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ارتباط شادکامی و حیطههای خاص امیدواری سالمندان با میزان
استفاده از فضاهای شهری

عاطفه صداقتی
دانشگاه بجنورد

دریافت1395/09/30 :

مالحت امانی
دانشگاه بجنورد

پذیرش1396/02/04 :

سالمندان به دلیل کهولت و کاهش تواناییهایشان باید تحت توجه و حمایت قرار گیرند و این در حالی است که توجه به
سطح شادکامی و امیدواری در سالمندان حائز اهمیت ویژهای است .پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطهی بین شادکامی و
حیطههای خاص امیدواری با میزان بهرهبرداری از فضاهای شهری در سالمندان انجام شد .تعداد 100فرد سالمند شهر
بجنورد در قالب دو گروه  50نفری استفاده مکرر و عدم استفاده از پارکها و فضاهای عمومی بصورت نمونهگیری
خوشهای دو مرحلهای انتخاب شدند .شرکتکنندگان پژوهش پرسشنامههای شادکامی آکسفورد و ابعاد خاص امیدواری
سیمپسون را تکمیل کردند .روش پژوهش ،توصیفی از نوع همبستگی بود که تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از
روشهای آمار توصیفی و تحلیل ممیز به روش همزمان انجام گرفت .نتایج نشان داد که متغیرهای شادکامی و امیدواری
قادر به تمایز بین گروه استفاده مکرر از فضاهای شهری و گروه عدم استفاده از این فضاها میباشد و تابع تشخیصی بطور
موفقیتآمیزی برای  93درصد از نمونه دستهبندی درستی را انجام داده است .با توجه به میزان المبدای ویلکز ،بیشترین
تفاوت دو گروه به ترتیب مربوط به امیدواری در حوزههای روابط خانوادگی ،ارتباط با دوستان و اوقات فراغت و کمترین
تفاوت مربوط به میزان شادکامی است .بنابراین با استفادهی سالمندان از فضاهای شهری میتوان میزان امیدواری و
شادکامی آنان را ارتقا بخشید.
کلیدواژهها :شادکامی ،امیدواری ،استفاده از فضای شهری ،سالمندان

 1روانشناسی محیطی مطالعهی تبادالت بین افراد و

روانشناسان محیطی به دنبال فهم این هستند که چگونه

زمینههای فیزیکی و طبیعی است (سورک ویست،)2016 ،

هر روز افراد به مناظره پیچیده پاسخ میدهند (ایتلسون،

در این تبادالت ،افراد محیطشان را تغییر میدهند و محیط

.)1978

رفتار و تجربیات افراد را تغییر میدهد (گیفورد.)2007 ،
عاطفه صداقتی ،عضو هیأت علمی ،گروه شهرسازی ،دانشکده هنر،
دانشگاه بجنورد ،ایران .مالحت امانی ،استادیار گروه روانشناسی ،دانشکده
علوم انسانی ،دانشگاه بجنورد ،ایران.
مکاتبات مربوط به این مقاله باید خطاب به عاطفه صداقتی ،عضو هیأت
علمی ،گروه شهرسازی ،دانشکده هنر ،دانشگاه بجنورد ،ایران باشد.
پست الکترونیکیa.sedaghati@ub.ac.ir :

روانشناسان محیطی روابط شخص-محیط را در
شهرها ،مکانهای عمومی ،محله ،اجتماع و خیابانها
بررسی میکنند .شیوههای تفکر افراد تحت تأثیر عاملهای
شخصی و جنبههای فیزیکی شهر (فشارزاها و مالیمتها)
میباشد .جنبههای فیزیکی شهر ،عوامل شخصی و
شناختهایی فرض میشود که رفتار واقعی ساکنان را در
مکانهای عمومی شهر مثل خیابانها ،پارکها و مغازهها
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تحت تأثیر قرار میدهند (گیفورد ،استج و رسر2011 ،؛

و داشتن بعضی تابآوریها وابسته است؛ در نتیجه

جانسن ،گیبلز ،رومپای ،آستراپ و جانگر.)2016 ،

پیشرفت چنین مهارتهایی شادکامی افراد را بیشتر میکند.

سازمان ملل متحد ( )2012در نتایج پژوهش خود

روح امید و تالش و پیشرفت در پرتو یک زندگی شاد و

پیرامون فضاهای شهری و ضرورت آن در شهرهای

با نشاط است (فرحزاد .)1393 ،بر اساس تعریف اشنایدر

امروزی اشاره میدارد که امروزه با کمبود فضاهای شهری

( ،1991به نقل از فیروز مقدم ،برجعلی و سهرابی)1392 ،

مواجه هستیم ،فضاهایی که اگر وجود داشته باشند ،نقش

امید حالت انگیزشی مثبتی است که مبتنی بر عاطفهی

مؤثری در کاهش تنش و استرس برای افرادی که در

ناشی از عمل موفقیتآمیز و راهحلها است .به اعتقاد

شرایط شلوغ و ناکافی شهرها زندگی میکنند دارند.

