر سطح کشور گسترش داد و در بس نه،یزم

مفهوم آن و  کردنی اتیو شرح مفهوم شهر سالم، عمل فیخصوص تعر دری قاتیهای تحقبا وجود تالش محققان و سازمان

 یو مبهم باق دهیچیدارد، امری پ قرار از سالمت یشهرها در چه سطح ریدر برابر سا ای است که چه شهری سالم نیا یابیارز

 یابیآن ارزو نظارت بر اجرا ، آگاهانه یاهاستیساتخاذ توان با یسالم را م یشهرها جادیدر جهت ا شرفتیپ [.1]مانده است

به طور  یشهر تیشهرها با توجه به رشد جمع نیدر داخل و ب ها و اختالفاتینابرابر ییشناسادر این راستا  [.16]کرد

 مورد توجه محققین قراربه ندرت  هااستیساتخاذ مرتبط با  یشهر یهاحال، شاخص نیبا ا [.17]است تیاهمدارای  یاندهیفزا

شهر  کی جادیا نیقیبه  [.18]وجود دارددر طراحی شهر سالم  یشهر یهااستیس یابیدر مورد ارز یکم قاتیو تحق گرفته

ی زندگ تیفیهای کعنوان شاخص پارامترها به نیا از که باشدیدر سطوح کوچک در شهرها م ییپارامترها وجود ازمندیسالم ن

 ،یروانشناخت ،یاجتماع ،یکیزیدارای ابعاد گوناگون ف یزندگ تیفیک که معتقدند نظران. اکثر محققان و صاحبشودیم نامبرده

 زانیرشهروندان، برنامه ستیسالمت ز دزاییتهد کننده و روزافزون عوامل نگران ریبا توجه به س [.3]و اقتصادی است یطیمح

 طیمح وندیپ دنبال که در آن به کنندیمسالمت را مطرح  زییربرنامه با عنوان دینسبتاً جد یشهر و سالمت اصطالح هحوز

همچون سالمت  یمسائل اساس یبرخ را در خصوص شیخو ماتیهستند تا تصم نانیشهرنشی و روح یکیزیشهری با سالمت ف

پا به عرصه وجود  سالم عنوان شهر انیم نیدر ا. کنند تیتقو یانسان یبهبود زندگ تیفیو ک یاجتماع رفاه شهری، ستیز

 یاست که شهرهای فعل یمعن نیبد شهرهای موجود است و تیاز وضع تیعدم رضا انگریب ایدهیپد نینگذاشت. ظهور چ

در حال  یاندهیبه طور فزا یگذاران شهراستیدر سراسر جهان، سدر واقع  [.1]ها هستندانسان یبرای زندگی های ناسالممکان

های ناسالم ارزیابی تا شهرهای فعلی را که به عنوان مکان دهستن یو بهداشت عموم یشهر یزیربرنامه نیب یوندهایپ یریگیپ

های شهر ویژگی [.19]آن را کاهش دهند یبهداشت یامدهایپو  یشهر یهاطیمح ریها در مورد تأثینگرانداده و  ءاند ارتقاشده

 سالم از نظر محققان مختلف مورد بررسی قرار گرفته شکل زیر یک نمونه برای این منظور است.
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 [1]شهر سالم هاییژگیو :1 شکل

 خوب تیفیبرای لذت بردن ازک ندهیدر حال حاضر و در آ مردم فرصت برای نیاست که بهتر نیشهرهای سالم ا ژگییاز و

عدم وجود  روانی و اجتماعی است و نه صرفاً کی،یزیکامل رفاه ف تیوضع کی زندگی را برای شهروندان فراهم سازد. سالمت

 ایاقتصادی  طیشرا اسی،یس اعتقادات نژاد، مذهب، زیسطح قابل قبول سالمت بدون تما نیباالتر لذت بردن ازضعف و  ای مارییب

در قالب اهداف اجتماعی، اقتصادی و  شهری تیریمد شهر سالم و نیباشد. ارتباط بهر انسان می اساسی اجتماعی جزء حقوق

ی و داریتحقق پا یدر پمختلف  یشهرهادر که  ییهابرنامهها و استیس [.20]شودشهری مطرح می رانیمد برای طییمح

دهنده این موضوع وجود دارد که نشان  یشواهد ،سطح نیترییدر ابتدادهد که شود نشان میگرفته میاتخاذ و به کار  سالمت

ه همین علت انجام گیرد و بدر بسیاری از اوقات موضوع سالمت را به خوبی در نظر نمیها ها و برنامهاستیس نیااست که 

  [.21]یابدسازی آن ضرورت میتحقیقات گسترده در این زمینه به منظور نهادینه

  بهداشت شهرسالم در ارتباط با اصول ارتقاء: چهارپایه 1جدول 

بهداشت( ر سالم) در ارتباط با اصول ارتقاءچهارپایه شه ردیف  

 تقویت مشارکت مردمی 1

بهداشت اتخاذ سیاست کلی برای تقویت 2  

های شخصیبهبود مهارت 3  

 تجدید نظر در جهت گیری خدمات بهداشتی 4

 پیشینه پژوهش -3

 :از عبارتند هاآن اهم که گرفته است در خارج از ایران انجام گوناگونی پژوهش های رابطه این در

ستین نظریاتش را در این (، پزشک انگلیسی، اولین فردی بود که به صورت تخصصی نخ1795-1833چارلز تومر تاکرا )

ن، این نظریه یک انقالب هاست، عنوان کرد. در آن زماندگی افراد تعیین کننده سالمت آنمورد که شرایط فیزیکی محیط ز

  [.22]شدمحسوب می

های شهر سالمت بنجامین وارد ها نظریهاز اولین نمونهیکی  2005به نقل از دننبرگ، فرامکین و جاکسون در سال 

حیطی و رفتاری های م. شهر خیالی او بر اساس استراتژیچاپ شد 1876( بود که در سال 1828-1896دسون )ریچار

