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Extended Abstract
Introduction
Individual and social happiness and well-being have been one of the most important and
prominent human aspirations in all previous periods. Also, creating a mental image of an ideal
society may be one of the general concerns of all philosophers and social scientists, especially
first philosophers; a society that promises an end to human suffering and paves the way for
paradise on earth. Veenhoven gives the most comprehensive definition of happiness; in that
happiness refers to the degree to which a person judges the quality of his or her overall quality
of life; in other words, happiness means how much a person loves life. Thus, happiness,
although defined to a generally mental and individual feeling, its fluctuations are strongly
influenced by direct and indirect external factors and cannot be imagined apart from them.
According to the Global Happiness Report in 2019, Iran is ranked 118th out of 153 countries. In
the present study, the aim is to investigate and explain the criteria affecting the happiness and
social vitality of citizens in the public spaces of Tabriz. In order to meet this goal, it was
emphasized in the theoretical foundations section that in general, happiness and urban public
spaces affect each other.
Methodology
The present study is a practical one in order to achieve a comprehensive analysis of the
components affecting happiness in public spaces of Tabriz. The approach in this study is
quantitative. To evaluate the developed components in the conceptual model, survey research
and descriptive-analytical methods have been used. In this context, a large share of data is
collected in the form of surveys and questionnaires. In this regard, a questionnaire of 87
questions was developed based on effective identified components on the happiness. The five
selected urban spaces were examined stand on quantitative questions from the questionnaire.
The results are included in SPSS19 software and to analyze and explain the components that
affect the happiness of citizens, factor analysis, regression, Pearson and Enova tests have been
used.
Results and Discussion
The aim of this study is to investigate and explain the effective criteria on the happiness and
social vitality of citizens. In order to reach this goal, it was emphasized in the theoretical
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foundations section that in general, happiness and urban public spaces affect each other.
Accordingly, in this paper and in the data analysis section, the suitability of the proposed model
was investigated to evaluate the criteria affecting people's happiness and social vitality. Initially,
based on factor analysis, 87 effective components were divided into 8 classes. After ensuring
the validity of the model and recognizing the main factors affecting the level of social happiness
and vitality in the selected urban public spaces with regression test and the relationship of these
dimensions with each other, Pearson correlation test was performed. The research findings
indicate that based on the results obtained from statistical studies, all conceptual variables of
research, including dimensions of urban public space quality, physical-ecological dimensions,
perceptual-semantic dimensions, cultural-economic dimensions, social dimensions, mental
dimensions, political-managerial dimensions, individual-personality dimensions have a
significant relationship with the concept of happiness and social vitality. The results show that
in view point of the citizens, the quality of urban space is the most important dimension that has
a more specific role in promoting the happiness and social vitality of citizens and also has the
greatest impact on citizens’ happiness so that should be prioritize in urban space planning.
Conclusion
The results of the study of the average rank of the components affecting the level of happiness
and social vitality of citizens show that satisfaction with family relations has the highest average
rank and the level of satisfaction with government subsidies and government services has the
lowest average rank. Components related to the environment and urban space also have the
lowest average rating of bicycle infrastructure, climate comfort and environmental furniture,
which need planning. And the memorable, readability and adaptability of spaces and spatial
desirability are the highest average. An examination of the level of happiness in selected urban
public spaces shows that there is a significant difference between the dimensions of urban space
quality, physical-ecological dimensions and perceptual-semantic dimensions. In terms of urban
space quality, Laleh Park Complex and Tabriz Grand Bazaar have the highest score. The most
important strategies to improve the quality of happiness in urban public spaces are to focus on
the dimensions of urban space quality, physical-ecological dimensions and semantic perceptual
dimensions. Security is the most significant way to improve the quality of urban space and thus
promote happiness. In the physical-ecological field, access to the park and green spaces is the
most considerable solution. In the perceptual-semantic field, promoting the vitality of urban
space and encouraging activity, presence and communication with space are the most important
and efficient strategy. In the cultural-economic field, creating various cultural programs can be
the most effective way to promote happiness in public urban spaces.
Keywords: Evaluation, Happiness, Social vitality, Urban public spaces, Tabriz City.
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چکیده
اندیشمندان حوزه شهری بر این اصل تأکید دارند که هدف مداخالت طراحی شهری در پروژههای شـهری تغییـر
تجربیات آن فضا برای اسـتفادهکنندگان از آن اسـت .فضـاهای عمـومی شـهری در تـالش بـرای خلـق حسـی
بهیادماندنی و ایجاد شادی در حاضرین در فضا طراحی شدهاند ،بهطوریکه حتی افرادی که از ایـن مراکـز بازدیـد
میکنند میتوانند به استفاده از حواس پنجگانه خود مجموعهای از تجربیات عاطفی کسبشده در فضا را توصـیف
کنند؛ تجربیاتی که نسبت به مکانی دیگر میتوانند بسیار متفاوت باشند .در ایران ،بهجز پژوهشهای اندك ،آنهم
بیشتر با رویکردی روانشناختی و با محور قرار دادن فرآیندهای ذهنی منجر به شادی یا ناشادی ،توجـه درخـوری
به این موضوع نشده است .بر اساس گزارش جهانی شادی در سال  2019ایران از بین  153کشور در جایگاه 118
قرار دارد .در پژوهش حاضر هدف بررسی و تبیین معیارهای اثرگذار بـر شـادی و نشـاط اجتمـاعی شـهروندان در
فضاهای عمومی تبریز میباشد .بهمنظور پاسخگویی به این هدف در بخش مبانی نظری تأکید شد که بهطورکلی
شادی و فضاهای عمومی شهری بر یکدیگر اثرگذارند .یافتههای پژوهش حاکی از این است که بر اسـاس نتـایج
بهدستآمده از مطالعات آماری ،تمامی متغیرهای مفهومی پژوهش ،شامل ابعاد کیفیت فضاهای عمـومی شـهری،
ابعاد کالبدی-اکولوژیک ،ابعاد ادراکی-معنایی ،ابعاد فرهنگی-اقتصادی ،ابعاد اجتماعی ،ابعاد ذهنی ،ابعاد سیاسـی-
مدیریتی ،ابعاد فردی-شخصیتی دارای ارتباط معنادار بـا مفهـوم شـادی و نشـاط اجتمـاعی میباشـند .از دیـدگاه
شهروندان ،بعد کیفیت فضای شهری مهمترین بعدی است که نقش مهمتری در ارتقا شـادی و نشـاط اجتمـاعی
شهروندان داشته و بیشترین اثرگذاری را بر شادی شهروندان ایفا میکنند و بایستی در برنامهریزیهای مرتب با
فضای شهری در اولویت قرار گیرند.
واژگان کلیدی :ارزیابی ،شادی ،نشاط اجتماعی ،فضاهای عمومی شهر ،شهر تبریز.
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مقدمه
شادمانی1و سعادت فردی و اجتماعی ،یکی از مهمترین و پررنگترین آرزوهای انسـان در تمـام دورههـای پیشـین بـوده
است .همچنین ،ساخت یک تصویر ذهنی از جامعه ایدئال ،شاید یکی از دغدغههای عـام تمـامی اندیشـمندان و عالمـان
اجتماعی ،بهویژه اندیشمندان نخستین باشد؛ جامعهای که پایانی بر رنجها و دردهای بشر نوید دهد و بهشـتی را بـر روی
زمین فراهم آورد .البته امروزه تصدیق شده است که هر نظم اجتماعی بهناچار دارای نقاط ضعف و قوتی است که قادر بـه
رهانیدن انسان از تمام رنجها نیست؛ بنابراین میتوان گفت آرزوی یک «جامعه ایـدئال »2کـه رسـیدن بـه یـک «جامعـه
بهینه »3است که در آن نظم اجتماعی ،بهترین فراهمکننده آمیزهای از نتایج مطلوب است .دانشمندان اجتمـاعی پیشـروی
نخستین مانند کنت و اسپنسر ،امیدوار بودند که پژوهش اجتماعی علمی «چیزی باالتر از اندیشه صرف» قوانین اجتماعی
را کشف کرده و مبنایی برای ساخت قیاسی نظامهای بهینه در سازمان اجتماعی فراهم آورد؛ ولی امروزه علـوم اجتمـاعی
به درك کموبیش متفاوتی از فرد و جامعه نائلآمده است .درکی کـه در آن اسـتقرا ،سـاخت جامعـه بهینـه را امکانپـذیر
میسازد ( .)Mousavi,2013:15جامعترین و درعینحال عملیاتیترین تعریف از شادمانی را وینهون به دست میدهـد:
شادمانی به درجه یا میزانی اطالق میشود که شخص بهوسیله آن درباره مطلوب بودن کیفیت کلی زندگی خود قضـاوت
میکند؛ بهعبارت دیگر ،شادمانی به این معناست که فـرد بـه چـه میـزان زنـدگی خـود را دوسـت دارد (Veenhoven,
 .)1984:153بنابراین شادمانی هر چند با توجه به تعاریف ،بهطورکلی یک احساس ذهنی و فردی است ،ولـی نوسـانات
آن بهشدت تحت تأثیر عوامل مستقیم و غیرمستقیم بیرونی است و جدا از آنها بههیچوجه قابلتصور نیست .شـادمانی در
حوزه علمی از نیمه دوم قرن پیش بهعنوان یک موضوع میانرشتهای مطرحشده و هر رشتهای ،دیدگاه خاصی از شادمانی
را گسترش داده است .روانشناسی آن را بهعنوان ماهیتی مربوط بـه شخصـیت میشناسـد .زیستشناسـی آن را حاصـل
فرایندهای شیمیایی تلقی میکند .فالسفه ،شادمانی را بیشتر در یک زمینه معنوی و اخالقی میبینند و جامعه شناسان آن
را بهعنوان یک وضعیت اجتماعی بازمیشناسند .بهطورمعمول ،شادمانی بهعنوان یک پدیـده نـاب روانشـناختی و فـردی
تعریــف میشــود؛ درحالیکــه جامعــه شناســان ،حــاالت فــردی همچــون شــادمانی را دارای مبنــایی اجتمــاعی میداننــد
( .)Galatzer,2000:502از نظر وینهون نیز علومی که میتواند در ارتباط با شادمانی سهمی داشته باشد ،عبارت اسـت
از :علوم آلفا (بهویژه فلسفه) ،علوم بتا (بهویژه مطالعـات حـوزه سـالمت مـرتب باکیفیـت زنـدگی) و علـوم گامـا (شـامل