اشنایدار ،امید ،توانایی برانگیختن خود ،احساس توان و

امیرشاکری و عطائی ( )2014در پژوهش خود به تبیین

کاردانی کافی برای دستیابی به هدف ،تمرکز به خود و

نحوهی تأثیرات ذهنی و اجتماعی پارکهای شهری بر

انعطافپذیری الزم برای یافتن راهحلهایی مختلف است.

سطح زندگی افراد پرداختهاند .نتایج پژوهش آنها نشان

بعالوه امیدواری نیز توانایی باور یک احساس بهتر نسبت

میدهد که شهروندان دالیل استفاده از این فضاها را

به آینده است که میتواند نیرویی تازه در ارگانیسم ایجاد

دسترسی به هوای سالم ،سرگرمی خانواده ،طراوت و

کرده و فرد را بسوی سطح باالیی از عملکردهای روانی و

اجتناب از آلودگی و کمبود این فضاها در محیطهای

رفتاری سوق دهد .بنابراین امیدواری هنگامی نیرومند تلقی

مسکونی ،پیادهروی ،از بین بردن خستگی ،دوری از زندگی

میشود که اهداف ارزشمندی چون دستیابی به شادکامی را

معمول روزانه ،دانستهاند .عالوه بر این ،طیف گستردهای از

در بر گیرد (خاوری ،مختاریمصیبی و حاج علیزاده.)1393 ،

پاسخدهندگان راجع به «احساس معمول ناشی از بودن در

شادکامی یکی از هیجانات مثبت است که در مقابل

خانه و سپری کردن اوقات فراغت» اشاره نمودهاند که

هیجانات منفی مانند افسردگی ،اضطراب و یأس قرار دارد

تمایل به صرف اوقات فراغت خود در پارکها را دارند .در

(امانی .)1394 ،شادکامی با شخصیت و روحیه افراد ارتباط

واقع در نظر آنها ،پارکها و فضای سبز به عنوان یک

مستقیم دارد .فردی که روحیهی شاد دارد در انجام دادن

پناهگاه و عامل اصلی برای بازیابی حس نشاط و شادکامی

فعالیتهای روزانه ،مثبتاندیشی را سرلوحه فعالیتهای

مطرح شده است .طبق نتایج پژوهش مک کروان و موراتو

خود قرار میدهد و بهتر از دیگران برای مشکالت کوچک

( )2013شادکامی در محیط طبیعی بیشتر است ،حتی پس

و بزرگ چارهاندیشی میکند .به تعبیری دیگر ،شادکامی

از کنترل طیف گستردهای از عوامل مخدوش کنندهی

زمانی به وجود میآید که انسان از خود و محیط اطراف

بالقوه ،این نتیجه مورد تأیید قرار گرفته است.

خود احساس رضایت بیشتر داشته باشد (پورشریف.)1394 ،

یکی از متغیرهای روانشناختی مرتبط با فضاهای

در میان اقشار مختلف مردم ،توجه به سطح شادکامی و

محیطی شادکامی 1میباشد .شادکامی از نیازهای بسیار

امیدواری سالمندان حائز اهمیت است .سالمندی معموالً به

مهم بشر است که تأثیر عمدهای بر شکلگیری شخصیت و

عنوان یک آسیب عملکردی تدریجی و عمومی در نتیجهی

سالمت روان میگذارد (وین هون .)2008 ،آرگایل ()2001

کاهش پاسخ تطابقی به استرس و خطر رشد بیماریهای

شادکامی را بودن در حالت خوشحالی و سرور یا دیگر

مرتبط با سن تعریف میشود (احمدی .)1383 ،به نظر

هیجانهای مثبت ،راضی بودن از زندگی خود و فقدان

میرسد سالمندان به دلیل کهولت و کاهش تواناییهایشان

افسردگی و اضطراب یا دیگر عواطف منفی تعریف میکند.

و هم اینکه از اقشار آسیبپذیرجامعه محسوب میشوند باید

شادکامی به طور چشمگیری به مهارتهای گوناگون

تحت توجه و حمایت قرار گیرند (زحمتکشان و همکاران،

زندگی ،نظیر واقعگرایی ،هدفمند بودن ،شایستگی اجتماعی

 .)1391آنچه دانش امروزی به آن توجه میکند ،تنها
طوالنی کردن زندگی نیست ،بلکه تالش برای آن است که

happiness

1

سالهای پایانی عمر انسان در نهایت آرامش و سالمت
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جسمی و روانی سپری شود .درصورتیکه چنین بستری

ممیز در محیط نرم افزار  SPSSنسخه  21استفاده شد.

مهیا نشود ،پیشرفتهای علمی برای تأمین زندگی

جامعهی آماری مورد مطالعه ،تمامی سالمندان شهر بجنورد

طوالنیتر ،با نتایج مخاطرهآمیزی روبه رو خواهد شد (برک،

بودند .برای انجام پژوهش از روش تصادفی خوشهای دو

 .)1386نتایج پژوهش اوئرلیمانز ،باکر و وین هوون ()2011

مرحلهای جهت نمونهگیری استفاده شد .ابتدا از بین

نشان میدهد که فعالیتهای بدنی در محیط شهری

محالت شهر بجنورد ،سه محله بصورت تصادفی انتخاب و

میتواند موجب ایجاد شادکامی بیشتری در سالمندان گردد.

