نشریه پژوهش و برنامهریزی شهری ،سال  ،9شمارۀ پیاپی  ،34پاییز 1397
شاپا چاپی2228-5229 :

-

شاپا الکترونیکی2476-3845 :

http://jupm.miau.ac.ir

بررسی معناداری رابطه جهتگیری مذهبی و شادکامی در بین شهروندان استفادهکننده از
فضاهای عمومی شهری ،نمونه موردی :شهر مشهد
علیرضا صادقی 1:استادیار بخش شهرسازی ،دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران
الهه سادات موسوی سروینه باغی :دانشآموخته کارشناسی ارشد طراحی شهری ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
زهرا پاستون :کارشناسی ارشد برنامهریزی شهری ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران
دریافت1396/9/27 :

صص 149 -168

پذیرش1397/1/20 :

چکیده
در بسیاری از مطالعات انجام شده در زمینه کیفیت فضااهای مماومی شاهری ،حضاور شاهروندان و چگاونگی اساتفاده ایشاان از
فضاهای ممومی شهری به منوان مامل مهم در موفقیت اینگونه فضاها معرفی شده است .مولفههای محیطی و فردی بسایاری بار حضاور
شهروندان در فضاهای شهر تاثیرگذارند .در میان موامل موثر بر حضور افراد در فضای ممومی شهری ،دو مولفه شادکامی و جهتگیاری
مذهبی بیشتر متاثر از بینش و جهانبینی فرد میباشند که در این پژوهش ارتباط میان این دو مولفه تحلیل شدهاست .به ایان منواور ،ایان
پژوهش از روش تحقیق پیمایشی و پرسشنامههای شادکامی آکسفورد ( )QHIو پرسشنامه جهتگیری مذهبی آلپورت )( (ROSبه مناوان
ابزار جمعآوری اطالمات) استفاده کردهاست .جامعه آماری این پژوهش کلیه شهروندان شهر مشهد بودهاناد کاه باه شاکلی در فضااهای
ممومی این شهر حضور دارند و از اینگونه فضاها استفاده میکنند .با توجه به نامشخص بودن تعداد جامعاه آمااری و بار اسااس فرماو
کوکران (با مقدار خطا  ، )0/09تعداد  120نفر از جامعه آماری به منوان گروه نمونه انتخاب شدهاند .همچنین روایای و پایاایی پرسشانامه
این تحقیق با استفاده از روشهای امتبار محتوا و آلفای کرونباخ ( )0.76تایید شدهاست .با توجه به توزیع نرما دادهها ،جهت تبیین رابطه
دوسویه شادکامی و جهتگیری مذهبی از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است .نتایج به دسات آماده از ایان پاژوهش حااکی از
وجود رابطه مثبت دوطرفه بین متغیر شادکامی و متغیرهای جهتگیری مذهبی بیرونای ( r= 0/332و  )p>0/01و درونای ( r= 0/467و
 )p>0/01است .بدین معنی که در فضاهای ممومی شهری و در بین گروههای مختلف حاضر در اینگونه فضاها ،با افزایش میازان جهات-
گیری مذهبی بیرونی و درونی شهروندان ،میزان شادکامی ایشان نیز افزایش مییابد و برمکس .همچنین با توجه به نتایج به دست آماده و
بر اساس مولفههای شادکامی و جهتگیری مذهبی ،راهبردهای طراحی شهری موثر بار ارتقاا حضاورپاذیری فضااهای مماومی شاهری
گوناگون ارائه شده است.
واژگان کلیدی :جهتگیری مذهبی ،شادکامی ،حضورپذیری ،فضای ممومی شهری ،شهر مشهد.

 . 1نویسنده مسئو 07136131070،arsadeghi@shirazu.ac.ir :
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بیان مسأله:
فضای ممومی یک موضوع مهم در مطالعات شهری اوایل قرن بیساتم باوده اسات .از دیادگاه نواری ،تحاو ت فضاای
ممومی و بحران دهههای  1960و  1970میالدی به منوان دهههای چالش با قادرت در تماامی ابعااد شاناخته مایشاود .در
ابتدای دههی  1960میالدی ،جهان شاهد رشد سریع شهرها است .در این بین انتقادهای فراوانی از اشتباهات صورت گرفته در
برنامهریزی و طراحی سکونتگاههای انسانی به گوش رسید .در واقع در این میان چیزی گام شاده باود کاه تعریاف آن بسایار
مشکل بود ولی به صورت مفاهیم شهرهای خوابگاهی و فقر فرهنگی نمود یافت .آنچه فراموش شده بود زنادگی در فضااهای
ممومی میان ساختمانها بود .خودروها با تفکر مومتگرایی ،تفکر افراطی منطقگرا و استفاده از فرآیندهای محدود ،زندگی را
به کناری زده بودند .این انتقادها از کسانی همچون جین جیکوبز ،ویلیام اچ وایت در نیویورک ،کریستوفر الکسااندر در برکلای
و یان گل در کپنهاگ شنیده میشد (گل و سوار .)3 :1394 ،گرایش به زندگی ماشینی ،حضور گساترده وساایل نقلیاه و تغییار
چهره شهر به واسطه چیرگی اتومبیل بر فضای شهری ،جداییگزینای ماردم از فضااهای مماومی ،نادیادهانگااری ارزشهاای
اجتمامی ،فرهنگی و هویتی نهفته در فضاهای ممومی ،بیتوجهی به حفظ و ارتقا حیات جمعی در دهههاای پیشاین ،موجا
شده که برخی فضاهای ممومی در مقیاسهای مختلف شهری اهمیت و نقش خود را از دست بدهند .ایجاد فضااهای مماومی
در مقیاسهای مختلف شهری در دهههای اخیر تالشی در جهت رفع نیاز اجتمامی انسان به فضاهای ممومی شهری به مناوان
بستر تعامالت اجتمامی بوده است .حضور افراد در این فضاها منجر باه اجتمااعپاذیری فضاای مماومی و مااملی در جهات
موفقیت فضاست (شجامی و پرتوی .)1394 ،از این رو ،رفته رفته فضای مماومی شاهرها باه یاک موضاوع مهام در طراحای
شهری تبدیل شد.
مطالعات بسیاری در زمینه فضاهای ممومی شهری صورت گرفته است که در راس تمام موضومات ،حضورپذیری فضای
شهری به منوان مامل مهم در موفقیت یک فضای ممومی شهری معرفی شده است .چراکه فضاهای ممومی شهری ،مموما جز
ینفک جاذبههای شهری و میراثی ماندگار از فرهنگ و هویت جوامع محسوب میشوند .این فضاها ،مفهومی متعالیتر از یک
فضای ساده و معمولی دارند به گونهای که مالوه بر پوشش خصیصههای کلی یک فضا ،معیارهاای زیباشاناختی و ارزشهاای
پیچیده اقتصادی و اجتمامی را نیز در بر میگیرند (رفیعیان و خدایی .)1388 ،در واقع فضاای شاهری زماانی فضاای مماومی
تلقی میشود که در آن حضور ،تعامل و تقابل اجتمامی شهروندی صورت گیرد .ارتقا کیفی این فضااهاا بایش از ساایر اناواع
فضاها (خصوصی و نیمهخصوصی) موج

ایجاد شهری سالم ،پویا و سرزنده خواهد شاد (مادنی پاور .)49 :1387 ،از اینارو

فضاهای شهری با توجه به نوع کیفیتی که ارائه میدهند قابل شناسایی هستند.
در طو تاریخ بشر فضاهای شهری همواره مرصه حضور شهروندان و اجرای کارکردهای اجتمامی بودهاند و بسایاری از
فعالیتهای وابسته به مرصه خصوصی نیز به مرصه ممومی فضاهای شهری سپرده شده اسات .در واقاع هار شاهر اناوامی از
فضاهای ممومی دارد (شکل  )1که هرکدام با توجه به ویژگی های منحصر به فرد خاود ،بار چگاونگی حضاور شاهروندان و
کیفیت تعامالت اجتمامی ایشان تاثیرگذارند .همچنین مطالعات و پژوهشهای بسیاری ،فاکتورهای وابسته به محیط و همچنین
متاثر از شخصیت افراد را موامل مؤثر بر حضورپذیر نمودن یک فضای شهری معرفی نمودهاند.
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شکل -1انواع فضاهای عمومی شهری -منبع :مطالعات نویسندگان1397 ،