 [.22]ریزی شده بودطرح
های اجتماعی در یی بین سالمت اجتماعی، از خود بیگانگی و ناهنجار( به بررسی رابطهkeyes) 1998کییز در سال 

های پذیری زندگی اجتماعی رابطهرفتارهای اجتماع پسند و مسئولیت اجتماعی باآمریکا به این نتایج رسیده که بین سالمت 
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سالمت اجتماعی به خصوص انسجام اجتماعی و مشارکت اجتماعی در افرادی  شود. همچنین سطوحمثبت زیادی مشاهده می

فرادی که با اطرافیان خود کردند در مقایسه با افکری میمسائل و مشکالت همکاری و هم که با اطرافیان خود برای حل

 .[23]میزان باالتری داشتارتباطی نداشتند 

: معیار انسجام آنتونوفسکی"در تحقیقی تحت عنوان  (Lindstrom and Erikson)2007اریکسون و لیندستروم در سال 

ها بر اط هستند و اینمیر با هم در ارتبوطور خاص کیفیت زندگی و کاهش مرگ اند که بهبه این نتیجه رسیده "بررسی نظم

)سالتوژنز( مرتبط  SOCها به این نتیجه رسیدند که این تنایج به تحقیقات باشد. آنثیرگذار میأسالمت روان افراد ت

 [.24]باشندمی

از محیط سالم به سمت "ای تحت عنوان مقاله در (Lindstrom and Erikson) 2011لیندستروم و اریکسون در سال 

گی زندگی سالم و بدست آوردن رفاه و کیفیت زند "سالمت ءریزی و ارتقارویکرد سالتوژنز به منظور برنامهار: جوامع سالم پاید

 سالمت و ایجاد شهرهایی است که به ءها توانمندسازی جوامع برای ارتقااند و هدف اصلی آنرا در مشارکت و فعالیت دانسته

های اجتماعی افزایش فرصت اند که این عمل باعثاین نتیجه رسیده ها بهدهد. آنساکنانش اجازه زندگی فعال را می

 [.25]شودمی

زندگی زنانی  کیفیت ءارتقا"ای تحت عنوان به نقل از آنتونوفسکی در مقاله (Bull et al) 2013بول و همکاران در سال 

با استفاده از نظریه هری و سالمت به بررسی روابط میان محیط زندگی ش "کنند از طریق سالتوژنیککه در فقر زندگی می

رسد که با تمرکز بر دارایی و ظرفیت مردم و محیط و همچنین مشارکت در فرآیندهای پردازد و به این نتیجه میسالتوژنز می

 [.26]تصمیم گیری می توان به حس مکان، حس یکپارچگی و عدالت اجتماعی دست یافت

 ءتئوری سالتوژنیک آنتونوفسکی به منظور ارتقا"ای تحت عنوان در مقاله  (Apers et al)2016آپرز و همکاران در سال 

کند که آنتونوفسکی بیان می "های قلبی مادرزادیتجربیات جوانان مبتال به بیماری کیفیت زندگی: تحقیقی کیفی در مورد

تحقیق به تجربیات بیماران قلبی دارد. در این ای رفاه و حس یکپارچگی متمرکز میهریشه مفهوم تئوری سالتوژنیک را بر

تجزیه و تحلیل تطبیقی پرداخته مادرزادی نسبت به منابع و حوادث و رویدادهای اجتماعی زندگی با روشی کیفی و روش 

ای زندگی، استرس و عدم کسالت روزانه، رویدادهباشد که محیط اجتماعی، فعالیتنتیجه این تحقیق به این صورت می شود.می

 [.27]ت زندگی این گروه شناخته شده استبر کیفی مؤثریط، از عوامل بودن محآور

دهند که نشان می "کاربرد سالتوژنز در شهرها"در مقاله ای تحت عنوان  (Maass et al) 2017ماس و همکاران در سال 

مت های مختلف سالشبخ ماندهی شهری و همچنین همکاری بینریزی، طراحی و سازتوانند از طریق برنامهچگونه شهرها می

نقل، فضاهای سبز های حمل و های سیستمریزی و نگهداری زیرساختها مسائل مربوط به برنامهرا در جامعه افزایش دهند. آن

کنند و این نتایج را با مطالعات سالتوژنز بررسی و مربوط به عدالت محیطی متمرکز می روی را بررسی و بر مسائلو امکان پیاده

 [.28]دهندسالمت محیطی و اجتماعی پیوند می با نتایج

( انجام 2018طرحی با موضوع طراحی سالتوژنیک در تعامل با سالمت کودکان توسط جاتی و همکاران ) 2018در سال 

 یبهداشت یهامراقبتفضای مربوط به  یطراحارائه شده روشی به منظور روش گرفت. در گزارش این طرح آمده است که 

های بهداشتی و طراحی فضای مراقبت است. ماریب انمطابق با رفتار کودکاست که  یتعامل روشیک فاده از کودکان با است

با سرعت بیشتر و کیفیت ها تسهیل شود تا روند بهبودی آندر آن فضا رفتار کودکان ای باشد که سالمت کودکان باید به گونه

کودکان  کردیو رو یرفتار درمان یهایژگیدر مورد و یقاتی، تحقیطراح یارهایبه مع یابیدست یبرا نیبنابرا بهتری محقق گردد.