روانشناسی ،جامعهشناسی و تا حدی اقتصاد) ( .)Veenhoven,2001:85شادمانی بهعنوان یکی از احساسات ریشـهای
مثبت و بسیار تأثیرگذار بر رفتار و حاالت دیگر فرد ،نقش تعیینکنندهای در تأمین سالمت فرد و جامعه دارد .هرچند یکی
از عوامل افزایشدهنده میزان شادمانی در سطح فردی و جمعی را ،باال بـردن سـطح کیفیـت زنـدگی و توسـعه در ابعـاد
مختلف آن میدانند ،ولی این رابطه در جهت عکس آن نیز بهطور کامل مصداق دارد .شادمانی به دلیل اینکه همـواره بـا
خرسندی ،خوشبینی و امید و اعتماد همراه است ،میتواند بهعنوان یک کاتالیزور ،نقش شتابدهندهای در فراینـد توسـعه
یک جامعه داشته باشد .همچنین در نقطه مقابل ،نبود شادمانی در یک جامعه منجر به ایجاد فضای سرد و بستهای خواهد
شد که قادر به تأمین حداقل انرژی عاطفی الزم برای نوآوری و پیشرفت نخواهد بود (اینگلهـارت .)12 :1372،در جامعـه
ایران ،هرچن د هنوز نبود شادی به لحاظ بین االذهانی یک مسئله اجتماعی به شمار نیامـده اسـت و همچنـان آسـیبهای
اجتماعی نظیر جرم ،طالق ،فساد ،خشونت ،اعتیاد و غیره ،در صدر مسائل اجتماعی در این حوزه بازشناخته میشـود ،ولـی
باید گفت این مسائل همگی وجه منفی همان چیزی است که توجه و تمرکز بر وجه مثبـت آن (کـه احسـاس شـادمانی،
بخشی از آن را تشکیل میدهد) ،میتواند تا حد قابلتوجهی از میزان و آثار مخرب این آسیبها بکاهد ،و عالوه بر آن ،با
ایجاد فضایی بانشاط و امیدبخش در میان افراد جامعه ،جایگزینهای جدید و پویایی را برای توسعه او پیشـرفت پیشـنهاد
کند .روان شناسان نیز تقابل میان این دو وجه را با عنوان روانشناسی مثبت4و روانشناسی منفی5یادکرده ،بـر لـزوم ایـن
1. Happiness
2. Ideal Society
3. Optimal Society
4. Positive psychology
5. Negative Psychology
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پارادایم شیفت1تأکید میکنند ( .)Mousavi,2013:17یکی از راهکارهـای برونرفـت از ایـن چـالش و احیـای مجـدد
فضاهای شهری ،توجه به بح سرزندگی این فضاها است .سرزندگی بهمثابه یکی از ویژگیهای کیفیت فضـای شـهری؛
همان ادراك مثبتی است که بهوسیله مردمی که در یک فضا زندگی میکننـد شـکل میگیـرد( .طهماسـبی و همکـاران،
 .)2 :1399تمامی مطالعات بر این اصل تأکید دارند که هدف مداخالت طراحی شـهری در پروژههـای فضـاهای عمـومی
شهری تغییر تجربیات آن فضا برای استفادهکنندگان از آن است .فضاهای عمومی شهری در تـالش بـرای خلـق حسـی
بهیادماندنی و ایجاد شادی در حاضرین در فضا طراحیشدهاند ،بهطوریکه حتی افرادی که از این مراکـز بازدیـد میکننـد
میتوانند به استفاده از حواس پنجگانه خود مجموعهای از تجربیات عاطفی کسب شه در فضا را توصیف کننـد؛ تجربیـاتی
که نسبت به مکانی دیگر میتوانند بسیار متفاوت باشند ( .)Sepe,2017:364پژوهش در مورد عوامل مؤثر بر شـادمانی
در دهه  1980تا آنجا پیش رفت که کاستا و مک کرا مدعی کشف ژن شادی شدند .این دو روانشناس شادمانی را عمـدتاً
به برونگرایی و ثبات هیجانی مربوط ساختند و ازآنجاکه این ویژگیهای شخصیتی نیز تا حد زیادی مبنای ژنتیـک دارنـد،
ادعای فوق مطرح شد( .آیزنک )78 :1990،ین ادعا به پژوهشهای این حوزه سـرعت بیشـتری بخشـید و اکنـون تعـداد
زیادی از متغیرهای مؤثر بر شادمانی کشفشدهاند.
بنا بر تحقیقات اولیه مشاهده شد که تاکنون بررسی مبنی بر سنجش شـادی در فضـاهای عمـومی شـهر تبریـز صـورت
نگرفته و در برخی موارد اندك به بررسی کیفیت زندگی ( )QOLپرداختهشده است؛ این موارد گواه بر نوآورانه بودن ایـن
تحقیق بود و دلیل اصلی انتخاب موضوع تحقیق را میتوان نزول متوالی سطح شادی در فضاهای عمومی شهر تبریز بـه
دلیل ساختوسازهای ناشی از مطالعات اشتباه سازمانی بیان داشت.
پیشینه صورت گرفته در ارتباط با موضوع پژوهش نشان میدهد که ،در ایران ،بهجز پژوهشهای اندك ،آنهم بیشـتر بـا
رویکردی روانشناختی و با محور قرار دادن فرآیندهای ذهنی منجر به شادی یا ناشادی ،توجه درخوری به ایـن موضـوع
نشده است ( .)Mousavi,2013:22این در حالی است که شادی زمینههای پررنگی در تـاریخ ایـران باسـتان داشـته و
شادی بهمثابه الگوی فرهنگی غالب نیایشهای دینی از مهمترین بخشهـای زنـدگی روزمـره بـوده اسـت ( Orojnia,
 .)2013:6بــر اســاس گــزارش جهــانی شــادی در ســال  2019ایــران از بــین  153کشــور در جایگــاه  118قــرار دارد
( .)Helliwell et al,2020:21مطالعات و تجربیات جهانی نشان میدهد که کیفیت شهر و فضاهای عمـومی شـهری
عاملی کلیدی در شادمانی بوده و از طریق ایجاد فضاهایی بانشـاط و سـرزنده میتـوان زمینهسـاز شـادی شـهروندان در
مقیاسـی فراتـر از فضـاهای عمـومی شـد ( .)Samavati & Ranjbar,2017:4ایـن نـوع ارتبـاط عمـدتاً در رابطـه
باکیفیتهای پایه فضاهای عمومی شهری رخ میدهد و میتوان شاد بودن را کیفیتی پایه در بررسـی فضـاهای عمـومی
شهری دانست ( .)Samavati & Ranjbar,2018:5وزیری و دیگران ( )2015نیز در پژوهشی به بررسی شاخصهای
تعیینکننده مفهوم شادی در طراحی پاتوقهای منطقه شهری در اردبیل پرداختهاند که شادی را در دو حوزه کلی عـاطفی
و شناختی موردبررسی قرار دادهاند و کیفیتهای سرزندگی و رضایتمندی فضایی ،عملکـردی و اجتمـاعی را کلیـد اصـلی
شادی در پاتوقهای شـهری میداننـد ( .)Vaziri,2015:8نتـایج مطالعـه سـماواتی و رنجبـر ( )2017نشـان میدهـد
معیارهای پیاده مداری ،عناصر محیطی (مانند مبلمان) و انسجام و پیوستگی فضا مهمترین شاخصهای کالبدی مـؤثر بـر
ارتقای شادی در فضاهای عمومی شهری هستند ( .)Samavati & Ranjbar,2017:5چـارلز مونتگـومری در کتـاب
"شهر شاد ،دگرگون کردن زندگیهایمان از طریق طراحی شهری" به مسئولیتهای شهری :به حداکثر رساندن رفاه و به
حداقل رساندن ناراحتی اجتماعی ،دادن یک آزادی واقعی به مردم جهت انتخاب نحوه زندگی و حرکـت آنهـا در جامعـه،
تقویت مکانیسمهایی برای مقاومت در برابر شوكهای اقتصادی و زیستمحیطی ،تخصیص فضا و خـدمات بـرای ایجـاد
فرصت برای حرکت و شاد زیستن و ایجاد رواب معنادار میان شهروندان و همدلی و همکاری میان آنها؛ جهت تبدیل به
یک شهر شاد اشاره میکنـد ( .)Montgomery,2013:53در تحقیقـی دیگـر ،تـواروگ و زولتیسـک چهـار شـاخص:
بهداشت و ایمنی ،پذیرش بهعنوان عضوی از جامعه ،تحرك و حضور داشتن را جهت به وجود آمدن جامعـهای شـاد الزم
میدانند ( .)Twaróg & Szołtysek,2018:8براوو ( )2012در پژوهشی با عنوان «پیگیری شـادی در شـهر اروپـای
1. Paradigm Shift
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معاصر» به این نتیجه رسید که شهر نشانه پیگیری شادی عمومی است ،هدف دستیابی به شادی ساکنین بود .معماران به
یک رویکرد جدید نیاز دارند که بتواند مسائل طراحی شهری را بـا رفتـار عـادی انسـانها در داخـل شـهر ترکیـب کنـد.
درگذشته ،معماران و برنامهریزان شهری نقش مهمی داشتند و هدف آنها این بود که با تغییر شرای زنـدگی بـه شـادی
برسند .باالس و دورلینگ ( )2013پژوهشی با عنوان «جغرافیـای شـادی» انجـام دادهانـد متوجـه شـدند کـه عـالوه بـر
ویژگیهای فرهنگی ،تعدادی عوامل جغرافیایی وجود دارد که بر احساس شادی افراد تأثیر میگذارد .مانند محی فیزیکی
و نابرابریهای اجتماعی و فضایی .برای اینکه میزان شادی ذهنی «فردی»« ،خانوار» یا «محی » ،مشخص شـود ،یـک
رویکرد جامع جغرافیایی نیاز است .زنگ زرین ( )2014در پژوهش خود «جنبههای فیزیکی و اجتماعی سرزندگی» به ایـن
نتیجه رسید که شاخص ارتباط و در دسترس بودن از دیدگاه مردم مهمترین مواردی است که بر شـادی تـأثیر میگـذارد.
شاخصها با توجه به برنامهریزی شهری ترتیب داده شوند تا انگیزه و جذب مردم بیشتر شود .میرزایی و همکاران ()2016
در پژوهشی با عنوان «شناسایی شاخصهای شهر شاد» به این نتیجه رسیدند که اگرچه عوامل اجتمـاعی-اقتصـادی بـه
میزان قابلتوجهی بر شادی تأثیر میگذارد ،عوامل محیطی مانند دسترسی به فضاهای سبز میتوانند بر شادی تأثیرگـذار
باشند .رازقی ( )2017در پژوهش «تأثیرات شهری بر روحیه ساکنان در مناطق جدید و قدیمی؛ اصفهان» بـه ایـن نتیجـه
دستیافت که نمادهای شهری میتوانند موجهای مختلف احساسی مانند شادی ،غم و اندوه ،اضطراب و سـرزندگی آن را
ایجاد کنند .عدم هماهنگی ،عدم تناسب ،سردرگمی ،موجب استرس و عدم آرامش در شهر میشود .ناسازگاری در شـکل،
قد ،رنگ و مواد مهمترین عوامل مؤثر بر روان شهروندان است .ساختمانهای تاریخی نسـبت بـه سـاختمانهای معاصـر
شادی باالتری دارند .عیسی زاده و واحدانی ( )2017در پژوهش خود با این عنوان «نقـش فضـاهای شـهری در افـزایش
سرزندگی» به این نتیجه رسیدند که مردم به یک جامعه پر جنبوجوش نیاز دارند تا بتوانند فضاهای شهری را به فضـای
برای رواب اجتماعی سالم و افزایش امنیت ذهنی تبدیل کنند و یک فضای شاد با برنامهریزی مناسب و مطـابق بـا نیـاز
مردم بهمنظور فرار از مشکالت ،اختالالت و استرس روانی ایجاد کنند .کریمی و همکاران ( )2018در مطالعـهای بـا ایـن
عنوان «نقش عوامل فضایی در ارتقاء سرزندگی و شادی» به این نتیجه دست یافتند که امنیت ،خوانایی ،زیبـایی بصـری،
فعالیتهای  24ساعته ،تعامالت اجتماعی ،سرزندگی و شادی ،احترام ،تجارب دلپذیر ،روابـ دوسـتانه و اجتمـاعی شـدن
استفاده کردند .استفاده از رنگهای طبیعی و شاد؛ ایجاد فضایی برای گفتگو بین پیادهروهـا ،ماننـد فضـاهای نشسـته بـا
مبلمان انعطافپذیر پیشنهاد میکنند .در تحقیقات پیشین همانگونه که ذکر شد بیشتر بر روی منـاطق شـهری کارشـده
است؛ این در حالی است که تأکید تحقیق حاضر بر روی فضاهای عمومی شهری است ،که تاکنون در تحقیقات داخلی به
آن پرداخته نشده است .همچنین یکی از نقاط برجسته پژوهش حاضر نسبت به پیشینه پژوهش ،در نظر گرفتن عوامـل و
متغیرهایی است که در تحقیقات پیشین کمتر به آن پرداختهشده است .در حالت کلی هدف ایـن پـژوهش تبیـین مفهـوم
شادی در فضاهای عمومی شهر تبریز و در حالت خرد به دنبال سنجش آن با استفاده از معیارهای ذهنی و عینی در چنـد
فضای عمومی گزیده (مجتمع تجاری الله پارك ،بازار بزرگ تبریز ،پیاده راه تربیت ،کافههای خیابانی فلکه بزرگ ولیعصر
و پارك ائل گلی) میباشد .نگاه موشکافانه به مؤلفههای تأثیرگذار در شادی و نشاط در فضاهای عمومی ایـران و بـهویژه
شهر تبریز میتواند زمینه را برای ارائه راهکارهای مؤثر در زمینه ارتقای شادی و نشاط در فضاهای عمومی فـراهم آورد.
همچنین این پژوهش ضمن تبیین مفهوم شادی و نشاط اجتماعی در فضای عمـومی شـهر معاصـر ایرانـی توسـ نظـر
اندیشمندان این حوزه ،به دنبال یافتن شاخصهای شهر شاد و کاربست آن بـه فضـاهای عمـومی شـهر تبریـز بـهعنوان
مهرهای مهم که تاکنون نادیده گرفتهشده و در نتیجه آن ناکارآمدی فضاهای عمومی شهری را شـاهد هسـتیم؛ را هـدف
خود قرار داده است.
مبانی نظری
در زبان انگلیسی ،واژه ( happyشاد و خوشـحال) بـه عنوان صـفت بـه معنـای خوشـبخت و خوششـانس 1،خـوشیمن2،
1. Fortunate
2. Lusy
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خوشایند 1،رضایت 2،خشنودی3تعبیر میشـود ( .)Lu,2001:407در لغتنامـه آکسـفورد4شـادی معـادل  Happinessبـا
تعریف "راضی بودن از اینکه چیزی خوب یا درست است" و معادل با واژه  satisfactionآمده است .شادی را میتـوان
مترادف با بهزیستی 5در نظر داشت بدینصورت که بهزیستی وابسته به شادی است و شـادی وضـعیتی از زنـدگی تعریـف
میشود ( .)Pringle et al,2019:11هر دو این مفاهیم وابسته به یکدیگرند؛ شکل زیر بیانگر ارتبـاط ایـن دو مفهـوم
است:

