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چکیده
گ و بوگوتا مبتنی بر تجارب  گرفته و شهرهایی همچون کپنها در دهه اخیر موضوع شادی مورد توجه متخصصان شهری قرار 
کیفیت شهر و فضاهای شهری عاملی مؤثر بر شادی بوده و میزان شادی در  خود در حال تولید ادبیات این حوزه هستند. 
کیفیتی پایه در  کیفیت فضاها باشد. ازاین  رو می توان شادی را همچون سرزندگی،  فضاهای شهری نیز می تواند نمودی از 

فضاهای شهری دانست.
که بخشی از این وضعیت را می توان در  نگاه به داده هــای جهانی نشانگر وضعیت نامناسب ایران در زمینه شادی است 
کرد. این پژوهش به عنوان یکی از نخستین  کیفیت فضاهای شهری و زمینه های بروز شادمانی در این فضاها جست وجو 
پژوهش ها در حوزه شادمانی شهری در ایران، به دنبال تحلیل عوامل مؤثر بر شادمانی در فضاهای شهری تهران است. 
که عوامل مؤثر بر  براساس روش تحلیل محتوا در بررسی مطالعات جهانی و داخلی یک مدل مفهومی ویژه تدوین  شده 
کالن تا خرد را در فضای شهری ارائه می دهد. همچنین مبتنی بر روش مورد پژوهی، محدوده پیاده راه های  شادی از سطح 
کید بر حضور پیاده مدار شهروندان برای مطالعه انتخاب شده است  کیفیت های اولیه و تأ مرکز تهران به دلیل دارا بودن 
گفت وگوهای اولیه  تا درک واقع بینانه ای از عوامل مؤثر بر شادی در فضاهای شهری فراهم آید. براساس بازدید میدانی، 
گردیده و به منظور یافتن روابط پنهان متغیرها و برای تجزیه وتحلیل  و مدل مفهومی، پرسشنامه های هدفمندی تهیه 
اطالعات پرسشنامه ها، از روش معادالت ساختاری SEM استفاده  شده است. همچنین از شاخص وینهوون به عنوان یکی 

کلی شادی در این محدوده استفاده  شده است. از معتبرترین شاخص ها برای سنجش وضعیت 
از   5.90 تهرانی  شهروندان  بین  در  وینهوون  روش  برمبنای  شادی  احساس  میانگین  می دهد  نشان  پژوهش  یافته های 
کیفیت های فضای شهری، ابعاد  کالبدی،  که چهار مؤلفه اصلی ویژگی های  10 است. نتایج تحلیل ها نمایانگر آن است 
کالبدی از باالترین  ذهنی و ویژگی های جامعه مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر شادی هستند و در این میان مؤلفه ویژگی های 
که متأثر از  تأثیرگذاری بر شادی برخوردار است. همچنین شادی شهروندان در محدوده پیاده مرکز تاریخی تهران بیش از آن 

کالبدی است. کیفیت های  کیفیت فضای شهری به ویژه  ویژگی های کالن جامعه باشد، متأثر از 

کیفیت فضای شهری، محدوده پیاده مرکز تهران. گان کلیدی: پیاده راه های شهری، شادی،  واژ
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1.مقدمه
امــروزه  ذهنــی  و  عینــی  ابعــاد  در  زندگــی  باالتــر  کیفیــت  تأمیــن 
دنیــا  شــهرهای  اغلــب  برنامه ریــزان  و  مدیــران  دغدغه هــای  از 
کالنشهرهاســت؛ زیــرا زندگــی شــهری بــه دلیــل پیچیدگــی،  خصوصــًا 
کــم، هزینه هــای سرســام آور، ماشــین زدگی و تغییــرات مــداوم،  ترا
خــود  کنان  ســا افســردگی  و  پریشــانی  بــرای  بســیاری  اســتعداد 
مکان هــا  مهم تریــن  به عنــوان  شــهرها  نقــش  بــر  مبتنــی  کــه  دارد 
بــرای توســعه انســانی، خالقیــت و رشــد و پیشــرفت و درعیــن  حــال 
زندگــی همچــون  بزرگتریــن چالش هــا در همــه جنبه هــای  منبــع 
حــوزه   تــا  اقتصــادی  زیســت محیطی،  اجتماعــی،  حوزه هــای 
محیــط  بــه  یافتــن  دســت   )Samavati,Ranjbar,2016( سیاســی، 
دغدغــه ای  بــه  رفــاه  و  خوشــبختی  از  حمایــت  و  شــهری  ســالم 
 .)Wiking, 2014,اســت بــدل شــده  جــدی در مطالعــات شــهری 
شــهری،  جدیــد  مطالعــات  در  راســتا  همیــن  در   Ballas,2013(
کلیــدی تبدیــل  شــده و ادبیــات شــادی  شــادی بــه یــک مفهــوم 
روی نقــش مــکان، جوامــع محلــی و پیوســتگی اجتماعــی و حــس 
تعلــق حســاب جــدی بــاز می کنــد. انریکــه پنالوســا1، شــهردار بوگوتــا، 
ابــداع مفهــوم "شــادی شــهری" پتانســیل شــادی و رفــاه را در  بــا 
سیاســت های دولتــی، برنامه ریــزی و تصمیم گیــری آشــکار نمــود. 
سیاســت های پنالوســا و تصمیم گیــران در "زیرســاخت های رفــاه"، 
کمــک بــه ارتقــای  نقــش حیاتــی برنامه ریــزان و تصمیم گیــران را در 
کیــد قــرار داد  کنان شهرهایشــان مــورد تأ کیفیــت زندگــی و شــادی ســا
.)Gardner & Assadourian, 2004(  ،Samavati,Ranjbar,2016
رویکردی  با  بیشتر  هم  آن   انــدک،  پژوهش های  به  جز  ایــران،  در 
به  منجر  ذهنی  فرآیندهای  دادن  قــرار  محور  با  و  روان شناختی 
ایــن موضوع نشده است  به  نــاشــادی، توجه درخـــوری  یا  شــادی 
که شادی زمینه های پررنگی  )mousavi,2013(. این در حالی است 
فرهنگِی  الگوی  به  مثابه  شادی  و  داشته  باستان  ایــران  تاریخ  در 
غالِب نیایش های دینی از مهم ترین بخش های زندگی روزمره بوده 
سال  در  شــادی  جهانی  ــزارش  گ براساس   .)orojnia,2013( اســت 
 )Helliwell, کشور در جایگاه 108 قرار دارد 2017، ایران از بین 155 
توجهی  قابل   بخش  مــی آیــد  نظر  بــه   .Huang, & Wang, 2017(
شهری  فضاهای  کیفیت  بــررســی  در  مــی تــوان  را  وضعیت  ایــن  از 
کیفیت فضاهای شهری  کمیت و  که  گونه ای  کرد. به   جست وجو 
تهران  همچون  کالنشهرهایی  در  شهروندان  شادمانی  زمینه ساز 

