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 دهیچک
وهـای زده شهرها در قرن هجدهم و به دنبال آن تفکرات مدرنیستی و تغییـر الگگسترش شهرنشینی و رشد شتاب

مثابـه موجـودی زنـده، شـادابی و که شهر به برای شهرها به وجود آورده طوری زندگی انسان مدرن، مشکالتی را

داده است. هدف اصلی پـژوهش، تحلیـل فضـایی عوامـل مـؤثر بـر شـهر شـاد از نگـاه تسرزندگی خود را ازدس

هـای ذیرفتـه و از نـوع پژوهشپتحلیلی صـورت -باشد. این پژوهش به روش توصیفیشهروندان در شهر یزد می

ات آوری اطالعات موردنیاز، از مطالعـات اسـنادی )چـارچوب نظـری پـژوهش( و مطالعـکاربردی است. برای جمع

یـزد  سـال بـه بـاالی شـهر 15شده است. جامعه آمـاری شـهروندان یدانی از قبیل پرسشنامه و مشاهده استفادهم

وتحلیل اطالعـات ایـن نفر است. برای تجزیـه 384باشد که تعداد نمونه موردنظر، جهت بررسی میزان شادی، می

شده است. نتایج نشان داد کـه میـزان گیری چندمعیاره بهره گرفتههای تصمیمو روش SPSSافزار پژوهش از نرم

ای تنهـا بـین تحصـیالت و باشد و بین متغیرهـای زمینـهشادی شهروندان ساکن شهر یزد متوس  رو به باال می

نین بین ای وجود ندارند، همچشادی ارتبا  معکوس وجود دارد، بین متغیرهای جنس، تأهل و سن با شادی رابطه

ضـاهای ای وجود ندارد. بـین نـوع دسترسـی بـه ففضاهای شهری با شادی رابطه نوع فعالیت و میزان استفاده از

عکـوس و ارتبـا  م شهری و ابعاد اجتماعی با شادی ارتبا  مستقیم و معناداری و بین ابعـاد اقتصـادی بـا شـادی

ون نشـان انای وجود ندارد. اما مدل آنتروپـی شـمعناداری وجود دارد برعکس بین ابعاد فضایی و شادی هیچ رابطه

گذارند و ابعاد اقتصادی در اولویت بعدی قرار ندازه روی شادی تأثیر میافضایی به یک -دهد که ابعاد اجتماعیمی
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 مقدمه

شـده های سازمان ملـل در نظـر گرفتهبه بعد در بح  2000شادی یکی از مفاهیم محوری توسعه پایدار است که از سال 

تـوان آن جامعـه را مندی نکننـد، نمیاست. به این صورت که اگر مردم یک جامعه احساس نشا ، خشـنودی و رضـایت

 بایـد هـادولت اصـلی هدف» دهنده اهمیت نشا  و شادی در جامعه است. بر این اساسیافته تلقی نمود. این نشانتوسعه

را  «شادی» ( هم1979(. نظرسنجی گالوپ )Veenhoven,2017:2« )ترثروت بیش نه باشد، تر شهروندانبیش شادی

به بعد مطالعات متعددی مربـو   1970و از دهه  (Harding,1985:229) های اصلی جامعه معرفی کردیکی از اولویت

( 0-10از بین  7.63 ا نمره)ب فنالند 2018دانمارک و سال  2016به شادی در کشورهای صنعتی انجام گرفت که در سال 

 ها ایران دارای نشا  و شادی پایین و دومین کشور غمگین جهـان اسـتکشورها بودند، طبق همین نظرسنجیشادترین 

(United Nation,2016.) ریزی بـرای افـزایش توان گفت یکی از نیازهای جامعه امروزی برنامـهدر همین ارتبا  می

(. سـازمان ملـل متحـد 24: 1385شـود )گلکـار،برای نیل به شادی و نشا  تلقـی می ایشادی است و اساساً شهر وسیله

در مناطق شهری زندگی  2050شده در سال بینیدرصد از جمعیت بر اساس طرح پیش 86( اظهار داشت که میزان 2010)

بنـابراین  کننـدمی در آنجـا صـرف را خود وقت بیشتر مردم که هستند هاییمکان شهری کنند. ازآنجای که فضاهایمی

طور کـه (. همـانDye,2008:302شـهروندان تشـکیل شـود ) شادی از حمایت سرزنده و پویا با محی  یک بایستمی

داند پس، شادی جزئی جداناپذیر از رواب  اجتمـاعی شـهر سقرا  هدف اصلی از ایجاد شهر را تأمین نشا  شهروندان می

وردار باشند تعلق اجتماعی، ارتباطات اجتماعی مطلوب، رضـایت از زنـدگی و ای از شادی برخاست. زمانی که مردم جامعه

ای، مسیر پیشرفت و ترقی را طی خواهد یابد چنین جامعهشود، توسعه اقتصادی افزایش میتر میانگیزه کار و تالش بیش

 ,Montgomery)شاد( است ) کرد. محققان بر این باورند که داشتن جامعه سالم و پایدار مشرو  به داشتن افرادی سالم

هـای (. شادی و پایداری با یکدیگر در ارتبا  هستند. این مسئله، تمایل زیاد شهرهای مدرن به داشـتن مکان2013:87

های خود را بر روی شهر شاد و نماید. بنابراین شهرهایی که به دنبال پایداری هستند، اولویتخوبی توجیه میشاد را نیز به

بـه همـین  (.Carmen et al,2012:134) انـد، ارتقای کیفیت محیطی و عدالت اجتماعی قـرار دادهشادی ساکنان آن

 یافتهتوسعه در کشورهای ویژهبه شهری، مدیریت هایسیستم اصلی دالیل از یکی عنوانبه داشتن شهر شاد دلیل امروزه،

کنند تا تأثیر فضـاهای شـهری ه و شاد تالش میریزان شهری برای داشتن شهری سرزندرو، برنامهاست. ازاین شدهتبدیل

کننـد  تقویـت را روحی شـهروندان سالمت و مثبت احساسات توانندشهری می هایبر ساکنان بررسی کنند. چراکه محی 

(Passmore & Howell,2014:149; McMahan & Estes,2015:7.)  بنابراین، امروزه شهرها باید بـه چیـزی

وآمد بیندیشد، الزم است فضاهای خلق شود که با نیازهای امروزی )افزایش شـادی( که رفتورای طراحی ساختمان و شب

شـود کـه در (. در این فضاها روحیه و احساس شهروندان جسـتجو میLynch,1972:108-109) مطابقت داشته باشند

یابی بـه شـادی کـه ت که دسـتتوان گفپذیرند. در همین ارتبا  میها و فضاهای شهری تأثیر زیادی میارتبا  با مکان

ویژه در های شـهری بـهریزیهـا و برنامـه(، امـروزه در همـه طرحLiu,2013:67ها اسـت )عنوان هدف همه انسانبه

ها در بـین نظرسـنجی هـا وطور کـه، ایـن پژوهششـده اسـت. همـانتوسعه )مانند ایران( نادیده گرفتهکشورهای درحال

-2007های مثال در طـول سـالعنوانوضعیت شادی در ایران رو به افول اسـت. بـهدهند که کشوهای جهان، نشان می

کشـور(  205)بـین  2016( در نظرسنجی سال Mankiw,2009:163) 56در رتبه ( کشور جهان 97، ایران )بین 1977

ت. بـر قـرار داشـ 106رتبـه  ( درجهانکشور  156 )بین 2018( و در نظرسنجی United Nation,2016) 157در رتبه 

شناسـی ( مردم ایران، دومین مردم غمگین در دنیا هستند. همچنین، انجمن روان2013اساس نظرسنجی مؤسسه گالوپ )

( بـر fararu.com,1395درصـد گـزارش دادنـد ) 21، 1393درصد، در سال  12، 1390ایران، میزان افسردگی در سال 

و این بیانگر نیازمنـد توجـه بـه  شودمی تررنگکم در ایران نای است که با گذر زماگویی شادی پدیدهاساس این آمارها 
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اجتماعی در پـایین بـودن نشـا  و -که عوامل اقتصادیرسد عالوه بر اینبح  نشا  و شادی اجتماعی است. به نظر می

و شـادی تـرین تـأثیر در نشـا  شادی ایران تأثیرگذار هستند، امروزه یکی از عواملی که نسبت به چند دهه گذشته بیش

شهرها و شهروندان دارد، عوامل کالبدی )فضاهای شهری( هستند. به سبب رشد سریع جمعیـت و وسـعت شـهرها و نیـز 

ترافیک، آلودگی بصری، در دسترس نبودن خدمات، نبود فضاهای عمومی مناسب برای تفریح، عدم ارتباطـات اجتمـاعی، 

و...؛ فضـاهای شـهری عملکـرد واقعـی )شـهر شـاد( خـود را رو مناسب و درکل نبود فضاهای جـاذب جمعیـت نبود پیاده

های عنوان یکی از چالشها و فضاهای شهری بهاند. به صورتی که ضعف سرزندگی و احساس شادی در مکاندادهازدست

 شود.ریزان و طراحان شهری معاصر ایران تلقی میاساسی برنامه

تری مواجـه باشـد. ها و معضالت بیشیب نیست و شاید با چالشنصمسئله این است که شهر یزد هم از این مشکالت بی

شده، این شهر نسبت به دیگر شـهرهای ایـران از میـزان نشـا  و بر اساس مطالعاتی که در این زمینه در شهر یزد انجام

طور کـه در نگـاه محقـق و (. همانhttp://jamejamonline.ir 1394باشد )منتظری، تری برخوردار میشادابی پایین

عنوان کـه بـهشـوند. درحالیروح مواجـه میکنند با یک شهر مرده و بـیکسانی که برای اولین بار از این شهر بازدید می

دومین شهر تاریخی و اولین شهر خشتی جهان در سازمان یونسکو به ثبت رسیده اسـت. و ایـن مسـئله اهمیـت بررسـی 

کند. به همین دلیل هدف این پژوهش این است که تحلیل فضایی عوامل مؤثر بر ع شادی در شهر را چند برابر میموضو

 شادی از نگاه شهروندان را در شهر یزد انجام دهد تا به سؤاالت زیر پاسخ داده شود.

