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چکیده
سالمت روان خصوصا بهزیستی روان شناختی مفهومی است که چگونگی تفّکر، احساس و عمل کرد انسان را در مواجهه با 
موقعیت های مختلف زندگی نشان داده که به درک شخص از خود و محیط زندگی اش بستگی دارد. حال اگر این محیط، 
فضایی شهری باشد موضوع پیچیده تر می شود. فضاهای شهری از مولفه هایی مانند عوامل طبیعی و عوامل انسان ساخت 
ویژگی ها،  ایفا می نمایند. شناخت  ارتقا کیفیت فضاهای شهری  در  را  نقش  بیشترین   عوامل طبیعی  تشکیل شده که 
خصوصیات و تأثیرات آن بر انسان، راهی برای خلق محیط ها و فضاهای مثبت شهری است که باعث افزایش سالمت 
روان و بهزیستی روان شناختی ساکنان می شود. روش شناسی تحقیق حاضر با توجه به هدف کلی مقاله،کّمی است. لذا، 
از نظر نحوه گردآوري اطالعات توصیفي و پیمایشي و از نظر نوع تحلیل، همبستگي می باشد. هدف کلي مقاله، شناسایی 
رابطه عوامل طبیعی فضاهای همگانی و شاخص بهزیستی روان شناختی افراد و تبیین معناداري یا عدم معناداري آن ها در 
فضاهای مختلف عمومی شهر تهران است. بنابراین، عوامل طبیعی با تمرکز بر دو مولفه کلی تماس با طبیعت و مولفه های 
خاص محیط با شاخص های خاص خود، برای سنجش رابطه با بهزیستی روان شناختی بررسی و تعیین گردید. سپس، با 
استفاده از آن شاخص ها و همچنین مقیاس ریف، پرسش نامه ای در راستای ارتباط این مؤلفه ها با بهزیستی روان شناختی 
تنظیم و در اختیار700 نفر شرکت کننده در هفت فضای همگانی شهر تهران  قرارگرفت. برای بررسی روائی و پایایی 
پرسش نامه از تحلیل عاملی و آلفای کرونباخ استفاده شده است. برای بررسی تاثیرات مؤلفه های طبیعی فضای شهری در 
کالن شهر تهران بر بهزیستی روان شناختی و تعیین رابطه آن ها از همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده 
شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین عوامل طبیعی فضاهای شهری و بهزیستی رابطه مثبت و معنا داری وجود 
دارد. همچنین، شاخص های طبیعی فضای شهری به طور کلی 10 درصد از واریانس بهزیستی روان شناختی را پیش بینی 
می کنند. بدین معنی که با افزایش مولفه های طبیعی فضای شهری، بهزیستی روان شناختی افراد بهبود می یابد. در ضمنا 

یافته ها نشان داد تماس با طبیعت بیشترین تاثیر را بر بهزیستی روان شناختی مردم تهران دارد. 

واژگان کلیدی: روان شناسی مثبت، بهزیستی روان شناختی، سالمت روان، فضاهای عمومی شهری، مولفه های 
طبیعی.

* این مقاله مستخرج از رساله دکتری نویسنده اول با عنوان »تبیین رابطه فضاهای شهری و بهزیستی روان شناختی در کالن شهر تهران« به 
راهنمایی نویسنده دوم و مشاوره نویسنده سوم در دانشگاه تربیت مدرس می باشد که در سال 1399 به انجام رسیده  و با حمایت مرکزمطالعات 

و برنامه ریزی شهر تهران انجام شده است.
**E-mail: pourja_m@modares.ac.ir
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1. مقدمه
جهان با سرعت زیادی در حال شهرنشین شدن است و هم 
اکنون نیز بیشترین تعداد جمعیت در نقاط شهری سکونت 
زمینه های  در  مشکالت  بروز  باعث  موضوع  همین  دارند. 
و سالمت  اجتماعی  فرهنگی،  بهداشتی،  زیست محیطی، 
افزایش  جوامع،  شدن  صنعتی  است.  شده  شهروندان 
جمعیت، مهاجرت و شهرنشینی در اکثر کشورهای جهان 
شاخصه های  در  اساسی  تغییرات  آمدن  وجود  به  باعث 
مشکالت  و  مسائل  افزایش  که  نحوی  به  گردید.  سالمت 
روانی- اجتماعی باعث شد، بیماری های روانی  مهم ترین 
عامل بروز ناتوانی و مرگ ناگهانی  شده و این مشکالت در 
تمامي جوامع به عنوان یك اولویت اساسی بهداشتي مورد 
توجه قرار گیرد )Murray, 2017(. با نگاه به ابعاد سالمت 
جسمی،  )سالمت  جهانی  بهداشت  سازمان  تعریف  در 
سالمت  بتوان  شاید  اجتماعی(  سالمت  روانی،  سالمت 
روانی را از مهم ترین ابعاد آن دانست. زیرا، سالمت بدون 
در   .)WHO,  2003( نمی کند  پیدا  مفهوم  روانی  سالمت 
سال 1988، سلیگمن به عنوان رئیس انجمن روان شناسی 
آمریکا روان شناسی مثبت1 را موضوع اصلی کارش قرار داد. 
این زمینه خاص از روان شناسی بر موفقیت، نقاط قوت و 
فضائل انسان تمرکز دارد. روان شناسی مثبت، پدیده های 
روان شناختی را در سطح های مختلف مد نظر قرار می دهند 
و از مطالعه تجربیات انتزاعی مثبت، مانند شادی، سعادت و 
خوش بینی گرفته تا مطالعه ویژگی های شخصیتی مثبت، 
مانند  نهادهای مثبت  مانند شجاعت و حکمت و مطالعه 
شهروندی  و  مدنیت  می توانند  که  اجتماعی  ساختارهای 
 Seligman et(  مسئوالنه را پرورش دهند، در برمی گیرد
موضوعات  از  یکی   .)al., 2005, Parks&Diener, 2014
از  یکی  عنوان  به  که  مثبت  روان شناسی  در  شده  مطرح 
مولفه های اصلی سالمت عمومی در خالل دو دهه گذشته 
توجه بسیاری از روان شناسان و محققان را به خود جلب 
گرفته  انجام  این باره  در  گسترده ای  پژوهش های  و  کرده 
بهزیستی روان شناختی2است. بهزیستی یك حالت رضایت 
و  تجربه  به  که  است  موفقیت  و  سالمتی  بودن،  شاد  از 
 Deci &( می کند  اشاره  مطلوب  روانشناختی  عملکرد 
Ryan, 2008(. پیوند بین سالمت انسان و شرایط محیطی 
به خوبی در ادبیات تثبیت شده است، لذا محیط در کنار 
و  اجتماعی  متغیرهای  و  زندگی  ذاتی، سبك  ویژگی های 
اقتصادی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده 
 .)Barton, 2015( شود  می  گرفته  نظر  در  روان  سالمت 
همچنین، محیط به عنوان عامل تعیین کننده و کلیدی 
زندگی  از  گسترده ای  جوانب  و  می شود  شناخته  سالمت 
در  تنها  و  می دهد  پوشش  را  پیرامونش  محیط  و  بشر 
Lalonde,1974;Far-( نمی شود خالصه  فردی   محدوده 

manova,2018(. با دقت در این نکته که محیط پیرامون، 
بر سالمت روان و احساس آرامش و آسایش انسان اثر گذار 
بوده و شهروندان مدت زمان زیادی را در بیرون از محل 