دارد  جدی  بازنگری  به  نیاز  جهانی  استانداردهای  با  مقایسه  در 
می دهد  نشان  جهانی  تجربیات  و  مطالعات   .)samavati,2016(
شادمانی  در  کلیدی  عاملی  شهری  فضاهای  و  شهر  کیفیت  که 
مــی تــوان  ــده  و ســرزن بــانــشــاط  ایــجــاد فضاهایی  از طــریــق  و  بـــوده 
زمینه ساز شادی شهروندان در مقیاسی فراتر از فضاهای عمومی 
رابطه  در  ارتباط عمدتًا  نوع  این   .)Samavati,Ranjbar,2017( شد 
شاد  می توان  و  می دهد  خ  ر شهری  فضاهای  پایه  کیفیت های  با 
کیفیتی پایه در بررسی فضاهای شهری دانست. با رجوع  بودن را 
به داده های جهانی مبنی بر وضعیت شادی در ایران و با توجه به 
مطالعات معدود بررسی شادمانی در فضاهای شهری ایران، این 
پژوهش به دنبال دریافت عوامل مؤثر بر شادی در فضاهای شهری 
که فرد و فضا را در تعامل  مبتنی بر یک نگاه جامع بوده؛ به  گونه ای 
ک ذهنی و عینی تحلیل می کند. فراهم آوردن این  معیارهای ادرا
کی عمیق از  نگاه جامع به عوامل مؤثر بر شادی ضمن معرفی ادرا
تهران،  به ویژه شهر  و  ایران  مفهوم شادی در فضاهای شهری در 
راهکارهای  و  سیاست ها  تدوین  بــرای  مناسبی  زمینه  می تواند 
ارتقای  راستای  در  شهری  فضاهای  کیفیت  ارتقای  و  ساماندهی 
وضعیت شادمانی در شهر باشد. همچنین مبتنی بر تأثیرگذار بودن 
بستر فرهنگی و شرایط اجتماعی بر وضعیت کلی شادی، نتایج این 
پژوهش می تواند درکی از ابعاد شادی براساس وضعیت فضاهای 

شهری ایران را به دست آورد.

2. بررسی ادبیات نظری پژوهش
2.1. مفهوم و زمینه های موضوع شادی در شهر

که شخص به وسیله  یا میزانی اطالق می شود  شادمانی به درجه 
کلی زندگی خود قضاوت می کند  کیفیت  آن درباره مطلوب بودن 
)mousavi,2013(؛ مفاهیمی چون شادی، خوشبختی، رضایت از 
زندگی و اثر مثبت خیلی اوقات به عنوان مترادف به  کار برده می شود 
 .)Lu, 2001, Easterlin, 2003, McGillivray & Clarke, 2006(
گــان خــودش معنا می کند،  را براساس واژ کس شــادی  هرچند هر 
می دانند  خود  شادی  آفریننده  را  مشابهی  چیزهای  مردم  عمومًا 
 )Conceição and Bandura, 2008, Rojas, 2011,Lyubomirsky
)et al, 2005, Easterlin, 2001,Frey and Stutzer, 2002. مطالعات 
پایه این حوزه نشان از تعامل عوامل ذهنی و عینی دررسیدن به 

.)Frey and Stutzer,2002( شادمانی است

(Frey and Stutzer,2002:4( نمودار شماره 1: مفهوم شادمانی
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یکی از دغدغه های صاحب نظران، سنجش مفهوم شادی و عوامل 
مؤثر بر آن است. چالش اصلی سنجش شادی، سختی اندازه گیری 
اهمیت  اســت.  واژه  ذهنی  ماهیت  علت  به  شــادی  مفهوم  کمی 
و  محیط  و  مختلف  فرهنگ های  میان  در  شــادی  عناصر  نسبی 
گاه شاخص های شادی  که  جغرافیای مختلف چنان متغیر است 
نامناسب و غیرمربوط خواهد بود  در یک مکان در سایر مکان ها 

.)National Research Council, 2002(
کتاب "شهر  انتشار  از پیشگامان، طی  مونتگومری1 به عنوان یکی 
شاد، دگرگون کردن زندگی هایمان از طریق طراحی شهری2" در سال 
که از  2013 یک نسخه پایه برای شادی شهری پیشنهاد می دهد 
مطالعات فیلسوفان، روان شناسان، دانشمندان مغز و متخصصان 
از  مونتگومری  مطالعه  اســـت.  شــده  اســتــخــراج   شـــادی  اقــتــصــاد 
کامل شهر شاد منتشر شده  که با عنوان  نخستین مطالعاتی است 
است. براساس دیدگاه وی، یک شهر پس از تأمین نیازهای اولیه 
آزادی واقعی، حرکت و ساخت  بایستی به ما  مانند غذا و مسکن 
به شیوه ای عادالنه،  ارائه دهد. همچنین  را  آرزو داریم  که  زندگی 
فضا، خدمات، امکانات، لذت و تفریح، سختی و هزینه را به افراد 
مونتزوما  ریچارد   .)Montgomery,2013( دهد  اختصاص  مختلف 
که مردم  که یک شهر دقیقًا خالصه  آن چیزی است  بیان می کند 
 . )Rhinehart, 2009, Montgomery, 2007( درباره آن می اندیشند
کلی ذهنی افراد اشاره دارد.  کــات  این موضوع به تأثیر شهر بر ادرا
فرم شهرها و ساختمان ها می توانند به تغییرات اساسی در رفتار، 
افزایش شادی، افزایش تعامالت اجتماعی و مانند آنها منجر شوند 
همه   که  اســت  جمعی  مفهوم  یک  شــادی   .)Rappaport,1997(
 )Costanza, Fisher, Ali, Beer, عناصر سیستم شهر را در بر می گیرد
.)Bond, Boumans, & Gayer, 2008، مونتگومری در بررسی عوامل 
که  کم کربن و سبز می داند  محیطی بر شادی، شهر شاد را شهری 
نیز  اخیر  مطالعات   .)Montgomery, 2013( می کند  حفاظت  ما  از 
تعامالت  سطح  افزایش  علت  به  سبز  فضاهای  که  می دهد  نشان 