با توجه به آنچه گفته شد در پژوهش حاضر ضمن معرفی موامل و شاخصهای محیطی و فردی ماوثر بار حضاورپذیری
فضاهای ممومی شهری ،به تبیین دو مولفه متاثر از خصوصیات فردی ،یعنی شاادکامی و جهاتگیاری ماذهبی پرداختاه شاده
است .ذکر این نکته زم است که به طور کلی پژوهشهای انجام شده در حوزه تبیاین رابطاه میاان شاادکامی و جهاتگیاری
مذهبی ،یا به فضاهای نیمهممومی -نیمهخصوصی همچون فضاهای آموزشای (دانشاگاههاا و مادارس) و یاا فضااهای اداری
معطوف شدهاند یا گروه اجتمامی یا شغلی ویژهای را مد نور قرار دادهاند .در واقع تاکنون رابطه میان این دو مولفه در فضاهای
ممومی شهری و با در نور گرفتن تمام افراد حاضر و گروههای مختلف استفادهکننده از فضااهای مماومی شاهری ،بررسای و
تحلیل نشدهاست .همچنین در پژوهشهای مختلف روابط میان شادکامی و جهتگیری مذهبی به سه گونه بیان شده اسات :در
اکثر موارد این رابطه مثبت است ،در برخی موارد رابطه منفی و در پارهای از پژوهشها رابطاه معنااداری میاان ایان دو مولفاه
گزارش نشدهاست .از اینرو در این پژوهش ،با جمعآوری اطالمات از شهروندان و گروههای مختلف استفادهکننده از  4فضاای
ممومی منتخ

در شهر مشهد (پیادهراه جنت ،پارک کوهسنگی ،خیابان احمدآباد و بازار سرشور) ،به بررسی رابطه میان میازان

شادکامی و جهتگیری مذهبی در بین شهروندان حاضر در فضاهای ممومی شهری پرداخته شده است .در ایان زمیناه فرضایه
تحقیق این پژوهش بدین شکل بیان شدهاست :به نور میرسد در فضاهای ممومی شهری ،رابطهای مثبت و معنادار میان میازان
شادکامی افراد حاضر در اینگونه فضاها و جهتگیری مذهبی (درونی و بیرونی) ایشان وجود دارد.
چارچوب نظری:
حضورپذیری فضاهای شهری :فضاهای ممومی شهری ،مکانهایی هستند که به مموم شهروندان تعلق دارند ،منحصر به جنبه
کالبدی و فیزیکی نیستند و در حقیقت با حضور انسان و فعالیت انسانی است که معنا مییابند .فضاهای شهری قادمتی دیریناه
در تاریخ شهرسازی دارند و در ادوار مختلف به اشکا گوناگون در شهرها حضور داشته و سب

شکلگیری بافات شاهری در

پیرامون و یا بر حو محور خود گردیدهاند (کاشانی جو .)1389 ،میزان موفقیت فضاهای شهری با میزان اساتفاده از آن فضاا و
حضور انسان در آن متناس

است .از اینرو معماری و شهرسازی بایاد باه جاای افتاراج و جادایی در پای افازایش تعاامالت

اجتمامی و همبستگی انسانها باشد (بهزادفر .)1392 ،فضاهای ممومی شهری ،مکانهای ملموسی هستند که فعا نه بر زنادگی
ما اثر میگذارند .این فضاها ،از ویژگیهایی مانند سرزندگی ،تحرک ،تحو مداوم ،پیوستگی و انسجام برخوردارند .مهمتر این
که همه گروههای اجتمامی میتوانند در این فضاها حضور یابناد (پورمناد و موسایوند .)1389 ،از نوار ساایپایمر فضااهاای
همگانی شهر فرصتهایی را برای تعامل انسانی و تفریح و لذتبردن از محیط فراهم می سازند (پایمر .)111 :1392 ،همچنین
پایمر در بیان موامل مؤثر بر سرزندگی یک فضای شهری موفق اشاره میکند که یک فضای ممومی موفق مایبایسات پاذیرای
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جمعیت کثیری از افراد باشد ( .)Paumier, 2007در این زمینه سرزندگی محیط شهری کیفیتی است که نشان از پویایی و جن
و جوش حیات هر روزه شهروندان در ارتباط با بستر سکونتشان دارد .به گفته ویلیام وایت آنچه بیش از همه مردم را به ساوی
خود میکشد ،حضور انسانهای دیگر است (سامانی .)76 :1391 ،بناابراین فضاای شاهری سارزنده فضاایی اسات کاه در آن
حضور تعداد قابل توجهی از افراد متنوع (به لحاظ سن و جنس) در گستره زمانی وسیعی از روز مشاهده مایشاود و فعالیات-
های ایشان ممدتا به شکل انتخابی یا اجتمامی بروز مییابد (خستو و رضوانی .)1389 ،یان گل در اوایل دهاه  70مایالدی باه
بحث در زمینه پیادهراهها و نحوه طراحی مناس

فضاهای ممومی ،به ویژه در کشورهای حوزه اساکاندیناوی پرداخات و بیاان

کرد« :فعالیتهای موجود در فضاهای ممومی به سه دسته میتوانند تقسیم شوند :فعالیتهای ضروری ،فعالیتهای اختیااری و
فعالیتهای اجباری .در خیابانها و فضاهای شهری با کیفیت پایین ،حداقل فعالیتها اتفاج میافتد و مردم با مجلاه باه سامت
خانه میروند .در فضاهایی با کیفیت مناس

طیف گستردهای از فعالیتهای مردم امکان پذیر اسات» ( .)Gehl, 1987گال ایان

فعالیتها را مامل اصلی موثر بر حضور افراد در فضاهای شاهری معرفای مایکناد .او حضاورپذیری فضااهای شاهری را باا
اصطالح شهر دموتکننده معرفی میکند .چون در این فضا میتوان با همشهریها چهره به چهره دیدار کرد و به طور مساتقیم
از راه حواس ،به تجربهاندوزی پرداخت .او واژههایی مانند حضورپذیری یا بستری برای حضور در فضای شهری را باا تكکیاد
بر حضور مردم تعریف نمود و بار اجتمامی این مفهوم را مادنور قارار دارد (وحادت و ساجادزاده .)1395 ،هیلییار حرکاات
طبیعی مردم و رابطه میان آن با وضعیت فضای شهری را تعیین میکند که به نوبه خود نقش اساسی در فرآیناد اجتماامی یاک
جامعه شهرنشین دارند .از نور او حضور مردم احساس ایمنی در فضای ممومی را افزایش میدهند و ابزارهای اولیاهای را کاه
بوسیله آنها یک فضا به صورت طبیعی مراقبت میگردد را فراهم ماینمایناد ( .)Westin, 2011همچناین او بیاان مایکناد کاه
فضاهای شهری ،در کنار ویژگیهای ملموس اجتمامی ،فرهنگی و اقتصادی بادون حضاور ماردم یار قابال اساتفاده هساتند.
بهترین فضاهای شهری آنهایی هستند که امکان حضور همراه با احساس ایمنی و امنیت را بارای شاهروندان فاراهم مایکنناد
( .)Yazdanfar et al, 2012در همین زمینه کوپرمارکوس نیز با انتشار کتاب مکانهای مردم به بررسی ابعاد اجتماامی و روانای
فضا در بر هم کنش میان زندگی همگانی و فضای همگانی پرداخت .کتاب او واکنشی به فقدان توجه به حضور زنان ،کودکاان
و کهنسا ن در فضاهای ممومی شهری بود (گل و سوار.)1394 ،
از جمله دیگر نوریهپردازانی که به بحث در زمینه موامل مؤثر بر حضور افراد در فضاهای ممومی شهری پرداختهاند مای-
توان به جین جکوبز ،ادموند بیکن ،فرانسیس تیبالدز ،کوین لینچ ،دونالد اپلیارد و ...اشاره نمود .در جدو شماره  1جمعبنادی
دیدگاههای این نوریهپردازان در زمینه مولفههای محیطی موثر بر حضورپذیر نمودن فضاهای شهری ،ارائه شده است.
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جدول -1بررسی دیدگاه صاحبنظران در زمینه مولفههای محیطی موثر بر حضورپذیری فضای شهری
توضیحات

نوریه پرداز

سا

منوان نوری /کتاب

اشپرای رگن

1960

معماری شهرها و شهرکها

جین جکوبز

1961

کتاب مرگ و زندگی شهرهای امریکا

1962

شهرسازی شهروندگرا

پیاده روی ایجاد کننده بیشترین سطح تماس با یک مکاان شاهری و حضاور افاراد در یاک
فضای شهری است
تقویت تعامل اجتمامی ،توجه باه فعالیاتهاا ،اخاتالط کااربریهاا ،نفوذپاذیری و قابلیات
دسترسی ،اختالط اجتمامی و انعطافپاذیری ،حضاور چشامان خیاباان و کااهش جارم و
جنایت
افزایش سرزندگی و حضورپذیری از طریق  4شرط اصلی:
محدوده ترجیحا دارای بیشتر از دو کارکرد اصلی باشد ،ال