انجام شده  کودکان بیماررفتار بر اساس و سالتوژنسیس  یبراساس تئور یعناصر ساختار هیکل ی. طراحشده استانجام بیمار 

 [.29]است
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 در طراحی فضا، محله و شهر 3رویکرد سالتوژنیک -4

 ییالگو فیتوص یبرا یاصطالح یبهداشت یهامراقبتبا در نظر گرفتن سالمت و  «کیالتوژنس»، اصطالح ریاخ یهالدر سا

پارک، مناطق مرتفع، منظره  های متعلق بهنیزمشامل  ها. این طراحیابداع شده است یبر سالمت یطیمح-یاجتماع راتیتأثاز 

جامعه شناس که توسط  یسالتوژنز، مفهومرویکرد  [.12]شدبامیموارد  نیاز ا یریتصو شینما یحت ایآسمان  قابل مشاهده در

 ییرا با توانا یدارد. او سالمتتمرکز شود، یم یماریب جادیبر آنچه باعث ا شتریب و شده است مطرح 4یرون آنتونوفسکآپزشکی 

باشد،  شتریهرچه حس انسجام ب امند.نیرا حس انسجام م ییتوانا نیدهد. ایم وندیپمعنابخشیدن به اضطراب و  تیریدرک، مد

های سالتوژنیک شامل تالش برای ایجاد، تقویت و استراتژی .[13]کمتر خواهد بود یو جسم یاسترس بر سالمت روان ریتأث

  [.14]باشدو حرکت به سمت بهزیستی بهینه می بهزیستی جسمی، روحی و اجتماعی

 تجربه بر خطر، تمرکز معرض در های جمعیت یا مناطق در یبآس کاهش برای تالش جای به سالتوژنیک، رویکرد در

توان از رویکرد می شهری هایمحیط ریزیبرنامه هایپروسه در سالمتی ءباشد. به منظور ارتقامی زندگی کیفیت و سالمتی

لتوژنیک نیز سالمت اترین جنبه زندگی شرایط اجتماعی آن است و برای دستیابی به شهرهای سالم و سمهم. سالتوژنز بهره برد

 با که است گوناگونی هایجنبه شامل سالم شهرهای مفهوم [.25]باشدهای شهری بسیار حائز اهمیت می اجتماعی محیط

 از مختلفی انواع و هستند ایپیچیده هایسیستم شهرها. است ارتباط در شهری محیط در سالمت توسعه و تجربه احتمال

 را امکان این ما به شهر بافت در سالتوژنز از استفاده. گیرندمی بر در را مدارس و کار محل ت،محال :مانند ترکوچک هایسیستم

به نتایج  انسجام، حس و عمومی مقاومت منابع مفاهیم طریق از را هاآن و تجربه کنیم مختلف سطوح در را منابع تا دهدمی

توان حس انسجام را نیز تقویت نمود. های شهری میتبافهمچنین از طریق تقویت منابع در محالت و  سالمت پیوند دهیم.

 انسجام حس به منابع از استفاده دارد و چگونگی بستگی فردی انسجام احساس و محیطی منابع بین تعامل به سالمتی تجربه

 در حتی .در جوامع محلی گردد سالمتی ارتقاء باعث است ممکن ترقوی انسجام احساس است که حالی دارد، این در بستگی

 استفاده باشند، قابل و شناسایی قابل راحتی به منابعی که برد، امامنابع و دارایی در فقر به سر می محیطی که از لحاظ یک

این امر موجب انسجام اجتماعی افرادی  .از اهمیت بیشتری برخوردار باشند سالمتی ءبه منظور استفاده برای ارتقا است ممکن

 حال، این گردد. باسالمت افراد در جوامع محلی می ءشود و موجب ارتقاتر هستند نیز میعیفی ضکه دارای روابط اجتماع

 بر تمرکز کند. کمک تراجتماعی ضعیف انسجام احساس ضعف و بین نقاط تعادل به است ممکن منابع کیفیت از زیاد رضایت

 [.30]داشب سالمت نابرابری کاهش برای مفید راهکار یک است ممکن منابع توسعه

 نتایج به را محیطی منابع تا دهدمی را امکان این ما به که دهدمی ارائه نظری چارچوب یک سالتوژنز بنابراین

 در دخیل فرآیندهای تمرکز بر همچنین این بر عالوه. دهیم پیوند اجتماعی قوی انسجام حس یک توسعه و سالمت

 .دارد منابع نگهداری و ایجاد

 یهاکه روش باشد،چشم اندازی را دارا می، یاما به عنوان تئور ،نظریه سالتوژنیک الگوی کاملی استتوان ادعا نمود نمی

نکات کلیدی که در طراحی شهری به منظور توسعه  [.12]بهره هستندبیاز آن در طراحی سالمت موضوعات درک در  گرید

 ست.بایست به کار گرفته شوند بر اساس جدول زیر آورده شده اسالمت می

 [9]شهری سالم بر اساس رویکرد سالتوژنز: نکات کلیدی طراحی 2جدول 

 ی بر اساس رویکرد سالتوژنزو ارتقاء سالمت در مناطق شهر یماریاز ب یریشگیپ یراهبردها ردیف

 .دهدیسوق م سالم یکه شهروندان را به سمت رفتارها یشهر یزیرمداخالت برنامه جیترو 1

 یر بافت شهرد یزندگ طیبهبود شرا 2

 سالمند تیجمع به توجه، با ریشهر در دسترس و فراگ کیساختن  3

                                                 
3 Salutogenic 
4 Aaron Antonovsky 
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 یمناطق شهرآور در ساخت تاب به ایجاد زیر قیتشو 4

 یشهر یمداخالت نوساز قیو اشتغال از طر دیجدهای به روش یاز توسعه اقتصاد تیحما 5

 یاجتماع یهایمقابله با نابرابر 6

 در شهرها یاز عوامل مؤثر در بهداشت عموم نفعانیذ یبهبود آگاه 7

 یشهر تیریدر مد همگانی از مشارکت نانیحصول اطم 8

9 
 تیوضع شیسالم و پا یزندگ وهی، قادر به سنجش نگرش شهر در جهت ارتقاء شیو کم یفیک یعملکرد یابزارها یمعرف

 تیسالمت جمع

 به اطالعات یدانش و دسترس یگذاربه اشتراک قیتشو 10

 SOC قوی حس هم: کرد به طور اصولی بیان را خود 5سالتوژنیک مدل متقابل یا دوجانبه تقاضای درک لزوم تونوفسکی،آن