سکونت می گذرانند. لذا، پرداختن به مسئله ارتقاء سالمت 
روانی افراد و توجه به بهزیستی روان شناختی آنان امروزه 
ویژه ای  جایگاه  شهری  برنامه ریزی  و  شهری  طراحی  در 
شهری  محیط  سبز  عناصر  گفت،  باید  است.  نموده  پیدا 
سهم بزرگی را در ارتقا کیفیت محیط و بهزیستی انسان ها 
 Grahn&( در مناطق درون شهری و حومه  دارا می باشند
Stigsdotter, 2003; Kaplan & Kaplan, 1989, Brat-

man,2015(. با توجه به مطالعات گذشته مشاهده می شود 
که طیف متنوعی از مولفه ها و کیفیات محیطی بر بهزیستی 
روان شناختی افراد تاثیر دارند. اما، این مطالعات و یافته ها 
کمتر به طور مستقیم به بررسی فضاهای عمومی شهری 
که )مردم در بیرون از خانه با آنها مواجهه می شوند( حوزه 
و  می باشند  نیز  شهرسازی  و  شهری  طراحی  عملکردی 
رابطه آن با بهزیستی روان شناختی پرداخته اند و یا به طور 
دقیق و موضعی نپرداخته اند. همچنین،  مطالعاتی که در 
فضاهای شهری انجام شده نقش این فضاها را بیشتر در 
بررسی  مورد  رفتارشناسی  و  محیطی  روان شناسی  حوزه 
این  از  افراد استفاده کننده  قرارداده اند و کمتر بهزیستی 
فضاها را مورد تحقیق قرارداده اند. لذا با توجه به  کمبود 
نظر  به  ایران  در  خصوص  به  حوزه  این  در  مطالعات 
می رسد نقش عوامل طبیعی فضاهای شهری می تواند بر 
بهزیستی روان شناختی افراد به نحو زیادی موثر باشد. یك 
مطالعه ملی در ایران نشان می دهد نرخ شیوع اختالالت 
می باشد  نقاط  سایر  از  باالتر  شهری  مناطق  در  روانی 
در  دیگری  مطالعه  همچنین،   .)Mohammadi,  2005(
که  بود  آن  گویای  تهران  شهر  در  پرجمعیت  منطقه ای 
و  شایع  بسیار  اجتماعی،  و  اقتصادی  استرس زای  عوامل 
آزاردهنده می باشند )فقیه نصیری و دیگران، 1385(. طبق 
آخرین مستندات و شواهد موجود، شیوع اختالالت رواني 
حدود 27 درصد است که تقریباً 14 درصد بار بیماري هاي 
کشور را شامل مي شود )وزارت بهداشت و درمان و آموزش 
پزشکی،1394(. بنابراین، با توجه به وجود مشکالت روانی 
افراد در جامعه ایران و افزایش روز افزون آن و نقش مهمی 
در  می تواند  افراد  روان شناختی  بهزیستی  بردن  باال  که 
باشد. همچنین، کمبود  روانی داشته  بیماری های  کاهش 
عناصر  به  پژوهش  این  در  ذکر شد  که  مطالعات گذشته 
تاثیر  عوامل  مهم ترین  از  یکی  عنوان  به  شهری  طبیعی 
گذار بر انسان پرداخته خواهد شد و هدف این است که 
متغیرهای طبیعی که می توانند با بهزیستی روان شناختی 
شهری  عمومی  فضاهای  در  را  باشند  داشته  رابطه  افراد 
شناسایی کرده و  همچنین بیان نماید که کدام مولفه های 
برای  بهتری  پیش بینی کننده  شهری  فضای  طبیعی 

بهزیستی روان شناختی مردم تهران می باشد. 

2. ادبیات پژوهش
در ادامه به بیان ادبیات پژوهش پرداخته شده است.
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2-1- مفهوم روان شناسی مثبت
سلیگمن متوجه شد تمرکز عمده روان شناسی قرن بیست 
آسیب ها  ترمیم  و  آسیب ها  عیب ها،  ضعف،  نقاط  روی 
بوده است و از توجه به توانایی ها و توانمندی های انسان 
برای رشد و کمال غفلت شده است. او پیشنهاد کرد که 
روان شناسی نباید خود را به دیدگاه آسیب شناسانه محدود 
و  نماید  توجه  نیز  انسان  مثبت  نیمه  به  باید  بلکه  کند، 
سالمت   ارتقاء  برای  اجتماعی  و  فردی  امکانات  تمام  از 
 .)Seligman,1999,2011( کند  استفاده  انسان  ذهنی 
تجارب  به  ذهنی  سطح  در  مثبت  روان شناسی  موضوع 
مثبت مانند بهزیستی ذهنی، رضایت از زندگی در گذشته، 
شادی و خوشحالی در حال و درک کارآمد از آینده مانند 
خوش بینی، امید و ایمان مربوط می شود. در سطح فردی 
ویژگی های شخصیتی مثبت مانند مهرورزی و نوع دوستی، 
تعهد، شجاعت، مهارت های بین فردی، پشتکار، بخشش، 
اصالت و معنویت، آینده نگری و خردورزی را در برمی گیرد 
مانند: احساس  به فضایل شهروندی  و در سطح گروهی، 
مسئولیت، نوع دوستی، ایثار، ادب، اعتدال، مدارا و اخالق 
 Seligman & Csikszentmihalyi,( کاری مربوط می شود

.)2000,2011

2-2- بهزیستی روان شناختی 
بهزیستی یك سازه انتزاعی است که هم احساسات خوب و 
هم کارایی باال را در بر می گیرد )Huppert, 2014( مفهوم 
بهزیستی یك ساختار چند بعدی نگرش به زندگی است 
شخص  آیا  این که  بررسی  برای  است  گسترده  روشی  و 
کیفیت  روابط،  برای  زندگی خود  اهداف  آن،  پتانسیل  از 
احساس  زندگی اش  درباره  آنچه  و  دیگران  با  روابطش 
 Ragip Ozpolat, Yucel(. خیر؟  یا  دارد  آگاهی  می کند 

 ),Isgor, Seze, 2012

2-3- مدل ها و نظریه های مطرح در بهزیستی 
بهزیستی  ماهیت  درباره  اخیر  مطالعات  انجام  دنبال  به 
شده اند  بیان  متفاوتی  نظری  دیدگاه های  روان شناختی، 
از  برخی  شده اند.  عملیاتی  کمی  تعداد  آن ها  بین  از  که 
مطالعات، یك سازه بهزیستی روان شناختی کلی را معرفی 
کرده اند و برخی دیگر آن را از نظر مولفه ها یا فرآیندهای 
می کنند.  سازی  مفهوم  عاطفی  فرآیندهای  نظیر  ویژه 
عده ای نیز بهزیستی روان شناختی را بیشتر به صورت یك 
اصلی آن  نشان گر  زندگی  از  فرآیند شناختی که رضایت 

است توصیف می کنند )شکری و دیگران،1387(.
2-3-1- نظریه ریف3 

بهزیستی  حوزه  نظریه های  مهم ترین  از  یکی  ریف  مدل 
مورد  مقاله  این  در  که  می رود  شمار  به  روان شناختی 
استفاده قرار گرفته است. ریف و کیز )1995( بهزیستی 
تحقق  جهت  در  کمال  برای  تالش  را   شناختی  روان 
دیدگاه  این  در  می داند.  فرد  واقعی  بالقوه ی  توانایی های 

بهزیستی به معنای تجلی برای استعال و ارتقا است که در 
تحقق استعدادها و توانایی های فرد متجلی می نمود. او و 
)کسانی  فلسفی  مبانی  اساس  بر  کردند.  تالش  همکاران 
به  یا  مطلوب  زندگی  مالک های  راسل(  و  ارسطو  مثل 

اصطالح »زندگی خوب« را تعیین و دسته بندی کند. 
بهزیستی  سازنده  مولفه های   )1995( کیز  و  ریف 

روان شناختی را در برگیرنده شش عامل دانسته اند:
و  قوت ها  پذیرفتن  و  دیدن  )توانایی  خود4  پذیرش   -

ضعف های خود(
و  غایات  داشتن  معنای  )به  زندگی5  در  هدف مندی   -

هدف هایی که زندگی فرد جهت و معنا بخشد(
- رشد شخصی6 )احساس اینکه استعدادها و توانایی های 

بالقوه فرد طی زمان و طول عمر بالفعل خواهد شد(
- ارتباط مثبت با دیگران7 )به مفهوم داشتن ارتباط نزدیك 

و ارزشمند با افراد مهم در زندگی(
- تسلط بر محیط8 )توانایی تنظیم و مدیریت امور زندگی 

به ویژه مسایل روزمره(
- استقالل )توانایی و قدرت پیگیری خواست ها و عمل بر 
و  رسوم  و  آداب  مخالف  اگر  حتی  اصول شخصی  اساس 

تقاضاهای اجتماعی باشد(.