بلوکها کوتاه باشاند ،منطقاه

ترکیبی از ساختمانهایی با سن و شرایط متفاوت باشد و تراکم فشرده کافی مردم صرفنور
از ملت حضورشان وجود داشته باشد.
فرانسیس
تیبالدز
سر گئی
چرمایف

1964

توجه به مقیاس انسانی در محیطهای شهری و آزادی مابران پیاده

مرصههای زندگی جمعی و زندگی
خصوصی

شخصی و بهکارگیری وسایل حمل و نقل ممومی ،توجه به حضور پیاده

مطالعه بر کیفیت ،شخصیت و معنای فضای

رنس هالپرین

1968

ادموند بیکن

1968

طراحی شهرها

یان گل

1971

زندگی میان ساختمانها

کوین لینچ

1981

کتاب تئوری شکل خوب شهر

دونالد اپلیارد

1984

باز در طراحی شهری

چگونگی استفاده از آن
استفاده از اصطالح شهر دموتکننده ،تقسیم فعالیتهای موثر بر حضورپذیری به سه گاروه
ضروری ،انتخابی ،اجتمامی

مقاله خیابانها میتوانند بامث مرگ شهرها
شوند

1985

1987

به سوی یک بیانیه طراحی شهری

1989

نوپیادهگرایی

1990

نوشهرسازی

1990

کتاب محیط پاسخده

پیتر باسلمن

1998

بازنمایی مکان

سای پایمر

2007

آفرینش مرکز شهری سرزنده

آلن جیکوبز
مایکل ساوت
ورث
پیتر کالتروپ
یان بنتلی و
همکاران

توجه به سرزندگی ،معنی ،سازگاری ،دسترسی ،کنتر و نوارت ،کارایی ،مدالت در فضاهای
شهری
خیابانها برای افازایش حضاورپذیری افاراد بایاد در کناار مملکارد شاهری ،مملکردهاای
فرهنگی ،اجتمامی و تفریحی داشته باشند
افزایش حضورپذیری از طریق حق تقدم به مابر پیاده ،مسیر سوارهرو را هرکسی مجاز است

برنامهریزی تردد پیاده و دوچرخه

خر

اولویت حرکت پیاده در فضای شهری ،افزایش کیفیت پیادهروی
چگونگی درک مابرین از فضا باه مناوان یاک تجرباه حسای ،طراحای فضاا و آگااهی از

کتاب خیابانهای قابل زندگی

هرمان کنف

تاکید بر مرصههای همگانی و خصوصی و حضور افراد از طریق استفاده نکردن از خاودرو

برای پیاده رفتن مورد استفاده قرار دهد اما استفاده از مسیرهای پیاده بدون تجاوز به حقاوج
فردی اشخاص فقط برای حرکت پیاده میباشد
زیستپذیری ،هویت ،کنتر  ،دسترسی به فرصتها ،تخیل و لذت ،سالمتی ،معنای ،زنادگی
همگانی ،امتماد به نفس شهری ،محیط برای همه
تمرکز بر کاهش یا حذف اتومبیل در فضاهای شهری ،شهر پایدار ،حمل و نقل سبز
توجه به تنوع فرهنگی و ساختمانی ،توجه به مقیاس انسانی ،نگهداری و حفاظ بافاتهاا و
ساختمانهای تاریخی و منطقهگرایی و توسعه منطقهای
نفوذپذیری ،تنوع ،خوانایی ،انعطااف پاذیری ،ساازگاری بصاری ،قابلیات شخصایساازی،
پاکیزگی ،کارایی از نور مصرف انرزی ،حفاظت و نگهداری از اکوسیستمها
تاکید بر تجربه حضور در فضای شهری ،تجربه شهر در حین حرکت
موامل موثر بر یک مکان ممومی موفق و حضورپذیر مبارتناد از موقعیات ،انادازه ،برناماه-
ریزی ،طرح

منبع :مطالعات نویسندگان1397 ،
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مالوه بر موامل ذکر شده در جدو شماره  1که بیشتر معطوف به کیفیت محیطی فضاهای شهری میباشند ،موامل فاردی
و شخصی نیز بر میزان تمایل فرد بر حضور در فضاهای شهری تاثیرگذار است که برخی از محققین بدان اشاره نمودهاند .ایان
موامل متاثر از دیدگاههای فردی و نوع نگاه هر شخص به جهان پیرامون است ،اهم این مولفهها در جدو شماره  2تبیین شده
است.
جدول -2بررسی دیدگاه محققین در زمینه مولفههای فردی موثر بر حضور شهروندان در فضاهای عمومی شهری
محققین

توضیحات

مولفه فردی

وجود امنیت اجتمامی و محیطی در فضای شهری برای زنان
خاکپور و حریرچیان2017 ،
بلورچی و بلورچی2017 ،

جنسیت

توجه به معیارهای مختلف اجتمامی ،فرهنگی ،سیاسی موثر بر ایجاد تفاوتهای جنسیتی
ایجاد زمینه افزایش مشارکت و حضورپذیری زنان در فضااهای شاهری از طریاق برناماهریازی فضاایی و
طراحی فضاهای ممومی و اطمینان از میزان روشنایی فضا

سیلیک و دیگران2016 ،
لستن2014 ،
سلطانیان و محمدی2015 ،
رضویزاده و دیگران2015 ،

شادی
سالمت روان

ایجاد محیطی سرزنده با کیفیت با ایجاد محیطی مشارکتپذیر با هدف ارتقای سطح تعامالت اجتمامی و
استفاده از مناصر طبیعی همچون آب ،گیاه
ایجاد دسترسی مطلوب به فضاهای سبز شهری با کیفیت ،ایجاد مسیرهای پیاده سبز پیوسته
کاهش ترس ،استرس و اضطراب در فضاهای شهری
توجه به طراحی با رویکرد انسانی ،مشارکت مردم در مدیریت و حفظ فضاهای ممومی

پاکزاد2010 ،

جمعگرایی

ویلر2007 ،

ایجاد فضاهای مناس

و پویا برای گذران اوقات فرا ت

گسترش فضاهای پیاده شهری همراه با ارتباطات اجتمامی ،فرهنگی و اقتصادی

مزومدار و مزومدار2004 ،

جهتگیری
مذهبی

توجه به مذه

بر شکلگیری حس مکان و اماکن مذهبی و حضور اقشاار مختلاف و جلاوگیری از تاک

قطبی شدن فضا
منبع :مطالعات نویسندگان1397 ،

جایگاه شادکامی و جهتگیری مذهبی در حضورپذیری فضای شهری:
مرصههای ممومی مهمترین بخش شهرها و محیطهای شهری هستند .در چنین مرصههایی بیشترین تماس ،ارتباط و تعامل
بین انسانها رخ می دهد و این مرصهها تمام بخشهای بافت شهری را که مردم به آن دسترسی فیزیکی و بصری دارند ،در بر
میگیرد .بنابراین این مکانها از خیابانها ،پارکها و چهارراهها تا ساختمانهای محصورکننده آنها را شامل مای شاود (تیبالادز،
 .)15 :1387این مرصههای ممومی میبایست پذیرای تمامی افراد یک جامعه باشند چراکه منحصر شدن هر فضای ممومی باه
قشری خاص ،رفته رفته افو آن فضا و در نهایت شکست آن را در پی خواهد داشت .همانگونه که در جداو  1و  2بیان شد
مؤلفههای محیطی و فردی بسیاری بر حضور افراد در فضاهای شهر تاثیرگذارند .در میان موامل مؤثر بر حضور افراد در فضای
شهری دو مولفه شادی و جهتگیری مذهبی افراد بیشتر متاثر از بینش و جهان بینی فرد میباشند.
بررسی پژوهشها نشان میدهد که رابطه همبستگی میان میزان شادی و مزت نفس وجاود دارد و افاراد باا مازت نفاس
پایین از حضور در جمع خودداری میکنند که این امر سب
افسردگی نیز موج

گوشهگیر شدن آنها و در نتیجه ایجاد افسردگی در آنهاا مایشاود.

