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چکیده
توجه به شادی و ابعاد راهبردی آن ،نقش اساسی در مطلوبیت کیفیت محیطی محالت شهری دارد که امروزه عدم توجه
پیش رو شهرها به ویژه کالنشهرهایی مانند مشهد به عنوان بستر زیست انسان در راه رسیدن به
به آن ،یکی از چالشهای ِ
زندگی پایدار شهری است .طی دهههای اخیر با توسعههای جدید و قدیم شکل گرفته در سطح کالنشهر مشهد ،محالتی
ایجاد شدهاند که از سطح کیفی مطلوبی برخوردار نبوده و با مشکالت و معضالت فراوانی مانند فقدان عرصههای همگانی،
ناامنی ،نبود زیباییهای بصری ،نبود امکانات محلی ،تعلق پایین ،آلودگیهای محیطی ،فقدان بسترهای مناسب روابط
همسایگی و ...روبهرو بوده که به واقع از میزان شادی و نشاط به عنوان حلقه مفقوده و فراموش شده زندگی شهروندان
مشهدی ،کاسته و ضرورت طراحی محیطی مناسب و شاد را افزایش داده است .از جمله این محالت در توسعه جدید،
محله فار غالتحصیالن و در توسعه قدیم ،محله طبرسی است .از این رو هدف مطالعه حاضر ،ارزیابی ابعاد و شاخصهای
شادی در دو بافت قدیم و جدید شهر مشهد با خصیصههای متفاوت است تا ضمن شناسایی ابعاد و شاخصهای شهر
شاد به حل مشکالت محالت شهری به روشی اصولی و کارآمد برای حرکت به سوی پایداری بیشتر جوامع محلی دست
یافت .مطالعه حاضر از نظر نتایج ،کاربردی_توسعهای ،از نظر فرآیند اجرا به صورت کمی و از نظر هدف توصیفی_تحلیلی
با استناد به مطالعات کتابخانهای است و از میان سا کنان محالت طبرسی و فار غالتحصیالن 320 ،نفر بهصورت تصادفی
برای تکمیل پرسشنامهها انتخاب شدهاند .تجزیه و تحلیل اطالعات با استفاده از آزمونهای آماری شامل فریدمن ،من_
ویتنی ،اسپیرمن ،کای اسکوئر و ضریب کرامر در نرمافزار  SPSSانجام شده است .براساس نتایج به دست آمده از تحلیل،
ً
تنها بعد کالبدی در محله فار غالتحصیالن ( )3.22در بین ابعاد شادی شرایط نسبتا مطلوبی دارد و در سایر ابعاد ،هر دو
محله شرایط نامطلوبی دارند .همچنین اختالف معنیداری میان شاخصهای شادی در محالت قدیم و جدید وجود
دارد .از دیگر یافتههای تحقیق اینست که میانگین رتبه شادی در محله فار غالتحصیالن ( )167.90بیشتر از محله طبرسی
( )135.45است که نشان از شادتر بودن سا کنان محله جدید در مقایسه با محله قدیم دارد .اما تفاوت این دو از نظر شادی
زیاد و محسوس نیست .شادی با متغیرهای درآمد ،مالکیت مسکونی ،قومیت ،اشتغال ،وضعیت تأهل و تعداد اعضای
خانوار رابطه مثبت و با سن رابطه منفی و معنیداری دارد .در نهایت ،شاخصهای امنیت شغلی در هر دو محله از بعد
اقتصادی ،سطح ایمنی و کیفیت نورپردازی در محله قدیم و دسترسی به فضای سبز ،کیفیت فضای آبی در محله جدید از
بعد کالبدی ،سطح امنیت در محله قدیم و شرکت در جشنهای بومی و مشارکت در حل مشکالت در محله جدید از بعد
اجتماعی ،دارای بیشترین میزان همبستگی با شادی و نشاط هستند.
واژ گان کلیدی :شادی ،ابعاد و شاخصهای شهر شاد ،بافت قدیم و جدید ،محله طبرسی و فار غالتحصیالن شهر مشهد.

 1نویسنده مسئول مقالهfnoorian@ut.ac.ir :

 .1مقدمه
از گذشتههای دور ،محلهها به عنوان سلولهای حیات شهری
و همچنین بــســتــر ســکــونــت ،دارای نــقــش اســاســی در زنــدگــی
سا کنانشان بودهاند ( .)Beyzai et al., 2018:4به طوری که تأمین
شرایط مناسب زیست و سکونت در آنها ،هدف نهایی برنامهریزان
و طراحان شهری بــوده ( )Latifi et al., 2014:28که رسیدن به
ایــن هــدف با ورود به هــزاره ســوم میالدی و مشکالت کالبدی،
اجتماعی ،اقتصادی و محیطزیستی ناشی از آن ،یکی از چالشها
پیش رو شهرها به ویژه کالنشهرها در راه رسیدن به
و دغدغههای ِ
زندگی پایدار شهری است ( .)Hall & pfeiffer, 2000:47زیرا زندگی
شهری به دلیل پیچیدگی ،ترا کم ،هزینههای سرسامآور ،ماشین
زدگی و تغییرات مداوم ،استعداد بسیاری برای پریشانی و افسردگی
سا کنان خود دارد و دست یافتن به محیط سالم شهری و حمایت
از خوشبختی و رفــاه بــه دغــدغ ـهای جــدی در مطالعات شهری
بدل شده است ( .)Wiking, 2014در این راستا ،محالت شهری
به عنوان کوچکترین جزو ساخت شهر ،بایستی دعــوت کننده
بوده و محیطی پرشور و نشاط را برای سا کنان خود ایجاد نمایند
که متأسفانه امــروزه با گذر از محالت گونا گون شهری ،احساس
خمودگی و عدم شادی را میتوان مشاهده نمود .بنابراین از جمله
مسائل اصلی و دغدغههای کنونی در محالت و شهرهای معاصر،
افول شادی و نشاط است که زمینه کاهش حس تعاون اجتماعی
و پیوندهای گروهی ،کاهش همبستگی خانوادگی و محلی ،کاهش
حمایتهای عاطفی و رضایتمندی و تضعیف شدن حضور در
ش ــم ــاره سـیوشــش عرصههای همگانی و ...را در پی داشته ( )Khatibi, 2017:108که
پـ ــای ـ ـیـ ــز  1399برای رفع آن میبایست با پرداختن به جنبههای مختلف شادی
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ـه در محالت گونا گون شهری به عنوان یکی از اهداف نهایی توسعه
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پایدار جوامع شهری اقــدام نمود (Abounoori & Asgarzadeh,
 .)2013:1در ایران ،به جز پژوهشهای اندک ،توجه درخوری به
این موضوع نشده است ( .)mousavi,2013این در حالی است که
شادی زمینههای پررنگی در تاریخ ایران باستان داشته و شادی
بــه مثابه الــگــوی فرهنگی غالب نیایشهای دینی از مهمترین
بخشهای زندگی روزمره بوده است ( .)orojnia,2013براساس آنچه
گفته شد ،به نظر میآید محالت شهری از مهمترین عرصههایی
است که میتواند بیان کننده شادی و سرزندگی در راستای توسعه
پایدار شهری باشد ،به گونهای که کمیت و کیفیت محالت شهری
زمینهساز شادمانی شهروندان در کالنشهرهایی همچون مشهد
بسیار با استانداردهای جهانی فاصله دارد و نیازمند یک نگاه
جامع اســت .درنتیجه ا گرچه شــادی شرایط متفاوتی را شامل
میشود ،به سختی قابل اندازهگیری بوده و شامل شاخصهای
زیادی برای سنجش است ()Abounoori & Asgarzadeh, 2013:1؛
اما میبایست به صورت جامع و در چارچوب مالحظات فرهنگی
و اجتماعی جامعه ،مــورد بــررســی قــرار گیرد کــه در مقاله حاضر
ضمن توجه به مالحظات فرهنگی جامعه ،سعی بر نگاهی جامع
با تکیه بر دیدگاههای شناختی و لذتجویی به تمامی مؤلفههای
مؤثر بر شادی داشته که در بر دارنده کلیت مفهوم مکان بوده تا
پاسخ دهندگی به نیازهای گونا گون سا کنان مدنظر باشد .از این
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رو هدف اصلی مقاله حاضر ،ارزیابی شادی و نشاط در دو بافت با
خصیصههای متفاوت است تا ارزیابی ابعاد و شاخصهای شهر
شاد شناختی از این مفهوم در اختیار تصمیمگیران و تصمیمسازان
شهری در تهیه و اجرای طر حهای جدید توسعه شهری قرار دهد
و گامی به سوی ارتقای شادی ،کیفیت زندگی و افزایش پایداری
جوامع شهری برداشته شود .برای این منظور ،مقایسه تطبیقی دو
محله از بافت قدیم (طبرسی) و بافت جدید (فار غالتحصیالن) شهر
مشهد مدنظر است .بنابراین سئوالهای اصلی پژوهش عبارتند
از این که وضعیت شاخصهای شادی در محالت قدیم و جدید
چگونه هستند؟ شادی و نشاط در محالت جدید و قدیم از کدام
عوامل تأثیر میپذیرند؟ و میزان شــادی و نشاط در کــدام یک از
محالت شهری بیشتر اســت؟ در مقاله حاضر ابتدا با مرور مبانی
نظری و مطالعات مشابه داخلی و خارجی مرتبط صورت گرفته،
مجموعهای از ابعاد و شاخصهای شــادی شناسایی میشود و
سپس با بهرهمندی از آنها و تدوین پرسشنام ه و انجام پیمایش
میدانی در سطح محالت ،اطالعات الزم استخراج و با بهرهمندی از
آزمونهای آماری به سنجش شاخصها پرداخته میشود.
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 .2چارچوب نظری
در نــگــاهــی کــلــی بــه مــطــالــعــات انــجــام ش ــده در زمــیـنــه ش ــادی،
مـیتــوان آنها را در سه دسته کلی ارتــبــاط مؤلفههای اجتماعی
با شــادی (Argyle & Lu,1990; Amorim et al.,2017; Welsch
& Kuhling,2016; Balogun,2014; Gu et al.,2017; Diener
 ،)& Seligman,2004ارتباط اقتصاد و مؤلفههای آن با شادی
(Welsch & kuhling,2009; Morawetz et al.,1997; Frey
& & Stutzer,2002; Welsch,2009; Ferrer-i-Carbonell
 )Gowdy,2007و ارتــبــاط مؤلفههای محیطزیستی بــا شــادی
(& Ferreira & Moro,2010; Kent et al.,2017; Majeed
Mumtaz,2017; Ballas & Dorling,2007; Welsh,2006; Rehdanz
)& Maddison,2005; Tiwari,2011; Lenzen & Cummins,2013
طبقهبندی کرد که در ادامــه نمونههایی ارائــه میشود .از عمده
تحقیقات انجام شده در زمینه ارتباط شــادی و ابعاد اجتماعی
میتوان به پژوهش گردهام و جوهانسون اشــاره کرد که ارتباط
میان شادی ،سالمتی و شاخصهای اجتماعی در میان شهروندان
سوئدی را مورد بررسی قرار میدهند .این مطالعه بر روی پنج هزار
نفر از شهروندان سوئدی انجام شد و نتایج نشان داد که افزایش
درآمد ،سالمت و تحصیالت و کاهش بیکاری ،شهرگرایی ،تنهایی و
مرد بودن ،باعث کاهش شادی و نشاط خواهد شد (& Gerdtham
 .)Johannesson, 2001هسو و چانگ در مقالهای به ارزیابی ارتباط
میان تعامالت اجتماعی و شادی در میان گروه جمعیتی سالخورده
تــایــوان پرداختند .متغیرهای تعامالت اجتماعی آنها ارتباط
با فــرزنــدان ،پــدرومــادر ،دوســتــان ،بستگان ،تماسهای تلفنی،
حمایتهای احساسی و مشارکتهای اجتماعی بود و نتایج نشان
داد که مشارکت اجتماعی و حمایتهای احساسی دارای ارتباط
با شادی هستند و کیفیت تعامالت و تجربیات اجتماعی دارای
اهمیت بیشتری نسبت به کمیت ارتباطات اجتماعی در میان افراد