اجتماعی، پیوستگی اجتماعی و هویت مکان، دارای تأثیر مثبت 
 ) Bertram, &بر رضایت از زندگی، شادی و رفاه اجتماعی می باشند
 )Lopes, Rehdanz, 2015, et al. 2003, Leslie and Cerin, 2008,(
 )Camanho,2013, Madanipour, 1996 &. شادی شهری در سه 
ک شادی در شهر  کاربرد دارد که ادرا سطح محلی، ملی و منطقه ای 

گون را فراهم می کند )نمودار شماره 3(. گونا در مقیاس های 
کنانشان  سا مــیــان  در  را  شـــادی  مــی تــوانــنــد  مــنــاطــق  و  شــهــرهــا 
تا  گرفته  اجتماعی  و  منطقه ای  سیاست های  از  دهند.  افزایش 
ریلی پرسرعت  سرمایه گذاری درزمینه حمل ونقل، مانند خطوط 
و  مطالعات   . )O’Brien,2005( باشد  مؤثر  شــادی  بــر  می تواند 
فضای  کالبدی  محرک های  که  می دهد  نشان  جهانی  تجربیات 
کلیدی در شادمانی بوده و از طریق ایجاد فضاهایی  شهری عاملی 
بانشاط و سرزنده می توان زمینه ساز شادی شهروندان در مقیاسی 
فراتر از فضاهای عمومی و درنتیجه ارتقای سالمت روان شهروندان 
 . )Montgomery, 2013, Rapoport, 2016, Wernick,شـــد
ــادی و  رابــطــه دوطــرفــه ای بین ش گفت  ــع مــی تــوان  )2008 درواقـ
که تقویت یکی  کالبدی فضاهای شهری وجود داشته  محرک های 
بر دیگری  کرده و هرکدام می توانند شاخصه ای  کمک  به دیگری 
کالبدی، عناصر فیزیکی از فضای شهری  باشند. منظور از محرک 
که مستقیمًا بر یکی از حواس پنج گانه انسان تأثیرگذارند   هستند 
سماواتی  مطالعه  نتایج   .)Dijkstra, Pieterse, & Pruyn,2006(
عناصر  پیاده مداری،  معیارهای  می دهد  نشان   )2017( رنجبر  و 
مهم ترین  فضا  پیوستگی  و  انسجام  و  مبلمان(  )مانند  محیطی 
شهری  فضاهای  در  شادی  ارتقای  بر  مؤثر  کالبدی  شاخص های 
به عنوان  مکان  مفهوم   .)Samavati,Ranjbar,2017( هستند 
رسوخ  شــادی  ادبیات  در  شهری  طراحی  در  کلیدی  مفهوم  یک 
یک  احساسات  ارزش  بر  کید  تأ با  النــدری  چارلز  است.  کرده  پیدا
که  اشــاره می کند  را  این نکته  پــروژه مکانی در شکل گیری مکان، 
ساخت  در  پایینی  اولویت  شخصی،  احساسات  و  ک  ادرا امــروزه، 

)Moore, 2009:47( نمودار شماره 3: سطوح شادی شهری (Moore, 2009:43(نمودار شماره 2: جایگاه شادی در ارتباط با سیاست گذاری شهری

1 Montgomery
2 Happy city: transforming our lives through urban design
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مکان دارد)Landry,2008( . رابطه بین شادی و مکان با شناسایی 
مکانی  دلبستگی  و  شــادی  مقیاس،  و  شــادی  اســت:  مفهوم  دو 
به  نیز  فلوریدا  ریــچــارد   .)National Research Council,2000(
کید می کند  تأثیرات حس تعلق و دلبستگی به مکان بر شادی تأ
محیط،  کالبدی  ویژگی های  کنار  در  به نوعی   .)Florida,2008( 
که ماهیت غیرکالبدی داشته ولی در ارتباط مستقیم  کیفیت هایی 
کالبدی هستند، عوامل مهم مؤثر بر شادی هستند  با محرک های 
که زمینه ارتباط با ابعاد ذهنی شادی را فراهم می کنند. جست وجو 
در ادبیات موجود شاخص های سرزندگی، همبستگی اجتماعی، 
کیفیت  کاربری ها را به عنوان مهم ترین معیارهای  کاربران و  تنوع 

تأثیرگذار بر شادی پیش رو قرار می دهد )جدول شماره 1(.
ــاد عــیــنــی، شــاخــص هــای ذهــنــی نــیــز مــی تــوانــنــد بر  ــع ــر اب عـــالوه ب
  )National Research Council, 2002,باشند تأثیرگذار  شــادی 
 Ballas,2013, Lyubomirsky, Sheldon, & Schkade, 2005,
 Islam, Wills-Herrera, & Hamilton, 2009, Nisbet, Zelenski,
مفهوم  ذهنی  بعد  تحلیل  در  نظریه پردازان   & Murphy, 2011(.
مؤلفه  نموده اند.  اشــاره  عاطفی  و  شناختی  مؤلفه   دو  به  شــادی 
استانداردهای  بــر  مبتنی  فــرد  فــرد_ارزیــابــی  رضــایــت  بــر  شناختی 
 )Horley, 1984,Chan,2012,Gamble & Garling, ذهنی اش_ 
بین  تــعــادل  انــگــیــزی_  هیجان  بــر  عاطفی  مــؤلــفــه هــای  و   2012(
Argayle,1997,Lu,1997( دارند  اشاره  منفی _  و  مثبت  هیجانات 
Diener,2000,(. انواع رضایت مندی نیز در قالب رضایت مندی از 
سطح درآمد، شغل و مسکن، رضایت مندی از وضعیت دسترسی 
از سطح  از شرایط زندگی، رضایت  و حمل ونقل مناسب، رضایت 
 Diener et.al،Carr,2004( است  گرفته  قــرار  توجه  مــورد  سالمتی 
 2003, Argayle,1997, Dolan et al. 2011, Frey & Stutzer,
فضای  در  شادی  بر  تأثیرگذار  ذهنی  و  عینی  ابعاد  از  فراتر   .)2002
و  اجتماعی_اقتصادی  از مطالعات، شاخص های  پاره ای  شهری، 
سیاسی یک جامعه را بر شادی افراد در شهرها تأثیرگذار می دانند؛ 
و  برابری  و  سیاسی  و  اقتصادی  ثبات  دموکراسی،  معیارهای  که 