از هر محله یک پارک بصورت تصادفی انتخاب شد .سپس

دیوگو ،پیس و مارتینز ( )2012در پژوهشی اثر متغیرهای

از سالمندانی که در پارکها حضور داشتند درخواست

امید ،محبت و شادکامی در بهبودی سالمندان مواجه با

شرکت در پژوهش شد .تعداد  50سالمندی که بطور مکرر

نارساییهای قلبی را بررسی کردهاند .نتایج پژوهشها ،اثر

در پارکها حضور مییافتند در گروه استفاده مکرر و تعداد

مثبت معنیدار متغیرهای مورد بررسی در بهبودی بیشتر

 50سالمندی که بطور اتفاقی در پارک حضور داشتند و

پس از نارساییهای قلبی را نشان میدهد .ادیب حاج

بندرت به سطح شهر میآمدند به عنوان گروه عدم استفاده

باقری و فرجی ( )2015در پژوهشی به بررسی سالمت

از فضاهای شهری قرار گرفتند .در مجموع تعداد 100

ذهنی و شادکامی در سالمندان پرداختند و دریافتند که اکثر

سالمند پرسشنامههای شادکامی آکسفورد و امیدواری در

سالمندان مورد بررسی از سالمت ذهنی متوسط و شادکامی

حوزههای خاص سیمپسون را تکمیل کردند.

سطح پایینی برخوردارند .در پژوهشی دیگر فیضی دباغی و

شرکتکنندگان در مطالعه شامل  100سالمند در دامنه
سنی بین  61تا  90سال بودند .از کل افراد  50سالمند مرد
و  50سالمند دیگر زن بودند .شغل حدود  30درصد از
شرکت کنندگان آزاد 50 ،درصد بازنشسته و باقیمانده (20
درصد) خانهدار بود .همچنین  18درصد از شرکتکنندگان
به تنهایی 66 ،درصد با همسر و  16درصد به همراه
فرزندان خود در حال زندگی بودند.
ابزار

صبوری مقدم ( )2015نشان دادند که در صورت افزایش
احساس امیدواری در سالمندان ،متغیر شادکامی نیز افزایش
یافته و به موازات آن ،احساس تنهایی نیز کاهش خواهد
یافت.
بدین جهت باال بردن سطح آگاهی مردم در مورد این
فضاها و آشنایی با تأثیر آنها بر شادکامی و امیدواری افراد
به ویژه سالمندان ضروری است؛ چرا که یک سالمند در
صورت سپری کردن دوران سالمندی به صورت مطلوب و
کارآمد میتواند اثرات مفید و مؤثری در توسعه پایدار،
افزایش سطح سالمت روانی جامعه ،کاهش آسیبهای
اجتماعی و احساس رضایتمندی افراد جوان جامعه داشته
باشد (علی محمدی ،جان بزرگی .)1387 ،به همین منظور
اهمیت دادن به نقش فضای عمومی شهر در زندگی
انسانها و ایجاد عالقه بیشتر به این فضاها امری ضروری
است .در این راستا هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین
مؤلفههای شادکامی و امید به زندگی با میزان استفاده از
فضاهای شهری در سالمندان میباشد.
روش
طرح پژوهش و شرکت کنندگان
روش پژوهش ،توصیفی از نوع همبستگی در نظر گرفته
شد که به منظور تشخیص تمایز گروهها ،از روش تحلیل

پرسشنامهی شادکامی آکسفورد .1به نظر میرسد
گستردهترین پژوهش در زمینه شادکامی روانشناختی
توسط آرگایل انجام گرفته باشد (مظفرینیا ،امین شکروی
و حیدرنیا .)1393 ،آزمون شادکامی آکسفورد دارای  29ماده
است و میزان شادکامی فردی را میسنجد .پایهی نظری
این پرسشنامه تعریف آرگایل وکراسلند از شادکامی است
(آرگایل و هیل .)2002 ،این آزمون در سال  1989توسط
مایکل آرگایل و بر اساس پرسشنامه افسردگی بک ساخته
شد 21 .عبارت از عبارات این پرسشنامه از پرسشنامهی
افسردگی بک گرفته شده و معکوس گردیده و یازده
پرسش به آن اضافه شده است تا سایر جنبههای سالمت
ذهنی را پوشش دهد .مانند آزمون افسردگی بک ،هر
گویهی پرسشنامهی شادکامی دارای چهار گزینه است که
شرکتکننده باید بر طبق وضعیت فعلی خودش یکی از آنها
Oxford Happiness Questionnaire

1
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میباشد .مقیاس امیدواری بزرگساالن از اعتبار و روایی