شکل شماره  .1اصطالحات استفادهشده برای تعریف بهزیستی و شادی ،منبع)Pringle et al,2019:11( :

درگذشتههای دور ،برداشت افراد از شادی ،مترادف با مفهوم شانس بود؛ بدین معنی که نیروهای خارجی ،شخص را تحت
تأثیر قرار داده و او را به انجام کاری وادار می کنند .اما امروزه این باور تا حدود زیادی تغییر کرده و جای خود را به
مسئولیت و تعقل شخصی داده است ( .)McMahon,2006:32به اعتقاد فیلسوفانی چون جان الك6و جرمی بنتهام7
شادی مبتنی بر وقایع لذتبخش است ( .)Eysenck,1990:84از دوران باستان این تصور وجود داشته که شادی
به عنوان یک ارزش بدیهی ،بخش اساسی در زندگی انسان است .به اعتقاد پاسکال همه مردم به دنبال شادی هستند و
هیچ استثنایی وجود ندارد .اما ابزاری که آنها ممکن است استفاده کنند ،به نسبت تالش و هدف متفاوت است
( .)Pascal,1995:45وین سامنر پیشنهاد میکند که برای افراد شادی و یا ناخشنودی ،پاسخ فرد به یک موضوع در
شرای زندگی میباشد ( .)Sumner,1999:156شادی اغلب تلفیقی از رضایت ،خشنودی ،آرامش ذهنی ،عاطفه ،و
احساس مثبت درباره زندگی تعریف میشود؛ طوری که در قالب این ترکیب همواره زندگی بهسوی بهتر شدن پیش
میرود ( .)OTT,2005:341شادی یعنی احساسات مثبت زیاد ،رضایت باال از زندگی و احساسات منفی نادر داشتن .این
سه فاکتور ،سه عامل مهم در بهزیستی میباشند ( .)Lyubomirsky et al,2005:112بههرحال ،مفاهیمی چون
شادی ،خوشبختی ،رضایت از زندگی ،خیلی اوقات بهعنوان مترادف بهکاربرده میشود ( ;Easterlin,2004
.)McGillivray et al,2006; Bruni et al,2007