 اجتماعی اتصال آن در که محله، و جامعه در تنها نه زمان، گذشت از بعد بار این سالتوژنیک . تحقیقات GRR با تعامل هم و

 برای غنی هایمحیط سالمتی، منظر از که گرفت نتیجه توانمی عملی، نظر از .است شده داده نشان است، GRR بارز نمونه

 سالتوژنیک جامعه هایبرنامه از بسیاری که آنجا از. کنندمی بازی جامعه سطح در را مهمی نقش دارمعنی هایزمینه و یادگیری

 جوامع در گذاریسرمایه باشد، ترگسترده اقتصادی، بحران و بیکاری فقر، یعنی ساختاری، عوامل سایر تأثیر تحت است ممکن

برخوردار  ییاز سطح اعتبار باالسالتوژنیک  هینظربه این دلیل که  [.31]همراه باشد ترگسترده ساختاری هایریزیبرنامه با باید

دانش وجود در صورت عدم حتی  و آگاهانه یریگمیتصم یبرااست  یاهیپاکند که ارائه می یطراحخاصی برای مداخالت  ،است

  [.12]دنباش دهیچیپ اریبس کند که مناسب شرایطهای آسانی فراهم میحلدر این حوزه راهخاص 

 (GRRSمنابع مقاومت عمومی) -4-1

وفسکی بیان شده است و منابع مقاومت عمومی مفهومی است که در رابطه با رویکرد سالمت محور سالتوژنز توسط آنتون

 .[13]کندزا تسهیل مید را برای مواجهه با عوامل استرسهای فرجامعه است که توانایییا  های یک فرد، محیطشامل ویژگی

GRRS کند. تر می یافته و قابل درک افراد را آساناعی است که زندگی سازگار، ساختارعوامل بیولوژیکی، مادی، روانی و اجتم

اشد: منابع مادی) مثل پول(، دانش و هوش )به عنوان مثال بمقاومت عمومی شامل عوامل زیر می طبق گفته آنتونوفسکی منابع

های فرهنگی، ثبات فرهنگی، اجتماعی، تعهد و انسجام با ریشه آموزش و کسب مهارت(، هویت، پدافند غیرعامل، حمایت

. 3. ماده 2. بیولوژیکی 1به سه بخش عمده تقسیم شده است:  GRRSابعاد  های آیینی و مذهبی و پیشگیری بهداشتی.فعالیت

زا را ند که مقابله و مدیریت عوامل تنشهمه این منابع از پیش نیازهای زندگی معنادار و منسجم هست اجتماعی.-عوامل روانی

به زندگی موفق و تقویت انسجام منجر به تجر GRRزا را تشدید کند. تواند عوامل استرسکند و فقدان این منابع میتسهیل می

و احساس انسجام رابطه معنادار وجود دارد و منابع مقاومت عمومی نقش اساسی  GRRنتونوفسکی بین از نظر آ .[32]شودمی

 .[13]در ایجاد حس انسجام دارد

 خودکارآمدی -4-1-1

 افراد که است شناختی از فرآیندهای زندگی یکی با کنارآمدن قابلیت و کفایت شایستگی، احساس یا خودکارآمدی

که  دارد بستگی این به اشخاص دهند. رفتارهایمی گسترش را خود شخصی هایویژگی و اجتماعیرفتارهای  آن با بسیاری

به  رفتار بر خود هایتوانایی به نسبت فرد باورهای انجام برسانند. به توانندمی موفقیت با را خاصی عمل باشند داشته باور

 قطع کند. یا دنبال را عمل جریان فرد، شودمی باعث و گذاردمثبت می  ثیرأت هاآن هایانتخاب بر ازجمله مختلف، هایشیوه
عنوان  به ( خودکارآمدی2003) پینتریچ و برینک لینن اعتقاد به. است انکارناپذیر اجتماعی، بافت با خودکارآمدی ارتباط

 که برای ایگونه به ارد،د قرار محیطی و فردیدرون هایتفاوت ثیرتحت تأ خاص، فعالیت یک انجام توانایی دربارۀ فرد قضاوت
 بر ثیرگذاراولیۀ تأ هایمحیط از یکی است. متفاوت محیطی، به بافت توجه با افراد خودکارآمدی ادراک یکسان، تکالیف

                                                 
5 salutogenic 
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 اقتصادی وضعیت اجتماعی، و خانواده محیط ها،آن خودکارآمدی باورهای و نیز افراد هیجانی و اجتماعی شناختی، هایتوانایی
متغیرهای تأثیرگذار بر خودکارآمدی اجتماعی شامل: کاالی فرهنگی، رفتار فرهنگی، مشارکت اجتماعی،  است. آن فرهنگی و

  .[33]باشدماد اجتماعی و سرمایه اقتصادی میاعت

 (SOCاحساس انسجام ) -4-2

ونوفسکی احساس زا است. آنتهای استرسندگی و ظرفیت پاسخگویی به موقعیتحس انسجام بیانگر دیدگاه فرد در مورد ز

اقاتی که بعد انسجام فرد را به عنوان توانایی درک وضعیتی که در آن است و استفاده از منابع داخلی و خارجی برای مقابله با اتف

د: قابل درک بودن، مدیریت و شوجام توسط سه عامل اساسی تعیین میکند. احساس انسدهد، تعریف میاز این وضعیت رخ می

  .[34]دار بودنمعنی

و از حس انسجام فرد پشتیبانی  کندذهنی و اجتماعی تحریک و درگیر میهای طراحی سالتوژنیک، افراد را از نظر محیط

باشد که ممکن تن انسان به عنوان محور طراحی میکند. عملکرد اساسی طراحی سالتوژنیک، یک روند ذهنی با در نظر گرفمی