کاهش میزان شادمانی فرد میشود (میرشاه جعفری و دیگران .)1381 ،از ایانرو فقادان احسااس شاادی

افسردگی و کاهش تمایل به حضور در جمع را به همراه دارد .از سویی دیگر دین و گرایشهای مذهبی به منوان مامال دیگار
مؤثر بر حضورپذیری فضاهای ممومی شهری ،میتواند تكثیر گستردهای در روابط میان مردم بر جای گاذارد کاه ایان ممال از
طریق تكثیر بر طرحهای شهرها ،محلهها ،خانهها و اماکن مقدس و همچنین اخالج ،کیفیت زندگی و شخصایت افاراد صاورت
میپذیرد .افراد مذهبی با اماکن مذهبی ارتباط بهتری برقرار میکنند و به صورت چشامگیرتاری در امااکن جمعای و مماومی
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حضور مییابند ( .)Mazumdar & Mazumdar, 2004با توجه به آنچه گفته شد در ادامه مفاهیم جهتگیری مذهبی و شادکامی
به منوان متغیرهای اصلی این تحقیق بازخوانی شدهاست.
مفهوم و ابزار سنجش جهتگیری مذهبی:
مذه

یکی از مؤثرترین موامل در تاریخ بشری اسات .نگارش ماذهبی مباارت اسات از امتقاادات منساجم و یکپارچاه

توحیدی که خداوند را محور امور میداند و ارزشها ،اخالج ،آداب و رساوم و رفتارهاای انساان باا یکادیگر ،طبیعات و باا
خویشتن را تنویم میکند (حیدری رفعت و منایتی نوین فر .)1389 ،مذه

نقش مهمی در زندگی فرد دارد و میتواند امید را

به ناامیدی تبدیل کند .اکثر افراد معتقدند که در زندگی روزمره از طریق مذه

میتوانند آرامش را در حین نگرانیهای روانای

تجربه کنند ( .)Underwood & Teresi, 2002هرکس به صورت ناخودآگاه گرایش به امتقادات مذهبی را در خاود حاس مای-
کند .مطالعات باستانشناسی و انسانشناسی نشان داده که دین دارای تاریخچه طو نی است و بخش جاداییناپاذیر از زنادگی
انسان در تمام سنین بوده است .نگرش و باورهای مذهبی تكثیر قابل توجهی بر زندگی مردم دارد .امید به خادا در برخاورد باا
مشکالت و برخورداری از حمایت اجتمامی و معنوی و همچنین احساس تعلق به یک قدرت وا  ،از جمله مواردی است کاه
به مردم مذهبی در سختیها و مشکالت کمک می کند ( .)Modabber et al, 2016دین میتواند برای مردم مهام باشاد و جاز
مهمی از زندگی خصوصی و ممومی به شمار رود که بر انتخاب شیوه زندگی ایشان همچون انتخااب محال زنادگی ،انتخااب
همسر ،حضور در مبادتگاهها ،میزان مشارکت در جامعه ،حضور در تجمعها و ...تكثیرگذار اسات(

Mazumbar & Mazumbar,

.)2004

به منوور سنجش جهتگیری مذهبی افراد ،مقیاس جهتگیری مذهبی ( )ROSتوسط آلپورت و روس ( )1967بنیان نهااده
شد و گسترش یافت .این مقیاس یکی از روشهای بنیادی در جستجوی رابطه میان رفتاار ماذهبی و ساالمت اسات .مقیااس
جهتگیری مذهبی بر اساس یک تئوری در ماورای رفتار مذهبی گسترش یافته که انگیزه شروع آن با آلپاورت در ساا 1950
بوده است .او تصور کرد که گرایشهای مذهبی بالغ و نابالغ وجود دارد که این مفاهیم متعاقباا تحات تااثیر جهاتگیریهاای
مذهبی درونی و بیرونی قرار میگیرند .جهتگیری مذهبی بیرونی به منوان ابزاری برای دستیابی به اهداف شخصای ،حمایات
اجتمامی ،آسایش و امتماد به نفس و ابزاری منفعت طلبانه است در حالیکه جهتگیری مذهبی درونی منجر به رشاد معناوی
شخصی و شکل گیری رابطه معنادار با خداوند متعا میشود ( .)Darvyri et al, 2014در واقع از نور آلپاورت ماذه

طیفای

است که از یک سو برای افراد معنایی ابزاری دارد و از سوی دیگر نومی مفهوم و مفهاومیاابی اسات کاه خاود انگیازه اصالی
زندگی است و ارزش درونی دارد .مذه

درونی به خودی خود برای فرد جنبه انگیزشی دارد و به دیگر محرکها نیازی ندارد

(جان بزرگی .)1386 ،آلپورت بر مبنای کوششهای نوریاش مقیاسی برای اندازهگیاری جهاتگیاریهاای ماذهبی درونای و
بیرونی بنیان نهاد .او به همین منوور یک مقیاس  20گزینهای ساخت که  11گزینه آن به سنجش جهتگیری مذهبی برونای و
 9گزینه آن به سنجش جهتگیری مذهبی درونی اشاره دارند (جعفری.)1388 ،
مفهوم و ابزار سنجش شادکامی:
شادی یکی از هیجانات مرتبط با زندگی است که هر فرد در طو ممر خود میتواند بارها این حس را تجرباه کناد ،باا
این وجود تعاریف بسیاری برای آن بیان شده است که نشان دهنده پیچیدگی در مفهوم و ادراک آن میباشد .ارساطو شاادی را
زندگی معنوی میداند .وی دست کم به سه نوع شادمانی معتقد است؛ در پاایینتارین ساطح ،مقیاده ماردم ماادی اسات کاه
شادمانی را معاد موفقیت و کامیابی میدانند و در سطح با تر از آن ،شادمانی مورد نور ارسطو یا شاادمانی ناشای از معنویات
قرار میگیرد (آرگیل .)2001 ،وینهوون ( )1988شادی را درجه و میزانی اطالج میکند که شخص درباره مطلوبیت کل زنادگی
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خود قضاوت میکند ،این بدان معناست که فرد به چه میزان زندگی خود را دوست دارد و از آن لذت میبرد .آرگایال ()2001
شادی را نومی حالت خوشحالی یا سرور ،راضی بودن از زندگی و فقدان افسردگی و اضطراب تعریف کرده است .او دریافت
که رابطه مثبت با دیگران ،هدفمند بودن زندگی ،رشد شخصی ،دوست داشتن دیگران و طبیعت نیز از اجزای شادی هستند.
در گذشته روانشناسی به جای توجه به هیجانات مثبت از جمله شادکامی و رضایت از زندگی ،بیشتر بار هیجاناات منفای
مثل اضطراب و افسردگی تمرکز میکرد .اگرچه حتی امروز تعدادی از کتابها و مقا ت ملمی بار درد و رناج انساانی تكکیاد
دارد تا شادمانی و لذت ،لکن در چند دهه اخیر مالقه بسیاری از محققان و نویسندگان به سوی لاذت ،شاادمانی و رضاایت از
زندگی معطوف شده است (کشاورز و دیگران ،)1387 ،به گونهای که در سا های اخیر توجاه بسایاری باه روانشناسای مثبات
شده است و شادی یکی از اساسیترین مفاهیم روانشناسی مثبت است .شادی یا رفاه ذهنی البا با احساساات مثبات همچاون
هیجان ،شادی ،امید ،مالقه ،امتماد ،مشق آمیخته شده است ( .)Sapmaz et al, 2016یکی از ابزارهای مهام در سانجش میازان
شادکامی افراد ،پرسشنامه شادکامی آکسفورد ( )QHIمیباشد .از دیدگاه نواری ،ارگیال و کروسالند ( )1987نشاان دادناد کاه
شادکامی متشکل از  3جز است :فرکانس و درجه تكثیرگذاری مثبت یا احساس خوشی ،میاانگین ساطح شاادی در طاو یاک
دوره ،و نبود احساسات منفی همچون افسردگی و اضطراب .آنها پرسشنامه شادکامی آکسفورد را با معکوس کردن  21آیاتم از
فهرست افسردگی بک گسترش دادند و  11سوا دیگر به آن افزودند ،سرانجام نسخه نهایی باا  29ساؤا چهاار گزیناهای باه
منوور ارزیابی افراد از احساس نداشتن شادی تا بسیار شاد ماورد اساتفاده قارار گرفات و هیال و آرگیال  29آیاتم پرسشانامه
شادکامی آکسفورد( )OHQرا گسترش دادند

(.)J. Francis et al, 2003

رابطه میزان شادکامی و جهتگیری مذهبی:
نوریهها بیان میکنند که مذه  ،میزان شادکامی را به چند طریق ارتقا میدهد .برای مثا  ،امما مذهبی ،مانناد حضاور در
مساجد ،تعامل و حمایت اجتمامی را افزایش میدهد .مالوه بر این ایجاد و گسترش رابطه فردی با خدا ،شادکامی را با کاهش
استرس و بهبود راهبردهای لبه بر استرس ارتقا میدهد .همچنین مذه

به زندگی شخص معنا مایدهاد (حیادری رفعات و

منایتی نوینفر .)1389 ،بررسی فاکتورهای موثر بر افزایش شادکامی ،نقطه تمرکز تحقیقات امروزی است و ماذه
یک فاکتور مثبت در ارتباط با شادی شناخته شده است .با این وجود ارتباط بین شاادی و ماذه