شکل شماره  .2مفهوم شادمانی ،منبع)Samavati & Ranjbar,2017:4( :

1. Pleasure
2. Contentment
3. Satisfaction
4. Oxford dictionary
5. Well-being
6. John locke
7. Geremy Bentham
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یکی از مفاهیم ب سیار نزدیک به شادمانی ،مفهوم خوشبختی ذهنی است .به نظر داینر شادمانی همـان خوشـبختی ذهنـی
است .رضایت از زندگی بهعنوان بخشی از مفهوم خوشبختی ذهنی ،به ارزیابی کلی فرد از کیفیـت زنـدگیاش بـر مینـای
معیار خاص خودش اشاره دارد .لوکاس1و همکاران ( )2006تئوریهای از پایین به بـاالی خوشـبختی بیـان میکنـد کـه
جمع رویدادهای شاد زندگی است که منجر به یک زندگی شاد میشود (.)Mousavi,2013:34

حیطه
خود
خانواده
همساالن
سالمت
مالی
کار
فراغت

جدول شماره  .1مؤلفههای خوشبختی ذهنی ،منبع( :موسوی)35 :1392،
مؤلفه عاطفی
مؤلفه شناختی
عاطفه منفی
عاطفه منبت
دیدگاه افراد مهم درباره زندگی شخص
افسردگی
شادمانی
دیدگاه افراد مهم درباره زندگی شخص
اندوه
شفع
رضامندی از زندگی فعلی
حسادت
سرخوشی
دیدگاه افراد مهم درباره زندگی شخص
خشم
افتخار
رضامندی از گذشته
فشار روانی
عاطفه
رضامندی از آینده
گناه یا شرمساری
شادی
میل شدید به تعبیر زندگی
اضطراب
خشنودی
رضامندی از زندگی فعلی

بهطورکلی میتوان گفت نخستین ویژگی مفهوم خوشبختی ذهنی ( )SWBاین است که این مفهوم از پایه ذهنـی اسـت
( .)Diener,2000:34دومین ویژگی این سازه آن است که  SWBباال با غیاب عاطفه منفی همـراه اسـت و همچنـین
حضور عاطفه مثبت؛ بنابراین ،نبود احساس بد در زنـدگی متـرادف بااحسـاس خـوب نیسـت؛ هرچنـد کـه ایـن دو دارای
همبستگی شدیدی با هم هستند .سومین ویژگی  SWBآن اسـت کـه عـالوه بـر دارا بـودن احسـاس مثبـت و منفـی،
دربرگیرنده شاخص رضایت از زندگی نیز هست .درك رضایت میتواند بهطورکلی با ارجاع به رضایت از حوزههای مهـم و
مشخصی از زندگی ساخته شود ( .)Bostic,2001:356زمینه در حال رشدی از ادبیات علـوم اجتمـاعی وجـود دارد کـه
تحلیلهایی از اندازهگیریهای ذهنی کیفیت زندگی مانند شادمانی ذهنـی بـهویژه رفـاه و خوشـبختی ارائـه میدهـد .در
سالهای اخیر تالشهای بیشماری برای تعریف ،اندازهگیری و تحلیل شادی در زمینههای مختلـف و مربـوط بـه طیـف
وسیعی از رشتهها ،از علوم اعصاب و روانشناسی تا فلسفه و اقتصاد انجامشده اسـت .تعـدادی نظریـه و روش انـدازهگیری
شادمانی ذهنی و خوشبختی به وجود آمده است .بهویژه ،استفاده از پرسشهای شـادمانی در بررسـیهای جمعیتـی رو بـه
افزایش است و بیان میشود که "علم شادی" باهدف اندازهگیری شادی ،تعیین عوامـل اصـلی مـؤثر بـر آن و مشـخص
کردن اهمیت نسبی هریک از آنها در حـال ظهـور اسـت .بدنـهای از پژوهشهـای بینرشـتهای در ارتبـاط بـا عوامـل
تعیینکننـده شـادمانی و خوشـبختی بهسـرعت در حـال تولیـد اسـت ( ;Dolan et al,2011; Frey et al,2002
 .)Huppertet al,2005; Layard,2005خوشبختی ذهنی یا شادی در جوامع امروزی ارزش باالیی پیـداکرده اسـت.
نهتنها مردم در تالش برای شادمانی بیشتر هستند بلکه رشد روزافزونی نیز در حمایت از این ایده که حکومتهـا بایسـتی
باهدف قرار دادن آفرینش شادی بیشتر و سیاستهای عمـومی مناسـب سـطح شـادی را افـزایش دهنـد ( Easterlin,
 .)2003; Bookwalter,2012; Liltsia et al,2014با توجه به گستردگی شادی ،رویکردهای مختلفـی راجـع بـه
شادی نیز وجود دارد که این رویکردها پیرامون بروز شادی و عوامل تأثیرگذار بر بروز شادی میباشند بهگونهای که در هر
علمی شادی به گونه خاصی برای افراد به وجود میآید ،بر اساس دید علمی به شادی میتوان سه رویکـرد در رابطـه بـا
شادی در نظر گرفت که شامل موارد زیر است:

1. Lucas
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جدول شماره  .2بررسی رویکردهای مختلف با شادی ،منبع( :ربانی و همکاران1391،؛ آرگایل)1383 ،
افزایش شادی
نتیجه رویکرد
تعریف شادی
رویکرد
از دیــد علــم زیستشــناختی ،شــادی شــادی بهوســیله انتقالدهنــدههای میتوان با فعالیتهای شادیآفرین
رویکرد
به تحریک محركها افزوده شـود
بهواسطه اندام و محركهای انسـانی بـه عصبی ایجاد میشود.
زیستشناختی
و باع افزایش شادی گردد.
وجود میآید.
شادی تولید تفکر انسان و بازتـاب ادراك پیشرفت منطقی در جهت رسـیدن تفکر مثبت انسـان باعـ افـزایش
رویکرد
روانشناختی و و آگاهی از تمایز بین واقعیتهای زندگی بــه هــدف را مطــابق بــا شــادی شادی میشود.
میدانند.
و ایده آلهای فرهنگی اجتماعی است.
اجتماعی
شادی و غم انسان تا حـد زیـادی تحـت شــادی امــری اســت کــه در بســتر در اجتماع شاد احساس شادی نیـز
رویکرد
اجتماع حاصل میشود و در همـان افزایش پیدا میکند.
تأثیر رواب با دیگران قرار میگیرد.
جامعهشناسی
بستر نیز از بین میرود