اب و افزایش احساسات روانی مثبت شود. طبق نظریه سالتوژنز احساس انسجام، است طراحی بر این مبنا موجب کاهش اضطر

ها لیت کنترل( و یافتن معنی از محرکتوانایی افراد در درک محیط ساخته شده ) قابل درک بودن(، در رفتار او ) قاب

  .[35]باشدمی

 معنادار بودن محیط -1-2-4

انسجام فرد بسیار مهم است، بنابراین طراحان برای ساخت مکان معنای محیط ساخته شده و معنای زندگی در حس  

توان با اصول فرهنگی محیط نیز بستگی دارد و میدار بودن فضا توجه ویژه نمایند. این ویژگی به سابقه معنیبهتر، باید به 

شناسی یا با در نظر گرفتن سازمان فضایی مانند ایجاد فضاهای عمومی برای اشخاص و بازدیدکنندگان که القاء کننده زیبایی

تلزم تأمین معنای تجسمی و زیست مسداربودن محیطگفته یانگ معنی به .[13]معنای خاصی از محیط باشد، افزایش یابد

  .[35]ی استشناختی، عالقه، رضایت و تفکر در محیط شهرزیبایی

پردازان در در نتیجه با بررسی دیدگاه نظریه گردد،های شهری مینجر به تشکیل تصویر ذهنی از محیطمعنادار بودن م

های فیزیکی بیان شده و معنا لیت تصویرذهنی محیط بر حسب کیفیتتصویرذهنی از محیط شهری، در اکثر نظریات قاب ءزمینه

گردد در گرو یر ذهنی روشن که سبب هویت شخص میگفته کرسیتین نوربرگ شولتز تصو از شکل جدا شده است. با توجه به

گیری تصویر ذهنی باعث ایجاد در شکلهای فیزیکی و ساختار محیط بامعنا است که توجه صرف به کیفیتهای داشتن مکان

بعدی تصاویر ذهنی از محیط شهری تکیری گتوان نتیجه گرفت که شکلباشد. بنابراین میمعنا میهویت و بیهای بیمحیط

توان به سه دراکات و تصاویر ذهنی از محیط میباشد که با در نظر گرفتن ابعاد مختلف ابوده بلکه دارای ابعاد مختلفی مین

  .[36]کالبدی، اجتماعی و معنایی اشاره کرد ءمؤلفه

 

 

 
 

 

 

 [36]: هنجارهای مؤثر بر تصویر ذهنی و معنای محیط2 شکل

 قابل درک بودن -2-2-4

یافته قابل فهم، منسجم، واضح و ساختار های داخلی و خارجی به عنوان اطالعاتیبعد شناختی، به میزان درک محرک

نیازش از محیط پیرامون  های الزم را بر اساسی است که از طریق آن انسان دادهفرآیندادراک محیطی  .[34]شودتعریف می

 هنجارهای مؤثر بر تصویر ذهنی و معنای محیط

 کالبدی

می فضاها، منحصر بفرد بودن اسا

ات و رویدادهای مهمها، خاطرنشانه  

های جمعی، ضاهای تعاملی، فعالیتف

هامراسمات و جشن  

شناخت آسان عناصر طبیعی محیط در 

ذهن، شناخت آسان عناصر مصنوع در 

 ذهن، شناسایی مسیرها

 معنایی اجتماعی
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توان آن را هدفمند دانست که به فرهنگ، نگرش و ارزش حاکم بر تفکر ادراک کننده بستگی دارد. یگزیند. بنابراین مخود برمی

 فرآیندشود. در این آید، حادث مین انسان به وجود میدر حقیقت ادراک محیطی، از تعامل ادراک حسی و شناختی که در ذه

که کند گیرد. لی اظهار میدگیری مورد توجه قرار مییت در یانقش محیط به عنوان عامل اساسی در رشد، توسعه و در نها

ها است. ادبیات ، پرسیدن ادراک مردم از زندگی آنترین شیوه برای کشف کیفیت زندگیکیفیت باید ذهنی باشد و مناسب

انی ریزی شهری(، انسی و برنامهنمودهای معمارکند: فضایی )ی محله را آشکار میادراک محیطی سه جنبه اصلی ارزیاب

  .[37]خدمات و تسهیالت( و جنبه زمینه ایودهای روابط اجتماعی(، عملکردی )نم)

 

 [37]: جنبه های ادراکی محیط3 شکل

 قابلیت مدیریت -3-2-4

رد کنترل های روزمره و حفظ سالمت جسمی وی است. این احساس که فل، توانایی فرد در مدیریت واقعیتقابلیت کنتر  

های شهری شامل بهبود عملکرد ید است. نقش طراح در مدیریت محیطمحیط و شرایط زندگی خود را دارد، بسیار مؤثر و مف

 .[34]آن است و اینکه با طراحی بتواند منابع را برای رفاه و سالمتی افزایش دهد

 طراحی بر اساس رویکرد سالتوژنیک -5

در این  راهنما کیکند و یفراهم م هایریگمیتصم ریسا یبرارویکرد زیرساختی  نی. اهدف واحد دارد کیسالتوژنز رویکرد 

در  .[13]آوردفراهم  یطراحای در و پیامدهای چندگانهاعمال شود طراحی همه اشکال  یتواند برایدهد که میارائه م خصوص

 ادامه روش طراحی سالتوژنیک ترسیم شده است.