باه مناوان

در برخای تحقیقاات نتاایج

متناقضی را نشان داده است ).(J. Sillick et al, 2016; Lewis & cruise, 2006
در یک تحقیق  364فرد بالغ ،که  46درصد آنها از امضای کلیسا بودند ،در بررسای تجربیاات ماذهبی -مرفاانی شارکت
کردند .در این تحقیق نقش معیارهای شادی متاثر از صفات شخصی و متغیرهای شخصایتی بار بهباود شااخصهاای ماذهبی
بررسی شد .تجزیه و تحلیل دادهها نشان داد که تاثیرات مذهبی متشکل از معیارهای اجتمامی ،ماندگاری و متعالی است .طباق
این تحقیق فاکتورهای اجتمامی و ماندگاری با مضویت در کلیسا ارتباط داشته است در حالیکه فاکتورهای متعاالی مارتبط باا
تجربیات مرفانی بوده است) . (Argyle and Hills, 2000در تحقیق دیگاری رواباط باین مفااهیم چندبعادی رفااه و دیناداری
بررسی و اهمیت مذهبی بودن در میزان رضایت از زندگی و رفاه تحلیل شد .طبق نتایج این تحقیق رضایت مذهبی برای ایجاد
رضایت کلی زندگی و رفاه مهم و ضروری است .از میان  8شاخص مذهبی در ایان تحقیاق ،رضاایت ماذهبی ،فراوانای دماا،
تجربه دما و ارتباط با خدا پیشبینیکنندههای مهم رضایت از زندگی ،رفاه و شادی بودهاند و هیچ کدام از شاخصهای مذهبی
به تكثیرات منفی منجر نشده اسات ( .)M. Poloma and F. Pendleto, 1990در تحقیاق مقیلای و کوماار ( )2008تماام خارده
مقیاسها و نگرشهای کلی مذهبی به شدت با خوشبختی در ارتباط بودهاند و توجه بیشتر به مذه

منجر به دستیابی به سطح

با تر شادی شده است .بررسی بیشتر همبستگیها نشان داد که هرچند شادکامی با گرایشهای مذهبی در ارتباط است ولای باا
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جنبههای رسمی مذه

ارتباط کمتری دارد ( .)Aghili and Kumar, 2008دمبر و بروکس در تحقیق خود معتقدند که خاوش-

بینی و بدبینی در ارتباط با گرایشهای مذهبی هستند و رابطه قویتری میان خوشبینی به زنادگی و تعهادات ماذهبی وجاود
دارد ) .(N. Dember and Brooks, 1989همچنین یافتههای تحقیقی نشان داد که بین مفهاوم ماذه

و خوشابختی و ساالمت

روان دانشجویان ارتباط معناداری وجود دارد (صالحی و دیگران .)1386 ،در همین زمینه در تحقیق دیگری بیان شد که داناش
آموزان مذهبی از دانش آموزان یرمذهبی شادتر هساتند ) (Cranney, 2016و همچناین بیاان شاده اسات کاه ماذه

نقاش

تكثیرگذاری بر افزایش سطح شادکامی و معنای زندگی دارد ( .)Abarghouei et al, 2016مالوه بر موارد ذکر شده در پاژوهش-
های دیگری نیز به رابطه مثبت میان جهتگیری مذهبی و میازان شاادکامی اشااره شاده اسات همچاون:

Francis & Lester,

2008; French & Joseph; Francis et al, 2003; Milevsky, 2002; Sanua, 1969; Poloma & Pendelton, 1990; Joshi et
.al, 2008

با این وجود در برخی تحقیقات دیگر به مدم وجود رابطه روشن و معنادار میان گرایشهای مذهبی و شادکامی و یا وجاود

رابطه مکس میان این دو اشاره شده است .به منوان مثا در تحقیق جی .سیلیک یافتهها نشان دادند که افراد مذهبی نسابت باه
افراد یرمذهبی شادتر نیستند .وی بیان کرد که جهتگیری مذهبی درونی پیشبینیکننده منفی شادی است ،درحالیکاه جهات-
گیری مذهبی بیرونی میتواند پیش-بینیکننده مثبت شادی باشد ) .(J. Sillick et al, 2016همچنین کیم ( )2007به مدم وجود
رابطه میان دو فاکتور شادکامی و مذه

اشاره می کند ( .)kim, 2007همچنین در تحقیقای در چاین بیاان شاد کاه فرقاههاای

مختلف مذهبی ارتباط یکسانی با میزان شادی ندارند و نتایج نشان داد که پیروان دائوییست و مسیحیت رابطه منفای باا شاادی
دارند ( .) Lu and Gao, 2016از سویی دیگر زوکرمن ( )2009با تحلیل مبانی نوری موجود ،نتیجه گرفت که افاراد ماذهبی از
لحاظ رفاه و رضایت از زندگی در شرایط بهتری از افراد یرمذهبی هستند .در مین حا وی بیان کرد اگرچه اکثر مطالعات باه
رابطه افراد مذهبی و یرمذهبی میپردازند ،با این وجاود رسایدن باه یاک نتیجاه قطعای دشاوار اسات .زوکارمن باه وجاود
ناسازگاریهایی در مطالعات اشاره کرد و نشان داد در مقیاسهای جهاانی کشاورهای دارای ساطوح باا تر افاراد یرماذهبی
با ترین سطح خوشبختی را دارا هستند ( .)Beit-Hallahmi, 2009دیده شد که محققین بسیاری به تحلیل رابطه میزان شادکامی
و جهتگیری مذهبی افراد و گروههای مختلف اجتمامی و قومی پرداختهاند ،اما در زمینه تبیاین رابطاه میاان میازان شاادکامی
شهروندان استفادهکننده از فضاهای ممومی شهری با چگونگی جهتگیری مذهبی ایشان تحقیق مستقلی صورت نگرفتهاسات.
این در حالی است که پیشتر دیده شد هر دو متغیر شادکامی و جهتگیری مذهبی ،مواملی هستند که بر حضور شاهروندان در
فضاهای ممومی شهری مؤثرند.
مدل مفهومی تحقیق:
در پژوهش حاضر ابتدا موامل مختلف مؤثر بر حضورپذیری فضاهای شهری بیان شد .با این وجود هدف ممده این تحقیق
بررسی معناداری رابطه میان دو مامل میزان شادکامی و جهتگیری ماذهبی در باین شاهروندان حاضار و اساتفادهکننادگان از
فضاهای ممومی شهری است .در نمودار شماره  1و در قال
کشیده شده است( .نمودار شماره .)1

مد مفهومی تحقیق ،روابط میان موامل ذکار شاده ،باه تصاویر
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نمودار -1مدل مفهومی پژوهش -منبع :مطالعات نویسندگان.1397 ،

روششناسی تحقیق:
پژوهش حاضر از روش تحقیق توصیفی تحلیلی در بستر مطالعات کتابخانهای و از روش تحقیاق پیمایشای در بساتری از
مطالعات میدانی بهره گرفته است .پرسشنامه این تحقیق به منوان ابزار جمعآوری دادههاا ،در مقیااس  5گزیناهای لیکارت و 3
بخشی بود .در بخش او سؤا تی در زمینه ویژگیهای جمعیتشناختی پاسخگویان شامل سن ،جانس ،شاغل ،تعاداد دفعاات
حضور در فضای شهری ،مدت زمان حضور در فضای شهری و  ...وجود داشت .در بخش دوم سؤا ت مارتبط باا پرسشانامه
شادکامی آکسفورد (اندازهگیری میزان شادکامی افراد) قرار داشت و در نهایت بخاش ساوم باه ساوا ت مارتبط باا پرسشانامه
جهتگیری مذهبی آلپورت (اندازهگیری میزان جهتگیری مذهبی افراد) اختصاص داشت .همچنین روایی و پایایی پرسشانامه
این تحقیق با استفاده از روشهای امتبار محتوا و آلفای کرونباخ ( )0.76تایید شاد .در جادو شاماره  3و جادو شاماره ،4
مولفهها و سوا های مرتبط با هر مولفه به منوور سنجش میزان شادکامی و چگونگی جهاتگیاری ماذهبی افاراد در فضااهای
ممومی شهری ارائه شده است.
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جدول -3مؤلفهها و سؤ االت مرتبط با هر مولفه به منظور سنجش میزان شادکامی افراد در فضاهای عمومی شهری
سوا ت پرسشنامه

مولفه مرتبط با سنجش شادکامی

شاد هستم و احساس شادی میکنم.
همیشه در حا خندیدن هستم.
احساس میکنم زندگیام رضایتبخش است.
همیشه دارای شور و شوج هستم.
احساس شادی و رضایت از زندگی

احساس میکنم آدم جذابی هستم.
کارهایی را که مالقه داشتم و چیزهایی را که میخواستم انجام دادهام.
میتوانم وقتم را به خوبی تنویم کنم و به هر کاری که میخواهم اختصااص دهام .از
خودم و آنچه هستم احساس رضایت میکنم.
از همه جوان

امید به زندگی و هدفمندی آن

زندگیام کامال راضی هستم.

