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نررهروندات به اننوا و  رو ز تد  ز پیشررر ر زوز ا نوت نکلولو ی و زند ی مانرریلی زوی آوز ت نتایج از چکیده:

تر مشکال سر  ی  ت و  ددده های زوزمره وو  ا تترس و ا  نا  بو ت هر های  ر ی زا همراه  از  اید امر ا و به  نا

نا ی  ز  ضاهای نهری و مهیا نبو ت  ضایی برای ابراز احساتا ت  نبو زند  جوامع نهری کلونی  امد میچه بیشتر 
نهروندات، آنات سر الیفی نردیب  نهفته  صبی کلد میزا به زند ی   شازهای ع شدید  وو   زوانی ملتج از آت زا ن

  به ملظوز مقابله با مشکال ت زوزا نوت زوحی و زوانی، نقش نهرها  ز پاتخگویی به نیازهای انسات  ز جهر کلدمی

ضاهایی نا  به ملظوز ایجا   تتیابی به نهرهای تالم و نا  اهمیر بیشتری یا ته اتر  هدف اید پژوهش ایجا   
تر ضا ضا بر ابه  ونه ،آزامش زوحی و زوانی و ایجا  اید همانی و نعلق واطر  ز   ی که اید همانی و نعلق واطر به  

نهری امروزی دلبه  ضاهای  ساس  رین از   نهروندات و ایجا  کلد اح شتر  ضوز بی نهری و و موجبا ت ح ضاهای   
تت  نا نر زا  راهم آوز  ایجامعه  ز   یو اجتماع یطیمح سریز ،یبر ابعا  کالبد دیکأنا بهدف،  دیبه ا یابیجهر  

ضاها ند که  مع لهیشیهر کدام با نوجه به پ یازهایمع دییبه نب ینهر ی  تر آمده ه ب یازهایپژوهش پر اوته   
و  ری عال، حس نعلق، امل یجدازه ها ،یبصر یزنگ، هماهلگ ،ی وچروه تواز ،یمداز ا هیپ عر،ینامل ازنباط با طب

 تر ه نتیجه ب و نحلیل نده SPSSبا اتتفا ه از آزموت  ریدمد  ز نرم ا ناز  اید معیازها هستلد  ینعامال ت اجتماع

صری و زنگ جدازه  آمده حاکی از آت اتر که شات از آت  از  نتیجه اید  یلد معیازهامهترید های  عال، هماهلگی ب ن
نر و  ز نهایر با نوجه به یا ته های  تاکلات وواهد  ا شاط مر م و  نا ی و ن شتری ناثیر زا  ز  که بعد کالبدی بی

 به ازائه زاهکازهایی  ز اید زمیله پر اوته نده اتر  پژوهش

 .شهر شاد، آرامش روحی و روانی، جداره های فعال، رنگ، هماهنگی بصریوا  ات کلیدی: 

 
 ida.beheshty@ srbiau.ac.ir مسئول مکاتبات:*

 مقدمه -1

 ایریشه احساسات از یکی عنوان به شادمانی

 تامین در ایکنندهتعیین نقش تاثیرگذار، و مثبت

 شادمانی نبود مقابل نقطه در .دارد جامعه و فرد سالمت

 منجر ای بسته و سرد فضای ایجاد به جامعه یک در

 الزم عاطفی انرژی حداقل تامین به قادر که شد خواهد

 ،2931 )موسوی، بود نخواهد پیشرفت و نوآوری برای

متون مربوط به شادی، بیشتر به عوامل داخلی ) 12

روانشناسی یا عوامل بیرونی دیگر مانند ثروت یا مانند 

اند و کمتر به محیط فیزیکی شهر شرایط مادی پرداخته

اند. با توجه به  عنوان عاملی برای شادی توجه کرده به

کنیم و هایی که در آن زندگی و کار می اهمیت محیط

ها، رفتارها، تعامالت، قابلیت فعالیتدر زندگی روزمره، 

زندگی و دسترسی تأثیرگذارند، توجه به محیط شهر 
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 & Guaralda) حائز اهمیت است

Pringle,2018,99).  تنها در مطالعات نسبتاً جدید

است که ادبیات شادی ذهنی روی نقش مکان، جوامع 

محلی، پیوستگی اجتماعی و حس تعلق حساب جدی 

گسترش شهرنشینی و ( Balla,2013,6)کند باز می

زده شهرها و تغییـر الگوهـای زندگی انسان رشد شتاب

تی را برای شهرها به ال، مشکبه سمت مدرنیته شدن

مثابـه موجـودی زنـده،  وجود آورده طوری که شهر به

یکی از  .داده است شـادابی و سرزندگی خود را ازدست

ای افزایش شادی ریزی برجامعه برنامهمهم در نیازهای 

ای برای نیل به شادی و نشاط است و اساساً شهر وسیله

از این رو باید فضاهایی خلق شود که با می شود، تلقی 

نیازهای امروزی )افزایش شادی( مطابقت داشته باشند 

که در این فضاها ارتقای روحیه و احساس شهروندان 

ها و شود و در ارتباط با دیگر مکانجست و جو می

اصلی چراکه  .پذیرندضاهای شهری تأثیر زیادی میف

ترین فضاهای که مردم در آن حضور دارند فضاهای 

و با  شهری محسوب می شود و با تاکید بر این نقاط

سرزندگی و حضورپذیری بیشتر  ،احساسات مثبت ایجاد

شادی و آرامش ها را به فضاهایی شاد تبدیل نمود. آن

ها در این دنیای بقای انسانترین فاکتور این روزها مهم

و این نشان از میزان اهمیت این  پر هرج و مرج است

موضوع در شهر هاست که بایستی بیشتر به آن توجه 

 شود، اما متاسفانه در شهرها کمتر دیده می شود.

هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل تاثیرگذار  

در فضاهای شهری جهت ایجاد نشاط، شادی و 

که با استفاده از نظریات کارشناسان و سرزندگی است 

نظریه پردازان در حوزه شهرسازی و معماری معیارهای 

و به ایجاد یک  بیان شدهاصلی محیطهای شاد را 

به منظور  بسنده شده است و سپس  نظریچهارچوب 

دست یابی به هدف مذکور، به تبیین معیارهای شهر 

 تهرانشاد پرداخته شده است و سنجه های آن در شهر 

با استفاده از  آزمون فریدمن از نظر افراد  (2)منطقه 

ساکن در این محدوده اولویت بندی شده است و در 

 فضاهای شهریدستیابی به  جهت ئۀ الگویاار نهایت به

که در ایران کمتر به آن توجه پرداخته شده است شاد 

 .است شده

 

 پژوهشپیشیله  -2

شخص از به طور کلی شادی، ارزیابی ذهنی یک 

زندگی و شرایط و محیط اطراف است. با توجه با ابعاد 

چندگانه شادی، بررسی دیدگاهی مختلف درباره این 

 شهر شبیه همچنین شاد مفهوم ضروری است. شهر

 خوب شهر یک مفاهیم سایر و هوشمند شهر ،سبز

 و مفهوم این بین کمی تفاوت ،حال این با. بود خواهد

 هوشمند شهر. دارد وجود خوب شهر یک مفاهیم سایر

 آخرین از عادی مردم مندی بهره برای که است شهری

 پیوند بر مبتنی شاد شهر. است مجهز روز های فناوری

 هوشمند شهر که حالی در ،است جمعی شادی و عاطفی

 تاس حکمرانی و فناوری ،منابع ،ها زیرساخت بر مبتنی

(Kumar Jain,2019) .1002 سال از شاد شهر ایده 

 هرج پر خیابان از مونتگومری چارلز که زمانی شد آغاز

 اب مالقات و کرد عبور می دوچرخه با بوگاتا در مرجی و

 بیش شادی ایجاد منظور به داشت اصرار که شهرداری

 انریکو .نماید پیکربندی دوباره را شهر کالن یک تر،

 رهایشه شکل تغیییر با: بود معتقد )شهردار( پنالوسا

 ما. نماید شادتر را شهروندان توانسته فقیر و خشن

 اما .نباشیم اقتصادی مشکالت رفع به قادر ممکن است

 شان که کنیم طراحی طوری را شهرهایمان توانیم می

 قوی که کنند احساس آنها تا ،ردهباال ب را مردم مقام و

 از .گرداند شادتر را آنها تواندمی شهر. هستند ثروتمند و

 کاالی شهر نوعی در عالی عمومی فضای یک وی دید

 بر دست افراد کردن شاد از هیچگاه و است جادویی

. است موثر شهرها بودن شاد بر مختلفی عوامل .داردنمی

 توانندمی شهرها که است معتقد مونتگومری چارلز

 تاکید او. دهند قرار تاثیر تحت را ما رفتار و احساس

 ات سازد قادر را ما باید شهر همه از بیش است که کرده

 به که هاییغریبه و خانواده ،دوستان بین خود روابط
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 واکاوی معیارهای موثر بر شهر شاد آیدا باقری بهشتی، حدیث لقمانی،

 

 دنمایی تقویت و ساخته دهند رامی معنی ما زندگی

(Montgomery,2013). 

 

 

 

 

 
 دید از شادی بر موثر عوامل -2تصویر 

 (12، 2931مونتگومری به نقل از  شاد، (مونتگومری

 

در مقاله خود در زمینه شهر شاد  2کامر جین 

 اساسی هایبررسی می کند و در این پژوهش ویژگی

 حمل ،عمومی هایزیرساخت ،عاطفی پیوندرا  شاد شهر

 شهر روی،پیاده ،عمومی هایکتابخانه ،عمومی نقل و

 شدر برای امکانات ،کودکان و زنان ایمنی ،آلودگی بدون

تقد وی مع. داندمی نشاط کلی محیط و تفریحی و فکری

باید  است فردا برای شهر بهترین شاد شهر که است

 Kumar) دنیاب شاد ارتقاشهرها بر اساس معیارها شهر 

Jain,2019). 1رابرت وین هون تحقیق اصلی موضوع 

 یارزیاب ینو ا است زندگی از ذهنی لذت معنای به شادی

 یانهجو لذت سطح و دارد بستگی فرد احساس به زندگی

 زیست اساسی نیازهای ارضای بر را خود تأثیر

 .(Veenhoven,1991)کند می معطوف روانشناختی
 از بردن لذت" عنوان به معتقد است، خوشبختی وی