 جنبه های ادراکی محیط

 عملکردی

زیبایی 

 ساختمان

اقدامات 

 داخلی

ارتباطات 

 خارجی

تراکم 

 ساختمانی

حجم 

 ساختمانی

خدمات 

 مدرسه

خدمات 

 محافظت

خدمات 

 ورزشی

خدمات 

 فرهنگی

آرامش در 

 مقابل پریشانی

 تحرک در

 مقابل کسالت

 زمینه ای
روابط 

 اجتماعی

معماری/ برنامه 

 ریزی شهری

گهداری و ن

 مراقبت

سالمت 

 محیطی
 شیوه زندگی

خدمات 

 حمل و نقل

خدمات 

 تجاری

خدمات 

 تفریحی

خدمات 

 رفاهی

اجتماع 

 پذیری

امنیت و 

 تحمل

قضاوت و 

 شهروندی
 مناطق سبز

سازمان 

دسترسی و 

 جاده ها

فضای برنامه 

ریزی شهری و 

 معماری
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 [13]کیسالتوژن یروش طراح: 4 شکل

 تیکند وضعیم یسع یتئور نیدر علم بهداشت است. ا 6سالتوژنسیس یبر تئور یمبتن یکردیرو کیسالتوژن یطراح

تحت  کیو هر قرار دارند  کسانی رهیزنج کیاما در  ،متفاوت هستند یو سالمت یماریب نظر که نیرا حفظ کند با ا یسالمت

  .[29]( قرار دارندGRD) 8یعموم ( و نقص مقاومتGRR) 7یمقاومت عموم ابعمن ریتأث

 

 

 [29]: منابع مؤثر بر سالمت5 شکل

های ود در محیطمنابع موج شد، ذکر باال در که سالتوژنز در رویکرد سالتوژنز، همانطور و مکان محیطی، منابع بین پیوند

 و محلی و اجتماعی ارتباط بدنی، تفعالی افزایش با سالمتی مزایای بیشتر. هستند مرتبط سالمتی مطلوب پیامدهای با شهری

 ممکن قوی انسجام حس یک ایجاد که دهدمی نشان ظهور حال در شواهد. باشدمرتبط می بهداشتی هایکاهش نابرابری یا

 .[30]باشد وابسته منابع از شده درک کیفیت همچنین و نگهداری و استقرار ریزی،برنامه با فرآیندهای مرتبط به است

                                                 
6 Salutagenesis Theory 

7 Generalised Resistance Resources 
8 Generalised Resistance Deficits 

ال
 فع

ای
وه

نیر
 

 زندگی وضعیت موسوم به سالمت مرگ و میر

 تنزل سالمتی سالمت بهتر

فته و مؤثر بر کاهش سالمت منابع انسجام یا  

 به طور کلی ناشی از:

 معلولیت، بیماری و استرس

سالمت به طور  ءمنابع انسجام یافته و مؤثر بر ارتقا

 کلی انسجام ناشی از:

هارک و قابلیت مدیریت و سایر درمانمعنا، د  
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 هبردهای کلیدی رویکرد سالتوژنزاهداف و را -6
ها عبارتند اند. این دستهدی شدهبنگیرد، در سه دسته طبقهاهداف و راهبردهای کلیدی که در این رویکرد مد نظر قرار می

های جدید به نیازهای جمعیت. در جدول زیر این محیطی و اجتماعی، انطباق با تغییرات آب و هوا و پاسخاز: پایداری زیست

 اند.اف فهرست شدهاهد

 [9]ی مطابق با رویکرد سالتوژنزشهر یزیربرنامه ی طراحی وهایاستراتژ یبرا یدیاهداف و نکات کل: 3جدول 

 یو اجتماع یطیمحی زیستداریپاالف( 

 شهرهاوسعت و کاهش  یپراکندگسازی بهینه، نیزم استفاده مناسب از -1

 یجامد شهر یپسماندها تیریمد -2

 یشهر اسیدر مق یطیمحستیز یزیرو برنامه یرژانابعاد  -3

 یشهر اسیدر مق یشبکه کمک و رفاه اجتماع -4

 آب و هوا راتییانطباق با تغب( 

 جوینامساعد به علت شرایط حوادث  تیریآب و هوا و مد رییتغ -5

 یشهر یآورو تاب یکیتاکت ینیشهرنش -6

 یطیو مح یاقتصاد ی،عاجتما راتییدر رابطه با تغخانگی  یهااورژانس -7

 تیجمع یازهایبه ن دیجد یهاپاسخج( 

 یفیاز به اشتراک گذاشتن اهداف ک یمشارکت و آگاه یاز الگوها ی، آگاهیزندگ دیاشکال جد -8

 یو درک شهر یمنی، اشیآسا -9

 یشهر یهارساختینقاط قوت و ضعف مناطق سبز و ز -10

 کرد سالتوژنزجامعه بر اساس روی در مداخله رویکردهای -7
 از بسیاری ترتیب همین به و دهدمی نشان سالمتی سطح ارتقاء در را ایگسترده جذابیت جامعه در مداخله رویکردهای

 نسبتاً عمل در سالتوژنیک رویکرد یک از تجربی شواهد .[38]اندگرفته اتاوا شکل منشور راهنمای اصول به پاسخ در هاآن

 زیاد احتمال به ،Salutogenic رویکرد به مربوط جامعه، در مداخله رویکردهای از جایگزین ایهنمونه بنابراین و است کمیاب

 فعلی هاینمونه عنوان به را جامعه سازماندهی و دارایی گیری جهت محلی، توسعه در این بخش. شوندمی پدیدار آینده در

 .ایمکرده انتخاب زمینه این در رویکردهای مداخله

 محلیتوسعه -7-1

 دهد مانند: توسعهمی قرار تأثیر تحت جامعه را سطح که در عمل موضوعاتی سازماندهی برای ایپایه عنوان به محلیتوسعه

هر نیاز یا مسائلی که به وجود  با مقابله برای جامعه پتانسیل و ظرفیت ءارتقا آن هدف. غیره و اشتغال آموزش، اقتصادی،

 محالت، پاکسازی دهد، مانند:می نشان جامعه ترکوچک هایپروژه در را یشتر خوداین رویکرد مداخله ب همچنین. آیدمی

 کند.می کمک محل یک مختلف ساکنان بین در حس جمعی ایجاد و تعریف به بازی که زمین ساختمان یا یک