 یزان شادی در میان شهروندان ساکن شهر یزد چقدر است؟م-1

 ای با شهر شاد ارتبا  وجود دارد؟آیا بین متغیرهای زمینه -2

 یا بین ابعاد اجتماعی، ابعاد اقتصادی و ابعاد فضایی با شهر شاد ارتبا  وجود دارد؟آ-3

 جود دارد؟وعالیت، نوع دسترسی به فضاهای شهری و میزان استفاده از فضاهای شهری با شادی ارتبا  فآیا بین نوع -4

 هاشـهر ات و خـدمات درو نابرابری فضاهای شهری ازنظر دسترسی بـه امکانـ تفریحی هایشناخت مکان به نیاز بااینکه

وجود، هنوز تحقیق بااین .شودمی مشادی شهروندان انجا گرفتن نظر در بدون فعلی شهری ریزیبرنامه اما یابدمی افزایش

توجهی از مطالعات شادی اکنون بل، بااینکه شمار قاکننده شادی موردتوجه قرار نگرفتهامل تعیینای در مورد عورشتهمیان

شده است جغرافیدانان در ایـن زمینـه مطالعـات طور که در ادامه بیانهای مختلف به مسئله نزدیک شدند، هماناز دیدگاه

 اند:تری انجام دادهکم

 هبـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـ« شـهرها فرهنـگ و نشا  و سرزندگی شهری»در پژوهشی با عنوان  (1995) 1مونتگومری

 متخصصـان ریزیبرنامه در کنند، بنابراین،تجربه فراهم می و ارتباطات دیدار، برای هاییفرصت که وجود دارد هایمکان

 از لـزوم صـورت در تـا کنید تشویق را هارستوران و هاکافه که است تر روی فعال بودن شهر، تمرکز کنند. مهمبیش باید

ارزش »( در مطالعـه 2003) 2هولویـک .کننـد اسـتفاده تابسـتان هـایماه در اًمخصوص خود، مراکز از خارج روباز فضاهای

به این نتیجه رسید که بهبود چشمگیر وضعیت مالی و مادی خانوارهای نروژی هیچ تأثیری بر سـطح « اقتصادی و شادی

  و کمـی وجـود اند که اغلب بین درآمد و شادی همبستگی متوسـمطالعات قبلی نشان داده شادی جمعیت نداشته است.

 فـرد یافتید شـادیبـه ایـن نتـایج دسـت« پیگیری شادی»( در مطالعاتی با عنوان 2005و همکاران ) 3دارد. لیوبومیرسکی

 بـا های مـرتب فعالیت شادی و با مرتب  عوامل شادی، برای شدهتعیین نقطه یک: شودمی اداره اصلی عامل سه وسیلهبه

و  4برتـون .دهـد افـزایش را شـادی توانـدمی اختیاری و اختیاری. فعالیت اجتماعی() رفتار )ضروری(، شناخت شادی. یعنی

                                                           
1 . Montgomery 

2 . Hellevik 

3 . Lyubomirsky 

4 . Brereton 
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زمانی کـه متغیرهـای فضـایی در  یافتیدبه این نتایج دست« شادی و جغرافیا»( در تحقیقی با این عنوان 2008) همکاران

فیا تأثیر بسیار بیشـتری بـر شـادی دهد که جغرایابد. این نشان میشوند، تفسیر عملکرد شادی افزایش مینظر گرفته می

به این نتیجه رسیدند « های شاد؟مردم شاد یا مکان»شد. بالس و ترانمر در پژوهشی دیگر دارد نسبت به تصوری که می

گذارند. نیـاز بـه درک بهتـر ابعـاد که وضعیت سالمتی و بیکاری مؤثرترین متغیرهای هستند که بر شادی فردی تأثیر می

رفـاه »، و «تعلـق»، «تفکیـک اجتمـاعی»، «انسـجام اجتمـاعی»، «اعتمـاد»سنجی( از مفاهیم مانند مکانجغرافیایی )و ا

دیگر بـه عبارتتوان بـه افـراد یـا مکـان نسـبت داد، یـا بـهدر سطح محلی است. شادی در یک منطقه را می« اجتماعی

( در پژوهشـی بـا عنـوان 2012) 1شـد. بـراووها یکسـان باهای ساکنان. شادی و رفاه باید در همه مناطق و ناحیـهویژگی

 دسـتیابی است، هدف عمومی شادی پیگیری نشانه به این نتیجه رسید که شهر« معاصر اروپای شهر در شادی پیگیری»

 هاانسـان عادی رفتار را با شهری طراحی مسائل بتواند نیاز دارند که جدید رویکرد معماران به یک بود. ساکنین شادی به

این بود که با تغییـر  هاآن هدف و داشتند مهمی نقش شهری ریزانبرنامه و معماران درگذشته، .هر ترکیب کندش داخل در

متوجـه  انـددادهانجـام « جغرافیای شـادی»( پژوهشی با عنوان 2013) 2بالس و دورلینگ شرای  زندگی به شادی برسند.

گـذارد. ایی وجود دارد که بر احساس شادی افراد تـأثیر میهای فرهنگی، تعدادی عوامل جغرافیشدند که عالوه بر ویژگی

، «محی »یا « خانوار»، «فردی»که میزان شادی ذهنی های اجتماعی و فضایی. برای اینو نابرابری مانند محی  فیزیکی

 اعیاجتم و فیزیکی هایجنبه»( در پژوهش خود 2014زنگ زرین ) مشخص شود، یک رویکرد جامع جغرافیایی نیاز است.

شادی  بر که است مواردی ترینمهم مردم دیدگاه از بودن دسترس در و ارتبا  به این نتیجه رسید که شاخص« سرزندگی

میرزایـی و  .شـود بیشتر مردم جذب و انگیزه تا شوند داده ترتیب شهری ریزیبرنامه به توجه با هاشاخص .گذاردمی تأثیر

بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه اگرچـه عوامـل « های شهر شادسایی شاخصشنا»( در پژوهشی با عنوان 2016) همکاران

گذارد، عوامـل محیطـی ماننـد دسترسـی بـه فضـاهای سـبز توجهی بر شادی تأثیر میاقتصادی به میزان قابل-اجتماعی

 و دجدیـ منـاطق سـاکنان در روحیـه بـر شـهری تأثیرات»( در پژوهش 2017توانند بر شادی تأثیرگذار باشند. رازقی )می

 و غـم شـادی، مانند احساسی مختلف هایموج توانندمی شهری یافت که نمادهایبه این نتیجه دست« اصفهان قدیمی؛

 در آرامـش عـدم و استرس موجب سردرگمی، عدم تناسب، عدم هماهنگی،. کنند ایجاد را آن سرزندگی و اضطراب اندوه،

 تاریخی هایساختمان. است شهروندان روان بر مؤثر عوامل رینتمهم مواد و رنگ قد، شکل، در ناسازگاری. شودمی شهر

 نقـش»( در پژوهش خود با این عنـوان 2017زاده و واحدانی )عیسی .دارند شادی باالتری معاصر هایساختمان نسبت به

بتواننـد نیاز دارنـد تـا  وجوشپرجنب جامعه به یک به این نتیجه رسیدند که مردم« سرزندگی افزایش در شهری فضاهای

فضاهای شهری را به فضای برای رواب  اجتماعی سالم و افـزایش امنیـت ذهنـی تبـدیل کننـد و یـک فضـای شـاد بـا 

کریمـی و  .ایجـاد کننـد روانـی اسـترس و اختالالت مشکالت، از فرار منظورریزی مناسب و مطابق با نیاز مردم بهبرنامه

یافتید به این نتیجه دست« و شادی سرزندگی ارتقاء در فضایی عوامل نقش»ای با این عنوان ( در مطالعه2018همکاران )

ساعته، تعامالت اجتماعی، سرزندگی و شادی، احترام، تجارب دلپـذیر،  24های که امنیت، خوانایی، زیبایی بصری، فعالیت

 بـین گفتگـو بـرای فضـایی ایجـاد شـاد؛ و طبیعـی هـایرنگ از رواب  دوستانه و اجتماعی شدن استفاده کردند. استفاده

بررسـی »( در پژوهشی با عنـوان 1392) کنند. افشانیپذیر پیشنهاد میانعطاف مبلمان با نشسته فضاهای مانند روها،پیاده

نشا  اجتماعی جوانان در شهر یزد( به این نتیجه رسید که بین سن، جنسیت و وضعیت تأهل و میـزان نشـا  اجتمـاعی 

مندی از وسـایل ارتبـا  بانشـا  اجتمـاعی رابطـه ن تحصیالت، سرمایه اجتماعی و بهرهرابطه معناداری وجود نداشت. بی

                                                           
1 . Bravo 

2 . Ballas & Dorling 
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به چنین « شناسی فضاهای شهری در شادی؛ بیرجندآسیب»( در پژوهشی 1394مستقیم و معناداری وجود داشت. قنبری )

ردار نیست. بـین متغیرهـای یافتید که میزان شادی در میان شهروندان شهر بیرجند از وضعیت مطلوبی برخونتایجی دست

عدالت اجتماعی، سرمایه اجتماعی، مشارکت و وضعیت اقتصادی با متغیر شادی و نشا  اجتماعی رابطه مثبت و معناداری 

 مطالعـات اما اند،کرده ارزیابی را شادی محققان از شود که بسیاریگیری میبا توجه به مطالعات گذشته نتیجه وجود دارد.