 قدرچ دیگر، عبارت به شود  و یامی تعریف "فرد زندگی

 توان بااین مفهوم را می .دارد دوست را زندگی فردی

رفاه " و "زندگی از رضایت" همچون هایمترادف

 به شادی ارتباطدر حقیقت  .دانست حهم سط "9ذهنی

 رشد حال در اجتماعی هایسیاست از هدف یک عنوان

 یگرسنگ مانند فوری مشکالت بتوان بهتر هرچه. است

 مانند انتزاعی اهداف سمت به بیشتر ،برد بین از را

                                                           
1 Trilok Kumar Jain 

 

در  .(Veenhoven, 2007) رودمی پیش خوشبختی

 تغییر بسیار اخیر هایقرن طی بشری جامعهنهایت 

 یزندگ بر عمیقاً  "مدرنیزاسیون" روند این و است کرده

 امعهج یک در زندگی کیفیت .است گذاشته تأثیر افراد

 هاآن ساکنان خوشبختی و عمر طول با توانمی را

 در کشور 249 مقطعی تحلیل و تجزیه وی با. سنجید

 ترینمدرن در مردم که دریافت 1002-1000 هایسال

دارند  یشادتر و ترطوالنی زندگی امروز جوامع

(Veenhoven,2010). ای که به توان گفت جامعهمی

 تواند نشاط بیشتریمسائل رفاهی افراد توجه نماید می

 در ساکنان خود ایجاد کند.

 

جمع بندی نظریه پردازان در حوزه  – 2جدول 

 شهر شاد

 مبانی نظری -3

 ایتوان معیارهبا توجه به پیشینه بررسی شده می

، ایجاد نماهای های طبیعی و شاداستفاده از رنگ

1 Ruut Veenhoven 

9 subjective well-being 

 معیارها توضیحات نظریات

ن هون
وی

 

1002
شادی احساسی است که  

اطراف خود  طاز محی

 ی شودتجربه م

طول عمر،  رضایت زندگی، 

 رفاه زندگی، حس تعلق

ی
مونتگومر

 

1029
 

 تا باشد قادر باید شهر

 بین روابط

 غریبه و خانواده،دوستان

 معنی زندگی به که هایی

 و ساخته دهند را می

 نماید. تقویت

حس تعلق، عدالت، همگام 

با طبیعت، جداره های 

فعال، روابط اجتماعی 

 پایدار، احساس امنیت

ن
جی

 1023
 

 شهر بهترین شاد شهر

 است فردا برای

 حمل، عمومی زیرساختهای

 کتابخانه، عمومی نقل و

 پیاده روی،، عمومی های

 ایمنی، آلودگی بدون شهر

 امکانات، کودکان و زنان

 تفریحی و فکری رشد برای
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ند مان ،ایجاد فضایی برای گفت و گو مناسب و هماهنگ،

استفاده از  ،پذیرفضاهای نشسته با مبلمان انعطاف

های فعال که سبب جذب افراد متفاوت گردد، کاربری

تقویت ابعاد اجتماعی برای جذب افراد و برقراری ارتباط 

های ها و رستوراناز طریق کافهبیشتر  اجتماعی بین آنها

فضاهای برای تفریح و اوقات  ،روباز، صندلی و نیمکت

های گروهی های سرگرمی مانند بازیفراغت، فعالیت

 و رت، موسیقی سنتی و تئاتربرای همه سنین، کنس

توجه به پیاده مداری و دوچرخه سواری به  همچنین

شود که عنوان معیارهایی برای شهر شاد محسوب می

با توجه به ابعاد فضاهای شهری شامل بعد در تصویر زیر 

کالبدی، اجتماعی و زیست محیطی هر کدام از معیارها 

حبه بدست آمده از نظریات مطرح شده و همچنین مصا

 با کارشناسان رشته شهرسازی دسته بندی شده است. 

 

 

 

 

 

 

 
 مولفه های تاثیرگذار بر شهر شاد -1تصویر 

 

 بعد زیسر محیطی: -3-1

 ازنباط با طبیعر

تواند خستگی روح طبیعت با آرام سازی ذهن می

ان را از بین ببرد، انسان وقتی در محیط زندگی وو ر

دارد از قوه درک و کند که بوستان و فضاهای سبز می

ان توبنابراین میشود. تشخیص باالیی بهره مند می

یکی از معیارهای مهم در ایجاد نشاط شهروندان گفت 

ایجاد ارتباط میان شهر و طبیعت است. مناظر طبیعی 

و فضاهای سبز در فرد احساس های مثبت و پرنشاطی 

و همچنین در بهبود بسیاری از بیماری  کندمیایجاد 

یز تاثیر شایانی دارد. در  طراحی بناهای شهری ها ن

بایستی تاکید بر طبیعت و فضای سبز بسیار مورد توجه 

قرار گیرد تا سبب گردد محیطی شاد و سرزنده در 

پیوند زدن بافت مصنوع و طبیعی و  .شهرها ایجاد گردد

و  یرپذطافتعانتوان تاثیری ایجاد تمامیتی منسجم می

ایجاد منظر گیاهان در همچنین  د.ایانسانی ایجاد نم

های شهری از آن جهت اهمیت دارد که از نظر محیط

بصری تاثیری تلطیف کننده بر شهر دارد و در پایداری 

نقش بسزایی  نیز و تعادل زیست بومی نواحی شهری

  .کندایفا می

 