را انتخاب نماید (آرگایل و هیل .)2002 ،امروزه به طور
گستردهای از این آزمون در پژوهشهای مربوط به
شادکامی استفاده میشود (علیپور و اعراب شیبانی،
 .)1390با توجه به نمرهگذاری چهارگزینهای هر سؤال از
صفر تا  ،3باالترین نمرهای که شرکتکننده میتواند در
این مقیاس کسب کند  87است که بیانگر باالترین حد
شادکامی بوده و کمترین نمره این مقیاس صفر است که
مؤید ناراضی بودن شرکتکننده از زندگی و افسردگی فرد
است .نمرهی بهنجار این آزمون بین  40تا  42است .روایی
پرسشنامه آکسفورد در پژوهش علی پور و نورباال ()1378
و باقری ( )1385مورد تأیید قرار گرفته است .به منظور
محاسبه پایایی پرسشنامه ،آلفای کرونباخ 0/9گزارش شده
است (آرگایل ،مارتین و لو .)1995 ،این ضریب در پژوهش
باقری ( )1385برابر  0/92و در پژوهش افراشته برابر 0/97
بدست آمده است که بیانگر ضرائب پایایی مطلوب این
پرسشنامه است .در پژوهش حاضر ،مقدار آلفای کرونباخ
برابر  0/88محاسبه شده است.
مقیاس ابعاد خاص امیدواری سیمپسون .1در این

سطح شهر است) تعداد  50سالمندی که بطور مکرر در

پرسشنامه از شرکتکننده خواسته میشود اهمیت و میزان

پارکها حضور مییافتند در گروه استفاده مکرر و تعداد 50

رضایت خود را در  6حوزه زندگی (حوزههای اجتماعی،

سالمندی که بطور اتفاقی در پارک حضور داشتند و ابراز

تحصیلی ،روابط عاشقانه ،خانوادگی ،شغلی و اوقات فراغت)

نموده بودند که بندرت به سطح شهر میآمدند به عنوان

ارزیابی کند .داخل هر بخشی از شش حوزه از مراجع

گروه عدم استفاده از فضاهای شهری مد نظر قرار گرفتند.

خواسته میشود تا گسترهای را که هر آیتم در مورد آنها

این کار تا زمانی ادامه یافت که تعداد پرسش شوندگان هر

مصداق دارد ،روی یک مقیاس  8درجهای از  1تا ( 8کامالً

گروه به  50نفر برسد .در صورت عدم تمایل فرد

اشتباه= 1و کامالً درست= )8درجهبندی کند .نمرات

شرکتکننده به خواندن متن پرسشنامه و یا کافی نبودن

جداگانه هر حوزه با جمع کردن نمرهی  8آیتم داخل هر

سواد افراد ،پرسشگر آموزشدیده ،سؤاالت را بصورت تک

حوزه به دست میآید .این آزمون دارای همسانی درونی

به تک برای آنها میخواند و سپس پرسشنامه به دقت

کافی با آلفای کلی  0/93و آلفای خرده مقیاسهای اصلی

تکمیل میشد .دادهها با استفاده از روشهای آمار توصیفی

با دامنهای از  0/86تا  0/93است .تحلیل عاملی مؤلفههای

و تحلیل ممیز در محیط نرمافزار  SPSSنسخهی  21مورد

اصلی ،وجود  6خرده مقیاس مختص حوزه متمایز را مورد

تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

تأیید قرار داده است که در این پژوهش از سه حوزه روابط
اجتماعی ،زندگی خانوادگی و اوقات فراغت (مجموعاً 24
سؤال) استفاده شده است .ضرایب آلفای کرونباخ خرده
مقیاسهای امیدواری اجتماعی ( ،)0/85خانوادگی ( )0/94و
اوقات فراغت ( )0/92بدست آمدند .یافتههای مبتنی بر
مطالعه روایی سیمپسون با استفاده از  343شرکتکننده
)Domain Specific Hope Scale (DSHS

1

خوبی برخوردار است .این نکته در مورد تک تک خرده
مقیاسها نیز صادق است (احمدی طهور سلطانی ،کریمی
نیا ،احدی و مرادی2012 ،؛ سیمپسون .)1999 ،در پژوهش
حاضر ،مقدار آلفای کرونباخ برابر  0/90محاسبه شده است.
روش اجرا
ابتدا با توجه به زمانبر بودن بررسی کل پارکهای سطح
شهر بجنورد ،سه محله شهر بصورت تصادفی انتخاب و از
هر محله یک پارک بصورت تصادفی انتخاب شد .بعد از
انتخاب پارکهای مورد مطالعه طبق روش نمونهگیری
شرح داده شده ،از سالمندان حضور یافته در این پارکها
دعوت به همکاری شد .بدین صورت که پس از توافق و
ابراز موافقت به شرکت در مطالعه ،پرسشنامه در اختیار
آنها قرار داده شد .بنا بر اظهارات افراد پرسششونده مبنی
بر استفاده مکرر یا عدم استفاده مکرر از فضاهای شهری
(در این پژوهش منظور از فضاهای شهری ،پارکهای