 را هاشـاخص از محـدودی تعـداد فقـ  ایـن، شاد بسیار محدود است. عالوه بر شهرهای خصوصبه د،شا محی  مورد در

ریزی ویژه برنامـهطورکلی محققان جغرافیـا و بـهبه .نداشتند ارتبا  سرزنده و شاد محی  با هاآن اکثر که کردند پشتیبانی

میت جایگاه جغرافیایی در درک و سـنجش شـادی ایـن شهری در این زمینه کمترین مطالعات را داشتند که با توجه به اه

حال، بـرای توان آن را افزایش داد. بااینآور است. ازآنجاکه شادی نیاز اساسی است، با شرای  مناسب در شهرها میتعجب

ه اند. تفاوت پژوهش حاضر با مطالعات قبلی در این است که با یک نگـاهای شهری در نظر نگرفتهافزایش شادی، فرصت

پـردازد یعنـی عـالوه بـر عوامـل اجتمـاعی و اقتصـادی، عوامـل فضـایی و دیگـر کلی و سیستمی به موضوع شادی می

 شود.های محی  زندگی، برای سنجش شادی در نظر گرفته میویژگی

 

 نظری مبانی

شـادی  احتی وترین هیجانات انسانی است، اگر هیجانات به شش دسته خشم، ترس، تنفر، تعجب، نـارشادی یکی از مهم

یـک تـاریخ « شـادی»باشند. اصطالح یابی به آن میترین هیجانی است که افراد در پی دستتقسیم شود، شادی اساسی

هـا شده اسـت. اولـین تالشها با معانی مختلفی استفادهطوالنی دارد فکر آن در دنیای غرب شکل گرفت و در طول سال

ز زمـان ارسـطو ا(. در واقـع، Tam,2010:4از میالد، در چین آغاز شد )سال قبل  600برای درک و تعریف شادی حدود 

امـا مطالعـات . (Ballas & Dorling,2007:1247) رت گرفته استهای زیادی برای درک و تعریف شادی صوتالش

و  (Peterson et al,2005:25; Nawijn & Veenhoven,2013:1آغازشـده ) مثبـت روانشناسی شادی از علمی

علوم اجتماعی  ( و در نیمه دوم قرن بیستم موضوع تحقیقEasterlin,2013:4) یافت گسترش علوم از عیوسی طیف به

هـا (؛ تعـدادی از آن1پردازان تعـاریف مختلفـی از شـادی کردنـد کـه در جـدول )نظریه (.Veenhoven,2017:7شد )

 شده است.بیان
 

 های مختلف. تعریف شادی بر اساس نظریه1شماره جدول

 تعریف شادی هینظر

، زنـدگی را هانسـاناهمـه  ی که فرد زندگی خود را مثبت ارزیابی کند یـا چقـدر زنـدگی را دوسـت دارد.ادرجهشادی،  (1984وینهوون )
نـدگی نیست. مردم با فراهم آوردن شـرای  ز ستایییک موضوع ای . شادیکنندیمصورت عاطفی و شناختی ارزیابی به

 است. زندگی شرای  و هاجنبه از فرد ارزیابی شادی، .شادتر شوند توانندیمبهتر 

 ست.اوار فردا شادی احساسی از زندگی است به مفهوم دوام لحظات شاد دیروز، روحیه سرخوش امروز و زمان دش (2000مایرز )

 شودیم ینیبشیپ اجتماعی ارتباطات عمق و وسعت لهیوسبه بیشتر شادی (2000) پاتنام

ارای دو بعـد . به بـاور او، شـادی دگذاردیمر روحیه اعضای یک جامعه تأثیر بترین عاملی است که دند شادی مهممعتق (2001آرگیل )
نظـور ت اسـت و معاطفی و شناختی است. منظور از بعد عاطفی، داشتن احساس شادی، خشنودی و سایر هیجانات مثب

 .ماعی و رضایت از زندگی استردی و اجتهای مختلف زندگی فاز بعد شناختی نیز داللت بر ارزیابی مؤلفه

دسـته ی مثبت مـرتب  باحـال بـه دوهاجانیه. کندیمی مثبت را به سه دسته )گذشته، حال و آینده( تقسیم هاجانیه (2002سلینگمن )
شـی و ی، سرخونظیر سعادت، راحت ی نسبتاً پایدار، شامل احساساتیهالذت. شوندیمی آنی و نسبتاً پایدار تقسیم هالذت

 ر دارد.یفیت زندگی قراکی نظیر شادی و ترگسترده. شادمانی به معنای امروز آن در درون مفاهیم باشدیمشادمانی 

 .کندیم توصیف احساسات حف  به تمایل و زندگی از بردن لذت احساس شادی (2005) الیارد

 دیکنیم ربهخود تج شما از محی  اطراف احساسی است که معتقدند شادی (2014رادوان )

(Veenhoven,1994:345-300; Veenhoven,2005; Veenhoven,2001:111; Diener & Seligman,2004; Ferreira et 

al,2010; Mirzaei et al,2016) 
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رضـایت از »( و برخـی آن را متـرداف بـا Kozaryn et al,2018:351اسـت ) چندبعـدی مفهـوم در واقع، شادی یک

 بـه .داننـدیم« پایـداری»و « رفـاه ذهنـی( »Veenhoven,1990:8; Delle Fave et al,2011:187، )«زنـدگی

و محی  اطراف اسـت  ( شرای Diener et al,2009:67شخص از زندگی )ذهنی( ) یک ذهنی ارزیابی شادی، طورکلی

 شـود.یمدر واقع، شادی احساسی ذهنی است که درون شـهروند تجربـه (. Diener & Seligman,2004:6))عینی( 

توان با پرسشنامه سنجید. به همین بنابراین تعریف، شادی چیزی است که مردم در ذهن دارند، و شادی در این معنا را می

 تحقیقات تجربـی دربـاره شـادی در هاییافته ترترتیب، شادی یک موضوع مناسب برای تحقیقات نظرسنجی است. بیش

 http://world data base of) وب در تـوانمی هکـ اسـت شـدهآوریجمع (WDH) شـادی جهـانی داده پایگـاه

happiness.eur.nl )های باشد، ضروری اسـت بـا دیـدگاهکه شادی یک مفهوم چندبعدی میشود. با توجه به این مرور

ریزی شـهری، برنامـه ماننـد دیـدگاه مختلف به بررسی آن پرداخت. به همین دلیل در این پژوهش با یک نگاه چندبعدی

شود و در ادامه این سه دیـدگاه و عوامـل مـؤثر بـر شناسی و دیدگاه اقتصادی به مطالعه شادی پرداخته میدیدگاه جامعه

 شود:ها بررسی میشادی از نگاه آن

 

 ریزان شهریدیدگاه برنامه

 ریزیبرنامـه یـا شـهرها شهری، امور اب شادی اما مطالعه. دارد غرب سیاسی اندیشه در طوالنی تاریخ یک شادی پیگیری

گذارد. موقعیـت و وضـعیتی کـه فـرد در جامعـه دارد بـر تجربـه چیست؟ مکان و فضا بر احساسات افراد تأثیر می شهری

 شهری خـود هایمکان و مردم به کنندمی احساس شهر زمانی که ساکنین گذارد.اش )شادی و ناخودآگاه( تأثیر میذهنی

 و هستند برخوردار امکانات از شهرها کنند احساس مردم که است این شادی گذشته از این،. هستند دترشا هستند، وابسته

 سیاست و شهری مناطق محققان که است موضوعی آن پیگیری و شادی بنابراین. بخشدمی بهبود را هاآن زندگی کیفیت

 بـا شـهری ریزیبرنامه هایشهر و جنبه درون ماعیاجت ارتباطات که دهدمی ها نشانیافته .باید به آن توجه کنند شهری

و  1کـوین .دارنـد اهمیـت شـادی بـرای شـهر شناسـیفضاهای شـهری، زیبایی مردم به دسترسی. همراه است فرد شادی

 بـا شـهرها شـرای  و به این نتیجه رسـیدند کـه طراحـی« عمده شهر ده در شادی درک»( در پژوهشی 2011) همکاران

 و مناسـب عمـومی ونقـلحمل وسـایل بـه آسـان دسترسـی که شهرهایی. است همراه شهری قهمنط در ساکنین شادی

 عنوانبـه و هستند صرفهبهمقرون که شهرهایی. دهندمی افزایش را شادی کنند،می فراهم فرهنگی را تفریحی و امکانات

چنـین  کردنـد کـه پیشـنهاد. هسـتند آن شـادتر سـاکنان کننـد،می خـدمت نیز کودکان پرورش برای مناسب هایمکان

 را شـهر در زندگی جذابیت درنهایت و بخشد بهبود را شادی تواندمی که کندمی تقویت اجتماعی ارتباطات نوع هایمکان

 هایسیاسـت» در تـدوین اگرچه .هستند شادی پیامدهای و علل بررسی در حال هارشته از بسیاری محققان .دهد افزایش

دهـد کـه ( نشـان می2007) موریسـون اسـت. مـردم شـادی سـطح افـزایش هدف همـه امانظر دارند، اختالف« شادی

تر در محل زندگی (، دریافتند افرادی که طوالنی2012) های مناطق بر شادی تأثیر مستقیمی دارند. بالس و ترانمرویژگی

زمان در آدرس فعلی (. مدتBallas & Tranmer,2012:88; Myers,2000:64) ها باالتر بودکردند، شادی آنمی

 و اجتمـاعی ارتباطـات تواننـدمی که هستند مهمی محی  شهر، هایمحله گذارد.های اجتماعی بر شادی تأثیر میو شبکه

 هسـتند مهـم زنـدگی کیفیـت و شادی برای خود نوبهبه هاارتبا  این .(Jacobs,1961) کنند تسهیل را محل با ارتبا 

(Layard,2005:43ازنظر جین .) مطلوبیت بر تواندمی وجوش،پرجنب و فعال روپیاده (1961) شهری فیلسوف کوبز،جی 

 سـمت بـه که هایو محله چهره به چهره مخاطبین. باشد داشته ساکنان شادی بر مثبتی تأثیر و بگذارد تأثیر شهر زندگی

                                                           
1 . Kevin 
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 التنبـر، ری کننـد.می شـویقت را شـهر سـاکنان میـان اجتمـاعی ارتباطات و عمومی اعتماد احساس روند،می رویپیاده

 اجتمـاعی ارتباطـات برقـراری بـرای هـاییترکیبی، مکان استفاده از اصول با «سوم هایمکان»که  کندمی ادعا( 1989)

 داوطلبانـه، مـنظم، هایمجموعـه که است عمومی هایمکان از مختلفی انواع» دهندهنشان هامکان این. کنندمی فراهم

شـهر  هایمحلـه و شهرها برای«. کنندبینی میرا برای افراد پیش محل کار و خانه قلمرو از اترفر و خوشایند و غیررسمی