مونتگومری بهعنوان یکی از پیشگامان ،طی انتشار کتاب "شهر شاد ،دگرگـون کـردن زنـدگیهایمان از طریـق طراحـی
شهری "1در سال  2013یک نسخه پایه برای شادی شهری پیشنهاد میدهد کـه از مطالعـات فیلسـوفان ،روان شناسـان،
دانشمندان مغز و متخصصان اقتصاد شادی استخراجشده است .مطالعه مونتگـومری از نخسـتین مطالعـاتی اسـت کـه بـا
عنوان کامل شهر شاد منتشرشده است .بر اساس دیدگاه وی ،یک شهر پس از تأمین نیازهای اولیه ماننـد غـذا و مسـکن
بایستی به ما آزادی واقعی ،حرکت و ساخت زندگی که آرزو داریم را ارائـه دهـد .همچنـین بـه شـیوهای عادالنـه ،فضـا،
خدمات ،امکانات ،لذت و تفریح ،سختی و هزینـه را بـه افـراد مختلـف اختصـاص دهـد (.)Montgomery,2013:23
ریچــارد مونتزومــا بیــان میکنــد کــه یــک شــهر دقیق ـاً خالصــه آن چیــزی اســت کــه مــردم دربــاره آن میاندیشــند
( .)Rhinehart,2009; Montgomery,2007این موضوع به تأثیر شهر بر ادراکات کلی ذهنی افراد اشاره دارد .فرم
شهرها و ساختمانها میتوانند به تغییرات اساسی در رفتار ،افزایش شادی ،افزایش تعامالت اجتماعی و مانند آنها منجـر
شوند ( .)Rappaport,1997:123شادی یک مفهوم جمعـی اسـت کـه همـه عناصـر سیسـتم شـهر را در برمیگیـرد
( .)Costanza et al,2008:87مونتگومری در بررسی عوامل محیطی بر شادی ،شهر شاد را شـهری کمکـربن و سـبز
میداند که از ما حفاظت میکند ( .)Montgomery,2013:90اینکه فضای سبز میتواند هم در محی های روستایی و
هم شهری اثرات مثبت بر سالمت و نشاط شهروندان داشته باشد شناختهشده اسـت ( Seresinhe et al,2019; Qin
;et al,2013; Maas et al,2006; Lee & Maheswaran,2011; Ambrey & Fleming,2013
 .)Sullivan,2014شادی شهری در سه سـطح محلـی ،ملـی و منطقـهای کـاربرد دارد کـه ادراك شـادی در شـهر در

مقیاسهای گوناگون را فراهم میکند.

شکل شماره  .3سطوح شادی شهری ،منبع(Samavati & Ranjbar,2017:5) :

1. Happy city: transforming our lives through urban design
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مفهوم مکان بهعنوان یک مفهوم کلیدی در طراحی شهری در ادبیات شادی رسوخ پیداکرده است .چارلز الندری با تأکید
بر ارزش احساسات یک پروژه مکانی در شکلگیری مکان ،این نکتـه را اشـاره میکنـد کـه امـروزه ،ادراك و احساسـات
شخصی ،اولویت پایینی در ساخت مکان دارد ( .)Landry,2008:234رابطه بین شادی و مکان با شناسـایی دو مفهـوم
است :شادی و مقیاس ،شادی و دلبستگی مکانی ( .)National Research Council,2000:45ریچارد فلوریدا نیـز
به تأثیرات حس تعلـق و دلبسـتگی بـه مکـان بـر شـادی تأکیـد میکنـد ( .)Florida,2008:190بـهنوعی در کنـار
ویژگیهای کالبدی محی  ،کیفیتهایی که ماهیت غیر کالبدی داشته ولـی در ارتبـاط مسـتقیم بـا محركهـای کالبـدی
هستند ،عوامل مهم مؤثر بر شادی هستند که زمینه ارتباط با ابعـاد ذهنـی شـادی را فـراهم میکننـد .سـرزندگی نیـز از
ضروریات یک شهر سالم و پایدار است .فضاهای عمومی شهری همواره بستری برای تحقق و تجلی سرزندگی در شهرها
بودهاند (فصیحی و همکاران .)11 :1398،عالوه بر ابعاد عینی ،شاخصهای ذهنی نیز میتوانند بر شادی تأثیرگـذار باشـند
( .)Ballas,2013; Lyubomirsky et al,2005; Islam et al,2009, Nisbet et al,2011نظریـهپردازان در
تحلیل بعد ذهنی مفهوم شادی به دو مؤلفه شناختی و عاطفی اشاره نمودهاند .مؤلفه شناختی بر رضایت فرد ارزیـابی فـرد
مبتنی بر استانداردهای ذهنیاش و مؤلفههای عاطفی بر هیجانانگیزی تعادل بین هیجانات مثبـت و منفـی اشـاره دارنـد
( .)Argayle,1997; Lu,1997; Diener,2000انواع رضایتمندی نیز در قالب رضایتمندی از سطح درآمـد ،شـغل
و مسکن ،رضایتمندی از وضعیت دسترسی و حملونقل مناسب ،رضایت از شرای زنـدگی ،رضـایت از سـطح سـالمتی
موردتوجه قرارگرفته است (.)Diener,2004; Argayle,1997; Dolan et al,2011; Frey & Stutzer,2002
فراتر از ابعاد عینی و ذهنی تأثیرگذار بر شادی در فضای شهری ،پارهای از مطالعات ،شاخصهای اجتمـاعی _اقتصـادی و
سیاسی یک جامعه را بر شادی افراد در شهرها تأثیرگذار میدانند؛ که معیارهای دموکراسی ،ثبـات اقتصـادی و سیاسـی و
برابری و عدالت در این گروه قرار دارند ( .)Samavati,2018:6بر اساس نگاه جامع به ادبیات موضـوع مـدل مفهـومی
زیر را میتوان در تبیین مفهوم شادی در فضاهای عمومی شهری ارائه داد.

شکل شماره  .4شاخصهای تبیینکننده شادی در فضاهای عمومی شهری

روش پژوهش
پژوهش حاضر تحقیقی کاربردی در جهت دستیابی به تحلیلی جامع از مؤلفههای اثرگذار بر شـادی در فضـاهای عمـومی
شهر تبریز می باشد .رویکرد موردنظر در این پژوهش ،رویکردی کمی است .جهت ارزیابی مؤلفههای تدوینشـده در مـدل
مفهومی از روشهای پژوهش پیمایش و روش توصیفی تحلیلی استفادهشده اسـت .بـهمنظور انتخـاب تعـداد نمونـههای
شهروندان ،ابتدا حجم جامعه یعنی شهروندان ساکن در شهر تبریـز ،کـه در آمـار سـال  ،1395در حـدود  1724368نفـر
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میباشد در فرمول کوکران وارد گردید ،حجم نمونه موردبررسی عدد  383/914نفر به دسـت آمـد کـه معـادل  384نفـر
میباشد .همچنین برای تعمیمپذیری مناسب تحقیق الزم بود تا نظرات گروههای مختلف (زنان ،جوانان ،گروههای سـنی
مختلف و غیره) ثبت شود .در این زمینه ،سـهم بزرگـی از دادههـا در قالـب پیمـایش و پرسشـنامه و بـه روش تصـادفی
جمعآوریشده است .در این راستا ،پرسشنامهای  87سؤالی بر مبنای مؤلفههای شناختهشده اثرگذار بر میزان شادی تدوین
شد .روایی پرسشنامه نیز توس  20نفر از گروه خبرگان که تاکنون در این زمینه مطالعه داشـتهاند بررسـی شـد و بعـد از
تأیید روایی توس این گروه با آزمون کرونباخ پایایی پرسشنامه موردسنجش و بررسی قرار گرفت .نتیجه آزمون برابـر بـا
 0/889و به معنای ارتباط و همبستگی مناسب سؤاالت پرسشنامه میباشـد .شـاخصهای استفادهشـده در قالـب جـدول
شماره  3آورده شده است .پنج فضای شهری منتخب بر اساس سؤاالت کمی پرسشنامه ،موردبررسی قرارگرفتهانـد .نتـایج
در نرمافزار  SPSS19واردشده و جهت شناسـایی و تبیـین کمـی مؤلفـههای اثرگـذار بـر میـزان شـادی شـهروندان از
آزمونهای تحلیل عاملی ،رگرسیون ،پیرسون و آنوا استفادهشده است.