یافتهها
اطالعات مربوط به حیطههای امیدواری و شادکامی در دو
گروه استفاده مکرر و عدم استفاده مکرر از فضاهای شهری
در جدول شماره  1آورده شده است.
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جدول 1
میانگین و انحرافمعیار متغیرها در دو گروه استفاده مکرر و عدم استفاده مکرر از فضاهای شهری
متغیر
شادکامی
حیطههای امیدواری
ارتباط با دوستان
روابط خانوادگی
اوقات فراغت

گروه استفاده مکرر
انحراف معیار
میانگین
10/11
41/44
9/20
6/71
9/32

47/12
52/68
48/86

جدول  1نشان میدهد که میانگین نمره گروه استفاده
مکرر از فضاهای شهری در حیطههای امیدواری و
شادکامی باالتر از گروه عدم استفاده از فضاهای شهری
میباشد .با توجه به اینکه پژوهش حاضر در دو گروه از

سالمندانی که از فضاهای شهری استفاده مکرر داشتند
و سالمندانی که حداقل استفاده را از فضاهای شهری

گروه عدم استفاده
انحراف معیار
میانگین
6/43
35/84
36/40
36/64
38/08

4/19
3/90
7

داشتند انجام شده است و پژوهش به دنبال بهرهگیری
متغیرهای شادکامی و حیطههای امیدواری برای
پیشبینی عضویت سالمندان در هر یک از گروهها بود،
بنابراین برای این امر از روش آماری تحلیل ممیز
استفاده شد.

جدول2

خالصه تابع ممیز متعارف و اطالعات مهم تابع به روش تحلیل ممیز
اطالعات تابع
ممیز
تعدادتابع
مقدار ویژه
درصد واریانس
همبستگی متعارف
مجذور اتا
المبدای ویلکز

تحلیل ممیز به
روش همزمان
1
1/98
100
0/815
0/399
0/335

اطالعات تابع
ممیز
مجذور کای
درجه آزادی
معنی داری تابع ممیز
مرکز واره نمرههای گروه استفاده مکرر
مرکز واره نمرههای گروه عدم استفاده
پیش بینی عضویت گروهی

نتایج آزمون تحلیل ممیز نشان داد که مقدار ویژه تنها تابع
ممیز  1/98و مجذور اتا برای تحلیل ممیز به روش گام به
گام  0/399است .بنابراین ،حدود  40درصد پراش  4متغیر
پیشبین برای تنها تابع ممیز از اختالف بین دو گروه
استفاده مکرر از فضاهای شهری و عدم استفاده از فضاهای
شهری تبیین میشود .مقدار المبدای ویلکز  0/33است و
مقدار مجذور کای  105/05برای تنها تابع ممیز معنی
داراست ( .)P<0/001بنابراین تابع ممیز بدست آمده بهطور
معنیداری از قدرت تشخیصی قابل توجهی برای دو سطح

تحلیل ممیز به
روش همزمان
105/05
4
0/0001
-1/39
1/39
%93

از متغیر مالک برخوردار است .مرکزواره نمرهها برای تنها
تابع ممیز برای افراد استفاده از فضاهای شهری  -1/39و
برای افراد بدون استفاده از فضاهای شهری  1/39است .به
این ترتیب اگر نمرههای یک فرد در معادله ممیز به دست
آمده گذاشته شود و نمره به دست آمده مثبت باشد
پیشبینی میشود که آن فرد به گروه عدم استفاده از
فضاهای شهری و اگر منفی باشد پیشبینی میشود که آن
فرد جزء گروه استفاده مکرر از فضاهای شهری خواهد بود.
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جدول3
بررسی اثر معنیداری هر یک از متغیرهای پیشبین
متغیرهای
پیشبین
شادکامی
حیطههای امیدواری
ارتباط با دوستان
روابط خانوادگی
اوقات فراغت

روش همزمان
المبدایویلکز نسبت Fدرجهآزادی بینگروهی درجهآزادی کل

سطحمعناداری

0/90

10/92

1

98

0/001

0/63
0/34
0/67

56/12
187/46
42/70

1
1
1

98
98
98

P<0/001
P<0/001
P<0/001

همانطوری که جدول 3نتایج آزمون تحلیل واریانس یک
طرفه را نشان میدهد ،همهی متغیرهای مربوط به
شادکامی و امیدواری اثر معنیداری برای پیشبینی
عضویت افراد در هرکدام از گروههای استفاده مکرر و عدم
استفاده دارند .متغیرهایی که میزان آزمون المبدای ویلکز
آنها نزدیک  1باشد ،نشان میدهد که بین دو گروه تفاوت

وجود ندارد .با توجه به میزان المبدای ویلکز ،بیشترین
تفاوت دو گروه استفاده و عدم استفاده از فضاهای شهری
به ترتیب مربوط به امیدواری در حوزه روابط خانوادگی،
امیدواری در حوزه ارتباط با دوستان ،امیدواری در حوزه
اوقات فراغت و کمترین تفاوت مربوط مربوط به میزان
شادکامی است.