جدول شماره :1ابعاد و شاخصهای شهر شاد براساس مطالعات انجام شده
ابعاد

راهبردها
سالمتی جسمی و روحی ،فعالیتهای تفریحی ،سن ،جنس ،حس تعلق ،تعامل سا کنان

اجتماعی ،مشارکت ،امنیت ،ارتباط با گروههای فرهنگی مختلف ،اندازه خانوار ،جشنهای بومی و
محلی ،توجه به مشارکت و دموکراسی مردمی ،صالحیت دولت محلی
درآمــد ،اشتغال ،کیفیت محیط کار ،امنیت شغلی ،تناسب درآمــد و هزینهها ،کسب و
اقتصادی کار محلی ،وجه شغلی ،انعطاف پذیری شرایط کار ،مراجعه به پزشک ،تعداد ماشین در

منابع و مطالعات
;(Savageau,2007; Ballas,2013; Marans & Stismon, 2011
Gowdy, 2005; Dolan et al., 2008; Mackerron & Mourato,
2009; Argyle & Lu, 1990; Amorim et al., 2017; king et al.,
)2014; Vinson & Ericson, 2014; Hsu & Chang,2015
& (Welsch & Kuhling, 2009; welsh,2009; Maddison
& Rehdanz, 2011; Gudmundsdottir,2013, Abounoori
;Asgarizadeh, 2013; Habibzadeh & Allahvirdiyani, 2011

خانوار ،مالکیت مسکن ،تنوع در قیمت زمین و مسکن
)Lane,2017
دسترسی به فضای سبز ،فضای آبی (کیفیت آب ،خا ک و هوا) ،جذابیت پوشش زمین(Dolan et al.,2008; welsch,2006; searns,1995; Milligan ،
کالبدی

جذابیت منظر ،دسترسی به محیط طبیعی و بــاز ،کیفیت ساختوساز ،دسترسی به ;et al.,2004; Diener et al.,2009; Moro et al., 2008
ایستگاه حملونقل عمومی،خدمات دهی ،ایمنی ،کیفیت زیرساخت و تسهیالت ،کیفیت & Engelbrecht, 2009; Vemuri & Costanza, 2006; Frijters
معابر ،کیفیت روشنایی ،دسترسی به فضاهای مشترک

)Praag, 1998; Brereton et al,2007; White et al.2013

103

شماره سیوشش
پـ ــای ـ ـیـ ــز 1399
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علمی-پژوهشی

ابعاد و راهبردهای شهر شاد در محلههای مشهد

پا به سن گذاشته است ( .)Hsu & Chang,2015عزیزی و دیگران،
در مطالعهای به تأثیر فا کتورهای شخصی ،اجتماعی ،اقتصادی
و مشارکت اجتماعی بر روی شادی فردی پرداختند .نتایج آنها
نشان داد میان جنس ،وضعیت ازدواج ،پــدرومــادر شــاد ،سطح
تحصیالت ،وضعیت اشتغال ،درآمــد ،مالکیت خــودرو شخصی و
مشارکت اجتماعی با شادی ارتباط معنیداری وجود دارد (Azizi
.)et al.,2017
بسیاری از محققان معتقدند که مؤلفههای اقتصادی میتوانند
یکی از عوامل اصلی و تأثیرگذار بر روی سطح شادی و رفاه زندگی
افــراد باشند .در این راستا میتوان به مطالعه کاپورال و دیگران
اشاره کرد که به ارزیابی ارتباط میان درآمد و شادی در  19کشور
اروپایی میپردازند .نتایج آنها بیانگر ارتباطی قوی و مثبت میان
درآم ــد و شــادی در ایــن کشورهاست (.)Caporale et al.,2009
گودموندسدوتیر ،در مطالعهای به چگونگی تأثیر افول اقتصادی
بر روی شــادی با استفاده از روش تحلیل رگرسیون چند متغیره
م ـیپــردازد .نتایج نشان داد که درآمــد و بیکاری بر روی شادی
اثرگذاری چندانی ندارند ،اما مشکالت مالی بر روی احساس شادی
تأثیرگذار خواهد بود .به طور کلی میتوان گفت بحران اقتصادی هر
چند به صورت محدود ،بر روی شادی تأثیرگذار بوده اما مشکالت
مالی تأثیرگذاری زیادی بر روی شادی سطح جامعه داشته است
( .)Gudmundsdottir, 2013اسماعیل و دیگران ،به ارزیابی ارتباط
میان شــادی و رشد اقتصادی در مطالعهای میپردازند .نتایج
نشان داد که فا کتورهای اجتماعی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر
روی شادی هستند که میتوانند بیشترین تأثیر را برروی توسعه
اقتصادی داشته باشند .این عوامل عبارتند از وضعیت ازدواج،
بیکاری ،تحصیالت و سالمتی (.)Esmail et al., 2018
جدای از ارتباط مؤلفههای اقتصادی و اجتماعی بر روی شادی،
محیط زیست نیز نقش مهم و قابل توجهی در مرور ادبیات مربوط
به شادی را به خود اختصاص میدهد .از جمله تحقیقات انجام
شــده در ایــن زمینه میتوان به مطالعه بررتون و دیــگــران اشــاره
نمود که سعی در نشان دادن ارتباط متغیرهای محیطی با شادی
را دارن ــد .آنها معتقدند ا گرچه متغیرهای مربوط به شخص در
شادی مهم است ،اما توجه به مطبوعیت مکان مانند آبوهوای
مناسب ،محیط زیست سالم و شرایط مناسب کالبدی در تجزیه و