 اسـت ممکـن کـه ییهامکاندهند. می افزایش را شادی و اجتماعی ارتباطات هاآن زیرا است؛ ضروری هاییمکان چنین

 بودن سبز برای صرفاً نه هستند جامعه زشمندار هایییدارا میان در» عمومی یهاپارک شهرها از بعضی در باشند متفاوت

 میسـر جامعـه اعضـای دیگر باخود خودبه یا یافتهسازمان ارتبا  برقراری برای که ییهافرصت برای همچنین بلکه هاآن

 دمـوا یهافروشگاه یا محلی یها. رستورانکندیم تأکید اجتماعی مراکز وها کافه اهمیت بر( 1999) اولدنبور،«. کندیم

ونقـل حمل بایـد دارای جوامع (.Jacobs,1961باشند ) مهم است ممکن نیز مو یهاسالن و هایشگاهآرا حتی یا و غذایی

 در را مـردم باشـد تـا در هنگـام اوقـات و فراغـت( عمومیونقل حمل و یسواردوچرخه راه رفتن، مثالعنوانبه) چندگانه

 تشـویق را محـل بـا ارتبـا  و اجتماعی تعامالت شهری، هایطرح از برخی اگر تشویق کنند. مشترک عمومی یهامحل

( 2000)دوانـی و همکـاران  برنـد؟می بـین از را شـادی روی بـر هـاآن تأثیر و هاویژگی این هایمکان نوع چه کنند،می

 و بازسازی کار، برای) که دارند طوالنی وآمدهایرفت و به ماشین وابستگی به خاطر ماشین به وابسته هایمکان معتقدند

 همسـایگان و دوسـتان برای کمتری زمان معنای به خودرو در بیشتر زمان» دهدمی نشان( 2000) پاتنام چنینهم (خرید

روی در زندگی پیاده که افرادی شد ، متوجه«پیاده قابلیت» شاخص از استفاده ( با2003) (. لیدن214: 2000پانتام، «)است

 نسـبت سیاسی بیشتری دارنـد و های اجتماعیاعتماد و فعالیت شناسند،می همسایگان یشترترکیبی( ب هایمحله) کنندمی

 (. Leyden et al,2011:879) کنندمی زندگی مسکونی هایآپارتمان ماشین هستند و در به وابسته که ساکنانی به

 

 شناسی و اقتصادیدیدگاه جامعه

 اجتمـاعی، فیزیکـی، محـی  ماننـد ایعوامـل زمینـه و ناختیجمعیت ش شخصی، عوامل از تعدادی با است ممکن شادی

هـای شخصـیتی، وراثـت، عوامـل ( رابطه بـین شـادی بـا ویژگی1999) شود. دنیر و همکاران مواجه سیاسی و اقتصادی

نفس، اعتقادات مذهبی، عامل خویشاوندی، وضـعیت محیطی، فرهنگی، رواب  میان فردی، ازدواج، سرمایه اجتماعی، عزت

 دربـاره اجتمـاعی تحقیق علوم ترینجامع ادی، رضایت شغلی و تفریح و اوقات فراغت را موردبررسی قرار دادند. شایداقتص

 عمـومی از نظرسـنجی استفاده با ،(2005) الیارد (.Diener et al,1999:297است )( 2005) الیارد ریچارد کار شادی،

 و شخصـی آزادی سـالمت، دوستان، و جامعه کار، خانوادگی،  وضعیت مالی، رواب «هفت عامل» متحده،ایاالت اجتماعی

 ایـن امـا است، مثبت یک ارتبا  شادی و درآمد بین. گذاردشخصی را توصیف کرد که بر شادی افراد تأثیر می هایارزش

 طـول در جامعـه کـل درآمد زمانی که حال،بااین دارد؛ رابطه مثبت وجود شادی و درآمد بین کشور، داخل در. نیست ساده

( دریافت که درآمد باالتر همسایگان با سـطوح پـایین شـادی 2005لوتمر ) .شودتر نمیبیش شادی یابد،می افزایش زمان

 که اند. افرادینکردهازدواج یا بیوه، جدا، هم از که هستند کسانی از شادتر برابر، چیزهمه با متأهل، شده است. افرادگزارش

( نشـان 2008) پوودتـاو. کننـدمی کـار ناامن کار با یا و هستند بیکار که هستند کسانی از ادترش کنندمی کار امن شغل با

 اگـر هستند شادتر زند. مردمزند، اما زمانی که افراد بیکار در اطراف بیشتر باشد کمتر صدمه میبیکاری صدمه می»دادند 

 یـا عمـومی اعتمـاد ایـن(. powdthavee,2008:1468) هسـتند اعتمـادقابل اجتماعشـان در مردم که کنند احساس

)در جامعه خود(  دیگران با ارتبا  در افراد که معنی این به ،(2000پاتنام،) است اجتماعی سرمایه کلیدی شاخص اجتماعی،

 نشـان( 2005) پاتنام .کنندمی شرکت جامعه غیررسمی یا رسمی هایفعالیت در فعال طوربه و کنندمی پیوستگی احساس

 محلـی پلـیس و هامحلـه بـه اعتمـاد و مدنی مشارکت همسایگان، و دوستان با وقت گذراندن با ارتبا  در شادی که داد
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 کودکان که دادند نشان( 2007) کالمن و هولدر. است تأییدشده دیگران توس  نیز شاد برای اجتماعی رواب  اهمیت .است

 کـه دهنـدمی گزارش والدین این، بر عالوه. هستند برخوردار ساله که دارای دوستان زیادی هستند از شادی 12 تا 9 بین

شـادی ارتبـا  معنـاداری  و بـین سـالمت. هستند شادتر بینندمی مدرسه محی  از خارج را خود دوستان کهوقتی کودکان

. اسـت مراهه شادی با باالتر قدرت به دهد. اعتقادمی قانون و حقوق هاآن به دولت که کنندمی احساس مردم. وجود دارد

. (Holder et al,2010:143) هسـتند شـادتر دهنـدمی اهمیـت اطرافشـان جهان و دیگران برای که افرادی همچنین

 گذارند و با یکدیگر تعامل دارند.( شخصیت و موقعیت هر دو بر شادی تأثیر می1999ازنظر وانیر و همکاران )

 اجتمـاعی، وابـ ر اشـتغال، تأهـل، وضـعیت درآمد، میزان به یشود شادگیری میشده نتیجهبا توجه به سه دیدگاه مطرح

 اجتماعی که برای شادی مهم اسـت، تارتباطا و شدهساخته محی  هایجنبه چنین بیندارد. هم بستگی اعتماد و سالمت

 تفادهعی، اسـاجتمـا ز ارتباطـاتا شادی ارتبا  وجـود دارد، مکان و هایجنبه بین آیا اینکه بررسی برای. دارد ارتبا  وجود

 ورزشـی، امکانات ها،پارک کنسرت، هایسالن ها،موزه )مانند تئاتر، به امکانات تفریحی و خدمات دسترسی آسان .شودمی

 راحتـی احسـاس اسـت، در شـب تمیـز وزیبـا  شهرشان کردند احساس کسانی که (ها و...کتابخانه و هافروشگاه ها،مغازه

های محـی  و ویژگی و یارد()ال هفت عامل شادتر بودند. است، کودکان از ای مراقبتبر خوبی جای هاکنند و شهر آنمی

 رای شـ ایـن، عـالوه بـر (.Helliwell & Putnam,2004:1441) دارنـد ارتبـا  معنـاداری شـادی با محل زندگی،

طالعات مر هستند از گذابرای شناسایی عواملی که بر میزان شادی شهروندان تأثیر .هستند همراه شادی با محل، اقتصادی

(، ایـن 2) شده است که در جـدولشناسی و دیدگاه اقتصادی( استفادهگذشته و مبانی نظری )دیدگاه جغرافیا، دیدگاه جامعه

 پردازان آورده شده است.عوامل از دیدگاه نظریه
 

 عات گذشته و مبانی نظریهای مرتبط با پژوهش بر اساس مطالشاخص .2شمارهجدول 

 ضاییف-ابعاد اجتماعی ابعاد فضایی ابعاد اقتصادی ماعیابعاد اجت 

        (1997دینر و همکاران )

       (1997اسوالد )

        (1990-1994وینهوون )

        (2005الیارد )

         (2018-200بالس )

       (1961جیکوبز )

       (1989النبر، )

       (1999اولدنبور، )

      (2000پانتام )

       (2013) کوین و همکاران

      (2012براوو )

        (2013) یمونتگومر

      (2033هلل ویک )

      (2005لیوبومیرسکی و همکاران )

      (2008برتون و همکاران )

        (2016میرزایی و همکاران )

       (2017و همکاران ) زادهیسیع

      (2017رزاقی اصل و همکاران )

       (2018همکاران )کریمی و 

      (1392افشانی )

       (1394قنبری )
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ها و متغیرهـای شده است برای تعیـین میـزان شـادی شـهروندان شـاخص( بیان2طور که در مطالب باال و جدول )همان

  اجتمـاعی، امل ارتبـاشـمتعددی به کار گرفته شد مانند ابعاد اقتصادی شامل درآمد، شغل، نوع مسکن و ابعاد اجتمـاعی 

هـومی آن ف... که مـدل مو ابعاد فضایی شامل امنیت، دسترسی راحت به فضاها، جذابیت و منظرهای مناسب و.اعتماد و... 