درباره آینده خوشبین هستم و احساس میکنم زندگی سرشار از امید پیش رو دارم.
زندگیام معنادار و هدفمند است.
احساس میکنم بر تمام جنبههای زندگیام کنتر دارم.
بر رویدادهای زندگیام اثر خوبی میگذارم.

اثر گذاری بر رویدادهای زندگی و محیط

همواره اثر خوبی بر دیگران میگذارم.
تصمیم گیری برای من آسان است و به راحتی میتوانم هر نوع تصمیمی بگیرم.
شروع هر کاری برای من آسان است و احساس میکنم میتوانم هر کاری را بر مهاده
بگیرم.
به دیگر همنومان خود مالقه دارم.

مالقه مندی به همنومان و احساس

نسبت به دیگران احساس صمیمت میکنم و به همه انسانها مشق میورزم.
همواره از بودن و وقت گذراندن با دیگران لذت میبرم.

صمیمیت با آن ها

همواره حس تعهد و وجدان کاری دارم.
وقتی از خواب بیدار میشوم احساس رفع خستگی میکنم.
احساس سالمت و تندرستی

احساس میکنم بی اندازه توان دارم و سرشار از نیرو هستم.
احساس میکنم از نور ذهنی هشیار هستم.
احساس میکنم سالمت و تندرست هستم.
از گذشته خاطرات خوش بسیار زیادی دارم.

تجدید خاطرات

دنیا برایم زیبا و قشنگ جلوه میکند و همه چیز آنرا زیبا میبینم.

زیبایی
جذابیت وقایع و محیط اطراف
نگرش مثبت به زندگی

به نور من همه چیزها جال

و جذاب هستند.

از نور من زندگی خوب است و به آن مشق میورزم.
فکر میکنم دنیا جای خوبی است.
منبع :مطالعات نویسندگان با استفاده از (جعفری1397 ،)1388 ،
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جدول -4مؤلفهها و سواالت مرتبط با هر مولفه به منظور سنجش چگونگی جهتگیری افراد در فضاهای عمومی شهری
سوا ت پرسشنامه

مولفه مرتبط با جهت گیری مذهبی

برای شکل دادن به روابط اجتمامی است که اماکن مذهبی مهم میباشند.
تعامالت اجتمامی با دیگران

من ممدتا به این دلیل به اماکن مذهبی می روم که در چنین اماکنی از مالقات افرادی که آنها را در آنجا می شناسم لذت میبرم.
در هنگام م و ناراحتی ،نماز و دما به من بیشترین آسودگی و آرامش را میبخشد.

احساس آرامش و آسودگی

هدف از طامات مذهبی تامین یک زندگی شاد و آرام است.

هدف اصلی دما و نیایش ،دست یابی به حمایت و آرامش میباشد.
 اگر قرار باشد در مسجد به گروهی ملحق شوم ،ترجیح می دهم به گروهی که مشغو خواندن قرآن هستند ملحق شاوم تاا باه
شرکت در آیین های مذهبی و اماکن
مذهبی

گروهی که فعالیتهای اجتمامی انجام میدهند.
 اگر اتفاج یر منتوره ای برایم پیش نیاید ،بیش یک بار در هفته به اماکن مذهبی ( مسجد  ،حسینیه  ،زیارتگاه و ) ....میروم.
 یکی از د یل اینکه من به مراسم و آیین های مذهبی می روم این است که چناین حضاوری باه اساتحکام رواباط اجتماامی و
شهرت من در اجتماع کمک می کند.
دین همان کاری را می کند که مضویت من در گروه دوستان و آشنایان میکند ،یعنی کمک مای کناد تاا زنادگیم را متعااد و

معنایابی و مفهوم سازی

پایدار نگه دارم.
دین خاصه از این لحاظ مهم است که بسیاری از سوا ت من در خصوص معنای زندگی را پاسخ میدهد.
 من ممدتا به این دلیل نماز و دما می خوانم که به من آموزش داده اند تا این امما را به جا بیاورم.
امتقادات مذهبی من پشتوانه واقعی دیدگاه من به زندگی هستند.
ا ل

حضور خداوند را در زندگی ام احساس می کنم.

اگر چه من فردی مذهبیام ،اما اجازه نمی دهم که مالحوات مذهبی در امور روزمره زندگیام دخالت کند.
اصالت

 تالش زیادی می کنم تا دین را در تمام امما و رفتار زندگی ام وارد کنم.

 گاهی زم می دانم به منوور دستیابی به حمایت اجتمامی و منافع اقتصادی ،امتقادات مذهبی ام را نادیده بگیرم.
 اگر چه من فردی مذهبی ام ،اما فکر می کنم چیزهای مهمتری نیز در زندگیم وجود دارند.
برای من داشتن یک زندگی اخالقی بر پایه دین مهمتر از امتقادات افراطی مذهبی می باشد.
خلوت
تفکر

 تقریبا همیشه نماز و دماهایی که به تنهایی میخوانم به همان اندازه ای که آنها را در جمع می خوانم برایم حس و معنا دارند.
من پیرامون مذه

خود مطالعات زیادی انجام میدهم.

برای من مهم است که اوقاتی از وقت خود را صرف تامل و تکفر در مورد مذه

کنم.

منبع :مطالعات نویسندگان با استفاده از (1397 ،(J. Francis et al, 2003

ذکر این نکته زم است که جامعه آماری این پژوهش کلیه شهروندان شهر مشهد باودهاناد کاه باه شاکلی در فضااهای
ممومی این شهر حضور دارند و از اینگونه فضاها استفاده میکنند .با توجه به نامشخص بودن تعداد دقیق جامعه آماری ،حجم
نمونه از فرمو کوکران (تعیین حجم نمونه زمانی که حجم جامعه معلوم نیست) و با ضری

خطا  0/09محاسبه شده است .بر

اساس این فرمو و مقدار خطا فرض شده ،حجم نمونه  119نفر بوده است که با پیشبینی موارد خطای احتمالی شهروندان در
پاسخگویی به سوا ت پرسشنامه و امکان حذف تعدادی از پرسشنامهها ،در نهایت  120نفر به مناوان گاروه نموناه از جامعاه
آماری در این تحقیق شرکت داشتهاند .همچنین به منوور دستیابی به نتایج پایا و قابل تعمیم ،گروه نمونه از جامعاه آمااری باه
صورت تصادفی از بین شهروندان استفادهکننده از  4گونه مختلف از فضاهای ممومی شاهر مشاهد انتخااب شادهاناد (در هار
فضای ممومی منتخ  30 ،پرسشنامه به صورت تصادفی در بین اساتفادهکننادگان توزیاع شاده اسات) .در انتخااب فضااهای
ممومی شهری نیز از هر دو نوع بافت سنتی و معاصر (با توجه به شکل  )1استفاده شده است .ایان  4فضاای مماومی شاهری
مبارتند از :پیادهراه جنت ،خیابان احمدآباد ،پارک کوهسنگی و بازار سرشور که دارای ویژگیهای بافت معاصار و قادیم شاهر
می باشند و در چهار دسته ممده فضاهای ممومی قابل تفکیکاند .پیادهراه جنت در بافت میاانی شاهر مشاهد قارار دارد و باه
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منوان تنها پیادهراه طراحی شده شهر مشهد شناخته شده است و به لحاظ مجاورت با کاربریهای تجااری و فرهنگای هماواره
مورد توجه شهروندان بوده است .همچنین خیابان احمد آباد مشهد در حوزه میانی شهر قرار دارد .این محور به جهات نقشاای
که در ساطح شاهر ایفا ماینمایاد ،دارای اماکان تجااری ممده مانند زیسات خاور ،بازار قساطنطنیه و سالمان با مقیاسهاای
شاهری و منطقاهای اسات و باه جهات دارا باودن هار دو نقاش تجاااری و گردشااگری از اهمیاات و نقااش ویااژهای در
ساطح شاهر مشهد برخاوردار اسات .از سوی دیگر پارک کوهسنگی مکانی تفریحی و شناخته شده در ساطح شاهر مشاهد و
فراتر از آن است که در حدفاصل بافت میانی و بیرونی شهر مشهد قرار دارد .در نهایات باازار سرشاور باه مناوان فضاای بااز
ممومی از گذشته فعالیت تجاری خود را حفظ نموده است و از قدیمیترین بازارهای شهر مشهد در مجاورت حرم مطهر و در
بافت درونی شهر به شمار میآید .همچنین با توجه به توزیع نرما دادههای بدست آمده از پرسشنامههای این تحقیاق ،جهات
تبیین رابطه دوسویه شادکامی و جهتگیری مذهبی از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است.
تحلیل یافتههای پژوهش:
پاسخ دهندگان به پرسشنامههای این تحقیق 51.1 ،درصد مرد و  48.9درصد زن بوده اند .همچنین اکثریت پاساخدهندگان
در سنین  26تا  35سا قرار داشتهاند .از نور وضعیت تاهل  45.6درصد مجرد و  54.4درصد متاهل بودهاناد .بیشاترین ساطح
تحصیالت نیز مربوط به مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد بوده است 91.1 .درصاد از پاساخدهندگان باا خاانواده زنادگی
میکردهاند که به لحاظ سطح زندگی  72.2درصد افراد وضعیت زنادگی خاود را متوساط 24.4 ،درصاد خاوب و  3.3درصاد
ضعیف ارزیابی کردهاند .همچنین  67.8درصد خود را فردی ماذهبی مایپنداشاتند و  71.1درصاد افاراد نیاز خاود را فاردی
تاثیرگذاری بر جامعه میدانستند .در جدو شماره  ،5تحلیل آمار توصیفی و ویژگیهای جمعیتشاناختی شارکتکننادگان در
این تحقیق ارائه شده است( .جدو شماره .)5
جدول -5تحلیل آمار توصیفی و ویژگیهای جمعیتشناختی شرکتکنندگان در تحقیق
وضعیت تاهل