تحلیلهای مفهوم شادی و رفاه زندگی نقش انکار ناپذیری دارند
( .)Brereton et al.,2007ولچ ،در مطالعهای به بررسی ارتباط میان
شادی و رفاه با آلودگی در ده شهر اروپایی پرداخته است .نتایج
نشان داد میزان آلودگی هوا نقش مهم و قابل توجهی در ایجاد
تفاوت بین کشورها از لحاظ رفاه و شادی ایفا میکند (Welsch,
 .)2006تایی ،در مطالعهای با استفاده از روش رگرسیون چند
متغیره و تحلیل دادههای  21کشور در بازه زمانی  ،2005-1970به
ارزیابی ارتباط میان شادی و تنزل کیفیت محیطی پرداخته است.
نتایج نشان داد تنزل کیفیت محیطی با شادی مردم ارتباط دارد،
به طوری که با کاهش کیفیت محیطی ،شادی مردم نیز کاهش
پیدا میکند ( .)Tiwari, 2011وایت و دیگران ،در مطالعهای به این
نکته میپردازند که آیا زندگی در کنار فضاهای سبز شهری مانند
پارکها موجب کاهش استرس و فشار زندگی شهری میشود؟
نتایج نشان داد ،به طور میانگین افرادی که دارای استرس و فشار
روحی کمتر بودند و همچنین احساس شادی و رضایت بیشتری
داشتند ،در نواحی از شهر زندگی میکردند که میزان فضای سبز
شهری در آن بیشتر بوده است ( .)White et al., 2013مطالعه و
بررسی در تحقیقات انجام شده نشان میدهد که در زمینه ارتباط
میان شادی و مؤلفههای اجتماعی ،اقتصادی و محیط زیستی در
جهان به صورت مجزا مطالعات قابل توجهی صورت گرفته است.
اما به نــدرت به تمامی ابعاد و شاخصهای شهر شاد به صورت
یکپارچه و مشترک پرداخته شده است .حال آن که این مهم در
شهرهای ایران به طور عام و به شکل مقایسه تطبیقی در بافتهای
مختلف شهری به طور خاص تا کنون بررسی نشده که در مطالعه
حاضر تالش شده با مطالعه بیش از  100عنوان مقاله و کتاب مرتبط
در زمینه شهر شاد و استخراج حجم عظیمی از شاخصهای شادی
به بومیسازی ،تطبیق و نهاییسازی شاخصها براساس فرهنگ
بومی ایران و شرایط محالت مطالعاتی اقدام گردید که براساس آن
تعداد قابل توجهی از شاخصها به واسطه عدم تناسب با شرایط
فرهنگی و اجتماعی ایران و نمونههای مطالعاتی از روند مطالعه
کنار گذاشته شدند .از این رو با توجه به بررسیهای انجام شده
در تحقیقات پیشین و با در نظر گرفتن شرایط فرهنگی و اجتماعی
ای ــران و مــحــات مطالعاتی ،شــاخـصهــای شهر شــاد در جــدول
شماره ،1ارائه شده است.

ش ــادی و نــشــاط از مهمترین مؤلفههای روان ــی کیفیت زندگی
محسوب میگردد ( )Danaee et al., 2018که بشر همواره به دنبال
رسیدن به آرامش ،رفاه ،شادی و نشاط بیشتر در زندگی خود است
( .(Buss, 2000به طوری که در بیشتر جوامع ،لذت و شادی بیشتر
از زندگی به عنوان یک هدف اصلی و شاخص مطرح است(Diener
) .et al., 2009برای مثال در فرهنگ اروپایی_امریکایی ،شادی
یک حالت مثبت روحی تلقی میشود که مشروط به دستاوردهای
شخصی و به حدا کثر رســانــدن ویژگیهای مثبت انسانی است
(Myers & Diener, 1995; Uchida & Ogihara, 2012; Balogun,
 .)2014با این حال ،شادی اغلب در ارتباط با ویژگیهای فردی
تعریف میشود که تجربه حس مثبت پیدرپی در زندگی و دوری
از احساس ناخوشایند فردی در زندگی در میزان آن تأثیرگذار است
( .)Lyubomirsky et al., 2005همچنین شادی با احساس ناشی از
نتایج موفقیتآمیز در زندگی افراد نیز ارتباط دارد و نتایج تحقیقات
جدید نشان میدهند کــه اف ــراد شــادتــر در مقایسه بــا دیــگــران،
موفقیتهای بیشتری در زندگی خود کسب کردهاند (& Diener
 .)Chan, 2011; Lawrence et al., 2015به طور کلی تعریف واحدی
از شــادی وجــود نــدارد و تعاریف شــادی بیشتر به دیــدگــاه فردی
و اهــداف اشخاص در زندگی ارتباط پیدا میکند (& Mahadea
.)Rawat, 2008: 276-277
شــادی دارای سه جــزء اساسی اســت .بعد عاطفی :خلقوخوی
مثبت و خوشایند در فرد را شامل میشود .بعد شناختی :نوعی تفکر
و پردازش اطالعات را در بر میگیرد و به ارزیابی مثبت فرد از زندگی
ش ــم ــاره سـیوشــش منجر میشود .بعد اجتماعی :بیانگر گسترش روابط اجتماعی فرد
پـ ــای ـ ـیـ ــز  1399با دیگران و به دنبال آن افزایش حمایت اجتماعی است (Stewart
ف ــص ــل ــن ــام ـ
ـه  )et al , 2010; Demir & Ozdemir, 2010که نظریهپردازان در تعریف
علمی-پژوهشی
شــادی و تحلیل مفهوم آن ،بیشتر بر بعد عاطفی و شناختی آن
تأ کید دارند ( .)Gong, 2007:182مؤلفه شناختی بر رضایتمندی
فرد (ارزیابی فرد مبتنی بر استانداردهای ذهنیاش) و مؤلفههای
عاطفی بر هیجانبرانگیزی تأ کید دارند (& Chan,2012, Gamble
 .)Garling, 2012انواع رضایتمندی نیز در قالب رضایتمندی از
سطح درآمد ،شغل و مسکن ،رضایتمندی از کیفیت دسترسیها
و حملونقل مناسب ،رضایت از شرایط زندگی و رضایت از سطح
سالمتی مورد توجه قرار گرفته است (Dolan et al., 2008; Maddison
 .)& Rehdanz,2011; Engelbrecht, 2009مفهوم رضایتمندی را
میتوان حس لذت یا خشنودی از زندگی در یک محیط مسکونی
تعریف کرد ( .)Tu & Lin, 2008: 157بنابراین مفهوم رضایتمندی
ب بعدهای شناختی و عاطفی شادی گنجاند و
را میتوان در قال 
ل دهنده برخی از شاخصهای ابعاد شادی است.
به نوعی تشکی 
براساس دیدگاه صاحبنظران ،شــادی از دو دیدگاه لذتجویی
و دیــدگــاه شناختی حائز اهمیت اســت .در فلسفه لذتجویی
با قدمت چند هــزار ساله آمــده اســت که رفتار انسان همواره در
جهت و بــه منظور کــســب ،حفظ و ازدیـ ــاد زنــدگــی و اجــتــنــاب از
درد است .لذت و شادی تنها عامل ارزشمندی است که فرد در
جهت آن گــام بر م ـیدارد ( .)Khalili et al.,2012:3ریــو ،لــذت را
در چارچوب احساسهایی مفهومسازی میکند که یا ناشی از
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تحریک دستگاههای حسی مختلف (بینایی ،شنوایی ،چشایی،
بوبایی و المسه) است و یا ناشی از بمباران حسی (برانگیختگی)
است ( .)Azim Zadeh et al.,2011:3بنابراین شادی یک احساس
تلقی میشود که با لــذت از زندگی رابطه کلی دارد (& Sharma
 )Malhotra, 2010و آن دسته از احساساتی که با شــادی ارتباط
دارند ،سازوکاری برای زندگی شاد فراهم میکنند (.)Carver, 2003
همچنین در دیدگاه جامعه شناختی میتوان گفت احساس شادی
یک مؤلفه چندبعدی از یک فرآیند ناخودآ گاه ،شناختی و انگیزشی
است که به صورت خاص و منحصربهفرد در چگونگی تفسیر زندگی
و برداشت از آن به وسیله افــراد مختلف متفاوت است (& Anic
 .)Toncic, 2013; Lyubomirsky et al., 2005فوردیس معتقد است
که مؤلفههای حس شــادی ،نتیجهای از برآیند تجربیات خوب
و بد زندگی در گذشته و حال است و این امر با وضعیت روحی و
روانی انسان از نظر رفاه و آرامش ارتباط پیدا میکند (Kahneman
 .)& Krueger, 2006به طور کلی احساس شادی در زندگی ،یک
نیاز اساسی برای رشد و نمو فردی و همچنین پیشرفت و بهبود
شرایط اجتماعی ،اقتصادی در یک اجتماع محسوب میشود
( )Gilbert,2006کــه در ایــن رابـطــه زیــدانـســک بیان میکند که
ً
«همبستگی نسبتا قدرتمندی بین شادمانی و پایداری وجود دارد،
به طوری که شهروندان شاد تمایل بیشتری به حمایت از توسعه
پایدار نشان میدهند» ( )Zidanšek, 2007و الزمه این مهم توجه
به ایجاد شهری شاد است .شهری که بنا بر نظر مونتگومری«باید
حدا کثر تــاش خــود را بــرای لــذت بــردن هرچه بیشتر شهروندان
و به حداقل رساندن مشکالت و مشقات شهروندان به کار گیرد
و آنها را به سمت سالمتی بیشتر از بیماریها ،مقاومت در برابر
مخاطرات اقتصادی و زیست محیطی سوق دهد .شهری که در
تقسیم فضاهای عمومی ،خدمات ،دسترسی و تحرک ،نشاط و
هزینهها به شکل منصفانه عمل کند و موجب همدلی و همکاری
بیشتر شهروندان شود و مهمتر از همه شهر باید قادر به ساخت و
ایجاد ارتباط قوی میان دوستان ،خانواده و افراد غریبه باشد که در
واقع به زندگی شهر معنی خواهد بخشید» ).(Montgomery, 2013
به طور کلی شــادی در فضای شهری عبارت است از برانگیخته
شــدن هیجان شــادی ،ایجاد عواطف و احساسات مثبت که از
طریق وا کنش با کنشهای محیطی که همان محرکهای محیط
هستند ،صورت میپذیرد .هرچه اثرگذاری محرکهای فضاهای
شهری بیشتر و قویتر باشد ،تــداوم شــادی بیشتر خواهد بود
( .)Ghorbani & Nurmohammadzade,2016از طرفی ،شادی و
نشاط که بنا بر عقیده متفکران اجتماعی در شهرهای بزرگ شکل
میگیرد ) ،(Okulicz-Kozaryn, 2017مقولهای است که نهتنها از
ویژگیهای فردی تأثیر میگیرد ،بلکه عناصر محیطی در شهر نیز
نقش مهمی در ایجاد آن دارنــد (National Research Council,
) .2002در این رابطه ،عواملی در افزایش شادی شهروندان از زندگی
در شهر محل سکونت خود مؤثر است که عبارتند از :رفت و آمدهای
کوتاه؛ مطالعه انجام شده به وسیله دفتر آمار ملی انگلستان)(ONS
در بردارند ه این است که هرچه افراد زمان بیشتری را صرف رفت
و آمدهای روزانــه کنند ،احساس نارضایتی و اضطراب بیشتری