 گردد.در شکل زیر مشاهده می

 

 
 پژوهشمدل مفهومی  .1شماره شکل

 

 پژوهش روش

ی پیمایشـ-حلیلـی و اسـنادیت-هـای توصـیفیباشـد و در تـدوین ایـن تحقیـق از روشنوع تحقیق حاضر کـاربردی می

ها، نظـرات و تجربیـات موجـود اسـتفاده آوری دیـدگاهای برای جمـعشده است. از روش اسنادی، مطالعه کتابخانهاستفاده

ها از مبانی نظـری شده است. بعدازاینکه شاخصهای مربو  به میزان شادی از طریق پرسشنامه گردآوریخواهد شد. داده

از  هـا بـه دسـت آورده شـودامه طراحی شـد، بـرای اینکـه روایـی آنصورت پرسشنو مطالعات گذشته استخراج شد و به

ای صـورت خوشـهگیری در این پـژوهش، بهشده است. روش نمونهمتخصصین مرتب  با موضوع )اساتید دانشگاه( استفاده

یـت طور تصادفی در بین شهروندان هر منطقـه بـر اسـاس تعـداد جمعها بهصورت که پرسشنامهای است بدینچندمرحله

وکران کـشده است. برای تعیین حجم نمونه با توجه به نامحدود بودن جامعـه آمـاری از فرمـول ساکن هر منطقه، پخش

دهنده این آمده که نشاندستبه 6/0ها باشد و آلفای کرونبا  آننفر می 384آمده دستشده است و حجم نمونه بهاستفاده

وتحلیل اطالعـات ایـن پـژوهش از باشند. برای تجزیـهم برخوردار میهای موردبررسی از همبستگی الزاست که شاخص

هـای شده است. برای وزن دهی و مشخص کـردن عوامـل تأثیرگـذار بـر شـادی، از روش( بهره گرفتهSPSSافزار )نرم

و شـادی شده و همچنین برای تحلیل رابطه عوامل مؤثر بر شـادی گیری چندمعیاره )مدل آنتروپی شانون( استفادهتصمیم

 شده است.های آماری ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن استفادهشهروندان از آزمون

 

 موردمطالعه محدوده

درجـه و  54دقیقه تا  18درجه و  54قلمرو مکانی این پژوهش، شهر یزد واقع در مرکز استان یزد قرارگرفته و در محدوده 

شده است. سیر تحـول جمعیـت دقیقه عر  شمالی واقع 56جه و در 31دقیقه تا  40درجه و  31دقیقه طول شرقی و  24

تر از سایر نقا  شهری استان بوده است. تراکم جمعیت در محالت شهری یـزد تنـوع شهر یزد در گذر زمان همواره سریع

باشـد نفـر می 656474بر جمعیت این شهر بالغ 1395بسیار و گستردگی فراوان دارد. بر اساس آخرین سرشماری در سال 
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که بیشترین جمعیت استان در این شهر ساکن هستند. نقشه زیر موقعیت جغرافیایی شهر یزد را در استان و کشـور نشـان 

توان گفت شهر یزد در کند. میدهند. بررسی ساختار اشتغال، باال بودن سهم اشتغال صنعتی را در شهر یزد حکایت میمی

درصد نیروی کـار را  8/42 که سهم اشتغال در بخش صنعت در این شهرطوریشمار مناطق عمده صنعتی کشور است. به

ی کـه باشد. سهم اشتغال در بخش کشاورزتر از میانگین جامعه شهری کشور میدرصد بیش 4/9گیرد که معادل در برمی

دمات نیـز باشد. اشـتغال در بخـش خـدرصد می 2/3درصد است در شهر یزد فق  برابر  2/5در جامعه شهری کشور برابر 

درصد نیـروی کـار در  54سازد. در شهر یزد بهبود نسبی و شرای  مناسب شهر یزد را در مقایسه با الگوی ملی نمایان می

 گیرد.درصد نیروی کار را فرامی 4/61که در جامعه شهری کشور این گروه بخش خدمات اشتغال دارند، درحالی

 

 
 موردمطالعه محدوده موقعیت .2 شماره شکل

 

 هایافته و حثب

درصد  3/30مجرد،  هاآندرصد از  4/67د آقایان که درص 5/37ها و خانم 5/62از پرسشنامه  آمدهدستبهبا توجه به نتایج 

 هایخانـهدرصـد در  7/4استیجاری،  هایخانهدرصد در  12ب مسکن، صاح 5/74 درصد بدون پاسخ( بودند. 3/2) متأهل

سـال  25- 35سـن افـراد بـین  تـرینبیشگری ساکن بودند. در میان جامعـه آمـاری دی هایخانهدرصد در  8.3رهنی و 

( که 3/32دارای مدرک کارشناسی ) هاآن تربیشتحصیالت  ازنظر( بود و 6/3سال ) 55آن افراد باالی  ترینکم( و 4/34)

 .باشندمی 800-5500در حال حاضر دانشجو هستند و دارای درآمدی بین 

 رویپیادهدر فضاهای شهری  راحتیبهدرصد از افراد جامعه آماری بیان کردند که در شب  6/51( 3ول )نتایج جد بر اساس

درصـد  2/42 کننـد.نمییگان برقرار از این افراد در شهر به دیگران اعتماد ندارند و ارتبا  زیادی با همسا 5/36 و کنندمی

 تـأثیر رویپیـاده (1961) کوبزجی جین ازنظرفراهم نیست، اما  یروپیادهشرای  برای  شانزندگیبیان کردند که در محله 

 و اعتمـاد احسـاس ،رونـدمی رویپیـاده سمت به که هایمحلهو  چهره به چهره مخاطبین. دارد ساکنان شادی بر مثبتی

اجتماعی برقـرار  با دیگران ارتبا  راحتیبهدرصد بیان کردند که در شهر یزد  0/45 .کنندمی تشویق را اجتماعی ارتباطات

 وها کافـه اهمیـت بـر( 1999) اولـدنبور،که  طورهمان. روندمیدرصد در طول هفته به کافه یا رستوران  0/39. کنندمی

ا بـاهای تفریحی مسافت زیادی موافق این بودند که برای خرید روزانه یا رفتن به فض 5/37. کندیم تأکید اجتماعی مراکز

 کنند.میماشین طی 
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 به ابعاد اجتماعی . فراوانی و درصد افراد پاسخگو3شماره جدول

 ابعاد اجتماعی
 

نه موافقم و نه  موافقم
 مخالفم

 بدون پاسخ مخالفم

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 - - 9/32 126 6/15 60 6/51 198 کنممی رویپیاده راحتیبه شب در

 - - 5/36 140 7/36 141 7/26 103 کنمدر شهر به دیگران اعتماد می

 - - 5/36 140 7/36 141 9/26 103 ارتبا  زیادی با همسایگان دارم.

 3/0 1 5/18 71 2/36 139 0/45 173 کنمراحتی با دیگران ارتبا  اجتماعی برقرار میدر شهر به

 - - 6/8 33 0/32 123 4/59 228 گذارم.برای اطرافیانم وقت زیادی می

 - - 1/22 85 8/25 99 0/52 200 کنم.ی با دوستان خود سپری میوقت زیاد

 9/2 11 3/8 32 0/19 73 8/69 268 از سالمت کامل برخوردارم

 - - 2/35 135 2/29 112 7/35 137 کنم.یازنظر اجتماعی و اقتصادی خود را با دیگران مقایسه م

 - - 5/42 163 2/17 66 4/40 155 روی فراهم است.در محله زندگی شرای  برای پیاده

 1/2 8 7/35 137 2/23 89 0/39 150 روم.در طول هفته به کافه یا رستوران می

یادی برای خرید روزانه یا رفتن به فضاهای تفریحی مسافت ز
 کنم.با ماشین طی می

144 5/37 99 8/25 103 7/36 - - 

 - - 7/37 145 2/24 93 0/38 146 کنم.می امنیت احساس خودرو حوادث مانند تصادفات خطر از

 

 سال در آدرس فعلی خود سکونت داشتند همچنـین 15تر از یشبدرصد از افراد جامعه آماری  3/33( 4طبق نتایج جدول )

س تعلـق تر در یک محله زندگی کنند احسایشبدهد افراد هر چه یمبه محله زندگی خود تعلق دارند که این نشان  5/37

ی امحلهچنین  شود و دیگر موارد مانند اعتماد اجتماعی، ارتبا  اجتماعی و سرمایه اجتماعی هم دریم تریشببه آن محله 

در محـل  ترطـوالنیت دارد که معتقدند افرادی کـه (، مطابق2012باالس و ترانمر )آید. که با نتیجه پژوهش یمبه وجود 

 .گذاردمی تأثیراجتماعی بر شادی  هایشبکهس فعلی و در آدر زمانمدتو  باالتر بود هاآن، شادی کردندمیزندگی 

 
 های مسکونی خودافراد پاسخگو به محله زمان سکونت و تعلقفراوانی و درصد مدت .4شمارهجدول 

زمان مدت 1-3 3-7 7-10 10-15 +15 بدون پاسخ
 سکونت

 

 تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد

1/3 12 3/33 128 6/15 60 7/17 68 6/20 79 6/9 37 

میزان تعلق بـه  خیلی زیاد زیاد متوس  کم خیلی کم بدون پاسخ
 تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد محله مسکونی

3/0 1 9/8 34 0/12 46 5/37 144 3/26 101 1/15 58 

 

کننـد وآمد میها و فضاهای شهری رفت( که با خودرو شخصی در محی 1/64افراد گزارش دادند ) تر(، بیش5طبق نتایج )

تـر فضـاها و کننـد و بیشتـر از خـودرو شخصـی اسـتفاده میدهد که شهروندان ساکن شهر یـزد بیشکه این نشان می

صـورت پیـاده ها بهوآمـد انسـانرهای رفتتر به عابر پیاده و مسیریزی شدند و کمها در این راستا طراحی و برنامهمحی 

تواند در روحیه و روان ساکنین تأثیرات منفی مانند عدم ارتباطات اجتمـاعی، اعتمـاد اجتمـاعی و کنند که این میتوجه می

درصـد از ایـن افـراد بـه  1/64ها و فضاهای شهری در زمان اوقات فراغت داشته باشد. همچنین نزدیک تجمع در محی 

وآمد به مدارس فرزندان و...( در سطح فضاهای شـهری حضـور های خیلی ضروری )مانند خرید روزانه، رفتلیتخاطر فعا

تـر از دو سـاعت از فضـاهای شـهری اسـتفاده درصد از افراد جامعه آماری گزارش دادند کم 0/37کنند، همچنین پیدا می

کنند شاید به هری برای اوقات فراغت خود استفاده میدهد شهروندان یزدی کمتر از فضاهای شکنند که این نشان میمی

خاطر نداشتن محی  و فضاهای مناسب برای تجمع و دورهم جمع شدن شهروندان، توجه به کالبـد شـهر بـدون در نظـر 
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 ها و مواردی از چنین باشد.گرفتن انسان
 

 افراد پاسخگو از این فضاهافراوانی و درصد نوع دسترسی به فضاهای شهری و میزان استفاده  .5شماره جدول