2-3-2- مدل پرما  
سلیگمن)2011( مدل PERMA را جهت توصیف ابعاد 
بهزیستی روان شناختی و پیشرفت آن ارائه داده است. بر 
اساس این مدل، بهزیستی از پنج مولفه تشکیل شده است:

- هیجانات مثبت،9  
- عالقه مندی و درگیرشدن  در فعالیت ها10،  

- ایجاد روابط  مثبت11 )رضایت از روابط بین فردی(،
- معنادار  بودن زندگی12 )اهمیت داشتن ارزش ها در 

زندگی(، 
برای  بودن  توانمند  )احساس  فردی13  دستاوردهای   -

رسیدن به اهدف و داشتن انگیزه پیشرفت(. 

2-3-3- نظریه خود تعیین گری رایان و دسی14  
 رایان و دسی  ابراز داشتند در صورتی که نیازهای اساسی 
افراد  در  بهزیستی  احساس  شوند  برآورده  روان شناختی 
این  ارضای  اما در صورت ممانعت و عدم  شکل می گیرد 
خواهند  راتجربه  پایین  بهزیستی  افراد  اساسی،  نیازهای 
نمود. نظریه خود تعیین گری سه نیاز اصلی روان شناختی 

را این گونه معرفی می نماید:
- نیاز به استقالل 
- نیاز به صالحیت 
- نیاز به ارتباط  

     استقالل به معنای نیاز فرد به حق انتخاب و خودآغازگری 
در انجام امور و تکلیف است. نیاز به صالحیت عبارت است 
از: نیاز به تاثیرگذار بودن در تعامل ها و ارتباط با محیط 
که بیانگر میل به استفاده از استعداد ها و مهارت ها، دتبال 
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کردن چالش های بهینه و تسلط یافتن بر آن هاست. نیاز به 
ارتباط نیز به احساس اطمینان از ارتباط با دیگران و نیاز 
به تجربه خود به عنوان فردی قابل و سزاوار عشق و احترام 
تعریف می شود. به عبارت، دیگر فرد احتیاج دارد با دیگران 
 Ryan &( رابطه داشته باشد و از جانب آن ها حمایت شود

.) Deci ,1985, 2001, 2008

2-3-4- مدل سامن15  
چهار دامنه بهزیستی را به شکل زیر بیان می نماید: 

الف( معنا در زندگی، 
خود  نظریه  به  بنا  روان شناسی  اساسی  نیاز  سه  ب( 

تعیین گری)استقالل، شایستگی، ارتباط(، 
 ج( رضایت از زندگی در حیطه جزیی و کلی،   

.)Samman,2007( شادمانی )د 

2-3-5- مدل زیگلر و اسکوانن16 
 آنها پنج عامل بهزیستی را اینگونه مطرح می نمایند )برای 
سالمندی(: سالمت جسمانی، استقالل، بهزیستی  روانی و 
هیجانی، روابط اجتماعی، تداوم خود و هویت خود )2011 

.)Ziegler & Schwanen,

2-3-6- مدل ونهون 
از نظر ونهوون مولفه های بهزیستی این گونه بیان می شوند:

- توانایی زندگی محیطی،    
- توانایی زندگی فردی،       
- فایده بیرونی زندگی،        

- قدردانی درونی از زندگی،
 .)Veenhoven،1996( عوامل طبیعی فضای شهری -

فضای شهری، عرصه عمومی تظاهرات اجتماعی- فرهنگی 
فرهنگی،  فعالیت های  که  است  شهری  فضای  در  است؛ 
ترکیب  می یابد.  جریان  سیاسی  و  اقتصادی  اجتماعی، 
است  فعالیت هایی  انواع  تبلور  نیز  شهری  فضای  کالبدی 
که در آن جریان دارد )حبیبی،1380(؛ و به عبارتی ساده، 
روزمره ی  زندگی  نیست جز فضای  محیط شهری چیزی 
شهروندان که هرروز به صورت آگاهانه یا ناآگاهانه در طول 
راه، از منزل تا محل کار، ادراک می شود )پاکزاد، 1384(. 
کیفیت محیط شهری واژه ای است که در شهرسازی، کاربرد 
بسیاری دارد و به مجموعه پدیده هایی گفته می شود که 
انسان را احاطه می کنند. فضاهای شهری از عوامل طبیعی 
الدینی،  بشر تشکیل می شود )سیف  و ساخته شده دست 
1381(. این عوامل و مولفه های طبیعی چه کالبدی و چه 
فضاهای  کیفیت  ارتقا  در  را  نقش  بیشترین  کالبدی  غیر 
شهری ایفا می نمایند. محیط کالبدی طبیعی، جنبه عمده 
که  است  بستری  نخستین  و  است  فضای شهری  سازنده 
کارگیری  به  لذا  می گیرد  شکل  مصنوع  محیط  آن  در 
شرایط طبیعی محیط مصنوع، عالوه بر ارتقای ادراکی و 
لحاظ  به  سالم  محیطی  فضاهای شهری،  زیبایی شناختی 

اکولوژیکی و جذابّیت فضایی فراهم می آورد. این موضوع 
کلی  پایداری  موجبات  شهری  فضای  پایداری  بر  عالوه 

شهری را فراهم می سازد )صبری و شارزاده،1384(.

3. پیشینه پژوهش
بررسی  به  ادامه  در  شده،  بیان  نظری  مبانی  به  توجه  با 
مولفه های  میان  ای  رابطه  درک   بدنبال  که  تحقیقاتی 
طبیعی فضای شهری و ابعاد بهزیستی روان شناختی بوده 

اند پرداخته شد:

3-1- رابطه و تاثیر محیط طبیعی بر بهزیستی 
روان شناختی افراد

کولز )2014( تاکید می کند که درگیری با طبیعت، صدا، 
است  ضروری  ساکنین  برای  خیابان  به  دسترسی  و  آب 
شامل  که  شهری  زیرساخت های  باید  شهری  طراحی  و 
جنگل ها، کانال ها و آب می شود را ایجادکند. زیرا، این ها 
افزایش می دهند. جکسون)2003( پژوهشی  را  بهزیستی 
را در سال  انجام داد و طی تحلیل محتوایی از مطالعات 
گذشته در زمینه رابطه طراحی شهری و سالمت انسان که 
مورد واکاوی قرار داد و این نتایج را به عنوان نتیجه نهایی 

به دست آورد:  
-  سالمت انسان با شرایط محیطی ارتباط دارد.

- منظرسازی و مشاهده طبیعت استرس ناشی از زندگی 
روزمره را کاهش می دهد.

به  دسترسی  و  نزدیکی  مناسب،  تهویه  طبیعی،  نور    -
روان شناختی  بهزیستی  فضایی  پیکربندی  و  سبز  فضای 

را افزایش می دهد.
استفاده  و  طبیعت  که  داده اند  نشان  مطالعات  همچنین 
 Coley et( اجتماعی  تعامالت  افزایش  با  از فضاهای سبز 
 )al., 1997; Maas  et al., 2009; Sullivan et al., 2004
دارد.  )Sugiyama et al., 2008(رابطه  فیزیکی  فعالیت  و 
عالوه بر این موقعیت های طبیعی که تعامالت اجتماعی را 
گسترش می دهند به احساس مشارکت که یکی از مولفه های 
Mat-( می کند کمك  است،  روانی  بهزیستی  در   بنیادی 

هم چنین،   .)suoka & Kaplan, 2008; Sarason, 1974
و  اجتماعی  روابط  بهبود  باعث  سبز   فضاهای  در  حضور 
شکل گیری روابط جدید، افزایش اعتماد به نفس می شود 
)Thompson Coon et al., 2011(. بولر و همکاران در یك 
نتیجه  این  به  مقاله  بررسی هزاران  با  فراتحلیلی  پژوهش 
مثبتی  و  مستقیم  تاثیر  طبیعی  محیط  که  یافتند  دست 
 et al.,( دارد  روا ن شناختی  بهزیستی  و  روان  سالمت  بر 
پیشین  پژوهش های  و  مطالعات  بررسی   .)2010 Bowler
روان شناختی  بهزیستی  و  روان شناسی محیطی  در حوزه 
طبیعی  ویژگی های  که  هستند  موضوع  این  نشان دهنده 
در محیط مانند فضاهای سبز، دید طبیعی، دسترسی به 
فضای سبز، درگیری با طبیعت، آب و.... رابطه ای مستقیم  
 Coley et( و معنادار با بهزیستی روان شناختی افراد دارند
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 al., 1997; Maas et al., 2009; Sullivan et al., 2004;
   Matsuoka & Kaplan, 2008; Sarason, 1974, 2010,
  Bowler et al., 2010; Shackleton & Blair, 2013;
 Grahn & Stigsdotter, 2003; Kaplan & Kaplan,
1989( و همچنین بعضی ویژگی های طبیعی غیر کالبدی 
را  رابطه  همین  نیز  .رنگ  بو   ، نور  صدا،  همچون  محیط 
 Barton et al., 2015, PP.( می نمایند  تایید  بهزیستی  با 