 .3روش
در مطالعه کــاربــردی حاضر که به لحاظ روش از نــوع توصیفی_
تحلیلی مبتنی بر پرسشنامه است ،ابتدا با بهرهگیری از مطالعات
کتابخانهای پیرامون موضوع شادی و شهر شاد مجموعهای از ابعاد
و شاخصها استخراج گردید که با توجه به مالحظات فرهنگی
حا کم بر جامعه و شرایط محالت مطالعاتی تدقیق ،بومیسازی و
نهایی شدند .سپس با بهرهگیری از پرسشنامهای مردمی حاوی
 47سئوال که منعکس کننده ویژگیهای فردی و نظرات مردم
درباره شادی محیط زندگیشان است ،به سنجش و بررسی رابطه
بین آنها اقدام گردید .سئواالت براساس طیف پنج گزینهای لیکرت
(کمترین میزان امتیاز یک و بیشترین میزان امتیاز پنج و میانه
نظری سه) ارزشگ ــذاری شدهاند .جامعه آمــاری تحقیق ،تعداد
ً
خانوار دو محله طبرسی و فار غالتحصیالن بوده که جمعا طبق
سرشماری سال 1395دارای سه هزار و  579خانوار هستند و برای
تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است .براین
اســاس ،حجم نمونه براساس جامعه آمــاری تحقیق و در سطح
اطمینان  95درصد معادل  347محاسبه شده که براساس سهم
درصدی محالت از تعداد خانوار 80 ،پرسشنامه در محله طبرسی
و  267پرسشنامه در محله فار غالتحصیالن توزیع شده است .از
این تعداد 27 ،مورد به دلیل نارسایی در پاسخگویی کنار گذاشته
شد و  320مــورد آن با استفاده از روشهــای آمــاری مانند آزمون
فریدمن ،من-ویتنی و اسپیرمن ،کای اسکوئر و ضریب کرامر در
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خواهند داش ــت .آب و ه ــوای مــتــعــادل؛ بین آبوهـ ــوا و شــادی
شهروندان ارتباط مستقیم وجود دارد ،به طوری که زمستانهای
سرد میتواند موجب افسردگی شهروندان شود .اعتماد اجتماعی؛
قویترین همبستگی شادی در شهرها ،اعتماد اجتماعی است که
سطح آن به میزان پیاده مداری گره خورده است .فضاهای سبز؛
وجود فضای سبز و باز کافی در افزایش شادی شهروندان مؤثر است.
سرمایه انسانی؛ سطح شادی و نشاط در مناطق شهری که دارای
افراد تحصیل کرده بیشتر هستند ،در مقایسه با سایر مناطق باالتر
است ( .)Glaser et al., 2016شادی و مقیاس :برای این که یک
فضا یا فعالیت خاص در راستای ارتقای شادی شکل گیرد ،بایستی
در مقیاسهای گونا گون اعمال شود .شادی و وابستگی مکانی:
شادی مفهومی است که وابسته به مکان است ،مانند مفاهیمی
چون مصرف ،تولید و توزیع در مکان خاص میتواند بر مکانهای
همسایگی در مقیاسهای گونا گون تأثیرگذار باشد (National
 .)Research Council, 2014با توجه به مطالب بیان شده از مفهوم
شــادی از دیــدگــاه صاحبنظران مشاهده شــد ،شــادی و نشاط
یک کیفیت برآمده از مفاهیمی چون تجربیات مطلوب از محیط،
رضایت از زندگی ،آرامش روحی و روانی ،حمایت اجتماعی و به طور
کلی توانمندیهای محیط در پاسخ به نیازهای مختلف انسان در
زمینههای گونا گون اجتماعی ،اقتصادی ،روحی و روانی و  ...است
که در سه جز عاطفی ،شناختی و اجتماعی و دو دیدگاه شناختی و
لذتجویی قابل طبقهبندی است .از این رو ،با توجه به گستردگی
مباحث تأثیرگذار بر حس شادی محیط ،توجه به یک رویکرد جامع
که در بردارنده ابعاد و دیدگاههای گونا گون شادی باشد ،مد نظر
مطالعه حاضر است (تصویر شماره .)1بر این اساس میتوان گفت
حرکت به سوی مفهوم مکان با کیفیتهای باالی فضایی در ابعاد
گونا گون ،میتواند پاسخدهندگی الزم به حس شادی و نشاط را در
خود داشته باشد تا فضا در ترکیب با فرم مناسب ،هویت اجتماعی
مــنــاســب ،استطاعت و پــاسـخدهــنــدگــی اقــتــصــادی بــه نیازهای

سا کنان ،زمینهساز حس آرامش ،رفاه ،رضایتمندی و در نهایت
ن باشد .از این رو مطالعه حاضر با توجه
شادی و نشاط برای سا کنا 
ش رو ،بر ابعاد گونا گونی از مفهوم فضا و مکان
به محدودیتهای پی 
مؤثر بر شادی تأ کید دارد تا جامعیت الزم به دست آید و از طرفی
سعی کرده است ،توجه به مالحظات فرهنگی جامعه را در ارزیابی و
نظرسنجی ابعاد و شاخصها لحاظ نماید.