 پیا ه مدازی

پیاده روی مهم ترین امکان برای مشاهده مکان 

شور و تحرک زندگی،کشف ها، فعالیت ها، احساس 

ارزش ها و جاذبه های نهفته در محیط است . پیاده روی 

از روش های مهم ادراک هویت فضایی، احساس تعلق 

به محیط و دریافت کیفیت های محیطی می باشد. از 

وه بر تاثیر بر مت روانی حرکت پیاده، عالالدیدگاه س

مت و بهداشت جسمانی و روانی و اجتماعی می الس

صفاری ) سی از آرامش و شادابی همراه باشدد با حتوان

در حقیقت پیاده روی سبب  (.2931،21نیا و همکاران، 

از بین رفتن افسردگی شده و عامل بسیار مهمی در 

 .باشد ایجاد شور و نشاط محیط ها می

 

  وچروه توازی

دهد که یک ساختار شهری تحقیقات نشان می

تواند به کاهش خطر متراکم در مقابل پراکندگی، می

افسردگی، به ویژه برای زنان و افراد مسن، با افزایش 

فرصت حرکت در اطراف و لذت بردن از یک زندگی 

یکی از  .(melis,2016)فعال اجتماعی منجر گردد 

معیارهای مهم در ایجاد شادی بخشی فضاها ایجاد 

مسیرهایی جهت دوچرخه سواری به عنوان حمل و نقل 

، یمسیرهای ویژه دوچرخه سوارا ایجاد عمومی است و ب

ها، امکان حمل و نقل ها و اماکن مختص آنپیست

ها با وسایل حمل و نقل عمومی مانند اتوبوس، دوچرخه



 

 واکاوی معیارهای موثر بر شهر شاد آیدا باقری بهشتی، حدیث لقمانی،

 

سبب بهبود هرچه بیشتر از لحاظ مترو و قطار و بسیاری 

 نشاط بیشتر شهروندان خواهد بود.

 

 بعد اجتماعی: -3-2

 ایجا  املیر و عدم اتترس 

امروزه شهرنشینی فزاینده مشکالت متفاوت 

زیادی را برای کشورهای در حال توسعه ایجاد کرده 

های است و توجه به مفهوم امنیت شهروندان و روش

های اساسی تبدیل شده ارتقا آن به عنوان یکی از الویت

های تاریک و ایی چون کوچههاست. مردم در فضا

د شهر، ترد ها و فضاهای خلوت و کمخیابانخلوت، 

 دچار مشکل هستندمسیرهایی که از لحاظ کالبدی 

هایی که موجب سلب و مکان ها(ها و ویرانه)خرابه

هایی کنج و شود، قسمتآسایش و امنیت شهروندان می

های هایی که آلودگیدنج فضاهای عمومی، قسمت

نوری وجود دارد احساس امنیت کمتری محیطی و کم

و  حضور افرادب کاهش دارند. چنین عواملی موج

اعتماد، احساس معضالت و پیامدهایی از قبیل عدم

و دوری جستن از محیط و عدم حفظ استرس نگرانی، 

این عوامل از مهمترین عوامل  مدنیت را به دنبال دارد.

شود و می توان گفت در عدم نشاط افراد محسوب می

امنیت و عدم استرس یکی دیگر از معیارهای موثر در 

 .شودفضاهای شهری محسوب می نشاط

 
صفاری )عوامل ایجاد کننده استرس در شهر  -9تصویر 

 (2934نیا و دیگران، 

 

 نعامال ت اجتماعی

ارتباط اجتماعی قدرتمندترین ابزار برای سعادت 

دارای روابط اجتماعی قوی  افراد ها است.و شادی انسان

براساس  تر هستند.شادتر و سالم الً ، معموو مثبت

 التحقیقات افرادی که ارتباط اجتماعی قوی دارند معمو

ایجاد  کنند.سال بیشتر از افراد منزوی عمر می 12

 مناسبهای هایی جهت مکث و ایجاد کاربریمکان

ها جهت ایجاد تعامالت کافه و هاگفتگو همچون پارک

 اجتماعی اهمیت شایانی دارد.

 

 حس نعلق

ر شده و در حس تعلق به پیوند فرد با مکان منج

داند و براساس آن انسان خود را جزئی از مکان می

ها، معانی، عملکردها و های خود از نشانهتجربه

شخصیت، نقشی برای مکان در ذهن خود متصور 

شود. حس تعلق سازد و مکان برای او قابل احترام میمی

ای هبه مکان از یک طرف وابسته به مشخصات و ویژگی

ها و شناخت افراد ها، شایستگیفردی شامل انگیزش

نسبت به یک مکان بوده و از طرف دیگر ریشه در 

تعامالت اجتماعی و ارتباط فرد و دیگران در محیط دارد 

که منبعث از نیاز  انسانی تعلق به عنوان نیاز اولیه انسان 

است. به طور کلی تعلق به مکان، نقطه تالقی عناصر 

ن و ساختار اجتماعی کالبدی، مفاهیم ذهنی فرد از مکا

این احساس تعلق به  (44، 2934سلیمانی، )باشد می

مکان سبب امنیت و همچنین خضور پذیری بیشتر افراد 

سکنه خواهد شد که به عنوان یکی از معیارهای فضاهای 

 شود.شادی آور محسوب می

 