)Cho, 2004؛ Burke, 2009؛Jackson, 2003 159-152 ؛

3-2-تعیین متغیرهای پژوهش
روان شناختی  بهزیستی  بر  گذار  تاثیر  طبیعی  مولفه های 
افراد در محیط های بررسی شده در جدول1 زیر به صورت 

منفك، جمع بندی می شود: 

جدول1: متغیرهای طبیعی منتج از مطالعات  که با بهزیستی روان شناختی رابطه دارند

صاحب نظران متغیرهای فرعی عوامل طبیعی
)Coley et al., 1997; Maas et al., 2009; 

Sullivan et al., 2004 ؛ Matsuoka & 
Kaplan, 2008; Sarason, 1974al., 2010, 

Bowler et al.,  Shackleton & Blair, 2013;  
Grahn & Stigsdotter, 2003; Grahn,2006; 

Kaplan, 1989(

طبیعی.  دید  سبز.  فضاهای  طبیعت.  با  تماس 
طبیعت.  با  درگیری  سبز.  فضای  به  دسترسی 

استفاده از آب در محیط
مولفه های طبیعی

 )Barton et al., 2015, pp.152-159(
cho, 2004, Burke,Jackson,2009,2003( نور. رطوبت. دما. آب و هوا. ارتفاع،رنگ ویژگی خاص محیطی

با بررسی متغیرهای باال می توان گفت که تعدادی از آنها با 
همدیگر هم پوشانی داشته و یا در درون هم قرار می گیرند 

بیان  قابل  جدول)2(  در  زیر  صورت  به  متغیرها  بنابراین 
می باشند:

جدول2: تجمیع متغیرهای طبیعی فضای شهری منتج از مطالعات  که با بهزیستی روانشناختی رابطه دارند

مولفه های فرعیمتغیرهای پیش بین پژوهش

تماس با طبیعت و دید طبیعیمولفه های طبیعی

نور،رطوبت، دما، آب و هوا و رنگویژگی های خاص محیطی

3-2-1- مولفه های طبیعی 
مولفه های طبیعی دارای دو زیر مولفه می باشد:

- تماس با طبیعت : شامل درگیری با طبیعت، استفاده از 
آب در محیط، دسترسی به فضای سبز 

- دید به طبیعت
سه  در  را  طبیعت  با  ارتباط  محققان  با طبیعت:  تماس 
سطح تماشای مناظر طبیعی یا تصاویری از طبیعت، بودن 
تقسیم بندی  طبیعت  با  تعامل  و  درگیری  و  طبیعت  در 
بی شماری  مطالعات   .)Abkar et al., 2010( می کنند 
سالمتی  برای  طبیعت  با  تماس  که  است  آن  از  حاکی 
جسمی و روانی انسان تأثیرات مثبتی دارد. قرار گرفتن در 
معرض طبیعت، بخش مهمی از فرآیند کمك به سالمت 
به  اعتماد  خود،  شناخت  ذهنی،  وضوح  به  و  است  روان 
با طبیعت  نزدیکی  افراد کمك می کند.  استقالل  و  نفس 
تمرکز  می شود.  کارایی  افزایش  و  استرس  کاهش  باعث 
انسان  افزایش روابط عاطفی میان  باعث  بر روی طبیعت 
ها می شود )Kaplan, 1999; Bratman, 2015(. تماس با 
ناخودآگاه  چه  و  آگاهانه  و  ارادی  صورت  به  چه  طبیعت 
روانی  مثبتی  واکنش های  بروز  به  منجر  غیرمستقیم  و 

می شود )Hinds, 2011(.  ون دیلن و همکارانش)2012( 
در پژوهشی به بررسي 80 محله شهري در هلند پرداخته اند 
رابطه مثبتي میان فضاهاي سبز محله  نشان مي دهند  و 
با شاخص هاي سالمت در گروه هاي فردي - اجتماعي و 
اجتماعي- اقتصادي وجود دارد. در بعد روانی نیز فضاي 
سبز مناسب در شهرها بر سالمت جسمانی موجب آرامش 
روان و بهزیستی باالی روانی، بازده کاري بیشتر و کیفیت 

بهتر زندگی می شود )صالحی فرد و علیزاده،1387(.
در  زیادی  مطالعات  اخیر  سال های  در  طبیعت:  به  دید 
ارتباط با تأثیرات محیط طبیعی بر انسانها صورت گرفته 
طبیعی،  محیط های  در  تنها حضور  نه  می دهد  نشان  که 
تصاویر  به  نگاه  حتی  یا  طبیعت  صرف  تماشای  بلکه 
و  استرس  کاهش  موجب  طبیعی  مناظر  از  فیلم هایی  و 
خستگی چشم می شود )Shibata, 2004(. گروه دیگری از 
پژوهش ها نشان می دهد دید به طبیعت، شنیدن اصواتی 
موجب  طبیعت  از  تجربه  هرگونه  داشتن  و  طبیعت  از 
کاهش تنش و استرس می شود )Kellert, 2005(. عالوه بر 
این، کاپالن)1995( خاطر نشان کرده که دید طبیعی در 
مقایسه با دید ساختمان، به حس بهتری در فعالیت های 
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.)Kaplan, 1995( روزانه منجر می شود
محیط  خاص  ویژگی های  محیط:  خاص  ویژگی های   -

شامل زیر مولفه های نور، رطوبت،  دما، آب و هوا، رنگ.
زندگی  شاخص  عوامل  از  یکی  نورپردازی  و  نور  نور:   -
روان شناختی  و  فیزیکی  جایگاه  دارای  و  می باشد  بشر 
معتقد  الپیدوس  موریس  است.  شهری  درفضای  ویژه ای 
نور  سمت  به  ناخواه  خواه  شب پره،  مانند:  انسان  است 
کشیده می شود و در آن آرامش دارد نور از همان زمانی 
تبدیل  نمادین  عنصری  به  گرفته  قرار  استفاده  مورد  که 
و  دانش  نورپردازی   .)Grutter, 2011, p. 201(است شده 
هنر بکارگیری روشنایی طبیعی یا ساختگی برای نمایان 
ساختن جایی یا چیزی در چشم تعریف شده است. پس 
روشنایی مطلوب به راحتی به انسان کمك کرده، بازدهی 
کاری را باال می برد و در ایمنی افراد بسیار موثر است به 
ایجاد  معنی  هم  دارد  معنی  هم  نور  میجر   مارک  گفته 
می کند. نور رسانه ای است که ما با آن معماری را آشکار 
می کنیم و نورپردازی وسیله این کار است. تحقیقات نشان 
تقویت  عوامل  از  یکی  می تواند  مناسب  نورپردازی  داده 
کننده هویت فضا و ارتقا شخصیت ویژه آن محسوب شود 
نتیجه  در  و  جذابیت  بر  می توان  مناسب  نورپردازی  با  و 
و  )میجر  افزود  آرامش فضاهای شهری  یا  سرزندگی شهر 