نرمافزار  SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .روایی پرسشنامه
با بهرهمندی از نظر کارشناسان و اساتید مورد بررسی قرار گرفته و
برای سنجش پایایی آن از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است.
مقدار آلفای کلی برای مجموعه سئواالت طرح شده 0.886 ،و برای
ابعاد اقتصادی ،کالبدی و اجتماعی به ترتیب برابر ،0.856 ،0.761
 0.812به دست آمده که پایایی پرسشنامه را در حد زیادی تأیید
میکند.
 .3.1معرفی نمونههای مطالعاتی
مشهد دومین کالنشهر ایران و مرکز استان خراسان رضوی است
که طبق سرشماری سال  1395دارای جمعیت سه میلیون و هزار
و  184نفر است ( .)Statistical Yearbook of Mashhad, 2016این
شهر با توجه به نقش مذهبی خود طی دهههای اخیر مورد توجه
بسیاری از گروههای مختلف مردمی برای زندگی قرار گرفته که این
امر سبب گسترش فیزیکی و جمعیتی قابل توجه شهر شده است.
در این راستا ،محالت جدید و برنامهریزی شده بسیاری در کنار
محالت قدیم شهر شکل گرفتهاند .اما نکته حائز اهمیت آن است
که آیا با این سرعت رشد ،شهر قادر به ارائه کیفیت مناسب زندگی
و تأمین شادی و نشاط برای شهروندان خود است یا فقط در حال
گسترش بوده که متأسفانه در بافتهای قدیمی خود مانند محله
طبرسی (با جمعیت  2.677نفر) ( )Ibidعملکرد ضعیف عوامل
سازنده شادی در رضایتمندی مردم از محیط زندگیشان تأثیر
منفی گذاشته و در بافتهای جدید مانند محله فار غالتحصیالن
ش ــم ــاره سـیوشــش (با جمعیت  9.113نفر) ( )Ibidنیز علیرغم برنامهریزیهای انجام
پـ ــای ـ ـیـ ــز  1399شده ،بحران شادی وجود دارد.
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 .4بحث و یافتهها
 .4.1یافتههای توصیفی
یافتههای تحقیق مطابق ج ــدول شــمــاره 2نــشــان مـیدهــد که
جامعه آماری مورد مطالعه از  65درصد زنان و  35درصد مردان

تشکیل شده که در این بین حدود  45درصد افراد مجرد 50 ،درصد
متأهل و پنج درصد جداشده هستند .مطابق جدول شماره،3
پرتکرارترین بــازه سنی مربوط به  30-25ســال اســت که حدود
 48درصد افراد در این بازه قرار گرفتهاند .درآمد بیش از نیمی از
جامعه آمــاری محله طبرسی کمتر از  1.5میلیون تومان است،
این در حالی است که درآمــد بیش از نیمی از شرکت کنندگان در
مصاحبه از محله فار غالتحصیالن بیشتر از  2.5میلیون است.
بررسی مالکیت خودرو نشان میدهد ،در محله طبرسی  31درصد
افــراد فاقد خــودرو هستند و در مقابل در محله فار غالتحصیالن
ایــن عــدد حــدود  13درصــد اســت و  38درصــد دارای دو خــودرو
هستند .مالکیت مــنــازل مسکونی در دو بافت اخــتــاف زیــادی
ندارند ،به طــوری که  60درصــد در محله طبرسی و  70درصــد در
محله فار غالتحصیالن مالکیت واحــد مسکونی خود را داشتند.
در این بین به ترتیب  57و  54درصد از افراد در محله طبرسی و
فار غالتحصیالن فاقد شغل مناسب هستند و ا کثریت افراد این دو
محله دارای قومیت فارس هستند ( 80درصد محله طبرسی90 ،
درصد محله فار غالتحصیالن) .همچنین در ارتباط با تعداد اعضای
خانوار باید گفت ،بیشترین بازه مربوط به خانوارهای  4-3نفره در
هر دو محله هستند .بررسی مدت سکونت افراد نیز نشان میدهد،
بیشتر جامعه آماری محله طبرسی بیشتر از  10سال در محله خود
سکونت داشتهاند و در محله فار غالتحصیالن این مدت کمتر از
پنج سال است .برای تعیین ارتباط میان متغیرهای زمینهای با
شادی در محالت با توجه به نوع متغیر ،از روشهای کای اسکوئر
و ضریب کرامر و ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است.
براین اساس نتایج نشان میدهد ،شادی با درآمد ارتباط مثبت
و معنیدار و با سن ارتباط منفی و معنیدار دارد .همچنین نتایج
جــدول شماره  2نشان مـیدهــد ،شــادی و نشاط با متغیرهای
مالکیت واحد ،قومیت ،اشتغال ،وضعیت تأهل و تعداد اعضای
خانوار رابطه مثبت و معنیدار دارد.

تصویر شماره :2معرفی نمونههای مطالعاتی

جدول شماره :2ارتباط شادی با متغیرهای اسمی تحقیق
متغیر

Cramer's V

Asymp.sig

df

Chi-Square

0.132

0.346

4

4.326

0.258

0.184

3

4.81

طبرسی

0.695

0.000

4

21.453

فار غالتحصیالن

0.512

0.000

3

19.104

طبرسی

0.338

0.000

8

56.495

فار غالتحصیالن

فار غالتحصیالن

0.499

0.043

6

13.207

طبرسی

0.335

0.000

4

27.683

فار غالتحصیالن

0.258

0.008

3

1.833

طبرسی

0.453

0.000

8

31.672

فار غالتحصیالن

0.383

0.014

3

10.690

طبرسی

0.440

0.000

8

28.526

فار غالتحصیالن

0.517

0.023

6

14.688

طبرسی

جنس
مالکیت واحد
قومیت
اشتغال
تأهل
اعضای خانوار

جدول شماره :3ارزیابی ارتباط شادی با متغیرهای درآمد ،مدت سکونت،سن و مالکیت
متغیر

Asymp.sig

N

Spearman's rho

0.001

247

0.615

فار غالتحصیالن

0.046

73

0.538

طبرسی

0.099

247

0.105

فار غالتحصیالن

0.070

73

0.411

طبرسی

0.877

247

-0.010

فار غالتحصیالن

0.539

73

-0.073

طبرسی

0.018

247

-0.451

فار غالتحصیالن

0.026

73

-0.526

طبرسی

درآمد
مدت سکونت
مالکیت ماشین
سن
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 .4.2مقایسه ابعاد و شاخصهای شادی در محالت قدیم و
جدید
نتایج مقایسه ابعاد شادی در محالت طبرسی و فار غالتحصیالن
مطابق ج ــدول شــمــاره 4نــشــان م ـیدهــد کــه کیفیت ش ــادی در
محالت مورد مطالعه وضعیت مناسبی ندارد .در ارتباط با محله
طبرسی میتوان گفت با توجه به وضعیت سه بعد مورد بررسی،
شرایط اجتماعی و اقتصادی دچار ضعف و مشکل بیشتری است
که میتواند نشاندهنده شکافهای اجتماعی و اقتصادی در این
محالت باشد .به طــوری که مشکالت در وضعیتهای درآمــدی
ت خانوارها ،کمبود فرصتهای شغلی ،نداشتن امنیت
سرپرس 
شغلی شاغالن و  ...در تضعیف کیفیت شــادی در بین سا کنان
محلی میتواند تأثیرگذار باشد .ایــن ضعفها که در بسیاری از
مــوارد به نیازهای اساسی سا کنان مربوط میشود ،در واقــع به
نوعی میتواند با بهبود وضعیت موجود ،پایهگذار زمینههای ایجاد
و تقویت شادی در بین سا کنان باشد .حال آن که وضعیت بعد
اجتماعی نیز مشابه بعد اقتصادی ایــن محالت بــوده و شرایط
نابسامانی را نشان میدهد .ارزیابیهای انجام شده نشاندهنده
عدم تمایل به مشارکت در میان سا کنان ،کم توجهی به حضور
سا کنان در تهیه یا اجرای طر حها ،تعامل ضعیف میان سا کنان،
عدم تمایل به مشارکت در حل مشکالت محله و  ...است .با توجه
به ارزیابی صورت گرفته میتوان گفت ،عدم انسجام و یکپارچگی

در میان سا کنان و کمتوجهی به حضور سا کنان در برنامههای
محلی میتواند پتانسیلهای الزم برای ایجاد زمینهها و برنامههای
ت کننده شادی و نشاط در محالت را با مشکل مواجه
محلی تقوی 
کند و از سوی دیگر کم توجهی به سا کنان و همچنین عدم اعتماد
سا کنان به مدیریت شهری مشکل مطرح شده را بیش از پیش
تشدید خواهد کرد .در میان سه بعد مورد ارزیابی ،بعد کالبدی
شرایط کمی مناسبتر را نشان میدهد .با توجه به پتانسیلهای
موجود در بعد کالبدی مانند کیفیت مناسب دسترسیها ،رضایت
از دسترسی به گزینههای حملونقل عمومی ،دسترسی مناسب به
فضای باز عمومی در محالت و ...میتوان با تقویت این شاخصها
و بهبود شاخصهای نامناسب کالبدی دیگر ،احتمال شکلگیری
زمینههای شادی و رضایت را در میان سا کنان محلی افزایش داد.
به طور خاص بــرای محله طبرسی (محله قدیم) همان طور که
اشاره شد ،بعد کالبدی آن وضعیتی کمی بهتر نسبت به دو بعد
اقتصادی و اجتماعی دارد (میانگین امتیاز ابعاد کالبدی ،اجتماعی
و اقتصادی ؛  .)2.44 ،2.37 ،2.76از طرفی ابعاد شادی در محله
فار غالتحصیالن (محله جدید) ،شرایطی کمی مطلوبتر را نشان
میدهد ،اما در مقایسه با میانه نظری (متوسط) تنها بعد کالبدی
آن ،امتیازی باالتر از میانه نظری دارد (میانگین امتیاز )3.22 :و
دو بعد اقتصادی و اجتماعی آن شرایط مطلوبی ندارند (میانگین
امتیاز به ترتیب؛ .)2.42 ،2.63
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جدول شماره  :4مقایسه ابعاد شادی در محالت طبرسی و فار غالتحصیالن
)کمترین و بیشترین( Std. Deviation
0.7266 – 1.1647
0.8207 – 1.2907
0.6894 – 1.1984
0.7273 – 1.3158
0.7597 – 1.1038
0.8471 – 1.1822