نوع دسترسـی 
ــاهای  ــه فض ب

 شهری

 شخصی عمومی دوچرخه یروادهیپ

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

38 9/9 6 6/1 94 5/24 246 1/64 

 بدون پاسخ اختیاری اجتماعی ضروری نوع فعالیت

246 1/64 19 9/4 113 4/29 6 6/1 

میزان استفاده 
های از فضــــا
 شهری

 بدون پاسخ +5 4-5 3-4 2-3 1-2

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

142 0/37 114 7/29 75 5/19 19 9/4 28 3/7 6 6/1 

 

جـای ری شهر یزد یک شـهر زیبـا، درصد از افراد جامعه آما 8/45 ازنظراست  شدهداده( نشان 6در جدول ) طور کههمان

(. امـا 0/37) کننـدمیی بـازی در فضاهای شهر و محی  زندگ راحتیبه هاآن( 4/48) استخوبی برای مراقبت از کودکان 

در  هارسـتورانو  هاکافـه تـربیش(، 5/43در حد متوس  برای ارتباطات اجتماعی و تجمـع افـراد وجـود دارد ) هایمحی 

(، 1/60هسـتند ) رنگ، مصالح و شـکل در حـد خیلـی کـم هماهنـگ ظرازنشهر  هایساختمان(، 6/45) بازنیستندفضای 

هش حاضـر نشـان (، نتـایج پـژو2/35) دهنـدمیهمچنین، نمادهای شهری در حد متوس  به شهروندان احساس آرامش 

قـدیمی شـهر  هـایبافتدر  وجودبـااین( 9/58که امکانات و خدمات شهری در سطح شهر یکسان توزیع نشده ) دهدمی

 .شده استیان( ب6در جدول ) نتایج ( دیگر9/51) کنندمیجدید احساس شادی بیشتری  هایبافت نسبت به
 

 جتماعیا-های ابعاد فضاییفراوانی و درصد افراد پاسخگو به زیرگویه. 6شماره جدول

 
 فضایی-ابعاد اجتماعی

نه موافق و نه  موافقم
 مخالف

 بدون پاسخ مخالفم

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 - - 4/22 86 8/31 122 8/45 176 شهر یزد، یک شهر زیبا است

 1/3 12 4/23 90 5/36 140 0/37 142 کنندیمکودکان با امنیت در فضاهای شهر و محی  زندگی بازی 

 0/6 23 3/19 74 7/35 137 0/39 150 .روندیمی به یک مدرسه خوب راحتبهدر شهر یزد کودکان 

 - - 5/24 94 1/33 127 4/42 163 میز استتی عمومی در شهر یزد هامکانو دیگر  روهاادهیپ هاابانیخ

 4/4 17 0/25 96 0/25 96 6/45 175 اتوبوس( مناسب است) یعموم ونقلحملدر شهر یزد، 

 - - 8/31 122 8/20 80 4/47 182 عمومی دسترسی آسان دارم ونقلحملدر شهر یزد، به وسایل 

 - - 0/18 69 4/21 82 6/60 233 ن دارمدسترسی آسا هاسوپرمارکتو  هافروشگاهر به بسیاری از در شه

 3/1 5 3/56 216 4/28 109 0/14 54 در شهر یزد، به امکانات فرهنگی و تفریحی دسترسی آسان دارم

 6/1 6 4/23 90 8/43 168 3/31 120 و فضاهای شهر دسترسی آسان دارم ها یمحدر شهر یزد، به 

 - - 3/33 128 8/25 99 9/40 157 در شهر یزد، تعداد زیادی پارک و امکانات ورزشی وجود دارد

 3/2 9 4/14 63 6/33 129 7/47 183 در شهر یزد، تعداد زیادی کتابخانه وجود دارد

 6/1 6 0/27 104 6/34 133 7/36 141 ن استو فضاهای برای دیدار و ارتبا  با دوستا ها یمحدر شهر یزد، 

 - - 4/35 144 5/43 167 0/19 73 د داردی برای ارتبا  اجتماعی و تجمع افراد وجوها یمحدر شهر یزد، 

 3/0 1 6/45 175 5/37 144 7/16 64 از هستندو فضاهای روب ها یمحدر  هارستورانو  هاکافه ترشیب

 - - 1/47 181 5/38 148 3/14 55 ستشده ای طبیعی و شاد استفادههارنگو فضاهای شهر،  ها یمحدر 

 - - 1/60 231 6/27 106 2/12 47 ی شهر یزد ازنظر رنگ، مصالح و شکل هماهنگ هستندهاساختمان

 3/2 9 7/35 137 4/41 159 5/20 79 تو فضاهای شهر متناسب با نیازهای انسان ساخته شده اس ها یمح

 3/1 5 7/34 133 4/35 136 7/28 110 دارد و نشستن وجودفضاهای برای گفتگو  روهاادهیپدر شهر در بین 

 3/0 1 2/35 135 8/45 176 6/18 72 دهندیمنمادهای شهر یزد به من احساس آرامش 

 - - 6/51 198 8/31 122 7/16 64 برمیمبرای فرار از مشکالت و فشارهای روزمره به فضاهای شهر پناه 
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 8/1 7 6/44 171 4/21 82 3/32 124 گذاردیمتأثیر مثبت فضاهای شهر یزد، در روحیه و روان من 

 - - 9/58 226 5/24 94 7/16 64 امکانات و خدمات شهری، یکسان در سطح شهر توزیع شدند

ی تـرشیبی جدیـد احسـاس شـادی هـابافتی قدیمی نسـبت بـه هابافتدر 
 کنمیم

199 9/51 76 8/19 109 4/28 - - 

 

ی گـزارش درصد از نمونه جامعه آمـار 9/9دهد تنها یمکه شما چقدر شاد هستید؟ را نشان  ( پاسخ به این سؤال7جدول )

درصد تا حدودی شـاد  9/33درصد نه شاد و نه ناراضی،  0/32درصد خیلی شاد نیستند،  8/13دادند که اصالً شاد نیستند، 

 باشد.یمه باال ر یزد متوس  رو بدرصد بسیار شاد هستند. بر اساس این نتایج میزان شادی در شه 4/10هستند و 

 
 فراوانی و درصد میزان شادی شهروندان شهر یزد .7شماره جدول

 درصد تجمعی درصد فراوانی 

 9/9 9/9 38 شاد نیستم اصالً

 7/23 8/13 53 نیستم شاد خیلی

 7/55 0/32 123 نه شاد و نه ناراضی

 6/89 9/33 130 تا حدودی شاد هستم

 100 4/10 40 بسیار شاد هستم

  100 384 کل

 

 ای و شادی شهروندانارتباط بین متغیرهای زمینه

 آمدهدستبه 05/0از  ترپایین( 007/0) داریمعنیبین تحصیالت و میزان شادی یک رابطه معکوس وجود دارد زیرا سطح 

بـا توجـه بـه ضـریب  یابـدمیادی افـزایش باشد به همان اندازه میزان ش ترپایینهر چه تحصیالت  دیگرعبارتبهاست، 

 تأهلبین جنس،  گرددمی( مشاهده 8در جدول ) طور کهشده است. همان( نشان داده8همبستگی اسپیرمن که در جدول )

 وجود ندارد. ایرابطهسن، درآمد و شغل با شادی در این پژوهش هیچ 
 

 و اسپیرمنای با شادی با آزمون پیرسون ارتباط بین متغیرهای زمینه .8شماره جدول

 تأیید یا رد تعداد سطح معناداری ضریب همبستگی یانهیزممتغیرهای  آزمون

 
 پیرسون

 رد 384 79/0 /013 جنس

 رد 375 77/0 -/015 تأهل

 رد 384 75/0 -/016 سن

 
 اسپیرمن

 تأیید 384 007/0 -/138 تحصیالت

 رد 384 08/0 -/089 شغل

 رد 315 07/0 -/102 درآمد

 

 ین متغیرهای اجتماعی و شادی شهروندانارتباط ب

بـین ابعـاد اجتمـاعی بـا شـادی ارتبـا   گرددمی( مشاهده 9در این پژوهش که در جدول ) آمدهدستبهبا توجه به نتایج 

خـاطر  بـه همـین باشـدمی 05/0از  ترینپـای( 006/0) آمدهدسـتبه داریمعنی سطحمستقیم و معناداری وجود دارد زیرا 

دی زیـا تـأثیردان شـهر یـزد یکی از عواملی هست کـه در میـزان شـادی شـهرون عنوانبهت، ابعاد اجتماعی گف توانمی

و  تـربیش فـراهم شـود ارتبـا  اجتمـاعی بـا همسـایگان رویپیادهبرای  هامحلههر چه شرای   دیگرعبارتگذارد. بهمی

 .یابدمیمیزان شادی شهروندان افزایش  درنهایت
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 تباط بین ابعاد اجتماعی با شادی با آزمون پیرسونار. 9شمارهجدول 

 ابعاد اجتماعی شادی 

 /144 1 ضریب همبستگی

 /006  داریسطح معنی

 364 384 تعداد

 

 ارتباط بین متغیرهای اقتصادی و شادی شهروندان

وجـود دارد یعنـی  شده است بین ابعاد اقتصادی و شـادی ارتبـا  معکـوس و معنـاداری( بیان10طور که در جدول )همان

سـتند. ایـن هتری قرار دارند، شادتر یینپاکسانی که ازنظر اقتصادی )درآمد، شغل و مسکن( نسبت به دیگران در وضعیت 

تری دارنـد در صـورت یشب ی دارند به همان اندازه هم توقعاتترمناسبشاید به این دلیل باشد کسانی که درآمد و شغل 

برنـد و اکثـر مواقـع در حـال یمنات خـود لـذت از زندگی و امکا ترکمشوند و یممواجه ها با شکست دست نیافتن به آن

 باشند.یممقایسه وضعیت خود با دیگران 

 
 ارتباط بین ابعاد اقتصادی و شادی با آزمون همبستگی پیرسون .10شمارهجدول 

 ابعاد اقتصادی شادی 

 -/152 1 ضریب همبستگی

 /007  سطح معناداری

 315 384 تعداد

 