 ها در جامعه ارزش جهت گیری -7-2

 ارتقاء برای جوامع مثبت ظرفیت بر زیرا است، متناسب سالتوژنسیس با رویکرد ارزش، بر مبتنی بهداشتی الگوی یک

 جوامع افراد، توانایی که منبعی یا عامل است: شده توصیف این عنوان به بهداشتی ارزش [.39]کندمی تأکید آن اعضای سالمت

 توانندمی اهارزش این. شودمی بهداشتی هاینابرابری کاهش کند و منجر بهتقویت می رفاه و سالمت حفظ در را هاجمعیت و

 توانندحامی می اجتماعی هایشبکه و آموزش اشتغال، :مثال عنوان باشند. به انسانی یا محیطی جسمی، مالی، اجتماعی، منابع
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 کننده محافظت عواملی عنوان به توانندمی هاارزش همچنین، این .[40]و مفید واقع گردد مؤثرهای بهداشتی در تقویت ارزش

 .[41]کنند عمل زندگی فشارهای ابلمق در کننده ترویج و

  [42]سازمان و جامعه فردی، بهداشتی هایارزش از هایی: نمونه4جدول 

 مقاومت اجتماعی، صالحیت: فردی سطح در. 1

 هدفمندی. احساس و نفس عزت مثبت، هایارزش یادگیری، به تعهد ، رواین از

 هماهنگی مذهبی. و تحمل جامعه، انسجام نسلی، بین همبستگی ،حمایتی هایشبکه یا دوستی و خانواده: جامعه سطح در. 2

 هایفرصت و شغلی امنیت اجتماعی، و روحی جسمی، سالمت ارتقاء برای الزم محیطی منابع: نهادی یا سازمانی سطح در. 3

 عدالت. تقویت و اجتماعی عدالت مشارکت، هایفرصت و سیاسی دموکراسی بخش، لذت و امن اسکان داوطلبانه، خدمات

 منابع از تواندمی خاص مجموعه یا جامعه یک چگونه که کنندمیمطرح  سوال را این ریزانبرنامه با ارزش، الگوی یک در

 به بهداشت، ترگسترده هایکننده تعیین بر تأثیر با تا( برساند حداکثر به را هاآن هایارزش و) کند استفاده نحو بهترین به خود

 محافظت زیستمحیط تر ازمنسجم جوامع ایجاد و ترقوی محلی اقتصاد ایجاد و برای کند کمک بهداشتی هاینابرابری کاهش

  .[42]کند

 جامعه سازماندهی -7-3

افراد انگیزه دارند، به عنوان یک  آن در که است روندی جامعه سازماندهی اصل در اما دارد، در این امر وجود زیادی تعاریف

تحول  خود خودی سازی به توانمند و تغییر عمل، هدف با که است، پویا فرآیند یک ل دست یابند. ایناجتماع به اهمیت متقاب

 محلی مردم به های دولتیایالت و سازمان از قدرت انتقال طریق از جوامع، تقویت برای راهی عنوان به امر این. باشدبخش می

 بیشترین ،دارند را منابع بیشترین که کسانی .[42]باشدنجام میقابل ا جامعه با تقویت قدرت اجتماعی سازماندهی طریق از

 جامعه سازماندهی .[43]باشندتأثیرگذار می عمومی بحث در همه از بیشتر ،دارند را دانش بیشترین که هاییآن دارند، را قدرت

رواج  را سالم زندگی سبک نندما هنجاری تا بتواند رفتارهای نیست متخصصان اهداف یا منافع سمت به مردم بسیج معنای به

 .دهد

 اصول سالتوژنیک طراحی محالت سالم  -8

 مکان به مربوط طراحی اصول -8-1

 محیط، بهداشت ریزانبرنامه. دارند خوبی با هم ارتباط و جورهستند و عموماً کوچک و جمع و محالت سالم  اجتماعات

 فروشی خرده مسکونی، قبیل از مختلفی دالیل به زمین از تفادهاس مختلط طراحی .[44]کنندمی توصیه را "فضاهای اشتراکی"

درنظر گرفتن  یابد. همچنین بالف طراحی فضاهای اشتراکی معنا میهای مختبین بخش "ارتباط" با باشد کهمی اشتغال و

 مداخله پنج وجود،م شواهد بررسی براساس .[45]شودمی نیز این گونه فضاها مشخص تفریحی هایمکان بین کوتاه هایمسافت

 :کنندمی توصیف "سالم جامعه" طراحی برای را سالتوژنیک

 حرکت مسیر طول در که افرادی در استرس کاهش باعث زیرا نقل؛ و حمل مسیرهای و هاجاده سبز طراحی به توجه. 1

 کاشت. 1 :شامل که کنندمی توصیف هایینمونه عنوان به را( خانگی مناطق) هلندی " "woonerfs هاآن. شودمی کنند،می

 ها،تراس ها،باغ ها،پارک مردم؛ رعایت و استفاده برای باز فضاهای توسعه. 2 باشد.می نرم خیابان ها و ایجاد سطوح درختان در

 و نرم سطوح کردن متعادل. 3 .کاری هایمجاورت محیط در بلکه مسکونی فضاهای در تنها نه ها،رودخانه و هاآبراه میادین،

 بصری سرپناه و تقویت جذابیت و سایه به منظور ایجاد درختان استفاده از .4 .دما کنترل و هوا بهداشت برای رویشی پوشش

 یا سرگرمی تجملی، راحتی، صرفاً طبیعت"ریزی.برنامه یکپارچه عنصر یک عنوان به طبیعت از استفاده. 5 .اطراف طبیعت

  .[42]"است بشر اساسی نیاز طبیعت، بودن دسترس در. نیست تزئینی
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 متصل اجتماعات -8-2

 گرفتند نتیجه( 2012) همکاران و دارند، الیوت نقش بهزیستی و سالمتی در سالم هایمحله یا( قوی) سالم جوامع وجود