Mean
3.22
2.76
2.42
2.37
2.63
2.44

Mode
4
2
3
3
3
2

همچنین نــتــایــج آزمـ ــون فــریــدمــن (ارزی ــاب ــی میانگین امــتــیــاز و
معنیداری اختالف شاخصهای شادی در محالت) مطابق جدول
شماره 5نشان میدهد ،در محله طبرسی شاخصهای رضایت از
دسترسی به حملونقل عمومی (میانگین رتبه ،)26.16 :دسترسی
به فضاهای باز و محیط طبیعی (میانگین رتبه  ،)24.30کیفیت
خدماتدهی (میانگین رتبه )23.92 :و سالمتی روحی و جسمی
(میانگین رتبه )23.92 :باالترین رتبه را در میان شاخصهای
شادی به خود اختصاص دادهاند .این در حالی است که به ترتیب
شاخصهای میزان مشارکت و برگزاری جلسات حل مشکل ،توجه
به مشارکت مــردم در انجام و تهیه طر حهای توسعه ،جذابیت
پوشش زمین ،دفعات مراجعه برای انجام چکاپ پزشکی و رضایت
از دسترسی به فضای مشترک ،پایینترین رتبه و نامطلوبترین
شرایط را در محله طبرسی دارنــد .همچنین نتیجه اصلی آزمون
فریدمن بــرای محله طبرسی (مقدار آمــاره کــای اسکوئر و سطح
مــعــنـیداری  p-valueکــه بــرابــر صفر اســت) نشاندهنده تفاوت
معنیدار بین شاخصهای شــادی و نشاط اســت .در ارتــبــاط با
ش ــم ــاره سـیوشــش محله فار غالتحصیالن ،شاخصهای کیفیت معابر و دسترسیها
پـ ــای ـ ـیـ ــز 1399
(میانگین رتــبــه ،)26.93 :دســتــرســی بــه حــمـلونــقــل عمومی
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علمی-پژوهشی (میانگین رتبه ،)26.57 :کیفیت خدماتدهی (میانگین رتبه:
 ،)26.09دسترسی به فضای باز و طبیعی (میانگین رتبه )23.96 :و
دسترسی به فضای سبز (میانگین رتبه ،)23.56 :باالترین رتبه را در
میان شاخصهای شادی به خود اختصاص دادند و شاخصهایی
مانند فرصتهای شغلی گونا گون و فرصت کسب و کــار محلی
نامطلوبترین شاخصهای شــادی در محله فار غالتحصیالن
هستند .به طور خاص در ارتباط با بعد اجتماعی مفهوم شادی
و اهــمــیــت آن در بــررســی انــجــام ش ــده م ـیتــوان گــفــت در میان
شاخصهای بررسی شده حس تعلق به محیط مسکونی در محله
طبرسی شرایط مطلوبتری در مقایسه با محله فار غالتحصیالن
دارد (میانگین رتبه  24در برابر  ،)20ایــن شرایط بــرای وضعیت
شاخص در خصوص تعامالت همسایگان نشان میدهد که در
محله طبرسی این کنش و ارتباط به مراتب شرایط مطلوبتری را
در مقایسه با بافت جدید محله فار غالتحصیالن دارد که میتواند
نشانگر تعلق خاطر و تمایل به ماندگاری بیشتر سا کنان در بافت
محله طبرسی باشد .همچنین در خصوص تمایل به مشارکت در
مسائل و مشکالت محالت ،شرایط محله طبرسی به نسبت محله
فار غالتحصیالن مطلوبتر است که با فراهم بودن شرایط میتوان
از این پتانسیل در بهبود وضعیت شادی و نشاط با تهیه طر حهای
مناسب استفاده کرد .ارزیابی شاخص ارتباط محالت با گروههای
اجتماعی گونا گون بیانگر آن است که ارتباط در محله طبرسی با

108

Min-Max
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5

N
247
73
247
73
247
73

محله
فار غالتحصیالن
طبرسی
فار غالتحصیالن
طبرسی
فار غالتحصیالن
طبرسی

ابعاد
کالبدی
اجتماعی
اقتصادی

سایر گروههای اجتماعی بیشتر بوده و میتواند زمینهساز بهرهگیری
از این ارتباطات برای بهسازی بافت را فراهم آورد .از سوی دیگر
نحوه خدماتدهی در محله فار غالتحصیالن به مراتب مطلوبتر
از محله طبرسی اســت کــه ایــن امــر مـیتــوانــد منجر بــه کاهش
پاسخگویی محله در رفع نیاز سا کنان شود و در درازمــدت حس
تعلق به محله و ماندگاری در محله را کاهش دهد .از دیگر نتایج
آنست که شاخصهای دسترسی به حملونقل عمومی ،کیفیت
خدماتدهی و دسترسی به فضاهای بــاز ،دارای بهترین رتبه و
شاخصهای توجه به مشارکت مردمی در تهیه و اجرای طر حها و
میزان مشارکت و دفعات برگزاری جلسات حل مشکل پایینترین
رتبه را در میان هر دو محله به خود اختصاص دادهاند .همچنین
مقدار آمــاره کــای اسکوئر و سطح معنیداری آزمــون فریدمن در
محله فار غالتحصیالن ،نشان دهنده تفاوت معنیداری میان
شاخصهای شادی در محله است.

ابعاد و راهبردهای شهر شاد در محلههای مشهد

 .4.3ارزیابی تفاوت احساس شادی سا کنان در بافت قدیم و
جدید
نتایج ارزیابی تفاوت شادی دو محله طبرسی و فار غالتحصیالن،
در قالب جدولهای شماره  6و 7ارائــه شده اســت .این مقایسه
نــشــان مـیدهــد کــه مــقــدار میانگین رتـبـههــای ش ــادی در محله
فار غالتحصیالن بیشتر از میانگین رتبههای شــادی در محله
طبرسی است که نشان از تفاوت احساس شادی و نشاط در میان
این دو محله دارد .مقدار معنیداری آزمون ( )sigبرابر با  0.006است
که معنیداری اختالف میان شادی در دو محله را تأیید میکند.
در این راستا ،میانگین رتبه در محله طبرسی  135.45است که
در مقایسه بــا میانگین رتبه شــادی در محله فار غالتحصیالن
( )167.90مقدار کمتری را به خود اختصاص میدهد که این امر
نشان از شرایط بهتر شادی و نشاط در محله جدید در مقایسه با
محله قدیم دارد .با توجه به ارزیابیهای انجام شده میتوان گفت،
شرایط مطلوبتر شاخصهای اجتماعی در محله فار غالتحصیالن
مانند سطح امنیت باالتر که به نوعی میتواند آرامش ذهنی و روانی
در بین سا کنان را فراهم کند ،تنوع بیشتر گزینههای مسکونی در
این محله که قابلیت محله برای جای دادن گروههای اجتماعی
با سطح درآمد متفاوت را در محله نشان میدهد ،تناسب بیشتر
هزینه و درآمــد در این محله که به نوعی بیانگر استطاعت مالی
خانوارها در پاسخ به نیازهای خود است یا کیفیت منظر بهتر در
محله فار غالتحصیالن که به نوعی در ارتباط با نیازهای زیباشناختی
سا کنان محله است و  ...مواردی هستند که میتواند در احساس
شادی سا کنان این محله اثرگذاری قابل توجهی داشته باشد.