 ارتباط بین متغیرهای فضایی و شادی شهروندان

د یم معناداری وجود دارو فضاهای شهری با شادی ارتبا  مستق هامحی ( بین نوع دسترسی به 11) جدولنتایج  بر اساس

 کـه ایـن دهـدمی( نشـان /133است و ضریب همبستگی ) 05/0از  ترپایین( 009/0) داریمعنیسطح  کهاینبا توجه به 

 اطی وجود ندارد.ا با شادی ارتبو بین دو متغیر دیگر نوع فعالیت در فضا و میزان استفاده از فضاه باشدمیارتبا  ضعیف 
 

 ارتباط بین نوع فعالیت، نوع دسترسی و میزان استفاده از فضاها با شادی با آزمون پیرسون .11شماره جدول

 تأیید یا رد دادتع سطح معناداری ضریب همبستگی یانهیزممتغیرهای 

 رد 378 145/0 -/075 نوع فعالیت در فضا

 تأیید 384 009/0 /133 نوع دسترسی به فضاها

 رد 378 458/0 -/038 میزان استفاده از فضاها

 

کنیـد سـطح یم( مالحظه 12طور که در جدول )در این پژوهش بین ابعاد فضایی و شادی هیچ ارتباطی وجود ندارد همان

دهد ابعاد فضایی موردبررسی در شهر یـزد در میـزان شـادی یم نشانآمده که دستبه 05/0( باالتر از 239/0داری )یمعن

های بیـرون از شـهر ی محگذارد. ممکن است دلیل این نتایج این باشد که شهروندان ساکن یزد فضاها و ینمها تأثیر آن

طور کـه کنند همانیماده د و کمتر از فضاهای شهری استفکننیم)روستاهای اطراف( را برای اوقات فراغت خود انتخاب 

 ی به فضاهای دیگر دسترسی دارند.راحتبهکنند یمتر از خودرو شخصی استفاده یشببیان شد 
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 ارتباط بین ابعاد فضایی و شادی با آزمون همبستگی پیرسون .12شمارهجدول 

 ابعاد فضایی شادی 

 -/055 1 ضریب همبستگی

 /329  دارییمعنسطح 

 316 384 تعداد

 

جـا از مـدل گذارد به همین دلیـل در اینینمهمه عواملی که در این پژوهش بررسی شدند به یک اندازه روی شادی تأثیر 

جـدول نتایج  بر روی شادی مشخص شود. با توجه به هالعامشود تا وزن و اهمیت هرکدام از یمآنتروپی شانون استفاده 

گذارنـد و عوامـل یمأثیر ( عوامل اجتماعی و فضایی به یک اندازه در میزان شادی شهروندان شهر یزد ت1نمودار )( و 13)

که شهر یزد به یک شهر شاد تبدیل شود، بهتر یناای گذارد. بنابراین بریمی ترکماقتصادی نسبت به این دو عامل تأثیر 

یرنـد. بـرای دی قـرار گند و عوامل اقتصادی در اولویت بعاست در مرحله اول عوامل اجتماعی و فضایی در نظر گرفته شو

، طراحـان و شناسـانجامعهدهند از مدیران شـهری گرفتـه تـا یمی که به شهر خدمات هاارگاناین کار الزم است همه 

( و از طرف کالبد )ابعـاد فضـاییها ازیکیزیربرنامهشهرسازان با همدیگر همکاری و مشارکت داشته باشند که بتوانند در 

هـا و فضـاهای شـهری متناسـب بـا ی محدیگر عبارتیگیرنـد. بـهزمان در نظر بطرف دیگر انسان )ابعاد اجتماعی( را هم

 ها فراهم کنند.نیازهای انسان ساخته و فضاهای برای ارتباطات اجتماعی و اوقات فراغت آن
 

 بندی عوامل مؤثر بر شادی با مدل آنتروپییتاولو .14شمارهجدول 

 ابعاد فضایی ابعاد اقتصادی بعاد اجتماعیا

250/0 167/0 250/0 

 

 گیرینتیجه

 ارتبـا  هامکان این نگهداری نحوه مکان زندگی و مهم هایجنبه با شهر ساکنان شادی که دادند مطالعات گذشته نشان

 روابـ  سـالمت، )درآمـد، نداشـدهشناسایی امـروز بـه تـا کـه متغیرهایی به نسبت زندگی، هایمکاندارد و بین شادی و 

 رسـدمی بـه نظـر. گذاردمی تأثیراجتماعی هم  بر ارتباطات محی  هایجنبه دارد که این وجود تریبیشاجتماعی( ارتبا  

نتـایج پـژوهش  بر اسـاس .گذاردمی تأثیر هاآنشهر و شرای  شهر بر میزان شادی  هایمکان به وابستگی مردم احساس

 شـادی بـر مثبتـی تـأثیر رویپیـاده (1961) جیکـوبز ازنظر کهدرحالیفراهم نیست،  شهر یزددر  رویشرای  پیادهحاضر، 

کنند )چهره به چهره( و در مرحلـه بعـدی احسـاس روی افراد با یکدیگر برخورد میبه این دلیل که در پیاده. دارد ساکنان

به خاطر گستردگی شهر و شکل طولی آن، شهروندان آید. در شهر یزد ها به وجود میاعتماد و ارتباطات اجتماعی بین آن

ازنظـر  کننـد. امـابرای خرید نیازهای روزانه خود و رفتن به فضاهای تفریحی معموالً مسافت زیادی را با ماشین طـی می

دیگـران بـه  شهروندان شهر یزدشاید به این دلیل گذارد. ، این بر ارتباطات اجتماعی تأثیر منفی می(2000) پاتنام ودوانی 

 کـه افرادی دهدمی( نشان 2003) که لیدن طورهمان. کنندنمی( و با همسایگان ارتبا  زیادی برقرار 5/36) ندارنداعتماد 

 هایآپارتمان ماشین و در به وابسته که ساکنانی به نسبت دارندارتبا  بیشتری با همسایگان  کنندمی رویپیادهدر زندگی 

( چراکه 3/56د زیادی بیان کردند که به امکانات فرهنگی و تفریحی دسترسی آسان ندارند ). تعداکنندمی زندگی مسکونی

( نابرابری 2012بالس و دورلینگ ) ازنظر( 6/44یکسان توزیع نشده است ) صورتبهامکانات و خدمات در سطح شهر یزد 

فضـاهای  . در عین اینکهگذاردمیزیادی  تأثیریکی از عواملی است که در میزان شادی افراد  عنوانبهفضایی و اجتماعی 

اهمیـت ایـن  (0/39) رونـدمی( و در طول هفته به کافـه یـا رسـتوران 7/36برای دیدار و ارتبا  با دوستان فراهم است )

هـم اهمیـت ( 1999) اولدنبور،پردازانی مانند کنند نظریهها به خاطر شرایطی که برای ارتباطات اجتماعی فراهم میکافه
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و  هاکافـه تـربیشاما کند به دلیل تأثیر مثبتی که در روحیه و روان شهروندان دارند یمرا در فضاهای شهری تأکید  هاآن

مونتگـومری  طبـق نظـر (، کـه6/45) سرپوشیده هستند هایهای که در شهر یزد وجود دارند در فضاها و محی رستوران

 هـای فـراهم شـودها و فضاهای شـرای  بـرای چنـین فعالیتحی در م توانند کمک کنندمیشهری  ریزانبرنامه( 1995)

و فضاهای مناسبی برای ارتباطـات اجتمـاعی و  هادر محدوده موردمطالعه محی که هوا مناسب باشد(.  درزمانیخصوصاً )

نما و شکل  نظرازو فضاها از رنگ طبیعی استفاده نکردند و  هامحی  شاید به این دلیل که در اینتجمع افراد وجود ندارد، 

 فشـارتحتکـه  درزمانیو فضاهای شهر یزد، جاذب جمعیت نیستند و حتی افراد  هامحی و قد هماهنگ نیستند. در واقع 

نشـان داد  آمدهدسـتبهکـه نتـایج  طورهمـانحاضر نیستند به چنین فضاهای پناه ببرنـد.  گیردمیمشکالت روزمره قرار 

بـه  کننـدمیساعت( در فضاهای شهری حضور پیدا  2 تا 1روری و در کمترین زمان )ض هایفعالیت به خاطرافراد  تربیش

(، بـه 2017) همکـارانکه رازقی و  طورهمانندارد  تأثیر هاآنهمین دلیل احساس کردند که این فضاها در روحیه و روان 

 و رنـگ قد، شکل، در زگاریناسا و شودمی شهر در آرامش عدم و استرس موجب عدم هماهنگیچنین نتیجه رسیدند که 

 ماننـد احساسی مختلف هایموج توانندمی شهری نمادهای چنینهماست  شهروندان روان بر مؤثر عوامل ترینمهم مواد

 تـأثیرخیلـی  هـاآن( بافت قدیمی در روحیـه و شـادی 9/51برعکس فضاهای امروزی ) .کنند ایجاد اندوه را و غم شادی،

نتایج این پژوهش، میزان شادی شهروندان در شهر  بر اساس ( مطابقت دارد.2017و همکاران ) . که با کار رازقیگذاردمی

ا مکان نسبت داد، یبه افراد  توانمیک منطقه را ی( شادی در 2012بالس و ترانمر ) ازنظریزد متوس  روبه باال است. که 

شادی شهروندان یـزدی را تـا حـدودی بـه افـراد و  توانمیاین نظریه  بر اساسساکنان.  هایویژگیبه  دیگرعبارتبهیا 

 هـایمکانمحل زندگی )مانند دسترسی بـه  هایویژگیساکنان نسبت داد که بیشتر از متغیرهای اجتماعی و  هایویژگی

بـین ابعـاد فضـایی و شـادی  بااینکـه. پـذیردمی تـأثیرتفریحی از طریق خودرو شخصی، تعصب نسبت به شهر خود و...( 

و فضاهای شهری در روحیـه و روان شـهروندان را نادیـده گرفـت و از  هامحی  تأثیر تواننمیجود نداشت ولی ارتباطی و

 کسـانی کـه .گذارنـدمیخـود را  تـأثیرو ارتباطات اجتماعی  رویپیادهطریق محله و محی  زندگی و فراهم شدن شرای  

 کننـدمی امنیـت و راحتـی احسـاس رویپیـاده زنظـرااست، در شب  (4/42) تمیز( و 8/45زیبا ) شهرشان کردند احساس

بـه  راحتیبـه( و 6/45عمومی در شهر مناسـب ) ونقلحمل است، کودکان از برای مراقبت خوبی جای هاآن(، شهر 6/51)

( وجود دارد، نسبت بـه 7/47) ر شهر(، و تعداد زیادی کتابخانه د9/40) ورزشی(، پارک و امکانات 4/47) دارندآن دسترسی 

 و بـین سـالمتمعتقد بودند  (2005الیارد ) طور کههمان (8/69) از سالمت کامل برخوردار هستند یگران شادتر بودند ود

از دیگر نتایج پژوهش حاضر، این است که از بین متغیرهای زمینه تنها بین تحصیالت  .شادی ارتبا  معناداری وجود دارد

ن شـادی شـهروندان و سـن بـر میـزا تأهـلغیرهای دیگری مانند جنس، و شادی رابطه منفی و معناداری وجود دارد، مت

 ٔ رابطـهو میـزان نشـا  اجتمـاعی  تأهـل( )بین سن، جنسیت و وضعیت 1392با پژوهش افشانی )تأثیری نداشتند که 

 هستند نیکسا از شادتر ،متأهل افراد مطابقت ندارد که( 2005نظریه الیارد )ولی با معناداری وجود نداشت( مطابقت دارد. 