دیگران،1389(.
- رنگ: رنگ، مهم ترین عنصر بصری و دارای بار احساسی 
تجزیه  با  ندرت  به  فضا،  در  آن  انتخاب  نحوه  ولی،  است. 
 Dondis,( و تحلیل درست و حساب شده انجام می گیرد
که  است  شده  ساخته  محیط  ویژگی  یك  رنگ   .)1974
باعث تشویش مکان نه تنها در معماری  بلکه در طراحی 
 .)Koolhaas, 2001( نیز می شود  ریزی  برنامه  و   شهری 
رنگ، توسط معماران به طرق مختلفی استفاده مي شود. 
بر  داللت  معماری،  از سبك  برای حمایت  مثال،  طور  به 
محیط  در  تجربه  افزودن  جهت  فرهنگی،  میراث  ارزش 
به عنوان  و  ارتباطی  به عنوان یك دستگاه  ساخته شده، 
 .)Harbour & Partners, 2007( یك شکل از بیان خالق
معماری  و  فضا  محیط،  به  بستگی  رنگ  کاربرد  در شهر، 
عناصر  دارد.  آن  کاربری  نوع  و  شهر  مختلف  بخش های 
شهری مانند سنگ، چمن، مبلمان شهری، آسمان، پوشش 
گیاهی، شهروندان و نظایر آن ها نقش مهمی در رنگ شهر 
و فضاهای شهری دارند. این عناصر در طول زمان بیشتر 
دستخوش تغییر واقع می شوند و در جذابیت و تنوع فضا 

نقش مهمی دارند )قلعه نویی و تدین،1392(.
- دما، آب و هوا و رطوبت: یکي از عوامل مؤثر بر زندگي، 
آسایش و سالمتي انسان، شرایط جوي و آب و هوا است. 
اقلیمي  دیدگاه  از  انسان  آسایش  شرایط  شکل گیري  در 
چهار عنصر دما، باد، رطوبت و تابش نقش عمده اي دارند. 
سالمت  در  بیشتري  تأثیر  رطوبت  و  دما  عناصر  این  در 
و  مدل ها  بیشتر  دلیل  به همین  و  دارند  انسان  راحتي  و 
شاخص هاي سنجش آسایش انسان بر این دو عنصر استوار 

شده است )علیجانی،1373(. دما و رطوبت نسبي مهم ترین 
فاکتورهایي هستند که به جهت اثر مستقیم آن ها بر روي 
آن ها  بر  الگي  بیوکلیماتیك  جدول  در  انسان،  آسایش 
اثر گذار  اصلی  عوامل  )رازجویان،1387(.  است  شده  تأکید 
بر آسایش حرارتی شامل سطوح فعالیت، پوشاک و میکرو 
این که  به  با توجه  باد( می باشند.  اقلیم ها )دما، رطوبت و 
آسایش  ایجاد  طبیعت،  در  شهرسازی  مداخالت  عمده 
پیاده  به خصوص،  افراد  برای  اقلیمی در فضاهای شهری 
کیفیت  ارتقا  باعث  حرارتی  آسایش  تامین  لذا،  می باشد. 

فضای شهری خواهد شد.

4. روش شناسی پژوهش
این پژوهش از لحاظ روش شناسی در زمره روش های کمی 
می گنجد. پارادیم زیربنایی روش کمی، عینی گرایی است 
قرار  انتقادی  پارادایم خردگرایی  زیر  در  پژوهش  این  که 
به  پاسخ گویی  برای  فرضیه ای  قیاسی    راهبرد  از  و  دارد 
)محمدپور،1389؛  می کند  استفاده  پژوهش  پرسش های 
گردآوري  نحوه  نظر  از  حاضر  تحقیق   .)2007,Blaikie
تحلیل،  نوع  نظر  از  و  پیمایشي  و  توصیفي  اطالعات 
تحلیل  مدل  بر  مبتني  مشخص  طور  به  و  همبستگي 
طبیعِی  عوامل  تاثیرات  بررسی  برای  است.  رگرسیون 
فضاهای عمومی شهری در کالن شهر تهران بر بهزیستی 
روان شناختی و تعیین رابطه آن ها از همبستگی پیرسون و 

تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد.

4-1- حجم نمونه و روش نمونه گیری
 برای تعیین حجم نمونه ابتدا 30 پرسش نامه در فضاهای 
نمونه  واریانس  توزیع شد و  تهران  همگانی منتخب شهر 
اولیه محاسبه شد. سپس، با فرمول کوکران )برای حجم 
هر  برای  لذا،  آمد.  بدست  نمونه  حجم  نامعلوم(  جامعه 
تا  پرشد  مجموعا770پرسش نامه(  110پرسش نامه)  فضا 
بعد از حذف پرسش نامه های پرت و تحلیل داده ها قاعده 
سرانگشتی 5-10 نفر برای هر پارامترنیز رعایت شود .لذا 
در نهایت 700 پرسش نامه برای کار تحلیل مورد برررسی 

قرار گرفت.

4-2- ابزار اندازه گیری پژوهش
- ابزار سنجش متغیر مالک پژوهش : مقیاس ریف

این مقیاس را ریف در سال 1980 طراحی کرد. فرم اصلی 
بعدی  مطالعات  در  ولی  می شود  تشکیل  سؤال  از120 
فرم های کوتاه تر 84 سؤالی، 54 سؤالی و 18 سؤالی تهیه 
شده است. در این مقیاس پاسخ به هر سؤال بر روی یك 
موافق(  کاماًل  تا  مخالف  ازکاماًل   ( درجه ای  شش  طیف 

مشخص می شود.
- ابزار سنجش متغیر پیش بین: پرسش نامه خود تنظیم

شهری  همگانی  فضاهای  سنجش  برای  پژوهش  این  در 
مورد مطالعه،  شهری  فضاهای  کیفیت  بررسی  از  پس 



138
هر
نش

ما
آر
زی
سا
هر
ش
یو

مار
مع

 رابطه عوامل طبیعی فضاهای عمومی شهری و بهزیستی روانشناختی در
شهر تهران
شماره صفحه مقاله: 132-146

14
00
یز
پای
.3

6
اره

شم


در  پیش بین  مولفه های  اندازه گیری  جهت  شاخص هایی 
قالب یك پرسش نامه تعیین شد.

4-3- روایی و پایایی ابزار پژوهش
و  شاخص ها  دقت  میزان  تحقیق،  یك  روایی  از  منظور 
معیارهایي است که در راه سنجش پدیده مورد نظر تهیه 

شده اند.
- مقیاس ریف: روایی و پایایی این مقیاس در پژوهش های 
متعدد گزارش گردیده است. دایرونك )2005( همسانی 
درونی خرده مقیاس ها را مناسب و آلفای کرونباخ آن ها را 
بین77. 0و90. 0 یافته است. همبستگی مقیاس بهزیستی 
پرسش نامه  زندگی،  از  رضایت  مقیاس  با  روان شناختی 
شادکامی و پرسش نامه عزت نفس روزنبرگ به ترتیب47. 

58. 0  و 46. 0  به دست آمد )بیانی و دیگران، 1387(. 

روایی  تعیین  برای  تنظیم:  خود  پرسش نامه   -
پرسش نامه پژوهش، از روش روایی صوری و تحلیل عاملی 
برای  پرسش نامه  پژوهش  این  در  شد.  استفاده  تاییدی 
اصالحی  انتقادات  و  نظرات  و  شد  ارسال  مربوطه  اساتید 
تاییدی  عاملی  تحلیل  گردید.  اعمال  پرسش نامه  در  آنان 
نیز بر روی داده های پژوهش صورت گرفت و نتایج گزارش 
شد. این پرسش نامه دارای 9 زیرمقیاس بود که بر روی سه 
عامل اصلی مؤلفه های طبیعی و ویژگی خاص محیط قرار 
داشتند. مدل اندازه گیری زیر مقیاس های پرسش نامه از 
طریق تحلیل عاملی تاییدی آزمون شد. نتایج شاخص های 
برازش مدل )جدول 3( نشان می دهد که مدل با داده ها 
برازش دارد. مقدار مطلوب برای شاخص های برازش مدل، 
نشان می دهد که تمام شاخص ها از نظر برازشی مطلوب 

می باشند.

جدول 3: شاخص های برازش مدل اندازه گیری

df pGFIAGFICFIRMSEAشاخص برازش مدل

066. 9350. 8810. 9160. 0010. 380. 45962. 228مقدار به دست آمده

نتایج ضرایب استاندارد شده حاکی از این است که بیشتر 
ضرایب باالتر از 50. 0 هستند و زیرمقیاس ها از بار عاملی 
خوبی بر روی عامل ها برخوردارند. از روش آلفای کرونباخ 
میانگین،  شد.  استفاده  پرسش نامه  پایایی  تعیین  برای 
کرونباخ  آلفای  و  تشخیص  ضریب  استاندارد،  انحراف 
مقیاس طبیعی فضای شهری به تفکیك هر سوال گزارش 
شده است. آلفای کرونباخ کل برای  سواالت مولفه طبیعی 
آلفای  نتایج  همچنین  بود.   0  .93 با  برابر  شهری  فضای 
ویژگی  و  طبیعی  مؤلفه های  زیرمقیاس  برای  کرونباخ 
بود.   0  .742 و   0 با832.  برابر  ترتیب  به  محیط،  خاص 
پایایی خوب  نشان دهنده  کرونباخ،  آلفای  از  نتایج حاکی 
آن  زیرمقیاس های  و  فضای شهری  مقیاس طبیعی  برای 
بیشتر  نتایج نشان می دهد که تشخیص سواالت در  بود. 