 بعد کالبدی: -3-2

 نوجه به زنگ

ایجاد  ،های طبیعی و شادراهکار استفاده از رنگ

 سبب با مبلمان انعطاف پذیر در شهرهامکث فضاهای 

های برای جذب تا از این طریق فضاها و محیطشود می

افراد و برقراری ارتباط اجتماعی بین آنها )از طریق 

های روباز، صندلی و نیمکت در بین ها و رستورانکافه

روها، فضاهای برای تفریح و اوقات فراغت، پیاده

های گروهی برای همه های سرگرمی مانند بازیفعالیت
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تفاده ایجاد و اسی و تئاتر( سنین، کنسرت، موسیقی سنت

ها  سبب مکان ن فضاها واز رنگ و توجه به رنگ در ای

 نشاط و شادی بیشتر خواهد شد.

 

 هماهلگی و همخوانی بصری

های بصری یکی از مهترین عوامل در آلودگی

ه باشد. از جملتغییرات منفی در محیط زندگی افراد می

رق، ای بهنصب بیلبوردهای تبلیغاتی ناهماهنگ، سیم

ساخت  سازهای نامتعارف و ناهماهنگ سبب خواهد شد 

محل زندگی مردم را چنان آلوده کنند که سبب شود 

روح و روان افراد ساکن کم کم دچار تشویش و احساس 

 در که است اقدامیآرامش آنها را از بین ببرند.  این 

 ظورمن به.  شد انجام آرژانتین پایتخت آیرس،  بوئنوس

 تابلوی هزار 40 حدود بصری های آلودگی با مبارزه

 هایساختمان همچنین. آوری شد جمع تبلیغاتی

 یزشت نمای و شهده کثیف زمان گذشت اثر بر قدیمی

 به باید هاساختمان این صاحبان کرده بودند. پیدا

 حتی و شوند تشویق های خودساختمان نمای بازسازی

 برای رونده گیاهان مانند تزئینات گیاهی از توانمی

 برخی هم مواقع بعضی. کرد استفاده زیباسازی آنها

 آشغال از پر مرور به و شده رها بدون سکنه هاساختمان

. ردک رسیدگی نیز هاساختمان این وضع به باید شودمی

 هانقاش و سازان مجسمه معماران، هنر از با استفاده

یبا زهای زیبایی ساخت و تصاویر توان بناها و مجسمهمی

 و چشم نوازی روی دیوارهای شهر پدید آورد

(Montgomery,2013).  این همخوانی و هماهنگی در

ور ها و حضهای بصری تاثیر شایانی بر دید انسانمحیط

 آنها در فضاها دارد.

 جدازه های  عال

های فعال برای اولین بار توسط یان گل ایده جداره

های ریشه در بیش از چهاردهه گذشته مطرح شد، اما

گردد. فضای شهری به کارهای جیکوبز و نیومن برمی نآ

به عنوان فضایی با ویژگی همه شمولی که عموم افراد 

مطرح  ،های متنوع اجتماعی را دارندآزادی انجام فعالیت

(. این ویژگی مهم Sunaryo et al,2012,3است. )

ظهور برسد.  منصه های فعال بهتواند از طریق جدارهمی

اصول طراحی مناسب خیابانی، طراحی مطلوب جداره از 

هایی که طبقه همکف است به خصوص در ساختمان

های دارای طبقات زیادی هستند. نحوه برخورد لبه

 ها تاثیریخصوص در طبقات پایین ساختمانهشهری ب

(. 21، 2939گل، )بر زندگی در فضای شهری دارد 

امل ترکیب ترین عوامل موثر بر طراحی جداره شاصلی

بندی، فرم، بافت، رنگ، اجزا، سقف، بازشوها، مصالح، 

تناسبات به کار رفته در نما، اندازه و محل قرارگیری 

ها در پالن و یا رفتگیها و عقبآمدگیبازشوها، پیش

 شناسی ورگیری معیارهای زیباییانما، شناخت و به ک

 .ایجاد جذابیت بصری است

 

 زوش نحقیق -4

باشـد و در تـدوین حاضر کـاربردی مینوع تحقیق 

تحلیلـی و -هـای توصـیفیایـن تحقیـق از روش

شده است. از روش  پیمایشـی استفاده-اسـنادی

آوری ای برای جمـعاسنادی، مطالعه کتابخانه

ها، نظـرات و تجربیـات موجـود اسـتفاده دیـدگاه

از مبانی نظـری و معیارها اینکه  از خواهد شد. بعد

به از  طهای مربودادهالعات گذشته استخراج شد مط

و بـرای اینکـه شده است  طریق پرسشنامه گردآوری

و روایـی آنهـا بـه دسـت آورده شـود از متخصصین 

شده است. روش  با موضوع استفاده طمرتبکارشناسان 

ت استصادفی صـورت  گیری در این پـژوهش، به نمونه

. نفر داده شد 200  ها بهصورت که پرسشنامه بدین

عدد پخش گردید و افرادی  210پرسشنامه به تعداد )

اند مورد تحلیل قرار نگرفته است( که پاسخ کامل نداشته

از کسانی که دارای افراد تخاب نسعی شده است در او 

اند و همچنین حضور پذیری بیشتر در محدوده بوده

 ای ارد . پرسشنامهباشند استفاده گردد تتحصیال دارای

شاخص رنگ، تعامالت  3رای ارزیابیب سؤال 12

اجتماعی، همخوانی بصری، حس تعلق، ایجاد امنیت و 



 