جدول شماره :5ارزیابی شاخصهای شادی در محالت طبرسی و فار غالتحصیالن
ابعاد

اقتصادی

کالبدی

اجتماعی

متغیرها

20.62
20.09
18.51
13.53
15.58
11.02
18.96
13.15
18.29
16.64
21.26
23.99
21.60
26.16
24.30
22.08
19.27
16.10
17.55
10.70
13.73
22.50
19.88
22.57
21.23
16.97
23.48
23.92
17.77
16.38
17.16
18.73
7.30
24.03
9.51
21.46
73
550.643
35
0.000

23.11
23.02
16.93
10.05
9.91
12.41
16.41
15.80
15.40
16.45
19.85
24.88
26.93
26.57
23.96
23.56
18.92
18.50
20.35
18.66
19.16
24.37
19.56
24.03
14.56
11.85
20.70
21.47
15.53
13.04
17.68
15.78
7.16
20.77
12.55
26.09
247
2341.908
35
0.000

جدول شماره :6میانگین و مجموع رتبه شادی محلهها
Sum of Ranks

Mean Rank

N

محله

9887.50
41472.50

135.45
167.90

73
247
320

طبرسی
فار غالتحصیالن
Total

جدول شماره :7آماره آزمون من ویتنی ،ولیکا کسون و Z
احساس شادی و نشاط
7186.500
9887.500
-2.728
.006
a. Grouping Variable: neighborhood

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
)Asymp. Sig. (2-tailed
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تنوع در قیمت زمین و مسکن
امنیت شغلی سرپرست خانوار
رضایت از شغل و درآمد سرپرست خانوار
فرصت کسب و کار محلی برای اعضای خانواده
فرصتهای شغلی گونا گون برای اعضای خانواده
دفعات مراجعه برای انجام چکاپ پزشکی
رضایت از وجه شغلی
تناسب هزینه و درآمد خانوار
میزان مراجعه به پزشک در میان اعضای خانوار در طول سال
انعطاف پذیری شرایط و محیط کاری سرپرست خانوار
میزان رضایت از ساعت کاری
کیفیت خدماتدهی تسهیالت و زیرساختهای شهری
کیفیت معابر و دسترسیها
میزان رضایت از دسترسی به ایستگاه حملونقل عمومی
دسترسی به فضاهای باز و محیطهای طبیعی
دسترسی به فضای سبز
کیفیت فضاهای آبی
کیفیت منظر محله
کیفیت ساختوسازها
میزان جذابیت پوشش زمین
میزان رضایت از دسترسی به فضاهای مشترک
سطح ایمنی در محله
کیفیت نورپردازی در شب
سطح امنیت در محله
ارتباط و تعامل با همسایگان
ارتباط با گروهها و اجتماعات با فرهنگهای مختلف
میزان رضایت از احساس و سالمتی روحی
میزان رضایت از احساس و سالمتی جسمی
میزان مشارکت در امور خیریه
میزان شرکت در جشنهای بومی و مراسمات
توجه به فعالیتهای تفریحی در برنامههای هفتگی
تمایل به مشارکت در حل مشکالت محله
میزان مشارکت و دفعات برگزاری جلسات حل مشکالت
حس تعلق به محیط مسکونی
توجه به مشارکت مردمی در انجام طر حها
کیفیت خدمات دهی شهرداری
N
Chi-Square
Test Statistics
Df
Asymp. Sig.

( Mean Rankطبرسی)

( Mean Rankفار غالتحصیالن)

 .4.4ارزیابی ارتباط شاخصهای کالبدی،اجتماعی،اقتصادی
با شادی در محالت
مطابق جــدول شــمــاره ،8نتایج حاصل از ارزیــابــی ارتــبــاط میان
شاخصهای کالبدی ،اجتماعی ،اقتصادی بر احساس شادی
ســا کــنــان را م ـیتــوان در ارتــبــاط بــا هــر بعد بــررســی ک ــرد .در بعد
اقتصادی ،شاخص امنیت شغلی همبستگی مثبت و مستقیمی با
شادی در هر دو محله دارد و این همبستگی و ارتباط با شادی و
نشاط در محله طبرسی (محله قدیم) (ضریب همبستگی)0.716 :
بسیار بیشتر از محله فار غالتحصیالن (جدید) (ضریب همبستگی:
 )0.581است .شاخصهای تنوع در قیمت زمین و مسکن و میزان
رضایت از ساعت کار و فعالیت بیانگر ارتباط معنیدار با شادی
در محالت نیست (مقدار  sigبزرگتر از  .)0.05همچنین شاخص
مراجعه برای چکاپ پزشکی در محله طبرسی ارتباط معناداری با
شادی را نشان نمیدهد .این در حالی است که این شاخص در
محله فار غالتحصیالن ،ارتباط معنیدار ،مثبت و متوسط با شادی
سا کنان دارد .بررسیها در ارتباط با بعد کالبدی نشان میدهند،
تمامی شاخصهای ایــن بعد دارای ارتــبــاط مثبت ،مستقیم و

معنیدار با شادی در هر دو محله قدیم و جدید هستند .در این
رابطه در محله طبرسی (قدیم) شاخصهای کیفیت نورپردازی در
شب (ضریب همبستگی )0.719 :و سطح ایمنی (ضریب همبستگی:
 )0.621بیشترین همبستگی با شادی در بعد کالبدی را دارند .در
حالی که در محله فار غالتحصیالن(جدید) شاخصهای دسترسی
به فضای سبز (ضریب همبستگی )0.724 :و کیفیت فضای آبی
(ضریب همبستگی )0.635 :بیشترین همبستگی را با شادی در
ً
بعد کالبدی دارند .نهایتا در بعد اجتماعی ،شاخصهای کیفیت
احساس سالمتی روحی (ضریب همبستگی )0.645 :حس تعلق
(ضریب همبستگی )0.647:و سطح امنیت (ضریب همبستگی:
 )0.739دارای بیشترین همبستگی با شــادی در محله طبرسی
است .همچنین در محله فار غالتحصیالن ،شاخصهای میزان
شرکت در جشنهای بومی (ضریب همبستگی )0.931 :مشارکت در
حل مشکالت محله (ضریب همبستگی )0.748 :ارتباط و تعامل
با همسایگان (ضریب همبستگی )0.608 :و حس تعلق به محیط
(ضریب همبستگی )0.654 :دارای ارتباط قویتری نسبت به سایر
شاخصهای بعد اجتماعی با شادی در این محله است.

جدول شماره :8ارتباط شاخصهای کالبدی ،اجتماعی ،اقتصادی با شادی در محالت قدیم و جدید
ابعاد
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کالبدی

اجتماعی

متغیرها
تنوع در قیمت زمین و مسکن
امنیت شغلی سرپرست خانوار
رضایت از شغل و درآمد سرپرست خانوار
فرصت کسب و کار محلی برای اعضای خانوار
فرصتهای شغلی برای اعضای خانوار
دفعات مراجعه برای انجام چکاپ
رضایت از وجه شغلی
تناسب هزینه و درآمد خانوار
میزان مراجعه به پزشک در میان خانوار
انعطاف پذیری شرایط و محیط کاری
میزان رضایت از ساعت کاری
کیفیت خدماتدهی تسهیالت و زیرساختها
کیفیت معابر و دسترسیها
دسترسی به ایستگاه حملونقل عمومی
دسترسی به فضای باز و محیطهای طبیعی
دسترسی به فضای سبز
کیفیت فضاهای آبی
کیفیت منظر محله
کیفیت ساختوسازها
میزان جذابیت پوشش زمین
رضایت از دسترسی به فضاهای مشترک
سطح ایمنی در محله
کیفیت نورپردازی در شب
سطح امنیت در محله
ارتباط و تعامل با همسایگان
ارتباط با اجتماعات و فرهنگهای دیگر
کیفیت احساس و سالمتی روحی
کیفیت احساس و سالمتی جسمی
میزان مشارکت شما در امور خیریه
میزان شرکت در جشنها و مراسمها
فعالیتهای تفریحی در برنامههای هفتگی
مشارکت در حل مشکالت محله
مشارکت در برگزاری جلسات حل مشکالت
حس تعلق به محل مسکونی
توجه به مشارکت در انجام و تهیه طر حها
کیفیت خدماتدهی شهرداری

محله طبرسی (قدیم)
)Sig.(2-taied
Spearman's rho
0.827
0.026
0.000
0.716
0.049
0.231
0.017
0.279
0.000
0.536
0.207
0.149
0.002
0.350
0.037
0.245
0.033
0.322
0.104
0.192
0.230
0.142
0.000
0.496
0.000
0.479
0.000
0.418
0.008
0.310
0.063
0.593
0.000
0.539
0.000
0.481
0.000
0.494
0.000
0.560
0.000
0.578
0.000
0.621
0.000
0.719
0.000
0.739
0.007
0.316
0.010
0.194
0.000
0.645
0.000
0.572
0.041
0.240
0.001
0.395
0.010
0.194
0.000
0.460
0.029
0.256
0.000
0.647
0.046
0.234
0.039
0.242