جنسیت

وضعیت تحصیلی

زن

مرد

مجرد

متاهل

فوج دیپلم

کارشناسی

51.1

48.9

45.6

54.4

26.7

32.2

وضعیت زندگی

کارشناسی ارشد و

تنها یا با

با خانواده

با تر
درصد

41.1

دوستان
8.9

شغل

درصد

بیکار

دانشجو

15.6

22.2

سطح زندگی

شغل ثابت با

شغل ثابت با

حقوج ثابت

حقوج متغیر

22.2

16.7

میزان درآمد
درصد

91.1

خانه دار
12.2

بازنشسته
11.1

امتقاد مذهبی

خوب
24.4

ضعیف

متوسط

3.3

72.2

تاثیرگذاری بر جامعه

کمتر از  1میلیون

بین  1تا  2میلیون

بیش از  3میلیون

بله

خیر

بله

خیر

33.3

44.4

22.2

67.8

32.2

71.1

28.9

منبع :مطالعات نویسندگان.1397 ،

همچنین در نمودارهای شماره  ،2چگونگی حضور (مدت زمان هفتگی حضور در فضای ممومی شهری و تعداد دفعاات
هفتگی حضور در فضای ممومی شهری) شهروندان شرکتکننده در این تحقیق در فضاهای مماومی شاهری منتخا

تحلیال
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شدهاست .بر این اساس ،بیشتر شرکتکنندگان در این تحقیق در هفته حداقل یک یا دو بار در فضای ممومی شاهری منتخا
حضور دارند و بین  30دقیقه تا  2سامت از فضای شهری مورد مطالعه استفاده میکنند( .نمودار شماره )2

نمودار -2درصد مدت زمان حضور و درصد تعداد دفعات حضور شهروندان مشارکتکننده در این تحقیق در فضای شهری منتخب –
منبع :مطالعات نویسندگان.1397 ،

همچنین ذکر این نکته زم است که با توجه به اینکه نتایج حاصل از آزمون کولموگروف اسامیرنف نشااندهناده توزیاع
نرما متغیر شادکامی بوده است ،برای تحلیل رابطه بین این متغیر و متغیرهای جهتگیری مذهبی بیرونای و درونای از آزماون
پارامتریک همبستگی پیرسون استفاده شده است .نتایج این آزمونها دا بر وجود رابطه مثبت دوطرفه باین متغیار شاادکامی و
متغیرهای جهتگیری مذهبی بیرونی ( r= 0/332و  )p>0/01و درونای ( r= 0/467و  )p>0/01اسات .بادین معنای کاه باا
افزایش میزان جهتگیری مذهبی بیرونی و درونی شادکامی نیز افزایش مییابد و برمکس(جدو شماره ()6جدو شماره .)7
جدول -6بررسی رابطه شادکامی و جهتگیری مذهبی بیرونی
شادکامی
شادکامی
جهت گیری مذهبی بیرونی

جهت گیری مذهبی بیرونی
**

0.322

همبستگی پیرسون

1

سطح معناداری(دوطرفه)

---

0.001

همبستگی پیرسون

**0.322

1

سطح معناداری(دوطرفه)

0.001

---

جدول -7بررسی رابطه شادکامی و جهتگیری مذهبی درونی (ماخذ :نگارندگان)
شادکامی
شادکامی
جهت گیری مذهبی درونی

جهت گیری مذهبی درونی

همبستگی پیرسون

1

**0.467

سطح معناداری(دوطرفه)

---

0.000

همبستگی پیرسون

**0.467

1

سطح معناداری(دوطرفه)

0.000

---

منبع :مطالعات نویسندگان.1397 ،

جهت نمایش بهتر این موضوع ،مقادیر جهتگیری مذهبی بیرونی و درونی به سه دسته کیفی کم ،متوسط و زیاد دسته -
بندی شده و میانگین شادکامی برای هر دسته محاسبه شده است .میانگین شادکامی برای افراد با جهتگیری مذهبی بیرونی
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کم ،99/87 ،برای افراد با جهتگیری مذهبی بیرونی متوسط  102/78و برای افراد با جهتگیری مذهبی بیرونی زیاد 110/30
میباشد .میانگین شادکامی برای افراد با جهتگیری مذهبی درونی کم ،93/96 ،برای افراد با جهتگیری مذهبی درونی متوسط
 104/62و برای افراد با جهتگیری مذهبی درونی زیاد  111/89میباشد .همانطور که مشخص است ،میانگین شادکامی با
افزایش جهتگیری مذهبی بیرونی و درونی افزایش مییابد (جدو شماره  8و  )9و نمودار شماره .)3
جدول -8تحلیل رابطه شادکامی و جهت گیری مذهبی بیرونی
تعداد

مینیمم

ماکزیمم

میانگین

انحراف معیار

دسته بندی جهت گیری مذهبی بیرونی
کم

شادکامی

40

74

135

99.87

14.640

متوسط

شادکامی

36

66

131

102.78

19.274

زیاد

شادکامی

44

73

144

110.30

15.436

منبع :مطالعات نویسندگان.1397 ،
جدول -9تحلیل رابطه شادکامی و جهتگیری مذهبی درونی
تعداد

مینیمم

ماکزیمم

میانگین

انحراف معیار

دسته بندی جهت گیری مذهبی بیرونی
کم

شادکامی

40

66

122

93.96

17.023

متوسط

شادکامی

36

77

135

104.62

14.927

زیاد

شادکامی

44

73

144

111.89

14.538

جهتگیری مذهبی

شادکامی
نمودار -3مقایسه سطح شادکامی و جهتگیری مذهبی درونی و بیرونی -منبع :مطالعات نویسندگان1397 ،

نتیجهگیری:
بررسیهای انجام شده در این پژوهش نشان میدهد که در فضاهای مماومی شاهری و در باین گاروههاای مختلاف
اجتمامی استفادهکننده از اینگونه فضاها ،میزان شادکامی و چگونگی جهتگیری مذهبی شهروندان با یکدیگر ارتباط معناادار و
مثبت دارند .این بدان معناست که از میان شهروندان حاضر در فضاهای ممومی شهری افارادی کاه دارای احساساات ماذهبی
هستند ،شادترند و کمتر دچار ناامیدی و افسردگی میشوند .معنویت و احساسات مثبت از جمله مواملی هساتند کاه امیاد باه
زندگی را در افراد افزایش می دهند و منجر به هدفمندی زندگی می شوند .پس طبق نتایج این پژوهش میتوان بیان نماود ،در
بین استفادهکنندگان از فضاهای ممومی شهری ،افرادی که باورهای دینی و مذهبی دارند ،خوشنودترند و همچناین کساانی کاه
شادترند ،باورهای مذهبی ممیقتری دارند .طبق پژوهش آلپورت ،جهت گیری مذهبی به دو بخش درونای و بیرونای تقسایم
شدهاست که در این پژوهش ارتباط شادکامی با جهت گیری مذهبی درونی و بیرونی بررسی شده است .نتایج ،اختالف انادکی
را نمایش میدهد به گونهای که همبستگی جهتگیری درونی باا شاادکامی  46درصاد و همبساتگی جهات گیاری بیرونای و
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شادکامی  32درصد است .که این موضوع نشان دهنده ارتباط بیشتر جهتگیری درونی با میزان شادکامی اسات .جهات گیاری
درونی به معنای ارتباط ممیق و درونی با ذات هستی است ،این بدان معناست که در بین استفادهکننادگان از فضااهای مماومی
شهری ،افرادی که ممیقا احساسات مذهبی دارند ،انسانهای شادتری هستند .با توجه به نتایج حاصله از ایان تحقیاق و وجاود
رابطه معنادار میان میزان شادکامی و جهتگیری مذهبی شهروندان در فضاهای ممومی شهری ،در جدو شاماره  ،10راهبارد-
های طراحی شهری معطوف به متغیرهای شادکامی و جهتگیری مذهبی که بار نایتار شادن تجرباه حضاور شاهروندان در
فضاهای ممومی شهری موثرند ،ارائه شده است.
جدول -10ارائه راهبردهای طراحی شهری معطوف به مولفههای شادکامی و جهتگیری مذهبی و موثر بر غنیتر شدن تجربه حضور شهروندان در فضاهای عمومی شهری
متغیر