گروه

معیار
شخصیتی
اســـتفاده از زمـــان و
اوقات فراغت

عام فردی

رضایت شغلی
سالمت
شاخصهای عام
مشارکت اجتماعی

اجتماعی

سرمایه اجتماعی
سرمایه فرهنگی
حکومت و سیاست

سیاسی و مدیریتی

آموزشوپرورش
کیفیت زندگی

اقتصادی
فضایی

محیطی

عاطفی و ادراکی

جدول  .3طبقهبندی شاخصهای استفادهشده در پرسشنامه
منبع
شاخصها
درونگرایــی و برونگرایــی ،عــزتنفس ،اعتمادبــهنفسSeligman,2018; Costa & MacCrea, ،
1980; Argyle et al, 1998
رضایت از زندگی ،زندگی هدفمند
تایم خواب ،تایم کـار ،فعالیتهـای هنـری و موسـیقیBiddle & Mutrie,1991; Gross ،
National Happiness,1972
فعالیتهای ورزشی ،فعالیتهـای اجتمـاعی و دوسـتانه،
فعالیتهای مذهبی
تأیید از سوی دیگران ،لذتبخش بودن فعالیـت شـغلیpringle,2019; Seligman,2018; Pollnac ،
et al, 2008
رواب صمیمانه و دوستانه در محل کار
ســالمت جســمی ،ســالمت روانــی ،ارضــای روحــی و ;Pringle,2019; Leyden et al,2011
Salovey et al, 2001
جسمی ،احساسات مثبت و منفی
وضعیت تأهل ،تعـداد فرزنـدان ،سـن ،جنسـیت ،سـطح Blanchflower & Oswald,2008; Frey
& Stutzer,2002; Norman Bradburn,
تحصیالت
2006
سطح رواب سالم اجتمـاعی ،عضـویت در سـازمانها و ;Leyden et al,2011; Field,2003
Sanoff,2008; Baum,2004; Chang,
باشگاهها ،مثبت اندیشی هویت جمعی
2009; Mannarini,2009
اعتماد متقابل ،همنوع دوسـتی ،ایثـار و ازخودگذشـتگیRichards,2000; Dolan et al,2008; ،
Toy,2007; Leung et al,2010
رواب خانوادگی پایدار
Flora, 2008; Csikszentmihalyi,1975
سبک زندگی ،تنوع فرهنگی ،وجود برنامههای فرهنگـی
متنوع ،وجود کاربریهای فرهنگی (سینما و )...
Leyden et al,2011; Gross National
اعتماد به عملکرد دولت ،سطح خدمات
Happiness,1972
سطح خدمات آموزشی ،ارزشدهی به سطح تحصیالتLeyden et al,2011; Gross National ،
Happiness,1972
سطح دانش افراد
;Ballas,2013
Gross
درآمد خوب ،رضایت از خانواده ،سطح یارانههای دولتـی National
Happiness,1972
و حمــایتی (بیمــه و  ،)...ســطح خــدمات بهداشــتی و
سالمت ،سطح امنیت جامعه ،کالبد خوب مسکن ،سـطح
فضاهای سبز درونشهری ،فرصـتهای شـغلی ،تعـداد
سفرهای دون شهری ،تعداد سفرهای برونشهری
سطح هزینهها نسبت به درآمد ،دسترسی به خدمات
امکانات تحصیلی ،توزیع مناسـب ثـروت ،سیاسـتهای
اقتصادی دولت
مطلوبیت ،محرمیت ،انسـجام ،خوانـایی ،خـاطرهانگیزیSepe,2017; Ballas et al,2007; Gross ،
National Happiness,1972
امنیت ،هویت مکان ،عدالت ،آزادی
;Pringle,2019
اضطراب یـا آرامـش ،عصـبانیت ،احسـاس بیارزشـی و ;Montgomery,2013
Gross National Happiness,1972
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اکولوژی

عملکرد

ناامیدی ،سرزندگی ،فعال بودن ،غنای حسـی ،برقـراری
ارتباط با محی  ،تمایل بـه مانـدن در فضـا ،تمایـل بـه
مراجعه مجدد به فضا
دسترسی به طبیعت ،دسترسی به فضای سبز و پاركها،
آسایش اقلیمی (وجود سایبان و  ،)...دسترسی به هـوای
سالم ،دسترسی به منابع سالم ،حملونقل سالم ،امکـان
پیادهروی و دوچرخهسواری
تنــوع کاربریهــا و عملکردهــا ،در دســترس بــودن
کاربریهــا ،ســازگاری بــا گروههــای ســنی و جنســی،
کاربریهای  ،7/24حملونقل عمومی کارآمـد ،مبلمـان
شهری ،نورپردازی ،نفوذپذیری ،جدارههای فعال ،وجـود
المانها و آثار هنری

;Sepe,2017; MacKerron et al,2013
;Lenzen,2013; Cloutiera et al,2014
Zelenski et al,2014; Montgomery,
2013; Gracia Fernando,2013
;Sepe,2017; Leyden et al,2011
Jacobs,1991; Montgomery,2013

متغیرهای مستقل

متغیر وابسته

جدول شماره  .4متغیرهای تحقیق
کیفیت فضایی
ابعاد کالبدی  -اکولوژیک
ابعاد فردی  -شخصیتی
شادی و نشاط در فضاهای عمومی
ابعاد سیاسی  -مدیریتی
ابعاد ادراکی  -معنایی
ابعاد اجتماعی و فرهنگی
مفاهیم ذهنی

محدوده موردمطالعه
در این پژوهش جهت بررسی مفهوم شادی در فضاهای عمومی شهری تبریز پیاده راه تربیت ،فلکه ولیعصـر ،پـارك ائـل
گلی ،مجتمع الله پارك و بازار بزرگ تبریز بهعنوان نمونه موردمطالعه انتخابشـده اسـت .علـت انتخـاب ایـن فضـاهای
عمومی شهری در بررسی مفهوم شادی بر این منطق استوار است که حضور پذیری شهروندان در این فضاها باالتر اسـت
و تنوعی از فضاهای ایستا و پویا را در بردارد

شکل شماره  .1موقعیت منطقه موردمطالعه

بحث و یافتهها
جهت انتخاب حجم نمونه پرسشنامه ،بر اساس جمعیت شهر تبریز ( 1724368نفر در بررسی آماری سال  )1395و فرمول
کوکران 350 ،نفر انتخاب گردیده است 59/4 .درصـد پاسـخدهندگان را خانمهـا و  40/6درصـد آنـان را آقایـان تشـکیل
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میدهند ،همچنین عمده پاسخدهندگان در بازه سنی بین  20تا  30سال میباشند .میزان تحصـیالت بیشـتر پاسـخگویان
یعنی  49/4درصد آنها کارشناسی ارشد و باالتر بوده است.
تحلیل عاملی

در این بخش فضاهای عمومی شـهری منتخـب مـورد تحلیـل و بررسـی قرارگرفتهانـد .ابتـدا بـهمنظور خالصهسـازی و
طبقهبندی  86مؤلفه شناساییشده از روش تحلیل عاملی استفادهشده است تحلیل عاملی ازجمله روشهـای چنـد متغیـره
است که در آن متغیرهای مستقل و وابسته مطرح نیست (زبردست و همکـاران .)34:1392،بـرای اینکـه پـی ببـریم آیـا
میتوان دادههای مربوط به مؤلفههای اثرگذار بر میزان شادی و نشاط اجتماعی شهروندان در فضاهای عمومی شهری را
به چندین عامل تقلیل داد و آیا اینکه خیر ،تمامی این سؤاالت یک مقیاس را میسنجند ،از دو آمـاره  KMOو بارتلـت
استفاده میکنیم .چنانچه مقدار  KMOباالتر از  0/5باشد ،میتوان با اطمینان خاطر از تحلیل عاملی استفاده نمـود ایـن
ضریب در این پژوهش  0/867میباشد .همچنین نتایج آزمون بارتلت که در سـطح خطـای کوچـکتر از  0/01معنـیدار
است ( )Sig=0/000نشان میدهد که ماتریس همبستگی بین گویهها ،ماتریس همانی و واحد نمیباشد .پس از اطمینان
از مناسب بودن دادهها برای انجام تحلیل عاملی ،از چرخش وریمـاکس و یافتـههای جـدول Rotated Component
 Matrixبرای دستیابی به عاملهای معنیدار استفادهشده است .یافتهها نشان میدهد که  8عامل مقدار ویژه بـاالتر از
یک دارند که  %50/867تغییرات "تبیین معیارهای اثرگذار بر شادی و نشاط اجتماعی" را توضیح میدهند.
جدول شماره  .5عوامل استخراجشده همراه با مقدار ویژه ،درصد واریانس و درصد واریانس تجمعی
مقدار ویژه درصد واریانس مقدار ویژه فراوانی تجمعی درصد واریانس
عامل
9/647
9/647
8/200
اول (مفاهیم مرتب باکیفیت فضایی)
17/385
7/638
6/578
دوم (مفاهیم کالبدی-اکولوژیک)
24/445
7/060
6/001
سوم (مفاهیم فردی-شخصیتی)
31/185
6/740
5/729
چهارم (سیاسی-مدیریتی)
35/585
4/400
3/740
پنجم (مفاهیم ادراکی-معنایی)
39/553
3/969
3/373
ششم (مفاهیم اجتماعی)
43/393
3/840
3/264
هفتم (مفاهیم فرهنگی)
46/500
3/107
2/641
هشتم (مفاهیم ذهنی)