و میزان استفاده از فضاهای شهری بـا شـادی ارتبـا   هافعالیتهمچنین بین نوع . اندنکردهازدواج یا بیوه، جدا، هم از که

 طورهمینو فضاهای شهری با شادی ارتبا  مثبت و معناداری وجود دارد.  هامحی وجود نداشت اما بین نوع دسترسی به 

مطابقـت دارد کـه ( 2014) زاریـنزنـگ ی وجود دارد کـه بـا پـژوهش ا  مثبت و معناداربین ابعاد اجتماعی و شادی ارتب

 گذارد همچنین با نظریـهمی تأثیرشادی  بر که است مواردی ترینمهم مردم دیدگاه از بودن دسترس در و ارتبا  شاخص

 ازنظـر و شـوندمیاسـت، شـادتر  اعتمـادقابل هاآنجامعه  که کنند احساس اگر مردمهم مطابقت دارد که ( 2005) الیارد

 پلـیس و هامحلـه بـه اعتمـاد و مـدنی مشارکت همسایگان، و دوستان با وقت گذراندن با ارتبا  در شادی (2000) پانتام

. هسـتند شادتر دهندمی اهمیت اطرافشان جهان و دیگران برای که افرادی( 2007) کالمن و همچنین هولدر .است محلی

و با یکدیگر تعامل دارنـد. بـین ابعـاد  گذارندمی تأثیر( شخصیت و موقعیت هر دو بر شادی 1999ن )وانیر و همکارا ازنظر
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( که نشان داد بهبـود وضـعیت مـالی 2003هلویک )که با نتیجه کار اقتصادی و شادی ارتبا  منفی و معنادار وجود دارد، 

بـین یافت کـه در پژوهشـی بـه ایـن نتیجـه دسـت( 1394برعکس، قنبری ) بر میزان شادی ندارد، مطابقت دارد. تأثیری

( معتقد بود زمانی کـه درآمـد همسـایگان 2005رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. اما لوتمر )وضعیت اقتصادی و شادی 

 اسـت و مثبـت یک ارتبا  شادی و درآمد بین (،2005الیارد ) ازنظر چنینهم. شودمیگزارش  ترپایینباالتر باشد، شادی 

هستند که با نتیجه پژوهش حاضر مطابقت  بیکار که هستند کسانی از شادتر کنندمی کار امن شغل با که ین افرادیهمچن

تأثیرگـذاری بـر میـزان شـادی  تـرینبیشولی بین ابعاد فضایی و شادی ارتبا  وجود ندارد یعنی عوامل اجتمـاعی  ندارد.

کمتر اما نسبت به عوامل فضـایی  تأثیرنسبت به عوامل اجتماعی شهروندان ساکن در شهر یزد را دارد و عوامل اقتصادی 

بر عوامل اجتماعی بر  تأثیرغیرمستقیم از طریق  طوربهبیشتری بر میزان شادی شهروندان دارد. البته عوامل فضایی  تأثیر

اعی، اعتمـاد و سـرمایه در محله زندگی که ارتباطات اجتمـ رویپیادهمانند شرای   گذارندمی تأثیرمیزان شادی شهروندان 

نتـایج  .گـذاردمی تـأثیرعـواملی اسـت کـه بـر میـزان شـادی  تـرینمهمیکی از  عنوانبهکه  دهدمیاجتماعی را شکل 

دهد که عوامل فضایی و عوامل اجتماعی در اولویت اول و عوامل اقتصـادی آمده از مدل آنتروپی شانون نشان میدستبه

مطابقت دارد که به این نتیجه رسیدند که عالوه ( 2017و همکاران ) یمیرزایه با پژوهش گیرد کدر اولویت بعدی قرار می

مختلفـی معتقدنـد کـه  پردازاناقتصادی، عوامل محیطی هم بر میزان شادی تأثیر داشته است. نظریه-بر عوامل اجتماعی

که اهمیت نقـش ابعـاد فضـایی را در  (2008) همکاراندارد مانند برتون و  تأثیرفضاهای شهری بر میزان شادی ساکنان 

ازنظـر بسیار بیشتری بـر شـادی دارد.  تأثیر شدمیجغرافیا نسبت به تصوری که دادند نشان بررسی کردند و  تعیین شادی

 تفریحـی و امکانـات و مناسـب عمـومی ونقـلحمل وسـایل بـه آسان دسترسی که ( شهرهایی2011کوین و همکاران )

 درون اجتمـاعی در واقـع، ارتباطـات. شادترند ،هستند کودکان پرورش برای مناسب هایمکان چنینهم ،فرهنگی را دارند

محلـی  هـایویژگیکـه  دهـدمی( نشان 2007موریسون )است.  همراه فرد شادی با شهری ریزیبرنامه هایجنبهشهر و 

 را محـل با ارتبا  و اجتماعی باطاتارت توانندمی که هستند مهمی محی  شهر، هایمحلهمستقیمی بر شادی دارند.  تأثیر

 هـایمکان»کـه  معتقدنـد( 1989) التنبر، در واقع ری هستند. مهم شادی برای خود نوبهبه هاارتبا  کنند و این تسهیل

. در دهنـدمی افـزایش را شـادی اجتماعی، و ارتباطات کنندمی فراهم اجتماعی ارتباطات برقراری برای هاییمکان «سوم

تحصیالت، نوع دسترسی به فضاهای شهری، دسترسی بـه  میزان به شادی داد که نشان مهم عوامل ارتبا  این پژوهش،

در ادامـه . دارد بافت قدیم(، مقایسـه خـود بـا دوسـتان و همکـاران و... بسـتگی) شهرامکانات فرهنگی و تفریحی، بافت 

 .شودمیراهکارهای پیشنهاد  آمدهدستبهمتناسب با نتایج 

 مبلمـان بـا نشسـته فضـاهای ماننـد ،روهـاپیاده بـین گفتگـو بـرای فضـایی ایجاد شاد؛ و طبیعی هایرنگ از هاستفاد -

 رسیدند. اینتیجه(، در پژوهش خود به چنین 2018که کریمی و همکاران ) طورهمان، پذیرانعطاف

یگر اعتمـاد و کمتر نسبت بـه همـد کنندمیاستفاده  از ماشین شخصی تربیشکه افراد  دهدمینتایج این پژوهش نشان -

حـل کـرد در نظـر  این مشکل را توانمیکه  هایراه. یکی از کنندنمیدارند و به همین دلیل با همسایگان ارتبا  برقرار 

ارتباطـات  ه در اعتمـاد افـراد واهمیتـی کـ به خـاطر، نور، زیبایی بصری و...(، فرشسنگ ازنظر) روهاپیادهگرفتن شرای  

 یان کردند(.بمختلفی مانند جیکوبز و لیدن  پردازاننظریه طور کههماندارد ) هاآناجتماعی 

میـزان  کـهاین( آمده بین ابعاد اجتماعی و شادی ارتبا  مستقیم و معناداری وجود دارد. برای 9در جدول ) طور کههمان-

-تقویت ابعـاد اجتمـاعی هاراه، یکی از دیده شود وضوحبهشهر یزد هم افزایش پیدا کنند و  هایمحی شادی در فضاها و 

 هاکافـه)از طریق  هاآنبرای جذب افراد و برقراری ارتبا  اجتماعی بین  هایمحی فضایی است تا از این طریق فضاها و 

سـرگرمی  هـایفعالیت، فضاهای برای تفریح و اوقـات فراغـت، روهاپیادهروباز، صندلی و نیمکت در بین  هایرستورانو 

مـدیران شـهری و  هایریزیبرنامـهگروهی برای همه سنین، کنسـرت، موسـیقی سـنتی، تئـاتر و ...( در  هایبازیمانند 



 1398 پاییز  ،3، شمارۀ 2، دورۀ شهر پایدار فصلنامه                                                                                                          36

 گرفته شود. در نظرطراحان 

ن، همکـاران و اهکار دیگر، با توجه به ارتبا  بین ابعاد اقتصادی و شادی است که تا حدی به مقایسـه خـود بـا دوسـتار-

یکسـان  صورتبه هایمحی است همه امکانات و خدمات و دسترسی افراد به فضاها و همسایگان بستگی دارد. که بهتر 

 هـایعامل تـرینمهمبـالس یکـی از  ازنظـردر سطح شهر توزیع شود و از این طریق نابرابری اجتماعی و فضـایی کـه 

 شهر یکسان باشد. هایناحیهتأثیرگذار بر شادی است، کمتر شود و شادی در همه مناطق و 

فراد نسبت و فرهنگ و تعصب ا که در تحقیقات آینده عالوه بر این عوامل، عوامل دیگری مانند مذهب شودمینهاد پیش-

 گرفته شود. در نظربه شهر و محله زندگی 
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