مولفه

راهبردهای طراحی شهری در فضای ممومی

احساس شادی و رضایت از

انجام فعالیتهای شادی بخش و گذران اوقات فرا ت در فضای شهری همچون تئاترهای خیابانی ،موسیقی-

زندگی

های خیابانی ،ورزش های گروهی و...
شکلدهی محیطی آرام و فاقد استرس های محیطی همچون سرو صدای اتومبیلها

امید به زندگی و هدفمندی آن

استفاده از رنگهای سرزنده و نورهای جاذب به گونه ای که اضطراب و استرس افراد در فضاهای شهری را
کاهش دهد و منجر به ارتقای سطح آرامش و در نتیجه امید به زندگی افراد شود

اثر گذاری بر رویدادهای

انعطافپذیری فضا و ایجاد قابلیت شناسایی محیط توسط فرد و امکان تغییرات اندک در محیط برای آن ها با

زندگی و محیط

بکارگیری مبلمان متحرک ،فضای سبز قابل افزودن و نگهداری و...

مالقه مندی به همنومان و

ایجاد فضای مکث و جاذب اقراد به منوور افزایش برخوردهای چهره به چهره و بهکارگیری تسهیالت مورد

احساس صمیمیت با آن ها

نیاز فضا همچون مبلمان مناس

و فعالیت های متنوع و جاذب

ایجاد محیط پاک و فاقد آلودگی هوا ،صوت و...
شادکامی

احساس سالمت و تندرستی

افزایش مسیرهای پیاده با کیفیت و کاهش اتومبیلها
ایجاد فضایی که افراد از گروه های سنی و جنسی مختلف امکان انجام فعالیت های ورزشی داشته باشند

احساس تعلق به محیط
تجدید خاطرات

به کارگیری نشانه های شهری در جهت هویت دهی به فضا
به کارگیری مناصر شهری خاطرهانگیز
استفاده از مناصر شهری موثر بر شکلگیری خاطرات جمعی به منوان مثا در طراحی مبلمان ،تزئینات و
جزئیات فضایی
به کارگیری مجسمهها و المانهای شهری که مالوه بر زیباسازی فضا بر افزایش شادکامی افراد نیز موثر
است.

زیبایی

استفاده از گرافیک محیطی و فرم و احجام متنوع که مالوه بر زیباسازی فضا حاوی پیام نیز باشند.
جذابیت وقایع و محیط اطراف
نگرش مثبت به زندگی
تعامالت اجتمامی با دیگران

استفاده از رنگهای متنوع و سرزنده در فضا به گونهای که منجر به آشفتگی و ناآرامی نگردد
رنگهای شاد و سرزنده ،امکان انجام فعالیتهای متنوع و شادی بخش ،امنیت فضا و حضور امن گروه های
سنی وجنسی مختلف ،شکلدهی فضایی به منوور برقراری تعامالت اجتمامی با دیگران
برقراری روابط اجتمامی در فضای شهری از طریق شکلدهی پیاده روهای فعا و تاکید بر شکل گیری
زندگی پیاده و پر جن

و جوش ،اختالط کاربریها

خیابانها و واحدهای همسایگی سرزنده با نور آفتاب کافی ،هوای پاک ،فضای باز ،ساختمانهای طراحی
احساس آرامش و آسودگی

شده مطلوب ،بدون سرو صدای تهاجمی ،با پاکیزگی و ایمنی
به کارگیری موامل طبیعی آرامش بخش همچون آب و پوشش گیاهی و تامین امکانات رفاهی در محیط

شرکت در آیین های مذهبی و
جهت گیری مذهبی

طراحی فضاهای مشخص انعطاف پذیر و چند منووره که در روزهای مشخص امکان برگزاری مراسم

اماکن مذهبی

مذهبی را ایجاد نماید

معنایابی و مفهوم سازی

برقراری تطابق بین محیط ،احساس و قابلیت های ذهنی و ساختارهای فرهنگی افراد

اصالت

شکلدهی محیطی با اصالت و با هویت مذهبی ،تعریف کاربریهای مذهبی دارای قدمت و هویتبخش
تعریف فضاهای مشخص در مکان های ممومی به گونهای که مالوه بر داشتن نوارت اجتمامی امکان

خلوت

استقال فردی و جدایی گزینی از جمع موقتا ایجاد نماید .همچنین استفاده صحیح از رنگ و روشنایی به
منوور حفظ حریم خصوصی ،امنیت ،خلوت و آسایش روانی

تفکر

شکلدهی محیطی آرام با مناصر طبیعی (آب ،گیاه ،نور خورشید) و فاقد آلودگی های محیطی که امکان
برقراری تعامالت اجتمامی و به اشتراک گذاری مقاید را نیز فراهم آورد.
منبع :مطالعات نویسندگان1397 ،
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همچنین با توجه به جدو شماره  ،10میتوان برای نیتر کردن تجربه حضور شهروندان در  4فضای شهری منتخا
شهر مشهد ،راهبردهای طراحی شهری معطوف به متغیرهای شادکامی و جهتگیری مذهبی بدین شرح ارائه کرد :الاف) پیااده-
راه جنت :استقرار کاربری های اوقات فرا ت ،ایجاد تنوع در کاربری ها به گونه ای که جاذب گاروه هاای مختلاف اجتماامی
باشد ،ایجاد تنوع در فعالیت ها از طریق گسترش فعالیت های اختیاری ،استفاده از رنگ های شاد و تنوع در طرح مبلماان هاا،
ایجاد فضاهای مکث ،نشستن ،تماشا ،امکان فعالیت معرکه گیران و دستفروشان ،به کارگیری مجسمه ها و المان های شهری به
منوور زیباسازی فضا ،حفظ و تقویت مناصر هویت بخش و خاطره انگیز جمعی ،استقرار فعالیت هایی که در سامات طاو نی
فعا باشند و نورپردازی مناس

فضا ،استفاده از منصر آب و گیاه در طراحای محایط ،ایجااد فضااهایی باه منواور برگازاری

فعالیت ها و مراسم ویژه .ب) خیابان احمدآباد :استفاده از المان های شهری هویت بخش ،استفاده از ریتم در بکارگیری مناصر
طبیعی به گونه ای که گویای مسیر نیز باشد ،مدم استفاد هاز منصر دکوراتیو و پیچیده در طراحی مبلماان ،ساادگی و خواناایی
احجام دو سمت خیابان به گونه ای که قابل درک برای همگان باشد ،افزایش مرض مسیرهای پیاده به منوور بهباود دسترسای
افراد پیاده ،افزایش پوشش فضای سبز و ایجاد فضاهای مکث در طو مسیر به گونه ای که آرام و فاقد استرس هاای محیطای
همچون سرو صدای اتومبیل باشد ،افزایش ا ذیه فروشیها در طو مسیر .پ) پارک کوهسنگی :گسترش فعالیت هاای شاادی
بخش و گذران اوقات فرا ت همچون تئاتر های خیابانی ،موسیقی های خیابانی ،ورزش های گروهی و ،...اساتفاده از مبلماان
هایی با رنگ های شاد و متنوع ،افزایش آسایش اقلیمی محیط ،استفاده از نشانه های شهری که مالوه بر خوانا نمودن مسیر باه
سمت کوه بر هویت آن نیز بیفزاید ،استفاده از گرافیک محیطی و فرم و احجام متنوع که مالوه بر زیباسازی فضاا حااوی پیاام
نیز باشند .ت) بازار سرشور :افزایش کیفیت کفسازی محیط ،حفظ ارزش های تاریخی و مذهبی بازار ،ایجااد تناوع فضاایی از
طریق شکل دهی فضاهای تفریحی و اوقات فرا ت در مجاورت آن ،ایجاد فضاهای مکث و استراحت و منصار آب در میاناه
مسیر ،به کارگیری مناصر شهری خاطره انگیز ،ایجاد وحدت در طراحی نماها به منوور هویت بخشی به فضا.
در پایان امید است نتایج حاصل از این پژوهش و راهکارهای طراحی شهری ارائه شاده بتواناد زمیناه نایتار شادن حضاور
شهروندان در فضاهای ممومی شهری را فراهم اورد.
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