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  چكيده
 تحقيقات نشان داده است كه بخشي از محبوبيت محيط هاي طبيعي ناشي از اين است كه از آنها براي تامل در مورد مسايل شخصي و تنظيم حاالت

دانشجو از بين  160بدين منظور . پژوهشحاضر به بررسي رابطه ي دلبستگي مكان با عاطفه ي مثبت و منفي پرداخت .هيجاني استفاده مي شود
براي جمع آوري اطالعات از مقياس دلبستگي مكان و مقياس عاطفه ي . دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز تهران به شيوه ي تصادفي انتخاب شدند

. نتايج تحقيق نشان دادند كه تفاوت ميانگين نمره كل دلبستگي مكان دختران و پسران از لحاظ آماري معنادار مي باشد. و منفي استفاده شده استمثبت 
درصد  46نتايج نشان داد كه متغير پيوند اجتماعي . بين دلبستگي مكان و خرده مقياس هاي آن با عاطفه مثبت رابطه مثبت و معناداري وجود دارد

 .يافته ها مداخله گري خاصنهادهاي مختلف را پيشنهادمي كند. واريانس عاطفه مثبت را تبيين مي كند

  ي منفي؛ دانشجوي مثبت؛ عاطفهدلبستگي مكان؛ عاطفه :هاكليد واژه

  

 مقدمه

درست . دلبستگي تلقي مي كنندنظريه پردازان داراي گرايش روان تحليل گري محيط را به عنوان يك شئ احتمالي براي عاطفه و 
همانطور كه والدين خوب مي توانند مبناي ايمني را براي كودك فراهم كنند تا آزادانه به جستجوي محيط بپردازند، يك موقعيت باثبات و 

چاوال، ( ندراحت نيز مي تواند يك مبناي خانگي را فراهم كند كه به كودك امكان مي دهد در محيط اطراف خود با اطمينان پرسه بز
) 2003( النگ و همكارانش. كنندتوانند به اهداف و اولويت هايشان بيانديشند، صحبت ميهايي كه در آنها ميمردم از محيط .)1992

كنند كه به افزايش آرامش دروني و خوداكتشافي دريافتند كه مردم طبيعت را به عنوان موقعيتي مهم براي تجارب خلوت خود توصيف مي
كورپال و همكارانش نيز دريافتند كه . شود و آن را با جنبه هاي منفي خلوت نظير تنهايي و ناشناس بودن كمتر مرتبط مي دانندمنجر مي 

بخشي از محبوبيت محيط هاي طبيعي ناشي از اين است كه از آنها براي تامل در مورد مسايل شخصي و تنظيم حاالت هيجاني و خودپنداره 
با توجه به نقش محيط هاي طبيعي در تنظيم حاالت هيجاني و اهميت حاالت ). 2001 ؛كورپال و همكاران،1989 ،كورپال(استفاده مي شود

هيجاني مثبت در كيفيت زندگي، اين پژوهش به بررسي نقش هويت مكاني، دلبستگي عاطفي، وابستگي مكان و پيوندهاي اجتماعي در 
  .تهران پرداخت عواطف مثبت و منفي دانشجويان دختر و پسر ساكن شهر
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  روش
  كنندگان و طرح پژوهششركت

جامعه آماري اين پژوهش شامل كليه . پژوهش حاضر در چهارچوب يك طرح غيرآزمايشي، از نوع همبستگي انجام شده است
نمونه ي . مشغول به تحصيل بوده اند 91- 90دانشگاه پيام نور تهران مي باشند كه در سال تحصيلي  "ساكن شهر تهران"دانشجويان 

ي مورد نظر از سه دانشكده انساني، پايه و فني انتخاب مونه گيري تصادفي ساده از جامعهدانشجو است كه به روش ن 160پژوهش شامل 
با انحراف معيار ( 85/26 ميانگين سني افراد برابر با. دانشجوي پسرمي باشند 60دانشجوي دختر و 100اين تعداد در بر گيرنده ي. شده اند

درصد از افراد داراي مالكيت  5/22. بود) درصد 37/39( و كارشناسي ارشد) درصد 63/60( وضعيت تحصيلي افراد، كارشناسي. بود) 6.58
روند نمونه گيري به . درصد نيز در غيراين موارد بودند 38/4درصد ساكن در منزل پدري و  62/40درصد آنها مالك،  5/32استيجاري، 

  .يار آنها قرار مي گرفتصورت مشاركت داوطلبانه و رضايت به شركت در پژوهش بود و پرسشنامه ها در اخت
  

  ابزار

و كيل، ) 2001(و مطالعات تجربي جورجنسن و استدمن ) 1992(بر اساس نظريه لو و آلتمن اين مقياس: مقياس دلبستگي به مكان
باشد كه گويه مي  22مشتمل بر مقياس مذكور، . ساخته شده است كه ديدگاه نگرشي نسبت به دلبستگي مكان دارند) 2004(موون و تارانت 

. دلبستگي مكان را مي سنجد) وابستگي مكان و پيوندهاي اجتماعي(و رفتاري ) دلبستگي عاطفي( ، عاطفي)هويت مكان( سه حيطه شناختي
ضريب بازآزمايي با فاصله دو . مورد بررسي و تاييد قرار گرفته است) 1391( اعتبار و روايي اين مقياس توسط دكتر صفاري نيا و همكاران