گروه قرار دارند. عدالت در این 
فضاهای  در  شادی  با  ارتباط  در  داخلی  پژوهش های  بررسی  در 
شهری، مطالعه میری و همکاران )2013( پیرامون مفهوم شادی در 
کات محیطی،  شهر قزوین به شش عامل تعامالت اجتماعی، ادرا
به  دستیابی  در  آرامــش  و  رضایت مندی  زنــدگــی،  کیفیت  تنوع، 
فضای شهری شاد اشاره می کند. وزیری و دیگران )2015( نیز در 
کننده مفهوم شادی در  پژوهشی به بررسی شاخص های تعیین  
طراحی پاتوق های منطقه شهری در اردبیل پرداخته اند که شادی 
داده انــد  قرار  بررسی  مورد  شناختی  و  عاطفی  کلی  حوزه  دو  در  را 
و  عملکردی  فضایی،  رضایت مندی  و  سرزندگی  کیفیت های  و 
می دانند  شهری  پاتوق های  در  شــادی  اصلی  کلید  را  اجتماعی 

.)Vaziri,2015(
مؤثر  متغیرهای  که  می دهد  نشان  شده  انجام   مطالعات  بررسی 
بر شادی طیف وسیعی از عوامل )از ویژگی های فضای شهری تا 
ویژگی های جامعه( را در بر می گیرد. جدول شماره 1 تجمیع عوامل 
کیفیت  کالبدی،  تأثیرگذار بر شادی را در چهار مؤلفه ویژگی های 

فضای شهری، ابعاد ذهنی و ویژگی های جامعه را نشان می دهد. 
فضای  کیفیت  و  کالبدی  ویژگی های  مؤلفه  دو  که  است  طبیعی 
کیفیت فضای  شهری ارتباطی مستقیم با یکدیگر داشته و مؤلفه 
کیفیت های ناملموس فضای شهری می پردازد.  شهری عمدتًا به 
ک مستقیم مخاطبان فضای شهری  منظور از ابعاد ذهنی نیز ادرا
ارتباط  نیز  جامعه  ویــژگــی هــای  ــت.  اس ــادی  ش بــر  مؤثر  عــوامــل  از 
از  ابعاد ذهنی دارد، درواقع شهروندان درکی ذهنی  با  مستقیمی 
ویژگی های جامعه دارند. درعین حال ویژگی های جامعه می تواند 

گیرد. ج از ذهن شهروندان نیز مورد تحلیل قرار  خار

3.روش پژوهش
3.1.تدوین مدل مفهومی پژوهش

مدل  جهانی  تجارب  و  موضوع  ادبیات  به  جامع  نگاه  براساس 
مفهومی زیر را می توان در تحلیل شادی در فضاهای شهری ارائه 
داد. نکته مهم در تدوین مدل مفهومی نگاه جامع به متغیرهای 
اثرگذار بر شادی در فضاهای شهری هستند. به گونه ای که به عنوان  
کیفیت مؤثر بر  کیفیت فضاهای شهری و معیارهای  مثال موضوع 
کمتر مورداشاره بوده و در این پژوهش مورد  شادی در مطالعات 

گرفته است)نمودار شماره 4(. کید قرار  تأ

3.2. نمونه مورد مطالعه
این  در  تــهــران  شهری  فضاهای  در  شــادی  مفهوم  بــررســی  ــرای  ب
ــران شــامــل پــیــاده راه هــای  ــه ــاده مــرکــز ت ــی پـــژوهـــش، مـــحـــدوده پ
ناصرخسرو، پانزده خرداد، باب همایون و صوراسرافیل به  عنوان 
نمونه مورد مطالعه انتخاب  شده است. علت انتخاب این محدوده 
که در فضاهای  در بررسی مفهوم شادی بر این منطق استوار است 
کیفیت های اولیه فضاهای شهری نسبت به فضاهای تحت  پیاده 
فضای  از  شهروندان  ک  ادرا و  بــوده  موجود  بیشتر  ســواره  تسلط 
باالترین  با  معابری  پیاده راه ها،  همچنین  است.  عمیق تر  شهری 

حد نقش اجتماعی بوده
جمعی  فعالیت  بــروز  بــرای  ابــزاری  و   )Ranjbar,Esmaeili,2010(
)Pakzad,2007( و تجلیگاه حیات مدنی شهر و محل رخداد وقایع 
هستند  شهری  حیات  در  شهروندان  اجتماعی  فعالیت های  و 
نواحی  ساختن  با  نوشهرسازان  اعتقاد  به   .)Izadi et al,2012(
گامی بزرگ به  سوی ایجاد محل های سرزنده تر، پویاتر  پیاده مدار، 
این  بر   .)Talen, 2005(برداشته می شود پیاده  عابران  و دوستدار 
گفت پیاده راه ها مهم ترین فضاهای شهری هستند  مبنا می توان 
برای  ببخشند.  شهری  شــادی  به  بیشتری  تحقق  می توانند  که 
روایی مدل مفهومی پژوهش در نمونه مورد مطالعه، بازدیدهای 
تا  گرفته است  با شهروندان صورت  اولیه  گفت وگوهای  میدانی و 
امکان تجربی بودن شاخص ها تأیید شود. نگاه تحلیلی به توسعه 
قابل  توجه در مساحت  از رشد  تهران نشان  محدوده پیاده مرکز 
کمی  توسعه  حیث  از  و  دارد  تهران  مرکز  در  پیاده مدار  فضاهای 
)تصویر  اســت  قابل  مقایسه  جهانی  نمونه های  با  زمانی  بــازه  در 

شماره1(.
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جدول شماره 1: عوامل مؤثر بر شادمانی 

صاحب نظرانشاخصمؤلفه

گی های  ویژ
کالبدی

عناصر محیطی
Costanza et el,2007:269
Samavati,Ranjbar,2017

National Research Council: 2000: 16

Samavati,Ranjbar,2017, Vaziri et al,2015انسجام و پیوستگی فضایی

Samavati,Ranjbar,2017,Montgomery,2013فضاهای پیاده مداری

Samavati,Ranjbar,2017, Montgomery,2013طراحی دوچرخه محوری

گیاهی Samavati,Ranjbar,2017,Montgomery,2013، Lepeley, 2017تنوع پوشش 

کیفیت فضای 
شهری

کاربری ها کاربران و  تنوع 
Lepeley, 2017,Samavati,Ranjbar,2017

Miri,2013, Vaziri et al,2015

دلبستگی به مکان
Samavati,Ranjbar,2017,florida,2008

Vaziri et al,2015

Vaziri et al,2015,Samavati,Ranjbar,2017, Bertham,2007انعطاف پذیری

همبستگی اجتماعی
Fowler and Christakis, 2008; Ballas and Dorling, 2007; Diener and 