جدول4
تعیین توانایی هر کدام از متغیرها در تشخیص بین خوشهها عدد ثابت
متغیرها
شادکامی
حوزههای امیدواری
ارتباط دوستان
روابط خانوادگی
اوقات فراغت

ضرایب استاندارد
-0/15

ضرایب غیر استاندارد
-0/02

ضرایب ساختاری
0/24

-0/03
1/30
-0/12

-0/004
0/21
-0/01

0/54
0/98
0/47

همانطور که جدول  4نشان میدهد ،برای توابع ممیز با
روش همزمان سه دسته ضرایب استاندارد ،غیراستاندارد و
ضرایب ساختاری ارائه شده است .ضرایب استاندارد توابع
ممیز ،معادل ضرایب رگرسیون تفکیکی (بتا) در تحلیل
رگرسیون هستند .این ضرایب در واقع وزن تفکیکی هر
متغیر را در تمایز گروهی نشان میدهند .با استفاده از
ضرایب غیراستاندارد معادله توابع ممیز را میتوان بدست
آورد .بنابراین با قرار دادن نمره هر فرد در هر یک از
متغیرهای مربوط به توابع ،نمره فرد به دست میآید .با

توجه به مرکزواره دادههای گروههای استفاده کننده و عدم
استفاده کننده از فضاهای شهری ،چناچه نمره فرد را در هر
یک از متغیرهای مربوط به توابع گذاشته شود و نمره
حاصل منفی باشد ،پیشبینی میگردد که فرد جزء استفاده
کننده از فضاهای شهری باشد و چنانچه نمره حاصل در
تابع تشخیصی منفی باشد ،پیشبینی میشود که فرد متعلق
به گروه عدم استفاده از فضاهای شهری باشد .با توجه به
ستون ضرایب غیراستاندارد و عدد ثابت تابع ممیز به روش
همزمان معادله پیشبین زیر بدست آمد.

(اوقات فراغت)( - 0/01روابط خانوادگی)( + 0/21ارتباط با دوستان)( - 0/004شادکامی)ỳ -7/78 - 0/02
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ضرایب ساختاری توابع ممیز ،همبستگی هر متغیر با
توابع (نمره پیشبینی شده گروهی یا نمره ممیز) است .این
همبستگیها به عنوان همبستگیهای متغیر متعارف یا
بارهای ممیز نامیده میشود (مشابه بارهای عاملی در
تحلیل عوامل) و در تفسیر تفاوتهای گروهی بکار
میروند .ضرایب ساختاری در مشخص شدن سهم متغیرها
در تفاوتهای گروهی کمک میکنند .در روش همزمان
همه متغیرها وارد تحلیل شدند و نتایج نشان داد که همه
متغیرهای شادکامی ،امیدواری در حوزههای روابط با
دوستان ،روابط خانوادگی و اوقات فراغت کمک میکند که
بین گروههای استفاده کننده و عدم استفاده کننده از
فضاهای شهری تمایز ایجاد این جدول میزان کمک هر
کدام از متغیرهای پیشبین به توانایی تشخیص بین طبقات
را نشان میدهد.