سواالت مطلوب است.

4-4-روش اجرای پژوهش
برای اجرای پژوهش ابتدا پرسش نامه خودتنظیم و مقیاس 
به دست  برای  پرسش نامه  تعداد 30  و  گردید  آماده  ریف 

که  شهری  همگانی  فضای   7 در  اولیه  واریانس  آوردن 
مجموع  در  پرسش نامه   30 فضا  )هر  بود  گردیده  تعیین 
آنان  از  و   توزیع شد  پاسخگویان  بین  پرسش نامه(   210
دهند.  پاسخ  آنان  به  حوصله  و  دقت  با  شد  خواسته 
پاسخگویان از افراد بزرگسال که به فضای مزبور مراجعه 
انتخاب شد که جمعیت زن و مرد تقریبا به  کرده بودند 
میزان مساوی در نظر گرفته شد. همچنین، پرسشنامه ها 
به طور مساوی بین دو گروه شاغلین در فضا و شهروندان 
استفاده کنندگان از فضا توزیع گردید .بعد از تعیین تعداد 
دقیق پرسش نامه مورد نیاز دوباره به فضاها مراجعه گردید 
و مابقی پرسش نامه ها تکمیل شد. در این پژوهش فرضیه 
اصلي آن است که مولفه های طبیعی یك فضای عمومی 
شهری بر بهزیستی روان شناختی افراد اثر دارد. بنابراین، 
براي آزمون این فرضیه ها هفت فضای همگانی شهر تهران 
که بیشترین مراجعه مردمی را داشته و کنش و واکنش 
پژوهش  روندی  با  اتفاق می افتاد  بیشتر  آنجا  در  فعالیتی 
محور انتخاب شد. این فضاها همگی در محدوده مرکزی 
شهر تهران و در محدوده حصار ناصری و توسعه های میانی 

و جدید آن قرار دارند )جدول4(. 

جدو ل 4:  فضاهای شهری مورد نظر پژوهش در تهران

فضاهای شهری مورد نظر پژوهش در تهرانگونه های فضای شهری

فضاهای ایستا و اجتماع پذیر
میدان و میدانچه

میدان انقالبپیاده - سواره
میدانچه تئاتر شهرپیاده

پارک اللهپارک شهریپارک
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فضاهای شهری مورد نظر پژوهش در تهرانگونه های فضای شهری

فضاهای حرکتی و خطی
خیابان

خیابان انقالبخیابان های مختلط )سواره-پیاده(
خیابان باغ سپهساالر)صف(خیابان های پیاده

رود دره دربندرود دره های فعال شهریرود دره
مجموعه فرهنگی- تفریحی عباس آبادفضاهای چندعملکردی

5. نتایج پژوهش
افرادی  میان  از  شرکت کننده   700 روی  بر  پژوهش  این 
که در فضاهای عمومی منتخب شهر تهران حضور داشتند 
صورت گرفت که  2. 52 درصد از آن ها مرد 8. 47 درصد 
تا 30 سال  بین 18  افراد سن  بیشتر  بودند.  از آن ها زن 

داشتند و شغل آزاد را برگزیده بودند. هزینه بیشتر افراد 
شخصی  وسیله ی  و  بودند  مستاجر  بود،  میلیون   5 تا   2
لیسانس  مدرک  داری  افراد  بیشتر  همچنین  نداشتند. 

بودند )جدول5(.

جدول5: توزیع فراوانی ویژگی های جمعیت شناختی

F)%(وسیله نقلیهF)%(نوع مالکیتF)%(مقطع تحصیالتF)%(جنسیت

وسیله شخصی )38. 1(مستاجر)15. 9(زیر دیپلم)52. 2(مرد
)54. 0(ندارم

)8. 6(اتومبیل)32. 7(مالک)33. 7(دیپلم)47. 8(زن
)33. 7(موتورسیکلت)22. 9(متعلق به خانواده)34. 9(لیسانس

)1. 3(سایر)5. 7(سایر)14. 3(فوق لیسانس و باالتر

تعداد اعضای F)%(هزینه ماهیانهF)%(شغلF)%(سن
خانواده

)%(F

پایین تر از 1 )14. 6(کارگر)61. 0(18 -30 سال
)14. 3(تنها)7. 6(میلیون

)15. 2(2 نفر)31. 7(1 – 2 میلیون)17. 8(کارمند، معلم و نظامی)21. 0(30 -40 سال
)15. 9(3 نفر)42. 9(2 – 5 میلیون)43. 2(آزاد)9. 5(40 -50 سال
)14. 9(4 نفر)10. 2(5 –10 میلیون)5. 1(مدیر، پزشک و استاد)4. 1(60-50 سال

بیش از 10 )15. 9(سایر)3. 2(60 سال به باال
)13. 7(5 نفر و بیشتر)5. 1(میلیون

در  شهری  فضای  طبیعی  عوامل  تاثیرات  بررسی  برای 
کالنشهر تهران بر بهزیستی روان شناختی و تعیین رابطه 
چندگانه  رگرسیون  تحلیل  و  پیرسون  همبستگی  از  آنها 
توصیفی  شاخص های  نخست  بخش  در  شد.  استفاده 
و کشیدگی( عوامل  استاندارد، کجی  انحراف  و  )میانگین 

و ویژگی  طبیعی فضای شهری شامل مؤلفه های طبیعی 
روان شناختی  بهزیستی  مؤلفه  همچنین  و  محیط  خاص 

گزارش شد )جدول 6(.
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جدول6 . میانگین و انحراف استاندارد مولفه های طبیعی، ویژگی خاص محیط و بهزیستی روانشناختی

MSDKUSKمتغیرردیف

87.021.0-23.538.2مؤلفه های طبیعی24
99.010.0-76.226.1تماس با طبیعت25
04.127.0-56.228.1دید طبیعی26
43.002.0-77.939.3ویژگی خاص محیط27
27.0-54.0-2/9810.1نور28
88.020.0-46.497.1رطوبت، آب و هوا، دما29
72.017.0-61.216.1رنگ30
29.012.0-29.7076.11بهزیستی روانشناختی31
14.0-18.1139.260.0استقالل و خودمختاری32
23.0-27.0-57.1112.3تسلط بر محیط33
45.0-78.1234.302.0رشد شخصی34
38.0-92.1116.326.0روابط مثبت با دیگران35
43.0-07.1188.263.0هدف در زندگی36
04.0-61.0-80.1186.2پذیرش خود37

یکی از عوامل طبیعی فضای شهری، مؤلفه های طبیعی بود 
که شامل تماس با طبیعت و دید طبیعی است. رابطه بین 
مؤلفه های طبیعی با بهزیستی روان شناختی با استفاده از 
همبستگی پیرسون مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاکی 
از این بود که بهزیستی روان شناختی با مؤلفه های طبیعی 
به طور کلی رابطه مثبت و معناداری داشتند. از مولفه های 
بهزیستی، مولفه های تسلط بر محیط، رشد شخصی، هدف 

در زندگی و پذیرش خود با مولفه های طبیعی رابطه مثبت 
رشد  محیط،  بر  تسلط  مولفه های  و   داشته  معناداری  و 
با طبیعت و مولفه های  با تماس  شخصی و پذیرش خود 
تسلط بر محیط و پذیرش خود با دید طبیعی رابطه مثبت 

و معناداری دارند )جدول7(. 