Seligman, 2002; Fernández-Dols and Ruiz-Belda, 1995,Costanza et. 
al.’s,2008

سرزندگی
Vaziri et al,2015

Lepeley, 2017

Lepeley, 2017تنوع فرهنگی

حس امنیت
Vaziri et al,2015

Behzadfar, Ghazizadeh,2011

Montgomery,2013خاطره انگیزی

Lepeley, 2017کیفیت هوا

ابعاد ذهنی

عوامل 
عاطفی_ 
شناختی

هیجان انگیزی
Conceição and Bandura, 2008; Frey and Stutzer,2000
Kahneman et al.1999, veenhoven,1984,Argayle,1997

رضایت مندی

رضایت مندی از درآمد، 
شغل، مسکن

Galatzer,2000:502

رضایت مندی از 
دسترسی

Vaziri et al 2015,Carr,2004

رضایت مندی از شرایط 
زندگی

Carr,2004،
Diener et.al 2003: 35, Lucas and Gohm, 2000,Argayle,1997,

Dolan et al. 2007; Frey & Stutzer, 2002رضایت مندی از سالمت

گی های  ویژ
جامعه

Wiking,2014امید به زندگی

ثبات اقتصادی_سیاسی
Gerdtham & Johannesson, 2001; Melin, Fugl-Meyer, & Fugl-Meyer, 

2003,Stutzer and Frey, 2012; Layard, 2005; Frey and Stutzer, 2002

مشارکت محلی
Carr,2004,

Montgomery,2013, Lepeley, 2017

زیرساخت های رفاهی
Gardner & Assadourian, 2004:172

Wiking,2014

Ballas, Dorling, & Shaw, 2007برابری و عدالت

دموکراسی و حقوق بشر
Diener & Seligman, 2002; Helliwell, 2003; Thoits& Hewitt, 2001,Frey 

and stutzer,2002
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3.3. روش های تحلیل
برای دستیابی به تحلیلی جامع از وضعیت شادی در محدوده مورد 
مطالعه، سه سطح تحلیل مدنظر قرارگرفته است. دو سطح تحلیل 
مفهومی  مــدل  در  شــده  تدوین   شاخصه های  سنجش  بر  مبتنی 

بین المللی  آمارهای  و  داده هــا  از  استفاده  نیز  سوم  سطح  و  است 
است. برای ارزیابی مؤلفه ها و شاخصه های تدوین  شده در مدل 
محتوا  تحلیل  و  پیمایش  پژوهش  روش هــای  ترکیب  از  مفهومی 
که داده های  گونه ای است  استفاده  شده است. راهبرد پژوهش به  

کننده شادی در پیاده راه های شهری نمودار شماره 4: شاخص های تبیین  

تصویر شماره 1:سیر تحول پیاده راه سازی در پهنه ارگ
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کیفی به  صورت همزمان جمع آوری  شده اند. در این زمینه،  کمی و 
جمع آوری   پرسشنامه  و  پیمایش  قالب  در  داده هــا  از  بزرگی  سهم 
در  مشارکت کنندگان  از  تعدادی  با  نیز  مصاحبه  تعدادی  و  شــده 
بخش پیمایش انجام  شده است. براساس شیوه مرسوم مطالعات 
در  عــادی  روز  یک  در  میدانی  بازدید  شهری،  طراحی  در  رفتاری 
انتخاب  ــرای  ب اســت.  شــده  انجام   مطالعه  مــورد  مــحــدوده  کلیت 
حجم نمونه پرسشنامه، براساس مشاهده میدانی و فیلمبرداری 
دقیق از ساعات اوج فعالیت در مهم ترین فضاهای محدوده، عدد 
فضاهای  به  اوج  ساعات  در  مراجعه  میزان  کثر  حدا به عنوان   900
کوکران جامعه آماری 200 نفر برای  شاخص بوده و براساس فرمول 
انجام پرسشنامه انتخاب شده اند. در این راستا، پرسشنامه ای 48 
گویه های متغیرهای بیان شده در نمودار شماره  سئوالی بر مبنای 
کامل  6 تدوین شد. به همین منظور تعداد 200 پرسشنامه به  طور 
ارگ  تاریخی  مرکز  پیاده  محدوده  پیاده راه های  کاربران  وسیله  به 
تهران پر شده است. ابعاد مختلف تحلیل در موارد زیر قابل  بررسی 

است.
	SEM تحلیل داده ها براساس روش

که قصد دارد تا متغیرهای پنهان  با توجه به هدف پژوهش حاضر 
گرفته در ذهن شهروندان از شادی در شهر را با توجه به مدل  شکل  
کاوی و بررسی قرار دهد، روش مدل سازی معادالت  تحقیق مورد وا
ساختاری برای تحلیل داده ها انتخاب  شده است. مدل معادالت 
از سازه های  ساختاری1 یک ساختار علی خاص بین مجموعه ای 
یک  اســت:  شده  تشکیل   مؤلفه  دو  از  که  است  مشاهده  غیرقابل 
که ساختار علی بین متغیرهای پنهان را مشخص  مدل ساختاری 
که روابطی بین متغیرهای پنهان  اندازه گیری  می کند و یک مدل 
 .)Habibi,2012( می کند  تعریف  را  شــده  مشاهده   متغیرهای  و 
مدل سازی معادله ساختاری را می توان روشی کمی تلقی کرد که 
به پژوهشگر یاری می رساند تا پژوهش خود را از مطالعات نظری و 
تدوین آنها گرفته تا تحلیل داده های تجربی، در قالبی چندمتغیره 
زندگی  پیچیدگی های  به  را  پژوهشگر  مــدل،  این  بخشد.  سامان 
به طور  یکدیگر  بر  متغیرها  از  مجموعه ای  )تأثیرگذاری  اجتماعی 
همچنین  و  غــیــرمــســتــقــیــم(  و  مستقیم  دوســـویـــه،  ــه.  ــوی ــک س ی
اندازه گیری سازه های پنهان فرهنگی و  پیچیدگی های موجود در 
کیفی  کمی از پدیده های  کرده و بنابراین تحلیل  اجتماعی نزدیک 
کاربردی واقع بینانه تر  را به لحاظ روش شناختی، دقیق تر و به لحاظ 

.)Byrne,2013( سازد

	تحلیل براساس روش وینهوون
به  مربوط  شــادی  جهانی  ــای  داده ه بانک  مدیر  وینهوون2،  روت 
در  را  مــردم  زندگی  از  رضایت  میزان  ــردام3،  رتـ اراســمــوس  دانشگاه 
کرده و داده هایی از ملت ها و سطوح رضایت  چندین دهه بررسی 
که نخستین داده  آن به سال  کرده است  از زندگی آنان جمع آوری 
1965 باز می گردد. امروزه، وینهوون بیش از دو هزار و 720 مطالعه 
در بین جمعیت عمومی نمونه هایی از 116 کشور در دوره های زمانی 
بیش از بیست سال انجام داده است. داده های جهانی شادی در 
جست وجوی جمع آوری نظر مستقیم افراد در ارتباط با شادی در 
کنارهم ،  گرفتن همه چیز در  پاسخ به پرسش زیر است: "با در نظر 
کل رضایت مند یا نارضایت مندید؟  کنون چقدر از زندگی خود در  ا

