
WSPÓLNOTOWOŚĆ               
A  ZDROWIE PSYCHICZNE

POSTULOWANA DEFINICJA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

„Zdrowie psychiczne jest dynamicznym stanem wewnętrznej 
równowagi, która umożliwia osobom wykorzystywanie ich 
umiejętności w harmonii z uniwersalnymi wartościami 
społecznymi” „Definicja zawiera odniesienie do uniwersalnych 
wartości społecznych”. Wartościami tymi są: „szacunek i troska 
o siebie i inne żywe istoty; uznanie znaczenia relacji 
interpersonalnych; poszanowanie środowiska; poszanowanie 
wolności własnej i innych”(Galderisi i in. 2015, 2017)
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ZE ŚRODOWISKIEM
SPOŁECZNYM

ZE ŚRODOWISKIEM
PRZYRODNICZYM

(ang. social connectedness)

subiektywna świadomość 
bycia w bliskim związku ze 

światem społecznym 
(Lee&Robins, 1995, 1998)

(ang. connectedness with nature)

poczucie relacji z całością 
środowiska przyrodniczego –
fauną, florą, nieożywionymi 
składnikami ekosystemów

(Lumber i in., 2017)

PREDYKTORY ZDROWIA PSYCHICZNEGO
Predyktorami zdrowia psychicznego jednostki są nie tylko jej 
indywidulane atrybuty, ale również takie elementy 
wspólnotowości, jak: postrzegane wsparcie sąsiedzkie (Yang,
2000) czy postrzegane sąsiedzkie stresory (Snedker& Hooven, 
2013), postrzeganie związku z przyrodą jako „ważnego”, spędzanie 
większej ilości czasu na zewnątrz (Piccininni i in. 2018). Czynnik 
protekcyjny kontaktu z naturą dla dobrostanu psychicznego 
wyraźny jest zarówno w grupie dorosłych, jak i wśród dzieci i 
młodzieży Huynh i in, 2013)

zielone recepty na spacery i parki, ogrodnictwo społecznościowenadciśnienie, otyłość, rekonwalescencja pooperacyjna i stany psychospołeczne, takie jak depresja, redukcja stresu, zespół stresu pourazowego (PTSD ), zaburzenie hiperkinetyczne z deficytem uwagi (ADHD) i zaburzenia adaptacyjne

CEL:
Analiza literatury dotyczącej związków poczucia wspólnoty ze 
zdrowiem psychicznym.

METODA:
Analiza treściowa prac indeksowanych w PubMed,
odnoszących się równocześnie do deskryptorów ogólnych 
(„connectedness”, „mental health”) i jednego z deskryptorów 
szczegółowych („nature” lub „social”).

WYNIKI:
Baza PubMed za lata 2010-2021 wskazała odpowiednio 99
prac w odniesieniu do deskryptora „nature” oraz 668 i prac w
odniesieniu do deskryptora „social”.
Za lata 2020-2021 baza PubMed wskazała odpowiednio 36 i
275 prac, co sugeruje przyrost zainteresowania naukowego
podjętą tematyką.

INTERWENCJE PSYCHOSPOŁECZNE
Interwencje psychologiczne wzmacniające poczucie wspólnotowości 
społecznej i ze środowiskiem przyrodniczym: tzw. tzw. zielone recepty 
na spacery i grupowe aktywności w naturze, np. ogrodnictwo 
spoęłcznosciowe (Leavell i in.2019). Interwencje oparte o kontakt z 
przyrodą mają potwierdzoną skuteczność w odniesieniu do 
nasilonego stresu, depresji, PTSD, zaburzenia adaptacyjne, ADHD 
(Chaudhury&Banerjee, 2020; Summers&Vivian, 2018). Włączenie 
interwencji opartych o elementy zabawy w środowisku naturalnym 
ma prozdrowotne efekty również w grupie dzieci i młodzieży. Wray i 
in., 2020). Istnieje szereg narzędzi mierzących opisywane konstrukty 
(Keaulana i in, 2021)

POCZUCIE
WSPÓLNOTOWOŚCI/ WIĘZI

WSPÓLNOTOWOŚĆ A PANDEMIA COVID-19
Wyższe poczucie wspólnoty społecznej w czasie 
zwiększonych restrykcji COVID-19 wiązało się z niższym 
poziomem odczuwanego stresu (Nitschke JP i in. 2020).
Podczas restrykcji zamieszkiwanie w miejskiej okolicy 
bogatszej w roślinność  wiązało się z wyższym dobrostanem, 
mniejszym natężeniem objawów depresyjnych oraz 
lękowych (Lõhmus i in, 2021). Zwyczajna możliwość 
oglądania terenów zielonych bez wychodzenia z domu 
wiązała się z niższym poziomem przeżywanego stresu i 
somatyzacji (Ribeiro i in., 2021). Zaprzestanie 
bezpośrednich kontaktów ze środowiskiem przyrodniczym 
wiąże się z  wyższym prawdopodobieństwem wystąpienia 
depresji (Heo I in, 2021)