 واکاوی معیارهای موثر بر شهر شاد آیدا باقری بهشتی، حدیث لقمانی،

 

عدم استرس، دوچرخه سواری، پیاده مداری، ارتباط با 

به منظور سنجش همچنین . تبیین شده استطبیعت 

 روش کمک بهها های ارائه شده در گویهاعتبار پاسخ

 خاآلفای کرونب. ار گرفتمورد بررسی قرکرونباخ   آلفای

است که  آندهنده  که نشان بوده 4/0 بدست آمده

 ندزم برخوردارالبررسی از همبستگی  شاخصهای مورد

و بررسی میزان  هاداده تحلیل و تجزیه جهتو سپس 

با استفاده از آزمون فریدمن در اولویت هریک از معیارها 

 مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. SPSSنرم افزار 

 

 یا ته های پژوهش -5

 از 1 منطقه تحقیق، این مطالعاتی محدوده

باشد. با توجه می تهران شهر گانه 11 مناطق ترینوسیع

به طرح تفصیلی این منطقه از شمال به محدوده قانونی 

شهر تهران و از شرق به بزرگراه چمران و مسیل درکه 

و از غرب به بزرگراه محمد علی جناح، بلوار اشرفی 

اصفهانی و مسیل فرحزاد و از جنوب به خیابان آزادی 

محله  24ناحیه و  4این منطقه دارای  محدود می شود.

 42000تهران که وسعت آن  1منطقه  .می باشد 

آریاشهر، گیشا، سعادت آباد، یوسف آباد،  ومترمربع است 

طرشت، شهرآرا، شهرک ژاندارمری، فرحزاد و شهرک 

وم، ستارخان، تهران ویال و لستآغرب، مرزداران، برق 

های شاخص مسکونی آن به شمار همایونشهر از محله

  .رودمی
  

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
2 Friedman 

 

 نسبت به شهر تهران 1موقعیت منطقه  -4تصویر 

 

   مورد بررسی در این پژوهش 2آزمون فریدمن

مورد های وابسته( های درون گروهی )نمونه  برای طرح

یافته آزمون آزمون تعمیم  گیرد. ایناستفاده قرار می

کاکسون است و معادل ناپارامتریک آزمون اندازه  ویل

در این پژوهش هدف بررسی میزان  ت.اس های مکرّر

تاثیر معیارها بدست آمده از چارچوب نظری بوده که 

تهران مورد  1منطقه براساس پرسشنامه پخش شده در 

ندی اولویت ب پیرامون بررسی قرار گرفته است. سؤاالتی

ینه زم هایی که بیشترین اهمیت را درمعیارو شناسایی 

، بررسی داشتایجاد نشاط در فضاهای شهری خواهد 

ها شپرس  لیکرت طیف از استفاده با . سپس شده است

 و تاثیر کمترین معنای به یک عدد)کمی سازی شد 

به  ( سپس با توجه تاثیر بیشترین معنای به پنج  عدد

 SPSSها و دسته بندی معیارها در نرم افزار تعداد پاسخ

 وارد و تحلیل بر اساس آزمون فریدمن صورت گرفت.  

 که ترین جدول آزمون فریدمن استمهم 2جدول 

 جدول این نتایج باید نخست دیگر جداول تفسیر از قبل

دار بودن آزمون  معنی صورت در و کرد ارزیابی را

فریدمن، به تفسیر نتایج جداول توصیفی و میانگین رتبه 

داری آماری را نشان . این جدول معنی پرداخته می شود

دهد. مقدار مجذور کای به دست آمده برابر می 

 01/0است که در سطح خطای کمتر از   112.101با

دار بودن آزمون فریدمن بدین معناست یمعن .قرار دارد

متغغیرها جهت مهمترین متغییر در  بندی تبهکه ر

 .بامعناستایجاد شادی و نشاط در محدوده مورد مطالعه 

 معیارها ترین بندی مهم از آزمون فریدمن برای رتبه 

استفاده شد. آزمون فریدمن نشان داد که اهمیت و رتبه 

زمینه بررسی معیارهای موثر شده در مطرح  متغییرهای

، df =8) کدیگر متفاوت استبا ی در این مبحث

ها نشان  مقایسه میانگین رتبه( مجذور کای=112.101
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 ترین متغییر جداره های فعال است.دهد که مهم می
 ارزیابی آزمون فریدمن  -2جدول

 

 

 

 

 

میانگین و انحراف استاندارد متغیرها  1در جدول 

این ارائه شده است. دامنه میانگین با این آزمون 

متغیرهای است. مقایسه میانگین  1 تا 0 بینمتغییرها 

( 4.9دهد که باالترین میانگین ) نشان می بدست آمده

 متغییر هماهنگی بصری و دیوار فعال بوده و متعلق به 

 ارتباطات اجتماعیمتعلق به  ( 9.1)ترین میانگینپایین 

   .است
 میانگین و انحراف معیار در آزمون فریدمن -1جدول

 

 

 

 

 

 