جدول7: ماتریس همبستگی بین مولفه های طبیعی و بهزیستی روانشناختی

123456789متغیرردیف

مؤلفه های طبیعی1
91. 0**تماس با طبیعت2

71. 0**92. 0**دید طبیعی3

13. 0*21. 0**21. 0**بهزیستی روانشناختی4

استقالل و 5
05. 0**01. 070. 050. 0خودمختاری

13. 0*65. 0**17. 0**21. 0**22. 0**تسلط بر محیط6

43. 0**28. 0**78. 0**11. 150. 0*17. 0**رشد شخصی7

39. 0**22. 0**20. 0**64. 0**01. 0-09. 070. 0روابط مثبت با دیگران8

27. 0**40. 0**23. 0**29. 0**61. 0**08. 100. 120. 0*هدف در زندگی9

25. 0**38. 0**50. 0**50. 0**20. 0**72. 0**14. 0*20. 0**20. 0**پذیرش خود10



141

هر
نش

ما
آر
زی
سا
هر
ش
یو

مار
مع










14
00
یز
پای
.3

6
اره

شم


بهزیستی  و  محیط  خاص  مولفه  بین  همبستگی  نتایج 
روان شناختی در جدول 8 حاکی از این بود که فقط مؤلفه 
نور از ویژگی های خاص محیط با بهزیستی روان شناختی 
ارتباط معنادار و مثبت دارد. مولفه های تسلط بر محیط، 

با  دیگران  با  مثبت  روابط  و  خود  پذیرش  رشد شخصی، 
ویژگی خاص محیط رابطه ی مثبت و معناداری داشتند.  

جدول8 : ماتریس همبستگی بین مولفه های ویژگی خاص محیط و بهزیستی روان شناختی

12345678910متغیرردیف
ویژگی خاص 1

محیط
          

         62. 0**نور2
رطوبت، آب و 3

هوا، دما
**0 .86**0 .29        

       53. 0**32. 0**74. 0**رنگ4
بهزیستی 5

روانشناختی
0 .11**0 .230 .0010 .08      

استقالل و 6
خودمختاری

0 .080 .120 .070 .05**0 .50     

تسلط بر 7
محیط

*0 .11**0 .160 .060 .09**0 .65*0 .13    

   43. 0**28. 0**78. 0**01. 0-08. 0-16. 0**03. 0رشد شخصی8
روابط مثبت با 9

دیگران
0 .01**0 .17-0 .090 .03**0 .64**0 .20**0 .22**0 .39  

هدف در 10
زندگی

0 .100 .100 .050 .10**0 .61**0 .29**0 .23**0 .40**0 .27 

25. 0**38. 0**50. 0**50. 0**20. 0**72. 0**05. 0010. 190. 0**08. 0پذیرش خود11
نکته:**معناداری کمتراز 01. 0 - *معناداری کمتراز05. 0

همچنین کل مؤلفه های پژوهش به صورت یك جا بر روی 
بهزیستی روان شناختی رگرسیون داده شد. نتایج حاکی از 
این بود که شاخص های طبیعی فضای شهری به طور کلی 
10 درصد از واریانس بهزیستی روان شناختی را پیش بینی 
مؤلفه هاي  داد که  نشان  نیز  بتا  بررسي ضرایب  می کنند. 
تماس با طبیعت، دید طبیعی، نور، رطوبت، آب و هوا و دما 
پیش بینی  را  بهزیستی  به طور مستقیم  و  معنادارهستند 
با  که  کرد  بیان  مي توان  بتا  به ضریب  توجه  با  می کنند. 

نور،  و  طبیعی  دید  طبیعت،  با  تماس  مؤلفه هاي  افزایش 
بهزیستي روان شناختي افزایش پیدا مي کند. به عالوه منفي 
بودن ضریب بتا براي مولفه رطوبت،آب و هوا و دما نشان 
مي دهد که با افزایش این مؤلفه، بهزیستي روان شناختي 
با  تماس  مؤلفه  همچنین  مي کند.  پیدا  کاهش  شهري 
طبیعت پیش بین بهتري نسبت به مؤلفه هاي دیگر است 

)جدول9(.

جدول 9: نتایج ضرایب رگرسیون چندگانه شاخص های طبیعی فضای شهری بر روی بهزیستی روانشناختی

bStd.EβtsigFsigRR2adj R2پیش بین

0. 010. 012. 00134. 050. 0017. 780. 27 2. 9827. 62ثابت
001. 440. 293. 770. 660. 2تماس با طبیعت

001. 870. 072. 750. 20. 15دید طبیعی
001. 940. 192. 650. 10. 91نور

رطوبت، آب و هوا 
و دما

0 .930 .400 .162 .230 .02

77. 290. 020. 740. 220. 0رنگ
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6. بحث و نتیجه گیری
طبیعی   عوامل  رابطه  شناخت  پژوهش  این  از  هدف 
افراد  روان شناختی  بهزیستی  و  شهری  عمومی  فضاهای 
مولفه هایی  که  بود  آن  دنبال  به  پژوهش  همچنین،  بود. 
بهتر  را  روان شناختی  بهزیستی  که  نماید  شناسایی  را 
پیش بینی می کنند. نتایج پژوهش نشان داد عوامل طبیعی 
با  داری  معنا  و  مستقیم  رابطه  شهری  عمومی  فضاهای 
استفاده  فضا  این  از  که  افرادی  روان شناختی  بهزیستی 
می نمایند، دارد. از میان مولفه های مورد مطالعه که شامل 
نور، رطوبت، دما، آب  با طبیعت، دید به طبیعت،  تماس 
بهزیستی  رنگ،  جز  به  عوامل  همه  بودند،  رنگ  و  هوا  و 
شامل  خود  که  طبیعت  با  تماس  کردند.  پیش بینی  را 
آب  از  استفاده  طبیعت،  با  درگیرشدن  مانند  مولفه هایی 
در محیط، دسترسی به فضای سبز و غیره می باشد رابطه 
معنا داری با بهزیستی روانی نشان داد، همچنین پیش بین 
در  پژوهش  این  گفت  باید  بنابراین،  بود.  آن  برای  خوبی 
راستای مطالعات قبلی مانند گراهان و استیدوتر )2003(، 
کاپالن و کاپالن )1989( و سالیوان )2004( پیش رفته 
فضایی  گونه  یك  در  اکثرا  که  مطالعات  این  با  و  است 
این  در  می باشد.  سو  هم  بودند  نموده  بررسی  را  موضوع 
پژوهش هفت گونه فضای شهری متفاوت در شهر تهران 
انتخاب گردید که از لحاظ ماهیت و کمیت عوامل طبیعی 
شامل  فضا  چهار  فضا  هفت  این  از  بودند.  متفاوت  هم  با 
پارک الله، رود دره دربند، مجموعه عباس آباد و میدانچه 
پارک شهر، فضاهای شهری سبز می باشند که تاثیر بسیار 
زیادی بر بهزیستی افراد را نشان داد. زیرا، تماس با طبیعت 
حس آرامش و آسودگی خاطر را برای کاربران فضا ایجاد 
این نوع فضاها  فشار و  افراد هنگام حضور در  می کند و 
با  تماس  همچنین،  می کنند.  تحمل  را  کمتری  استرس 
با  باشند می توانند  اگر سبز  باز عمومی خصوصا  فضاهای 
افزایش تعامالت اجتماعی باعث افزایش سرمایه اجتماعی 
دیگر  فضای  سه  ضمنا،  شوند.  روان شناختی  بهزیستی  و 
شامل میدان انقالب، پیاده راه صف و خیابان انقالب نیز 
علی رغم  اینکه فضای سبز نیستند ولی عناصر سبز مانند 
ردیف های درخت و گلکاری در کنار یا وسط مسیر را دارا 

می باشند که از سختی کالبدی شان تا حدودی می کاهد.
داری  معنا  رابطه  نیز  به طبیعت  دید  پژوهش حاضر،  در 
بهزیستی   برای  مناسبی  پیش بین  و  داشت  بهزیستی  با 
روان- شناختی بود. این بدان معناست که پژوهش حاضر 
 )1995( کاپالن  مانند  قبلی  مطالعات  اکثر  با  هم راستا 
در  طبیعی  دید  است.   )2013( دیگران  و  تسونتسوگ  و 
مقایسه با دید به فضاهای انسان ساخت به احساس بهتری 
در فرد منجر شده و حتی باعث بهبود ناراحتی های روانی 
جنگلی  مناظر  مشاهده  همچنین،  می شود.  جسمی   و 
حتی  و  کاسته  فرد  اضطراب های  و  استرس ها  از  سبز  و 
می تواند باعت افزایش بهزیستی روانی افراد شود. این به 
دلیل رابطه ذاتی که انسان با طبیعتی که خود جزیی از 