 مداخله، برای محکمی نسبتاً شواهد اما دارد، وجود جمعی منابع با روش بهبود محلی، روابط تغییر برای کمی شواهدی که

 بین قوی اجتماعی روابط ایجاد در اند،شده متمرکز قدرت بر که گراتحول مداخالت جای به اجتماعی هویت تأیید ملشا

 . باشدمفید می نیز سالمتی برای که ،وجود دارد افراد از گروهی

جامعه.  دهیسازمان و اجماع ایجاد پیوند، مانند: در اجتماعات وجود دارد جامع دارد رویکردیبیان می( 2002) نش

 باعث محله تاریخچه گذاشتن اشتراک به. باشد توانمندسازی و فرهنگی های شایستگیارزش باید شامل رویکرد این همچنین

 انسجام و اجتماعی هایسرمایه تقویت هدف با کانادا، در KidsFirst ابتدای کودکی برنامه .[42]شودمی تعلق حس برانگیختن

. کند آوریجمع اجتماع مورد در هدفمند و گسترده هایمشارکت انجام طریق از را جامعه تتوانس جامعه، سطح در اجتماعی

 کنند متصل خدمات به را هاآن کنند، تقویت را خود ارتباط بتوانند تا دهدمی را امکان این پذیرآسیب هایخانواده به برنامه این

 .کنند ادغام تربزرگ جامعه در را هاآن و

 اجتماعی معهجا اقدام -8-3 

 محله در امنیت برای جوامع ساکنان که شودمی باعث جمعی اقدامات در مشارکت و سازماندهی در ساکنان توانایی

 تسهیل امر این محلی هایسازمان حضور با غالباً اعتراض کنند.( بهداشتی) خدمات دستیابی به مقابل در و کنند همکاری

 و اقتصادی اجتماعی، زندگی در مردم مشارکت میزان. کندمی ایفا را اصلی نقش "تماداع" اجتماعی اقدامات توسعه در .شودمی

از  هم و دارند قدرت هم افراد که شرایطی در. دارد جامعه اعضای بین اعتماد میزان به بستگی روشنی به خود جوامع فرهنگی

 شرکت شود،می شدن بهتر برای اوضاع تغییر به منجر که عملی در احتماالً باشند،برخوردار می "اعتماد" از خاصی سطح

  .[42]کنندمی

 گیرینتیجه -9
های توسعه شهری، شهرها و غفلت از اهداف اجتماعی در طرح رشد سریع شهرنشینی و توجه به مفاهیم فیزیکی و کالبدی

این خود در شرایط زندگی اقتصادی و زیست محیطی مواجه کرده است که _های اجتماعیء نامطلوبی از عدم تعادلرا با چرخه

ط به سالمت های محیطی، افسردگی، انزوای اجتماعی و مشکالت مختلف مربوز یک سو باعث افزایش میزان استرسامروزه ا

ه مدار، عدم توجه بت اجتماعی، ترویج زندگی اتومبیلگردد و از سوی دیگر موجب عدم توجه به تعامالروحی و جسمی افراد می

شود که منجر به  اختالل در سالمت و تضعیف سرزندگی و نشاط اجتماعی جامعه امروزی اعی و غیره میتقویت روابط اجتم

 تجربه بر خطر، تمرکز معرض در هایجمعیت یا مناطق در آسیب کاهش برای تالش جای به سالتوژنیک، رویکرد شده است.

ی آن است و برای دستیابی به شهرهای سالم و ترین جنبه زندگی شرایط اجتماعباشد. مهممی زندگی کیفیت و سالمتی

به دلیل ارتباط مفهوم شهرهای سالم با احتمال . باشدهای شهری بسیار حائز اهمیت میالتوژنیک نیز سالمت اجتماعی محیطس

ستفاده توان اهای شهری میریزی محیطهای برنامههری از رویکرد سالتوژنز در پروسههای شدر محیطتجربه و توسعه سالمت 

ا در سطوح مختلف تجربه دهد تا منابع محیطی رهای شهری به ما این امکان را میفاده از رویکرد سالتوژنز در بافتنمود. است

ها را از طریق مفاهیم مقاومت عمومی و حس انسجام اجتماعی به نتایج سالمت پیوند دهیم. همچنین از طریق کنیم و آن

لیدی این های شهری حس انسجام اجتماعی را نیز تقویت نمود. اهداف و استراتژی کبافتویت منابع محیطی در محالت و تق

محیطی و اجتماعی، انطباق با تغییرات آب و هوایی و پاسخ جدید به شوند: پایداری زیستبندی میرویکرد در سه دسته طبقه

گیری دارایی نیز بر سه اصل توسعه محلی، جهتک نیازهای جمعیت. رویکردهای مداخله در جامعه بر اساس تحقیقات سالتوژنی

باشد. اصول سالتوژنیک طراحی محالت سالم نیز در سه دسته: اصول مربوط به مکان، که ها و سازماندهی جامعه میو ارزش

فضاهای ریزان بهداشت محیط ا هم دارند که در این بخش برنامهعموماً اجتماعات سالم و کوچک هستند و ارتباط خوبی ب

باشد مربوط به اقدام جامعه اجتماعی میدومین اصول مربوط به اجتماعات متصل، و سومین اصل کنند. اشتراکی را توصیه می
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باشد. بنابراین بر اساس قتصادی و فرهنگی افراد میکه عمدتاً مبتنی بر اعتماد و مشارکت اجتماعی در زندگی اجتماعی، ا

رد سالتوژنز به عنوان تئوری که دارای چشم انداز درک موضوعات سالمت محور است در با استفاده از رویک اطالعات بدست آمده

بهره  بعد اجتماعی آن از این رویکرد خصوصاًسالمت طراحی شهرها و محالت سالم جهت نیل به سالمت محیطی در همه ابعاد 

 برد.
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