)Moore,2009(
پاسخ دهندگان یکی از اعداد متمایز این طیف را انتخاب می کنند و 
که  داده برای اندازه گیری سطح شادمانی استفاده می شود. شادی 
گزارش می دهد، یک روش پذیرفته  شده در اندازه گیری  خود فرد 
بیان  وینهون  که  همان گونه  است،  روان شناسی  رشته   در  شادی 
یا  است  شادمان  آیا  که  می داند  شخص  خود  که   )2009( می کند 
که نتایج آن  خیر. پشتیبان این شیوه  اندازه گیری شادی این است 
 Diener and Suh,( در سال های متوالی مورداطمینان بوده است

.)1999
	 رسمی ــار  آم بــراســاس  جامعه  گــی هــای  ویــژ مؤلفه  تحلیل 

بین المللی
کتور مؤثر  عالوه بر پرسش از ویژگی های عمومی جامعه به عنوان فا
ذهنی بر شادی در فضای شهری به داده ها و آمار بین المللی در این 
که می توان  زمینه رجوع می شود تا روایی تحلیل ها افزایش یابد؛ 
گزارش میزان امید به زندگی اشاره  گزارش های جهانی شادی4 و  به 

نمود.

4.بحث و تحلیل یافته های پژوهش
SEM 4.1.تحلیل یافته ها براساس مدل

مدل مفهومی پژوهش حاضر از چهار شاخص اصلی ابعاد ذهنی5 
کالبدی محیط7  کیفیت فضای شهریSq( 6(، ویژگی های   ،)Subj(
نتایج  که  اســت  شــده  )Co( تشکیل   جامعه8  ویژگی های  و   )En(

استخراج  شده از معادله ساختاری در ادامه آورده شده است.

نمودار شماره5: روش اندازه گیری شادی وینهوون

1 Structural Equation Model
2 Ruut Veenhoven
3 Erasmus University Rotterdam
4 World Happiness Report

5 Subjective Aspect
6 Quality of Space Aspect
7 Environmental Aspect
8 Community Condition
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که مدل پیشنهادی  تأیید روایی مدل و دریافت این  با  رابطه  در 
براساس چارچوب نظری تا چه اندازه با واقعیت انطباق دارد، رجوع 
دیگر  به عبارت   بود.  کننده خواهد  کمک   بــرازش  به شاخص های 
معیارهای علمی قابل  قبول برای تأیید مدل نظری با استفاده از 
گردآوری  شده خود بحث اصلی در شاخص های برازش  داده های 
شاخص های  ــام  ن بــا  ــاه  گ کــه  شاخص هایی  مــی دهــد.  تشکیل  را 
که هر چه مقدار آن افزایش یابد، نشانه ای از  نیکویی برازش1 )چرا
گاه بانام  حمایت قوی تر داده هــا از مدل نظری تفسیر می شود( و 
شاخص های بدی برازش2 )زیرا هرچه مقدار آن شاخص ها افزایش 
نظری  مدل  از  داده هــا  ضعیف تر  حمایت  از  نشانه هایی  می یابد، 

تلقی می گردد(خوانده می شود )Habibi, 2012( )جدول شماره2(.
مبتنی بر نتایج به  دست  آمده از تحلیل شاخص های برازش مدل 
1 fit indices Goodness of  
2 badness of fit indices

پژوهش در نرم افزار آموس )جدول شماره3( برازش مدل قابل  قبول 
است.

ــر دایــــره در مـــدل مـــعـــادالت ســاخــتــاری  ــاره 6 ه ــم نـــمـــودار ش در 
یک  نشان دهنده  مستطیل  هر  و  پنهان  متغیر  یک  نشان دهنده 
متغیر قابل  مشاهده است. چهار متغیر پنهان در نمودار باال عبارتند 
کالبدی محیط )En(، ویژگی جامعه )Co(،کیفیت فضای  از: ویژگی 
که به وسیله متغیرهای مستقل   )Subj( و ابعاد ذهنی )Sq( شهری
نشان داده  شده در مستطیل ها سنجیده شده اند. جدول شماره4 
هر  بر  آشکار  متغیرهای  تأثیر  مختلف  مسیرهای  ضرایب  نمایانگر 

متغیر پنهان است.

نمودار شماره6: مدل ساختاری پژوهش به همراه ضرایب استاندارد شده
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جدول شماره2: شاخص های پیشنهادی به وسیله برخی پژوهشگران

نام پژوهشگر
شاخص پیشنهادی

X2RMSEACFINFINNFIPNFISRMRR2

McDonald,R.P. & Ho, R. M. 2002****
Hu, L.T &bentler, P.M. 1999****
Kline, R.B. 2005*****
Boomsma,A. 2000*****
Hooper et al,2008*****

جدول شماره3: شاخص های برازش مدل

Indices Acceptable Range Calculated
Chi square / degree of freedom کوچک تر از 5 1.227

Root Mean Square Error of Approximation )RMSEA( کمتر از 0/05 0.043
CFI کمتر از 0/9 0.062

جدول شماره4: ضرایب مسیرها در شاخص های مختلف

متغیر پنهانمتغیر آشکارضریب مسیر
عناصر محیطی0/83

ویژگی های کالبدی محیط
انسجام و پیوستگی فضایی0/75
فضاهای پیاده مدار0/79
فضاهای دوچرخه محور0/42
گیاهی0/42 تنوع پوشش 

متغیر پنهانمتغیر آشکارضریب مسیر
کابری ها0/55 کاربران و  تنوع 

کیفیت فضای شهری
دلبستگی به مکان0/45
تنوع فرهنگی0/50
کیفیت هوا0/41
خاطره انگیزی0/59

متغیر پنهانمتغیر آشکارضریب مسیر
رضایت از میزان درآمد، شغل، مسکن0/27

ابعاد ذهنی
رضایت از وضعیت حمل ونقل0/66
رضایت از زندگی0/52
رضایت از سالمت0/64
هیجان انگیزی0/78

متغیر پنهانمتغیر آشکارضریب مسیر
امید به زندگی0/37

گی های جامعه ویژ

ثبات اقتصادی0/74
مشارکت محلی0/58
زیرساخت رفاهی0/49
برابری و عدالت0/64
دموکراسی0/52