جهت بندی متغیرها وضعیت رتبه  9جدول 

 بررسی میزان تاثیر بر شادی و نشاط فضاهای شهری

 دهدمقایسه میانگین رتبه ها نشان می . دهد نشان می

الزم به ذکر است که میانگین رتبه با میانگین حسابی  (

تفاوت دارد و نحوه محاسبه این دو میانگین متفاوت 

متغییر جداره ( به 2.1که باالترین میانگین رتبه ))است

دهی اختصاص دارد که بدین معناست که در نمره فعال 

 برای ایجاد شهر شاد باید بر معیارترین ویژگی مهم 

نیز فوق،  متغییر. بعد از توجه کرد ،جداره فعال است

هماهنگی بصری و به ترتیب شامل  متغییرها اهمیت

رنگ  می باشد . این نشان میدهد مهمترین بعد در 

 جاد شهری شاد را می توان بعد کالبدی دانست.ای

 میزان رتبه بندی متغییرها  -9جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

  یری و پیشلها نتیجه -6

ول اف ،یکی از خصایص بارز شهرسازی معاصر کشور

ارتباط موثر با شهر توسط شهروندان و در نتیجه بی 

به مرور زمان از بین رفتن  وتوجهی و مشارکت اندک 

و عدم توجه به شور و هیجان  کیفیت فضاهای شهری

معیارها و .  در این پژوهش با معرفی در آن هاست

ه ب شهر شاد معیارهایدر زمینه اولویت سنجی بررسی 

شناسایی و تدوین ابعاد ی یک ،قیدو هدف مهم تحق بیان

 و آنموثر در شهر شاد و ارتقای کیفی  معیارهایو 

هر یک از بررسی و تحلیل الویت و اهمیت  دیگری

بتوان  تا استپرداخته شده تهران  1در منطقه  معیارها

جهت بهبود شهرهای کنونی عمل  هاییراهکار ارائهبه 

. این اهداف و نتایج حاصل از شناخت صحیح و ردک

کارآمد عناصر شهر شاد و ساماندهی آن به منظور 

اولویتها و اهمیت  .زدمی سارا فراهم  محیطیارتقای 

راهبردها، اهداف عملیاتی سبب خواهد شد تا  معیارها 

ارتقای فضای و راهکارهای طراحی و ساماندهی برای 

 در این راستا نمود.، استفاده شهری با رویکرد شهر شاد

در پی پاسخگویی به سوال این پژوهش مبنی بر این که 

بـا  مندکدا شهر شادهای ارزیـابـی  ها و شاخص مؤلفه

بـررسـی نظریات اندیشمندان در این زمینه و با توجه 

به مبانی نظری تحقیق، چارچوب مفهومی منظر شهری 

در نظر گرفته شد، سپس با بررسی و تحلیل هر یک از 

معیار)پیاده مداری، دوچرخه  3  منظر شهر شادابعاد 

سواری، ارتباط با طبیعت، امنیت و عدم استرس، 

حس تعلق، رنگ، هماهنگی بصری،  ،تعامالت اجتماعی



 

 واکاوی معیارهای موثر بر شهر شاد آیدا باقری بهشتی، حدیث لقمانی،

 

کالبدی، اجتماعی استخراج و همراه با ابعاد جداره فعال( 

شهری، چارچوب مفهومی پژوهش را  و زیست محیطی

آنچه به صورت اجمالی از مشاهدات و  . ندتشکیل میده

ت واالبه س شهر تهران 1منطقه  پاسخهای شهروندان

 شهرن از میتوان استنباط کرد، میزان خوانش شهروندا

های تحقیق نشان  است. یافته شاد در این پژوهش

ر ، دکالبد در ادراک شهر شادمیدهد میزان تأثیرگذاری 

از ابعاد  بیشتر تهران 1به خصوص منطقه  شهروندان

ضاهای ف کالبدیترتیب توجه به ابعاد  بدین اسـت. دیگر

جداره های شهری و لحاظ قرار دادن عواملی همچون 

کاربری های جداره فعال )پیوسته و منظم، رنگهای شاد، 

در طراحی و ساماندهی شهری منجر  میتواند  جذاب(

و خوانش مؤثر  ی شاد با محیط به بـرقـراری ارتـبـاط

محیط توسط شهروندان شود که به تبع این ارتباط 

میزان تعلق و دلبستگی به مکان در استفاده کنندگان 

یج لیکن  با توجه به نتا و ایش خواهد یافت.افز از فضا نیز

زیر را جهت افزایش حس  تحاصل می توان اقداما

 :شادی در فضای شهری پیشنهاد نمود

  ساماندهی کالبد فضاهای شهری به گونه ای که

و   فضا در حضور برای مردم بیشتر ترغیب باعث

 شود ایجاد شادمانی بیشتر فضا

  سبز و آبی درشب که استفاده از رنگ هایی مانند

عالوه بر اینکه موجب استحکام حس امنیت شود، 

 احساس آرامش و شاد و ایمن بودن را موجب شود.