اعتبار سازه اين مقياس نيز با روش تحليل عاملي اكتشافي در حال بررسي مي . مي باشد 92/0و مقدار آلفاي كرونباخ  91/0رابرهفته اي ب
  ).زير چاپ(باشد

آيتمي است كه براي اندازه گيري دو  20مقياس هاي عاطفه ي مثبت و عاطفه ي منفي يك ابزار: مقياس عواطف مثبت و منفي
اين مقياس از تعدادي كلمه تشكيل شده كه ). 1998واتسن و همكاران،(ي مثبت و عاطفه ي منفي طراحي شده اند بعد خلقي يعني عاطفه 

اين مقياس از ويژگي هاي مطلوب روان سنجي . آيتم دارد 10هر خرده مقياس . احساس ها و هيجان هاي مختلف را توصيف مي كنند
، صورت گرفته است برآورد اعتبار براي خرده مقياس عاطفه ي )1384(و دكتر دژكام برخوردار است؛ در پژوهشي كه توسط دكتر بخشي پور 

  .گزارش شده است 87/0وضريب آلفا براي هر دو خرده مقياس يكسان و برابر با  85/0؛ براي خرده مقياس عاطفه ي منفي،  87/0مثبت، 
  

 شيوه اجرا

پس از جمع آوري اطالعات، داده ها . مورد نظر جهت تكميل ارائه شدند به منظور جمع آوري داده ها، اين پرسشنامه ها به نمونه ي
  .واز طريق ضريب همبستگي پيرسون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتندSPSS_16توسط نرم افزار آماري

  

  نتايج

براي گروه هاي مستقل  tدراين پژوهش براي مقايسه ميانگين نمره ي كل دلبستگي مكان در دو جنس، در نمونه ي پژوهش، از آزمون 
نتايج نشان مي دهد تفاوت ميانگين نمره كل دلبستگي . نتايج اين آزمون روي داده هاي مذكور ارائه شده است1در جدول. استفاده شده است

  ).t  ،049/0  =sig= 98/1(مكان دختران و پسران از لحاظ آماري معنادار مي باشد 
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  ه مثبت و عاطفه منفي با دلبستگي مكان و خرده مقياس هاي آنآزمون همبستگي پيرسون بين عاطف. 1جدول

 عاطفه منفي عاطفه مثبت مقياس ها

 r **246/0 10/0 نمره كل دلبستگي مكان

sig 00/0 17/0 

 -r *18/0 05/0 هويت مكان

sig 02/0 47/0 

 r *19/0 *20/0 دلبستگي عاطفي

sig 01/0 01/0 

 r *20/0 03/0 وابستگي مكان

sig 01/0 68/0 

 r **23/0 02/0 پيوند اجتماعي

sig 00/0 71/0 

  05/0با سطح معناداري كمتر از *
 01/0با سطح معناداري كمتر از **

 

براي تعيين تاثير هر يك از متغيرهاي هويت مكان، دلبستگي عاطفي، وابستگي عاطفي و پيونداجتماعي بر عاطفه مثبت، متغيرهاي 
طبق نتايج تحليل واريانس، . ذكرشده به عنوان متغيرهاي پيش بين و عاطفه مثبت به عنوان متغير مالك در معادله رگرسيون تحليل شدند

درصد از واريانس مربوط به متغير عاطفه مثبت به وسيله خرده مقياس پيوند اجتماعي  46و ) >0.001p(نادار استمشاهده شده مع Fمقدار 
  .تبيين مي شود

  

  بحث
چنانچه نتايج اين پژوهش نشان داد پيوند . پژوهش حاضر به بررسي نقش دلبستگي مكان با عاطفه مثبت و عاطفه منفي مي پردازد

تحليل . همخواني دارد) 1994( اين يافته با پژوهش هاي واتسون و همكاران. توجهي عاطفه مثبت را تبيين مي كنداجتماعي به ميزان قابل 
متغيرهاي هويت مكان، دلبستگي عاطفي، . داده ها نشان مي دهد كه بين دلبستگي مكان و عاطفه مثبت رابطه مثبت و معنادار وجود دارد

تنها متغير دلبستگي عاطفي با عاطفه منفي رابطه معنادار دارد . مثبت رابطه مثبت و معناداري دارند وابستگي مكان و پيونداجتماعي با عاطفه
يافته هاي اين . همخواني دارد) 2001( اين نتايج با يافته هاي كورپال و همكاران. و بقيه متغيرها با عاطفه منفي رابطه معناداري ندارند

از جمله قابليت يك مكان در ايجاد پيوندهاي اجتماعي، در تنظيم حاالت هيجاني شهروندان  پژوهش بر لزوم توجه به كاركردهاي محيط؛
در پژوهش حاضر مجموعه اي ازمحدوديت . اين امر مشاركت و مداخله گري خاص نهادهاي مختلف در سطح جامعه را مي طلبد. تاكيد دارد

اجتماعي و منطقه شهري محل سكونت  -ه و لحاظ نكردن طبقه اقتصاديها وجود داشت كه از مهمترين آنها مي توان به حجم پايين نمون
  .شركت كنندگان در پژوهش اشاره كرد، كه با توجه به اين امر تعميم دهي نتايجپژوهش نيازمند مالحظات بيشتري است
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