محله فار غالتحصیالن (جدید)
)Sig.(2-taied
Spearman's rho
0.192
-0.083
0.004
0.581
0.000
0.254
0.000
0.309
0.000
0.382
0.013
0.557
0.000
0.235
0.000
0.255
0.005
0.477
0.000
0.323
0.120
0.099
0.000
0.442
0.000
0.392
0.031
0.137
0.000
0.245
0.052
0.724
0.034
0.635
0.000
0.436
0.000
0.504
0.000
0.476
0.037
0.133
0.000
0.571
0.000
0.482
0.000
0.428
0.053
0.608
0.000
0.233
0.000
0.560
0.000
0.455
0.000
0.254
0.006
0.931
0.022
0.146
0.017
0.748
0.030
0.138
0.000
0.654
0.022
0.145
0.000
0.388
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 .5نتیجهگیری
مطالعه حاضر با هدف ارزیابی سطح شادی و نشاط در بافتهای
قدیم و جدید شهری مشهد و مقایسه آنها باهم ،سعی بر آن داشت
تا با بهرهگیری از پیشینه و مبانی نظری موضوع و نیز مالحظات
فرهنگی جامعه که شاخصهای شادی را در اختیار قرار میدهد،
بــه تجزیه و تحلیل آنها بــراســاس آزمــونهــای آم ــاری پرداخته و
آموزههای استخراج شده را برای استفاده در توسعه محالت جدید
و مداخله محالت قدیم به عنوان نوآوری این تحقیق به کار گیرد.
مطالعه حاضر نشان داد که در بین ابعاد شادی ،تنها بعد کالبدی
ً
در محله فار غالتحصیالن شرایط نسبتا مطلوبی دارد که امتیازی
بیشتر از میانه نظری ( )3.22را به خود اختصاص داده است .این
درحالیست که امتیاز سایر ابعاد اقتصادی و اجتماعی شادی در
هر دو محله کمتر از میانه نظری بوده و شرایط نامطلوبی را دارا
هستند .در حالت کلی ،مقایسه ابعاد شادی در محالت مطالعاتی
نشان از برتری محله فار غالتحصیالن (جدید) (میانگین امتیاز:
 )2.75در مقایسه با محله طبرسی (قدیم) (مقایسه امتیاز)2.53:
دارد که این برتری محسوس و زیاد نیست .براساس نتایج آزمون
فریدمن ،اختالف معنیداری میان شاخصهای شادی در محالت
قدیم و جدید وجود دارد .از طرفی مقایسه میزان شاد بودن افراد
از زندگی در دو بافت نشان داد ،میانگین رتبه شــادی در محله
فار غالتحصیالن ( )167.90بیشتر از محله طبرسی ( )135.45است
که بیانگر شادتر بــودن سا کنان محله جدید در مقایسه با محله
قدیم است .اما باید به این نکته اشاره کرد که تفاوت این دو از نظر
شادی زیاد نیست.
در ارتباط با مقایسه مطالعه حاضر با مطالعات داخلی باید گفت،
شادی به طور خاص کمتر مورد توجه محققان داخلی در زمینه
شهرسازی و برنامهریزی شهری قرار گرفته و در بیشتر موارد آن را
به خاطر مشابهت با مفاهیمی مانند کیفیت زندگی و رضایتمندی
سکونتی ،معادل مفاهیم بیان شده در نظر گرفتهاند .حال آن که
در این مطالعه با توجه به بررسیهای گسترده که در بخش مبانی
نظری صورت گرفته و همچنین توجه به مطالعات انجام شده در
سطح جهان در زمینه شادی ،خیل عظیمی از شاخصهای مورد
بررسی قرار گرفته که سعی شده از بین شاخصهای گسترده موجود
در سطح مطالعات انجام شده در سطح جهان ،تنها شاخصهای
مرتبط با فرهنگ بومی مورد تأ کید و در بحث مورد ارزیابی قرار گیرد.
در ادامه نمونههایی از مطالعات نزدیک به حوزه مورد مطالعه ،در
زمینه ارتباط مفاهیم شادی با متغیرهای تأثیرگذار بر شادی که
یکی از جنبههای مورد بحث مطالعه حاضر است ،بررسی و مقایسه
شده است .نتایج تحقیق حاضر در قیاس با پژوهشهای دیگر در
این حوزه نشان میدهد که نتایج مطالعه حاضر با نتایج مطالعات
گردهام و جوهانسون (افزایش درآمــد ،سالمت و کاهش بیکاری
موجب افزایش شــادی میشود) (Gerdtham & Johannesson,
 ،)2001هسو و چانگ (مشارکت اجتماعی ،حمایتهای احساسی
دارای ارتباط با شادی هستند) ( ،)Hsu & Chang,2015عزیزی و
دیگران (میان وضعیت ازدواج ،وضعیت اشتغال ،درآمد ،مالکیت
خودرو شخصی ،مشارکت اجتماعی با شادی ،ارتباط معنیداری

وجود دارد) ( ،)Azizi et al.,2017کاپورال و دیگران ( ارتباط مثبت
و قوی میان شادی و درآمد وجود دارد) (،)Caporale et al.,2009
اسماعیل و دیگران (میان شــادی و وضعیت ازدواج ،بیکاری و
سالمتی ارتباط وجود دارد) ( ،)Esmail et al., 2018بررتون و دیگران
(اثرگذاری متغیرهای آب و هوا و محیط زیست سالم بر روی شادی)
( ،)Brereton et al.,2007ولــچ (تأثیر آلودگی هــوا بر روی شــادی)
( )Welsch, 2006و وایت و دیگران (اثر مثبت همجواری و دسترسی
به فضاهای سبز بر روی شادی) ( )White et al., 2013همسو است.
همچنین نتایج تحقیق حاضر با مطالعات گودموندسدوتیر (عدم
تأثیرگذاری درآمــد و بیکاری بر روی شــادی) (Gudmundsdottir,
 )2013همسو نیست .باتوجه به مطالب گفته شده ،برای تقویت
شــادی و نشاط در سطح محالت مــورد ارزیابی به منظور ارتقای
کیفیت زندگی شهری میبایست رویکردهایی را اتخاذ نمود که
بر پایه آن از تجربه تعامل سا کنان با محیط به منظور شناسایی
محرکهای فیزیکی محیطهای شهری در انواع مداخالت شهری
برنامهریزانه و طراحانه استفاده نمود .براین اساس پیشنهادها و
راهکارهای زیر برای بهبود شادی و نشاط در محالت مطالعاتی
مشهد ارائه میگردد:
ت زیرساختها و پتانسیلهای اقتصادی برای
•تقوی 
افزایش استطاعت مالی خانوارها برای پاسخ به نیازهای اساسی،
•تأ کید بر عناصر طبیعی به منظور افزایش غنای حسی و
تقویت کیفیتهای فضاهای آبی،
•ایــجــاد تــنــوع در فــرم و دیــدهــای منظر شــهــری ،تنوع
فعالیتهای اختیاری و اجتماعی و ایجاد زندگی فعال خیابانی
با ایجاد فضاهای شاد با استفاده از پتانسیلهای محلی مانند
رنگهای مناسب براساس فرهنگ بومی و محلی و
•ایجاد فرصتهایی بــرای مشارکت در امــور مربوط به
محل زندگی از طریق ایجاد شورایاری محالت و عرصههای عمومی.
در نهایت با توجه ب ه ویژگی منحصربهفرد شهر مشهد و متنوع بودن
فرآیند اجرا به دو صورت کمی و کیفی ،پیشنهاد میشود تا از روش
کیفی شامل مصاحبههای عمیق ،مطالعات تطبیقی و نقشههای
رفتاری برای هرمهای سنی و جنسی متنوع نیز به منظور شناسایی
و سنجش مؤلفههای شــادی در مطالعات دیگر استفاده شود.
همچنین از مقیاس طــراحــی شـهــری ،در قالب مفاهیم مهمی
مانند وضوح فضایی ،همپیوندی فضایی ،تنوع فضایی و ...نیز
شهر شاد مورد بحث و تحلیل قرار گیرد .از طرفی تمرکز بر یک بعد
خاص کالبدی یا اجتماعی یا زیست محیطی و ...و یا تحلیل نقش
یک عامل خاص به عنوان مثال کیفیت دسترسی یا غنای حسی
یا تفاوتهای سنی و جنسی و ...در تحقق شهر شاد در مطالعات
دیــگــر مـیتــوانــد بــه ارتــقــای مفهوم ش ــادی و شهر شــاد در نظام
شهرسازی کشور کمک شایانی نماید .از طرفی پرداختن به مفهوم
ً
شهر شاد در قالب صرفا اسالمی آن با توجه به ریشههای فرهنگی
و تاریخی شادی در دین مبین اسالم و تأثیراتی که بر شکلگیری
محالت شهری ایران میتواند داشته باشد یکی دیگر از محورهایی
است که میتواند مد نظر پژوهشهای آتی قرار گیرد.
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