بحث و نتیجهگیری
علیرغم پیشرفتهای چشمگیر بشری در علوم
وتکنولوژی ،انسان عصر حاضر با چالشها و مسائل
بسیاری دست به گریبان است .مسائلی که اتفاقاً بسیاری از
آنها ماحصل همین تغییرات سریع علمی و تکنولوژیکی
هستند که زندگی افراد بشری را تحت سیطره خود
درآوردهاند .در کنار بسیاری مسائل دیگر ،دنیای کنونی با
دو چالش اساسی مواجه است :پیر شدن جمعیت و روند
سریع شهری شدن .در راستای افزایش سن ،نیازهای افراد
سالخورده برای خدمات خاصتر و منابع بیشتر ،افزایش
مییابد .در سالهای اخیر انواع سیاستگذاریها و
استراتژیها برای تأمین نیازهای خاص سالمندان وجود
داشته است .بیشتر این سیاستها مبین این واقعیت هستند
که میان فرد و محیط فیزیکی و اجتماعی که در آن زندگی
میکند ارتباط تنگاتنگی وجود دارد .از این رو در بسیاری از
کشورها طراحی و ایجاد اجتماعات دوستدار سالمند و
بهسازی شهرها بر طبق موازین و استانداردهای تعریف
شده آنها در سالهای اخیر مد نظر بوده است .بویژه با توجه
به شاخص توسعه انسانی و اثری که متغیر امید به زندگی
در آن دارد ،سیاستها به سمت افزایش امیدواری در
سالمندان و امکان تأمین نیازهای آنها برای برخورداری از
زندگی سالم و امید به زندگی بیشتر ،سمت و سو گرفته
است.
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نتایج پژوهش حاضر نشان داد که سالمندانی که از
فضاهای عمومی استفاده بیشتری دارند ،شادتر و به زندگی
امیدوارتر هستند.
بطور خالصه نتایج نشان داد که از  50فرد گروه استفاده
مکرر از فضاهای شهری ،توسط متغیرهای پیشبین
(امیدواری و شادکامی)  43نفر بدرستی در گروه استفاده
مکرر از فضاهای شهری طبقهبندی شدهاند .یعنی 86
درصد از افراد به درستی در این خوشه قرار گرفتهاند.
همچنین از  50فرد گروه عدم استفاده کننده از فضاهای
شهری ،توسط متغیرهای پیش بین  50نفر بدرستی در
گروه عدم استفاده کننده از فضاهای شهری طبقهبندی
شدهاند .یعنی  100درصد افراد را بدرستی در این طبقه قرار
داده است .در کل  93درصد از موارد بدرستی در گروهها
قرار داده شدهاند.
پژوهش حاضر نشان داد که امیدواری در حیطه
خانوادگی قویترین پیشبین استفاده از فضاهای شهری
میباشد .به نظر میرسد چون این دسته از سالمندان همه
وقت خود را در منزل نمیگذرانند ،زمینه ایجاد تعارضات
خانوادگی در آنها کاهش مییابد ،در نتیجه امیدواری به
نسبت وضعیت خانوادگی افزایش مییابد .همچنین ممکن
است که داشتن روابط مناسب خانوادگی و امیداوری به آن،
سالمت روان و روحیهی سالمندان را ارتقا داده و همین امر
انگیزهی کافی برای حضور در فضاهای شهری و فعالیت
بدنی و برقراری ارتباط با دیگران را فراهم کند.
سالمندانی که در فضاهای شهری حضور پیدا میکنند
احتمال بیشتر دارد تا با افراد دیگر ارتباط برقرار کنند که
این زمینه شکلگیری گروههای جدید دوستی را فراهم
میکند .گروههای دوستی میتواند حمایتهای با ارزشی را
برای افراد فراهم کنند و افراد را از فشارهای روانی و اثرات
بعدی آن حفظ کند در نتیجه مشکالت روانی و جسمی
کمتری را تجربه کنند (فورسایت .)1990 /1393 ،پس
حضور در فضاهای شهری زمینه شکلگیری و حفظ
گروههای دوستی را فراهم میکند و سالمندان نسبت به
گروههای دوستی خود احساس امیدواری بیشتری میکنند
در حالیکه اگر سالمندان بیشتر وقت خود را در منزل
بگذرانند ،به دلیل نداشتن ارتباط و مشغله احساس عدم
کارایی و تنهایی خواهند کرد این زمینه مشکالت روانی و
جسمی را فراهم میکند.
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دوره سالمندی دوره بازنشستگی و فراغت از مشاغل به
شمار میرود ،بنابراین سالمندان مسئولیتهای پیشین خود
را ندارند تا وقت خود را برای آن صرف کنند .سالمندانی که
بخشی از وقت خود صرف حضور در فضاهای شهری و
پارک میکنند ،دارای فعالیتهای بدنی بیشتری باشند که
این فعالیتهای بدنی میتواند شادکامی را در افراد سالمند
افزایش دهد که در راستای پژوهش اوئرلیمانز و همکاران
( )2011میباشد.
در نهایت پژوهش حاضر نشان داد که شادکامی پیشبین
معناداری برای استفاده از فضاهای شهری میباشد .طبق
تئوری ترمیم توجه کاپالن ( )1995حضور در فضاهای
دارای چشماندازهای طبیعی ،بدون هیچ تالشی ،توجه
خودکار افراد را به خود جلب میکند که از طریق توجه
غیرارادی که مستلزم تالش ذهنی کمتری است ،افراد
دوباره انرژی میگیرند ،و ظرفیت توجه افراد دوباره شارژ
میگردد ،در نتیجه خستگی و استرس افراد کاهش مییابد
و احساس شادکامی افزایش مییابد .از آنجایی که دورهی
سالمندی دورهی افت عملکرد جسمی میباشد و در این
دوره افراد اغلب با مشکالت و بیماریهای جسمی درگیرند،