در تحلیل های مبتنی بر معادالت ساختاری عدد استاندارد برای 
ویژگی های  شاخص  با  ارتباط  در  مبنا  این  بر  اســت.   0/3 تحلیل 
کالبدی، مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر شادی شامل عناصر محیطی، 
انسجام و پیوستگی فضایی و فضاهای پیاده مدار است. در ارتباط 
با شاخص کیفیت فضای شهری مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر شادی 
شامل سرزندگی، خاطره انگیزی، تنوع، حس امنیت و همبستگی 
اجتماعی است. در ارتباط با شاخص ابعاد ذهنی مهم ترین عوامل 
تأثیرگذار بر شادی شامل رضایت از زندگی، رضایت از حمل ونقل، 

شاخص  با  ارتباط  در  اســت.  هیجان انگیزی  و  سالمت  از  رضایت 
ویژگی های جامعه مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر شادی شامل ثبات 

اقتصادی، مشارکت محلی، برابر و عدالت و مشارکت محلی است.
 براساس نمودار شماره 6 در بررسی مسیرهای بین متغیرهای پنهان 
تنها ضریب مسیر ویژگی های جامعه به کیفیت فضای شهری کمتر از 
حد استاندارد )0/3( است؛ بنابراین می توان گفت به غیراز مسیرهای 
یاد شده، روابط موجود در بقیه مسیرها معنادار است. جدول شماره5 

نتایج معادالت ساختاری متغیرهای پنهان را نمایش می دهد.
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کرد:  مبتنی بر مدل پژوهش دو مسیر تجمیعی را نیز می توان بررسی 
_کیفیت   )Co( کیفیت جامعه کالبدی )En(_بــه  مسیر ویژگی های 
فضای شهری )Sq(_ابعاد ذهنی )Subj(، که تجمیع ضرایب مسیرها 

از عدد استاندارد پایین تر است. این نتیجه گویای آن است که چهار 
متغیر پنهان به  صورت پیوسته بر شادی تأثیرگذار نیستند و گونه ای 

از انفصال در ساختار تأثیرگذاری متغیرها بر شادی وجود دارد.

فضای  کیفیت  به   )En( کالبدی  ویژگی های  دوم  تجمیعی  مسیر 
شهری )Sq( و ابعاد ذهنی )Subj( است. عدد تجمیعی 0/33 بوده 

که نشان از تأثیرگذاری متوسط این مسیر بر شادی دارد.

برمبنای نتایج جدول شماره5 در بررسی مسیرهای دوطرفه، دو 
ویژگی های  و  شهری  فضای  کالبدی_کیفیت  ویژگی های  مسیر 
در  شــادی  وضعیت  بر  بیشتری  تأثیرگذاری  ذهنی  کالبدی_ابعاد 

متغیر  دودسته  این  اثرگذاری  دیگر  زبانی  به  داشته اند.  محدوده 
پنهان بر یکدیگر تأثیر بیشتری بر شادی داشته است.

جدول شماره5: معادالت ساختاری متغیرهای پنهان
متغیر پنهانمتغیر پنهانضریب
ویژگی های کالبدیویژگی های جامعه0/34
ویژگی های کالبدیکیفیت فضای شهری0/89
ویژگی های کالبدیابعاد ذهنی0/59
ویژگی های جامعهکیفیت فضای شهری0/01
کیفیت فضای شهریابعاد ذهنی0/37

یافته های استخراج  شده از بطن تحلیل های آماری نشان از نقش 
همچنین  دارد.  شــادی  وضعیت  در  کالبدی  ویژگی های  کلیدی 
کیفیت فضای شهری و  کالبدی،  پیوستگی سه متغیر ویژگی های 
ک می شود. این بدان معناست  ابعاد ذهنی در وضعیت شادی ادرا
که از ویژگی های جامعه  ک ذهنی مؤثر بر شادی بیش از آن  که ادرا
کیفیت های  به ویژه  شهری  فضای  کیفیت های  از  بپذیرد،  تأثیر 
مناسب  طراحی  ارزش هــای  نتیجه،  این  می پذیرد.  تأثیر  کالبدی 
نمایان  بیش ازپیش  را  شــادی  بر  آن  تأثیرگذاری  و  شهری  فضای 

می کند.
 رسمی 	 ــار  آمـ ــاس  ــراس ب جامعه  گــی هــای  ویــژ تحلیل 
بین المللی

گــزارش  براساس  اخیر  سال های  در  ــران  ای شــادی  میانگین  ابتدا 
سال  در  موجود  نتایج  براساس  می شود.  مطرح  شــادی  جهانی 
2017، ایران با میانگین شادی 4/692 در جایگاه 108 از بین 155 

در   4/813 شــادی  میانگین  با   ،2016 سال  در  موردبررسی،  کشور 
کشور و در سال 2015 با میانگین 4/686  جایگاه 105 در بین 157 
در جایگاه 110 قرار دارد. این میانگین براساس سنجش معیارهایی 
همچون اعتماد اجتماعی، آزادی انتخاب در زندگی و امید به زندگی 
است. نمودار شماره 7، بیانگر جایگاه ایران در رتبه بندی شادی در 

سال 2017 است.
 بررسی آمار امید به زندگی ایران بر مبنای داده هــای جهانی رتبه 
که سطح امید به زندگی در مردان  سالمت جهانی1، نشان می دهد 
را در جایگاه 63  ایــران  که  74/5 سال و در خانم ها 76/6 است 
 .)http://www.worldlifeexpectancy.com( می دهد  قرار  جهان 
ارائــه  کشور  کلیت  از  مناسبی  وضعیت  جهانی  آمــارهــای  مجموع 

نمی دهد.

1 World Health Ranking
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)World Happiness Report,2017 :نمودار شماره7: میانگین شادی در کشورها )مأخذ

	تحلیل یافته ها براساس روش وینهوون
تحلیل میانگین شادی در محدوده مورد مطالعه بر مبنای روش 
وینهوون نشان می دهد که میانگین شادی در افراد پرسش  شونده 