زیبایی  با جذابیت و  آن است، می باشد. دیدهای طبیعی 
ذاتی خود می توانند بدون هیچ گونه تالشی توجه و عالقه 
ما را به سمت خود جلب کنند و به آسانی ذهن ما را با 
خود درگیر سازند. رها سازی ذهن خسته و مشوش بدون 
ایجاد دیدهای طبیعی و چشم نواز، برای سازماندهی ذهن 
کافی نمی باشد. جذابیت دید طبیعی و ترکیب بندی اجزا 
به  و  شده  خاطر  اسایش  و  ذهن  شدن  درگیر  باعث  آن 
ذهن  در  پیشین  عوامل  کننده  خسته  اثرات   با  سرعت 
جایگزین شده و آن را از خستگی و اغتشاش روانی  بیشتر 
فرد می شود. تمرکز ذهن  و  بازسازی  باعث  و  نموده  آزاد 

بررسی مولفه های نور، رطوبت آب و هوا و دما نشان داد 
نور  کرده اند.  به خوبی پیش بینی  را  بهزیستی  که همگی 
رابطه مستقیم و رطوبت ، آب و هوا و دما رابطه معکوس 
تحقیقات  می باشد.  انتظار  طبق  که  دارند  بهزیستی  با 
گذشته مانند چو )2004( و بورکه )2009( رابطه  نور و 
روشنایی  و بهزیستی روانشناختی را نشان داده اند که با 
این پژوهش منطبق است. نور و نور پردازی یکی از عوامل 
و  فیزیکی  جایگاه  دارای  و  می باشد  بشر  زندگی  شاخص 
و  میزان  است.  شهری  فضای  در  ویژه ای  روان شناختی 
نوع نور باعث ادراک ما از محیط می شود و امواج نور که 
و  ظاهر  شکل  به  می نمایند  روشن  را  خاص  محیط  یك 
نماد محیط در می آید. نور مناسب موجب تمرکز گردیده 
کاهش  شدت  به  را  حرکتی  حسی  اندام های  خستگی  و 
می دهد. نورهای مناسب و کافی باعث بهبود خلق و خوی 
انجام امور  انگیزشی فرد را برای   انسان شده و نیروهای 
زندگی  متمرکز می نماید. زیرا، وقتی که فرد در شرایطی 
مطلوب و رضایت بخش قرار گیرد، ذهن و روان او باالترین 
نیز  او  رفتار  و  می کند  تجربه  را  روانی  بهزیستی  درجات 
درسطح جامعه مناسب خواهد شد. رابطه رطوبت، دما و 
شرایط آب و هوایی با بهزیستی نشان مي دهد که همگی 
افزایش  با  و  کرده اند  پیش بینی  خوبی  به  را  بهزیستی 
پیدا  بهزیستي روان شناختي شهري کاهش  این مؤلفه ها، 
مي کند زیرا دمای بسیار باال یا بسیار پایین، رطوبت باال و 
شرایط نامناسب آب و هوایی از آستانه آسایش انسان فراتر 
در  شهرسازی  هدف  می شود.  فضا  از  گریز  باعث  و  بوده 
اقلیمی  ایجاد آسایش  ارتقا کیفی فضای شهری،  راستای 
در فضاهای شهری برای افراد خصوصا پیاده می باشد. زیرا، 
فضای شهری  کیفیت  ارتقا  باعث  حرارتی  آسایش  تامین 
خواهد شد. این نتیجه با تحقیقات گذشته مانند جکسون 
منطبق  کامال  نیز   )2015( دیگران  و  بارتون  و   )2003(
می باشد. رنگ، رابطه معناداری با بهزیستی نشان نداد که 
با مطالعات قبلی هم راستا نمی باشد. این موضوع می تواند 
به این علت باشد که در فضاهای شهری ایران معموال به 
رنگ و نقش آن در بهبود کیفی فضا اهمیت داده نمی شود. 
تجاری  نقش  به  توجه  با  گفت  می توان  نمونه  عنوان  به 
برخی جداره های فضاهای شهری و سلیقه ای بودن نحوه 
فضا  در  شدیدی  بصری  اغتشاش  تابلوها،  رنگ  و  نصب 
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ایجاد شده است. همچنین کف سازی فضاها وضعیت بسیار 
نامناسبی دارد زیرا در هر قسمت از فضا یك نوع کف سازی 
از  بعضی  در  حتی  و  متفاوت  طرح   یك  و  رنگ  یك  با 
نقاط از آسفالت استفاده شده و هیچ گونه هماهنگی رنگی 
در کف سازی مشاهده نمی شود. همچنین، مبلمان های به 
کار رفته در فضاهای شهری معموال نامنظم و بدون هیچ 
ارتباط رنگی با هم قرار دارند. بنابراین، تجربه مفهوم رنگ 
می باشد. ناملموس  و  مبهم  شهروندان  برای  طراحی  در 

گسترش  لحاظ  از  قبلی  مطالعات  به  نسبت  پژوهش  این 
این  اکثر  اوال  زیرا،  بود.  متمایز  بهزیستی  بحث  مفهومی 
مطالعات فقط یك گونه فضای شهری را مورد بررسی قرار 
داده بودند. در حالی که، در این پژوهش هفت گونه فضای 
که  داد  قرار  مطالعه  مورد  را  هستند  عمومی  که  شهری 
جامعیت مطالعه را نشان می دهد. همچنین، در این مطالعه 
تاثیر همه عوامل طبیعی چه کالبدی و چه غیر کالبدی 
مورد  فضاهای شهری  در  یك جا  غیره  و  دما  و  نور  مانند 
شد.  پژوهش  نتایج  تدقیق  باعث  که  گرفت  قرار  بررسی 
با محدودیت هایی نیز روبرو بود. همانطور  البته پژوهش 
بررسی  تهران  در  فضای شهری  گونه  بیان شد هفت  که 
گردید که از هر گونه یك نمونه فضا بررسی شد. بنابراین، 
می توان گفت تاثیر بقیه نمونه فضاها بر بهزیستی مشخص 

نیست. ولی نتایج تا حدودی قابل تعمیم است. 

پی نوشت

ضمنا در این مطالعه افراد 18 تا 60 سال مورد بررسی قرار 
گرفتند. لذا، تاثیرات مطالعه بر روی سالمندان و کودکان 
مغمول مانده است که باید در پژوهش های بعدی بررسی 
شود. محدودیت دیگر پژوهش این بود که هر شرکت کننده 
فقط برای یك دوره کوتاه مدت در فضا قرار گرفته است. 
طوالنی  تأثیرات  و  مکرر  بازدیدهای  تأثیر  که،  طوری  به 
نشان دهنده  حاضر  پژوهش  نتایج  نیست.  مشخص  مدت 
نقش بسیار مهم عوامل طبیعی در ارتقای سالمت روانی 
شهروندان می باشد. زیرا با استفاده از این عوامل می توان 
باعث  و  بازگردانده  شهری  سخت  فضاهای  به  را  کیفیت 
تشویق مردم برای استفاده از فضاهای عمومی شهری شده 
که خود می تواند به افزایش تعامالت اجتماعی و سالمت  
طبیعت  با  انسان  ارتباط  مورد  در  همچنین  شود.  منجر 
می توان به این نتیجه دست یافت که انسان از جنبه های 
و همچنین  عناصر طبیعی  و  به طبیعت  معنوی  و  مادی 
نیازمند  با طبیعت  مداوم  و  نزدیك  تماس  از  برخورداری 
می باشد و با افزایش این رابطه به وسیله طراحی شهری 
مناسب و طبیعت محور در فضای شهری، می توان سالمت 

روان جامعه را ارتقا بخشید.

1. Positive psychology
2.psychological wellbeing
3. Ryff
4. acceptance-self
5. Purpose in life  
6. personal growth
7. positive relative withother
8. enviromental  mastery
9. positive emotions  
10. engagement
11. relationships
12. meaning
13. Accomplishments
14. Ryan& Deci
15. Samman
16. Ziegler and Schwanen
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