حضور در فضاهای شهری و افزایش سطح امیدواری و
شادکامی سالمندی میتواند زمینه بهبودی از مشکالت و
بیماری جسمی را فراهم کند که در راستای نتایج پژوهش
دیوگو و همکاران ( )2012میباشد .تبیین دیگری که برای
نتیجه حاضر میتوان ارائه داد این است که افرادی که شاد
هستند تمایل بیشتری دارند که از فضاهای بیرون از خانه
بهرهبرداری کنند در حالیکه افراد افسرده به دلیل کندی
روانی -حرکتی و عدم احساس لذت و خلق پایین ،بیشتر
خانهنشینی انتخاب میکنند و عالقهای به حضور در
فضاهای بیرون از خانه ندارند .روانشناسان هم برای
درمان افسردگی اقدام به فعال کردن افراد افسرده میکنند
و از آنها میخواهند تحرک بیشتری داشته باشند و در
فضاهای بیرون از خانه حضور پیدا کنند.
ابعاد اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی در ارتقای سطح
شادکامی افراد جامعه تأثیرگذار خواهد بود و به همین سبب
دستیابی به چنین هدفی نیازمند عزم همه جانبهی دولت و
سازمانهای مسئول است (نسترن بروجنی و اسدی،
 .)1393از طرفی با توجه به تأثیر اثبات شده استفاده مکرر
از فضاهای شهری بر شادکامی و امیدواری در سالمندان،
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لزوم وجود فضاهای عمومی و برنامهریزی و طراحی آنها
مناسب با ویژگیهای سالمندان شهر ضرورت مییابد .در
این راستا ،مهمترین شاخصهایی که باید در طراحی و
برنامه ریزی فضاهای عمومی شهر ،مطابق با ویژگیهای
سالمندان تحقق یابد ،پیشنهاد شدهاند.
 -1با توجه به ارتباط شادکامی و امید به زندگی ،توصییه
میشود امکان برنامهرییزی فضیاهای عمیومی در راسیتای
افزایش حضور اقشار مختلف جامعه و تعیامالت بییننسیلی
صورت گییرد .از آنجیا کیه اسیتفاده کننیدگان از فضیاهای
عمومی از سطح شادکامی بیشتری برخورد بودهاند ،توسیعه
این فضاها میتواند بسیار تأثیرگذار باشد .ایجاد زمینههیایی
برای حضور فعال سالمندان در فضاهای شیهری ،میتوانید
موجب انتقیال تجربییات بیین نسیلها شیود .ایین امیر در
خاطرهانگیزی فضاهای شهری نقش بسزایی خواهد داشت.
حضور سالمندان در فضاهای شهری ،بعنوان ییک سیرمایه
اجتماعی بالقوه اسیت کیه از طرییق انتقیال حیس کرامیت
انسانی ،امید و موارد مشابه ،زمینه تعیالی فیرد در جامعیهی
شهری را سبب خواهد شد.
 -2توصیه به ایجاد حس حمایت اجتماعی و امیدواری به
واسطه برنامهریزی و فضیاهای عمیومی شیهر مطیابق بیا
ویژگیهای سالمندان .چهاینکه اگر سالمندان بیه ایین بیاور
برسند کیه از سیوی میدیران شیهری میورد حماییت قیرار
گرفتهاند و فضاهایی برای آنها در نظیر گرفتیه شیدهاسیت،
احساس امیدواری بیشتری خواهند کرد.
 -3سرزندگی فضا عامل دیگری است که خود به تنهایی
میتواند موجب نشاط در فضاهای شیهری شیود .بنیابراین
پیشنهاد میشود در طراحی فضاهای شهری تنوع فعالیت و
عملکرد متناسب با نیاز سالمندان در جهت رونق سیرزندگی
مکان ،در دستور کار قیرار بگییرد .ایجیاد فضیاهای شیاد و
محیط مناسب استفاده شهروندان در ایین رده قیرار خواهید
گرفت.
 -4قابل درک بودن فضا و سهولت ادراک آن نیز ،باید
در فضاهای طراحی شده وجود داشته باشد .جهت یابی،
استفاده از عالئم مناسب و در نظر گرفتن اقتضائات سنی
سالمندان ،در این زمینه قابل تأمل است .پیشنهادات فوق
در قالب موضوعات کلی نظیر حمل و نقل عمومی ،سهولت
دسترسی و ایمنی و موارد نظیر در پژوهش افرادی چون
روزن بوم (  ،)2009زیتلر و همکاران ( ،)2012پرزمارتین
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( ،)2012کوین لینچ ( ،)1981زندیه ( ،)1391ایمایر و هال
( ،)2001بیلتز ( ،)1990املت و موکری ( ،)2012یوریو و
همکاران ( ،)2010جهانشهاه پاکزاد ( ،)1385پورجعفر و
تقوایی ( ،)1378پورجعفر و همکاران ( ،)1389آلن جیکوبزو
دانلد اپلیارد( ،)1987کوپر ( )2009نیز پیشنهاد شده است.
بنابراین ضروری است در برنامه توسعه فضاهای شهری از
سوی مدیران شهری برای این پیشنهادات و راهکارها،
تدبیری اندیشیده شود .شهرداریها ضرورت دارد در این
زمینه ،مطالعات گستردهتری جهت بومیسازی هر یک از
این شاخصها در فضاهای شهری متناظر انجام و بدین
سبب ،با رونق و توسعه فضاهای شهری متناسب با
ویژگیهای سالمندان ،زمینه ساز افزایش سطح شادکامی و
امیدواری در آنها شوند .این مهم بدون شک در افزایش
شاخص امید به زندگی که از جمله شاخصهای سهگانه
توسعه انسانی میباشد ،نقش خواهد داشت.

سپاسگزاری
بدینوسیله از تمامی افرادی که در این مطالعه همکاری
داشتهاند ،تشکر و قدردانی میشود.
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