که نشانگر میزان متوسط رو به باالیی است. عدد 5.90 بوده 

5. نتیجه گیری
بر  مفهومی  مدل  تبیین  پژوهش  این  تأثیرگذار  نتیجه  نخستین 
شهری،  فضای  کیفیت  کالبدی،  ویژگی های  مؤلفه  چهار  مبنای 
که سبب  ویژگی های جامعه است. شاخصه هایی  و  ابعاد ذهنی 
می شود وضعیت شادی در یک فضای شهری را فراتر از وضعیت 
کرد. به نوعی تأثیر ابعاد ذهنی متأثر از عوامل  فیزیکی فضا بررسی 
جامعه  صــورت  به   کالبد  از  متأثر  ذهنی  ابعاد  و  جامعه شناختی 
مدل  این  شــود.  بررسی  می تواند  مدل  این  وسیله  به  یکپارچه  و 
درواقع  دارد.  مطابقت  عینی  و  ذهنی  شادی  تعاریف  با  مفهومی 
که درک جامعه  گرفت  بر مبنای این مدل می توان چنین نتیجه 
از وضعیت شادی در فضای شهری در بررسی همزمان این چهار 
مؤلفه امکان پذیر خواهد بود. نکته مهم شناخت نحوه اثرگذاری 
شاد  شهری  فضای  شکل گیری  در  آنها  روابــط  و  شاخصه ها  ایــن 
که روش معادالت ساختاری ابزار مناسبی برای رسیدن به  است 
سازوکار اثرگذاری شاخصه های مختلف بر شادی در فضای شهری 
است. دسته دوم نتایج پژوهش متأثر از تحلیل مسیرهای مختلف 

که: تأثیرگذار بر شادی است، به گونه ای 
کیفیت فضای شهری مهم ترین مسیر 	• کالبدی به  مسیر ویژگی 

در ارتقای شادی در محدوده مورد مطالعه است.
مسیر 	• دومین  نیز،  ذهنی  ابعاد  به  کالبدی  ویژگی های  مسیر 

که  مهم در ارتقای شادی در فضای شهری است، به این معنا 
گرفته از فضا در  کالبدی، بر ذهنیت و معنای شکل   ویژگی های 
گذاشته و به  طور مستقیم نقش اصلی در  ذهن شهروندان اثر 

ارتقای میزان شادی در شهروندان ایفا می کند.
در مؤلفه ویژگی های کالبدی نیز مؤلفه  عناصر محیطی، فضاهای 	•

پیاده محور و انسجام و پیوستگی فضایی با درجه اهمیت باال 
مهم ترین شاخص های دستیابی به شادی هستند.

بر 	• مؤثر  شاخص  مهم ترین  شهری  فضای  کیفیت  مؤلفه  در 
احساس شادی در مکان، شاخص سرزندگی، احساس امنیت 
ارتقای  در  را  میزان  باالترین  که  هستند  فضا  خاطره انگیزی  و 

شادی در مکان ایفا می کنند.
بر 	• اثرگذار  مؤلفه های  مهم ترین  جامعه،  ویژگی های  مؤلفه  در 

برابری  جامعه،  اقتصادی  ثبات  شــهــرونــدان،  ــادی  ش ک  ادرا
شهری،  فــضــای  در  شــهــرونــدان  محلی  مــشــارکــت  و  عــدالــت  و 

شاخص های مؤثر بر ارتقای شادی هستند.
در مؤلفه ابعاد ذهنی، شاخص هیجان انگیزی مهم ترین عامل 	•

مؤثر بر ارتقای شادی ارزیابی می شود.
شادی  که  می دهد  نشان  مسیرها  تجمیع  از  نتایج  ســوم  سطح 
که وابسته بر شرایط عمومی جامعه  شهروندان در فضا بیش از آن 
آن  کالبد  به ویژه  و  شهری  فضای  کیفیت های  به  وابسته  باشد، 
این  موردمطالعه  محدوده  پیاده مداری  ماهیت  بر  مبتنی  است. 
که در فضای پیاده مدار شهروندان  نتیجه قابل توجیه بوده، چرا
باالتر  سطح  یک  در  دارنـــد.  شهری  فضای  از  عمیق تری  ک  ادرا
کیفیت  با که خلق فضاهای شهری  گرفت  نتیجه  می توان چنین 
که  هرچند  کــنــد؛  فــراهــم  را  شــهــرونــدان  شـــادی  زمینه  مــی تــوانــد 
نمودار  باشد.  متوسطی  وضعیت  در  جامعه  کالن  شاخصه های 
شهری  فضاهای  در  را  شــادی  می تواند  که  است  مدلی  شماره8 
کند. در این مدل ویژگی های  به ویژه فضاهای پیاده مدار تبیین 

کالبدی رأس هرم تأثیرگذاری است.
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نمودار شماره8: چارچوب مفهومی متغیرهای اثرگذار بر ارتقای شادی شهروندان در فضای شهری

از سطح چهارم نتایج در مقایسه تطبیقی تحلیل مبتنی بر مدل، 
دست  به  جهانی  ــای  داده هـ تحلیل  و  وینهوون  شاخص  تحلیل 
کیفیت فضای  می آید. این مقایسه بازهم شکاف بین تأثیرگذاری 
که  بــاوجــودآن  شــهــری و ویــژگــی هــای جامعه را نــشــان مــی دهــد. 
وینهوون  شاخص  نیست،  مناسب  ایــران  عمومی  رتبه  آمارها  در 
بر  مبتنی  بین المللی  آمــارهــای  بــاالســت.  بــه  متوسط  سطح  در 
ابعاد  بر  مبتنی  وینهوون  شاخص  و  جامعه  عمومی  ویژگی های 
بر  نقدی  می تواند  نکته  این  اســت.  رضایت مندی  به ویژه  ذهنی 
که  که شهرهای شاد را در دنیا معرفی می کنند؛ چرا آمارهایی باشد 
کالن جامعه به این ارزیابی پرداخته  عمدتًا براساس شاخص های 
رأس  در  را  گ  کپنها کــه  آمــارهــایــی  در  فــاحــش  تــفــاوت  مــی شــود. 
که شهرهای آمریکای التین  شهرهای شاد قرار می دهد و آمارهایی 
گویای این نکته  را در رتبه های باالی شهرهای شاد نشان می دهد، 
ظریف در ارزیابی شادی در شهر است. به  نوعی این پژوهش این 
که دست یافتن به شهر شاد بیشتر از  نتیجه نوین را مطرح می کند 
طریق فضاهای شهری محقق می شود و در ارزیابی شهر شاد باید به 

ارزیابی فضاهای شهری از منظر شادی پرداخت.
مجموع نتایج حاصل از این پژوهش از یک سو چارچوب الزم برای 
آورده  فراهم  را  شهری  فضای  در  شــادی  منطقی  و  علمی  بررسی 
کیفیت  ارتقای  راستای  در  آینده  اقدامات  زمینه  دیگر  سوی  از  و 
پژوهش  آورد. سنجش مدل  فراهم  را  شادی در فضاهای شهری 
درک  می تواند  ایــران  شهرهای  دیگر  و  تهران  شهری  فضاهای  در 

عمیق تری از سازوکار شکل گیری شادی در شهر را فراهم آورد.
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