این هشت عامل به ترتیب عبارتاند از:
عامل اول ( مفاهیم مرتب باکیفیت فضایی) :این عامل بر اساس ماتریس فیلتر شده نهـایی بـا شـاخصهای در دسـترس
بودن کاربریها ،خوانایی ،هویت فضا ،مطلوبیت برای گروههای مختلف ،امنیت ،تنـوع کاربریهـا ،آزادی عمـل ،انسـجام
فضایی ،عدالت ،خاطرهانگیزی ،مطلوبیت فضایی ،محرمیت فضایی ،کیفیت غذا ،جدارههای فعال و حملونقـل عمـومی در
ارتباط نزدیک است .بر این اساس میتوان عامل اول را تحت عنوان کیفیتهای فضایی نامگذاری نمود.
عامل دوم (مفاهیم کالبدی-اکولوژیک) :این عامل بر اساس ماتریس فیلتر شده نهایی با شاخصهای در دسـترس بـودن
طبیعت ،رضایت از پارك ،کیفیت منابع طبیعی ،امکان دوچرخهسواری ،سوخت پاك ،آسایش اقلیمی ،کیفیت هـوا ،مبلمـان
محیطی ،زندگی شبانه ،کاربری  24ساعته ،هنر عمومی ،امکان پیادهروی و نفوذپذیری همبسته بوده و در ارتبـاط نزدیـک
است.
عامل سوم (مفاهیم فردی-شخصیتی) :بر اساس ماتریس فیلتر شده نهایی با شاخصهای احساس مثبت ،ارضـا روحـی و
جسمی ،رضایت از سبک زندگی ،مثبت اندیشـی ،سـالمت روان ،رضـایت از زنـدگی ،سـالمت جسـمی ،احسـاس منفـی،
اعتمادبهنفس ،رضایت از رواب خانوادگی ،همنوع دوستی ،هدفمندی زنـدگی ،سـطح هویـت جمعـی ،برونگرایـی ،اعتمـاد
متقابل ،عزتنفس همبسته بوده و در ارتباط نزدیک است.
عامل چهارم (سیاسی-مدیریتی) :بر اساس ماتریس فیلتر شده نهایی با شاخصهای رضـایت از خـدمات دولـت ،رضـایت
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اقتصادی ،اعتماد به دولت ،رضایت از یارانه ،رضـایت از خـدمات آموزشـی ،توزیـع ثـروت در جامعـه ،رضـایت از خـدمات
بهداشتی ،رضایت از تحصیل ،امنیت جامعه ،دسترسی به خدمات ،سطح فعالیتهای مذهبی و فضای سبز موجود در شـهر
همبسته بوده و در ارتباط نزدیک است.
عامل پنجم (مفاهیم ادراکی-معنایی) :بر اساس ماتریس فیلتر شده نهایی با شاخصهای سرزندگی ،ترغیـب بـه فعالیـت،
برقراری ارتباط با فضا ،سطح امید ،غنای حسی ،تمایل به ماندن در فضا ،سطح عصبانیت ،سطح اضطراب همبسته بـوده و
در ارتباط نزدیک است.
عامل ششم (مفاهیم اجتماعی) :بر اساس ماتریس فیلتر شده نهایی با شاخصهای حضور در اجتماعات دوستانه ،عضـویت
در سازمانها و باشگاهها ،صمیمیت در محی کار ،سفرهای درونشهری ،رواب اجتماعی ،سطح فعالیتهای ورزشی ،سـفر
برونشهری و دانش فردی همبسته بوده و در ارتباط نزدیک است.
عامل هفتم (مفاهیم فرهنگی) :با شاخصهای برنامههای فرهنگی متنوع ،رضایت از درآمد ،رضایت از مسکن ،رضـایت از
تنوع فرهنگی ،زمان کار و رضایت از خانواده همبسته بوده و در ارتباط نزدیک است.
عامل هشتم (مفاهیم ذهنی) :با شاخصهای ایثار ،لذتبخش بودن شغل ،سطح کیفیت خواب ،میزان تأیید از سوی دیگـر
آن همبسته بوده و در ارتباط نزدیک است.
سنجش رابطه بین مؤلفههای اثرگذار بر شادی و نشاط اجتماعی با یکدیگر (آزمون رگرسیون)

با استفاده از رگرسیون چند متغیر ،محقق میتواند رابطه خطی موجود بین مجموعهای از متغیرهای مستقل با یـک متغیـر
وابسته را به شیوهای مطالعه نماید که در آن ،رواب موجود فیمابین متغیرهای مستقل نیز مورد مالحظه قرار گیرد.

Model
1

R
0/715

جدول شماره  .6خالصه مدل
Adjusted R Square R Square
0/500
0/512

Std. Error of the Estimate
0/776

نتایج حاصله از این جدول حاکی از این میباشد که مقدار ضریب همبستگی ( )Rبین متغیرهـا  0/715میباشـد کـه ایـن
نشان میدهد بین مجموعه متغیرهای مستقل و متغیر وابسته تحقیق ،همبستگی بسیار قوی وجود دارد .خروجـی بعـدی،
جدول ضرایب میباشد ،که میزان تأثیر هر متغیر در مدل را نشان میدهد .در صورتی که سطح معنـاداری کمتـر از 0/05
باشد ( )p<0.05نشانگر وجود رابطه بین متغیرهاست .عدد  Betaنیز نوع و شدت رابطه را مشخص میکند .نتایج نشـان
میدهد که از دیدگاه شهروندان ،این  8بعد کلی بر میزان شادی و نشـاط اجتمـاعی افـراد در فضـاهای عمـومی شـهری
اثرگذار هستند ،در این میان ابعاد کیفیت فضای شهری مهمترین معیار اثرگذار بـر شـادی و نشـاط اجتمـاعی در فضـای
شهری ارزیابیشده است ،پسازآن ابعاد ادراکی-معنایی اثرگذار هستند ،ابعاد سیاسی و مدیریتی نیز با داشتن عالمت منفی
نشانگر رابطه معکوس با میزان شادی و نشاط شهروندان میباشد.

مدل
constant
کیفیت فضای شهری
ابعاد کالبدی-اکولوژیکی
ابعاد فردی-شخصیتی
ابعاد سیاسی و مدیریتی
ابعاد فرهنگی و اقتصادی
ابعاد ذهنی
ابعاد ادراکی-معنایی
ابعاد اجتماعی

جدول  .7ضرایب
ضرایب استانداردشده
ضرایب غیراستاندارد
Beta
Std. Error
B
0/367
-0/644
0/441
0/084
0/712
0/115
0/079
0/173
0/203
0/176
0/493
-0/098
0/083
-0/180
0/143
0/189
0/491
0/152
0/233
0/641
0/286
0/087
0/487
0/198
0/169
0/647

T

Sig.

8/408
2/179
2/801
-2/154
2/601
2/749
5/483
3/836

0/000
0/030
0/005
0/032
0/010
0/006
0/000
0/000
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محمدی دلبند و همکاران  /ارزیابی مؤلفههای مؤثر بر میزان شادی شهروندان...

سنجش رابطه بین مؤلفههای اثرگذار بر شادی و نشاط اجتماعی با یکدیگر (آزمون همبستگی پیرسون)

بهمنظور سنجش رابطه بین مؤلفههای اثرگذار بر شادی و نشاط اجتماعی با یکدیگر از ضریب همبستگی پیرسون استفاده
میشود .ضریب همبستگی ابزاری آماری برای تعیین نوع و درجه رابطه یک متغیر کمی با متغیر کمی دیگر است .نمـودار
شماره نشانگر ارتباط متقابل مؤلفههای اثرگذار بر شادی در فضاهای عمومی شهری با یکـدیگر میباشـد بهگونـهای کـه
توجه به یکی از ابعاد سبب ارتقا کیفیت مؤلفه دیگر میگردد.