 جهت انجام  تعامل و ساماندهی فضاهای مکث

  تعلق حس و افزایش فعالیت های شادی آفرین 

  و فراهم آوردن جذاب استفاده از کاربری های

ه، بینی نشد امکاناتی جهت ایجاد فعالیت های پیش

 متفاوت و متنوع شهروندان

  ایجاد امکاناتی جهت برگزاری جشن های خیابانی

و نمایشگاه های فصلی و فراهم کردن شرایط الزم 

توجه به  ارتباطات اجتماعی و فضاهای مکثجهت 

نور و روشنایی و نورپردازی مناسب رنگ های موثر در 

 در شب 

  و خاطره سازتوجه به صداهای آرامش بخش 

سنتی و پرخاطره برای موسیقی  و صدای آب همچون

 نسلهای مختلف

  جهت ایجاد استفاده از مبلمان و المانهای خاص

 و تاکید بر رنگهای آن فضاهای مکث و گفتمان

  نظارت مردمی از طریق طراحی مکانهایی برای

 گردهمایی کاربرای فضاهای عمومی 

 مانند  ییگرد هم آ تفریحی جهت ایجاد امکانات

 ئاترتورزش،  ،رنگ و...(و با نور )شهریبازی های 

  رستورانها یا غرفه های جمله رواج فعالیت های از

 فروش خیابانی

  تجهیز فضاهای عمومی به وسایل حمل و نقل

 عمومی و توزیع مناسب آن در فضاهای مختلف شهر 
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  ملابع -7

باز شناسی اصول و معیارهای منظر سازی مراکز و بافت تاریخی با تاکید بر تقویت ، 2934سلیمانی، پیمان،  .2

 .مشاور محمدرضا بمانیان استاد ،راهنما مهدی حقیقت بینحس تعلق و خاطره جمعی، استاد 
 شهری های خرده فرهنگ با انطباق در شاد شهر اصول بر تاکید با سوم های مکان ، طراحی2931شاد، مهسا، .1

 ارشد کارشناسی دوره نامه ، استاد راهنما: ساناز سعیدی فرد، پایان)مشهد کوهسنگی خیابان: موردی )نمونه

 رضا. امام المللی بین دانشگاه اسالمی معماری و هنر شهری، دانشکده طراحی

 و اجتماعی امور معاونت. اول جلد: شهری شناسی روان بر ای مقدمه، 2934همکاران، و مجید نیا، صفاری .9

 .تیسا نشر ،اول تهران،چاپ فرهنگی شهرداری

، بررسی زندگی فضای عمومی، ترجمه: محمد سعید ایزدی، سمانه محمدی، 2934،گل، یان، اسوار، بیگیت .4

 .ت اول و آخرسمانه خبیری، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران، انتشارا

 کل اداره تهران شهرداری.تجربی های یافته و نظری های رویکرد ، شادمانی2931محسن، سید موسوی، .1

 .تیسا انتشارات: اول چاپ اجتماعی، مطالعات فرهنگی و
6. Ballas, Dimitris. & Danny, Dorling. (2013) The geography of happiness, The Oxford handbook 

of happiness. 
7. Kumar Jain, Trilok, 2019, Concept of Happy City: The Smart Cities of the Future, 

https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3314531. 
8. Okulicz-Kozaryn, Adam. & Joan Maya, Mazelis. (2018) Urbanism and happiness: A test of 

Wirth’s theory of urban life, Urban Studies, Vol.55, No.2, pp.349-364. 
9. Montegomery, charls (2003)  Happy City will revolutionize the way we think about urban 

life.http://www.theatlantic.com/health/archive/2003/00/why-were-sometimes-kind-without-

reason/285116/. 

10. Sunaryo RG, Soewarno N, Setiawan B (2012). The transformation of urban public space in 

yogyakarta, A Search for Specific Identity & Character, Architecture Department, Faculty of Civil 

Engineering & Planning, Petra Christian University.  
11. Veenhoven, Ruut. (2017) World Database of Happiness: Archive of research findings on 

subjective enjoyment of life, Erasmus University Rotterdam, The Netherlands. 
12. Veenhoven, Ruut.1002, World Database of Happiness: Continuous register of research on 

subjective appreciation of life, t: https ://www.researchgate.net /publication/228659294 

13. Veenhoven, Ruut.1991, Is happiness relative?, Social Indicators Research, pages1–34, 

doi:10.1007/ bf00292648. 

14. Veenhoven, Ruut.1020, Life is Getting Better: Societal Evolution and Fit with Human Nature , 

Soc Indic Res,  pages105-122,  DOI 10.1007/s11205-009-9556-0.  

 

 

 

 

 نحوۀ ازجاع به اید مقاله:

(، 1) 9شهرسازی ایران،  واکاوی معیارهای موثر بر شهر شاد،(. 2933) لقمانی، حدیث. آیدا؛ ،باقری بهشتی

14-99. 

COPYRIGHTS 

Copyright for this article is retained by the author(s), with publication rights granted to the Iranian 

Urbanism Journal. This is an open-access article distributed under the terms and conditions of the 

Creative Commons Attribution License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 

 

URL: https://www.shahrsaziiran.com/1399-3-5-article2/ 

https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=572197
https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3314531
http://www.theatlantic.com/health/archive/2003/00/why-were-sometimes-kind-without-reason/285116/
http://www.theatlantic.com/health/archive/2003/00/why-were-sometimes-kind-without-reason/285116/
https://www.researchgate.net/publication/228659294
https://link.springer.com/journal/11205
https://en.wikipedia.org/wiki/Doi_(identifier)
https://doi.org/10.1007%2Fbf00292648
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://www.shahrsaziiran.com/1399-3-5-article2/