شکل شماره  .6ارتباط همبستگی بین مؤلفههای اصلی اثرگذار بر ارتقا شادی در فضاهای عمومی شهری

تفاوت میانگین ابعاد کلی اثرگذار بر شادی و نشاط اجتماعی شهروندان (آزمون آنوا)

برای آزمون تفاوت میانگین ابعاد کلی اثرگذار بر شادی و نشاط اجتماعی شـهروندان در پـنج فضـای شـهری منتخـب از
آزمون  Fیا تحلیل واریانس یکطرفه استفادهشده است .آزمون  Fیـا تحلیـل واریـانس یکطرفـه بـرای آزمـون تفـاوت
میانگین یک متغیر در بین بیش از دو گروه ( 2گروه و بیشتر) به کار میرود (حبیب پور ،صفری .)558:1391،جدول شماره
 5نشانگر بررسی معیارهای اثرگذار بر شادی در فضای شهری در پنج فضای منتخب شهر تبریز میباشـد .نتـایج نشـانگر
این است که پنج گروه فضاهای عمومی شهری موردبررسی در ابعاد کیفیت فضای شـهری ،ابعـاد کالبـدی-اکولوژیـک و
ابعاد ادراکی-معنایی با یکدیگر تفاوت معنادار دارند ( .)Sig:0/000در بعد کیفیت فضای شهری مجتمع الله پارك و بـازار
بزرگ تبریز باالترین امتیاز را به خود اختصاص دادهاند ،در بعد کالبدی-اکولوژیک پارك ائل گلی دارای باالترین میانگین
رتبه و در بعد ادراکی-معنایی نیز پارك ایل گلی و مجتمع الله پارك باالترین میانگین رتبه را به خود اختصاص دادهاند.
جدول شماره  .8تحلیل واریانس نسبت به هریک از فضاهای عمومی شهری منتخب
مؤلفه
فضاهای
منتخب

شهری

پیاده راه تربیت
پارك ائل گلی
فلکه ولیعصر
مجتمع الله پارك
بازار بزرگ تبریز

کیفیت فضای
شهری
F=679/6
Sig:
0/000
2/83
05.3
2/88
3/39
3/13

ابعاد کالبدی-
اکولوژیکی
F=208/13
Sig:
0/000
2/44
3/19
2/50
2/80
2/43

ابعاد فردی-
شخصیتی
F=148/0
Sig:
0/981
-

ابعاد سیاسی و
مدیریتی
F=0/948
Sig:
0/450
-

ابعاد فرهنگی
و اقتصادی
F=0/438
Sig:
0/822
-

ابعاد ذهنی
F=0/322
Sig:
0/899
-

ابعاد ادراکی-
معنایی
F=4/275
Sig:
0/001
2/80
3/17
2/77
3/08
3/03

ابعاد
اجتماعی
F=0/599
Sig:
0/731
-
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در ادامه جهت بررسی سؤال میزان شادی افراد در فضا میانگین ادراك شادی در هریک از فضـاها سـنجیده شـده اسـت،
نتایج نشان میدهد که میانگین شادی افراد در پیاده راه تربیت  ،2/99در پارك ائل گلی  ،3/49در فلکه ولیعصر  ،2/90در
مجتمع الله پارك  ،3/37در بازار بزرگ تبریز  3/36میباشد .بر مبنای این نتایج پارك ائل گلی ،مجتمع الله پارك و بازار
بزرگ تبریز به ترتیب بیشترین میزان شادی را برای شهروندان فراهم کردهاند (شکل .)7

شکل شماره  .7مقایسه میزان معیارهای اثرگذار بر شادی شهروندان در فضاهای عمومی شهری منتخب در ابعاد دارای تفاوت
معنادار

نتیجهگیری
در پژوهش حاضر هدف بررسی و تبیین معیارهای اثرگذار بـر شـادی و نشـاط اجتمـاعی شـهروندان میباشـد .بـهمنظور
پاسخگویی به این هدف در بخش مبانی نظری تأکید شد که بهطورکلی شادی و فضاهای عمـومی شـهری بـر یکـدیگر
اثرگذارند .بر این اساس در این مقاله و در بخش تحلیل دادهها ،به تحقیق در برازندگی مدل پیشنهادی بررسی معیارهـای
اثرگذار بر میزان شادی و نشاط اجتماعی افراد پرداخته شد .ابتدا بر اساس تحلیل عـاملی  87مؤلفـه اثرگـذار بـه  8طبقـه
تقسیمبندی شدند .پس از اطمینان از اعتبار مدل و شناخت عوامل اصلی اثرگذار بر میـزان شـادی و نشـاط اجتمـاعی در
فضاهای عمومی شهری منتخب با آزمون رگرسیون و ارتباط این ابعاد با یکـدیگر از طریـق آزمـون همبسـتگی پیرسـون
انجام گرفت .طبق نتایج وزیری و دیگران ( )2015کیفیتهای سرزندگی و رضایتمندی فضـایی ،عملکـردی و اجتمـاعی،
کلید اصلی شادی در پاتوقهای شهری هستند و نتایج مطالعه سماواتی و همکار ( )2017نشان میدهـد معیارهـای پیـاده
مداری ،عناصر محیطی (مانند مبلمان) و انسجام و پیوستگی فضا مهمترین شاخصهای کالبدی مؤثر بر ارتقای شادی در
فضاهای عمومی شهری هستند .در این پژوهش یافتهها حاکی از این است که بر اساس نتـایج بهدسـتآمده از مطالعـات
آماری ،تمامی متغیرهای مفهومی پژوهش ،شامل ابعاد کیفیت فضاهای عمومی شهری ،ابعـاد کالبـدی-اکولوژیـک ،ابعـاد
ادراکی-معناییی ،ابعاد فرهنگی-اقتصادی ،ابعاد اجتماعی ،ابعاد ذهنی ،ابعاد سیاسی-مدیریتی ،ابعاد فردی-شخصیتی دارای
ارتباط معنادار با مفهوم شادی و نشاط اجتماعی میباشند .نتایج نشان میدهد که از دیدگاه شهروندان ،بعد کیفیت فضـای
شهری مهمترین بعدی است که نقش مهمتری در ارتقا شادی و نشاط اجتماعی شهروندان داشته و بیشترین اثرگـذاری
را بر شادی شهروندان ایفا میکنند و بایستی در برنامهریزیهای مرتب با فضای شـهری در اولویـت قـرار گیرنـد .نتـایج
بررسی میانگین رتبه مؤلفههای اثرگذار بر میزان شادی و نشاط اجتماعی شهروندان نشان میدهـد کـه رضـایتمندی از
رواب خانوادگی دارای باالترین میانگین رتبه و سطح رضایت از یارانههای دولتی و خدمات دولت پایینترین میانگین رتبه
را به خود اختصاص داده است .از بعد مؤلفههای مرتب با محی و فضای شهری نیـز زیرسـاختهای دوچرخـه ،آسـایش
اقلیمی و مبلمان محیطی کمترین میانگین رتبه را به خود اختصاص دادهاند که نیازمند برنامهریزی هسـتند .و مؤلفـههای
خاطره انگیزی ،خوانایی و قابل تشخیص بودن فضاها و مطلوبیت فضایی بـاالترین میـانگین رتبـه را بـه خـود اختصـاص
دادهاند .بررسی میزان احساس شادی در فضاهای عمومی شهری منتخب نشان میدهد که در ابعاد کیفیت فضای شهری،
ابعاد کالبدی-اکولوژیک و ابعاد ادراکی-معنایی با یکدیگر تفاوت معنادار دارند .در بعد کیفیت فضای شهری مجتمـع اللـه
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پارك و بازار بزرگ تبریز باالترین امتیاز را به خود اختصاص دادهاند ،در بعد کالبـدی-اکولوژیـک پـارك ائـل گلـی دارای
باالترین میانگین رتبه و در بعد ادراکی-معنایی نیز پارك ایل گلی و مجتمع الله پارك باالترین میانگین رتبه را بـه خـود
اختصاص دادهاند .مهمترین راهکارهای ارتقا کیفیت شادی در فضاهای عمومی شهری تمرکـز بـر ابعـاد کیفیـت فضـای
شهری ،ابعاد کالبدی-اکولوژیک و ابعاد ادراکی معنـایی میباشـد .در حـوزه کیفیـت فضـای شـهری ،در دسـترس بـودن
کاربریها ،خوانایی ،هویت فضا ،مطلوبیت برای گروههای مختلف ،امنیت مهمترین راهکارهای ارتقا کیفیت فضای شهری
و در نتیجه ارتقا شادی هستند .در حوزه کالبدی-اکولوژیک دسترسی به پارك و فضاهای سبز مهمترین راهکار میباشـد.
در حوزه ادراکی-معنایی ارتقا سرزندگی فضـای شـهری و ترغیـب بـه فعالیـت و حضـور و ارتبـاط بـا فضـا مهمتـرین و
اثرگذارترین راهکار میباشد ،در حوزه فرهنگی–اقتصادی نیز ایجاد برنامههای فرهنگی متنوع میتواند مـؤثرترین راهکـار
ارتقا شادی در فضاهای عمومی شهری باشد.
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