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چکیده :ازنتایج پیشررر ر ز ز ا ن ت نکلولو ی زند ی شانرریلی ز ی آ ز ت نررهر ندات با انن ا
ش شکال ت

دددا اای ز زشره وو ا تر اید اشر ا تترس ا سر یاای ر ی زا امراه از

ر ز تد ز

با نا نا بو ت ار

چا بیشتر جواشع نهری کلونی اشد شیزند نبو نا ی ز ضااای نهری شهیا نبو ت ضایی برای ابراز احساتا ت
نهفتا نهر ندات ،آنات زا با زند ی سر الیفی نردیب شیکلد شازاای ع صبی ز انی شلتج از آت زا ن شدید
شیکلد با شلظوز شقابلا با ششکال ت ز زا ن ت ز حی ز انی ،نقش نهراا ز پا تخگویی با نیازاای انسات ز جهر
تتیابی با نهراای تالم نا اامیر بیشتری یا تا اتر ادف اید پژ اش ایجا ضااایی نا با شلظوز ایجا
آزاشش ز حی ز انی ایجا اید امانی نعلق واطر ز ضا تر ،با وناای کا اید امانی نعلق واطر با ضا بر
اح ساس رین از ضااای نهری اشر زی دلبا کلد شوجبا ت ح ضوز بی شتر نهر ندات ایجا ضااای نهری
جاشعا ای نا نر زا راام آ ز جهر تتیابی با اید ادف ،با نأکید بر ابعا کالبدی ،زی سر شحیطی اجتماعی ز
ضااای نهری با نبیید شعیازاای ار کدام با نوجا با پی شیلا پژ اش پر اوتا ند کا شعیازاای با تر آشده
ناشل ازنباط با طبیعر ،پیا ه شدازی ،چروا توازی ،زنگ ،اماالگی بصری ،جدازه اای عال ،حس نعلق ،اشلیر
نعاشال ت اجتماعی استلد اید شعیازاا با اتتفا ه از آزشوت ریدشد ز نرم ا ناز  SPSSنحلیل نده نتیجا با تر
آشده حاکی از آت ا تر کا جدازه اای عال ،اماالگی ب صری زنگ شهترید شعیازاایلد اید نتیجا ن شات از آت از
کا بعد کالبدی بی شتری ناثیر زا ز نا ی ن شاط شر م تاکلات ووااد ا نر ز نهایر با نوجا با یا تا اای
پژ اش با ازائا زااکازاایی ز اید زشیلا پر اوتا نده اتر

ا ات کلیدی :شهر شاد ،آرامش روحی و روانی ،جداره های فعال ،رنگ ،هماهنگی بصری.
*مسئول مکاتباتida.beheshty@ srbiau.ac.ir :

 -1شقدشا
شادمانی به عنوان یکی از احساسات ریشهای
مثبت و تاثیرگذار ،نقش تعیینکنندهای در تامین
سالمت فرد و جامعه دارد .در نقطه مقابل نبود شادمانی
در یک جامعه به ایجاد فضای سرد و بسته ای منجر
خواهد شد که قادر به تامین حداقل انرژی عاطفی الزم
برای نوآوری و پیشرفت نخواهد بود (موسوی،2931 ،

 (12متون مربوط به شادی ،بیشتر به عوامل داخلی
مانند روانشناسی یا عوامل بیرونی دیگر مانند ثروت یا
شرایط مادی پرداختهاند و کمتر به محیط فیزیکی شهر
به عنوان عاملی برای شادی توجه کرده اند .با توجه به
اهمیت محیط هایی که در آن زندگی و کار میکنیم و
در زندگی روزمره ،فعالیتها ،رفتارها ،تعامالت ،قابلیت
زندگی و دسترسی تأثیرگذارند ،توجه به محیط شهر
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(&

است
اهمیت
حائز
 .)Pringle,2018,99تنها در مطالعات نسبتاً جدید
است که ادبیات شادی ذهنی روی نقش مکان ،جوامع
محلی ،پیوستگی اجتماعی و حس تعلق حساب جدی
باز میکند ( )Balla,2013,6گسترش شهرنشینی و
رشد شتابزده شهرها و تغییـر الگوهـای زندگی انسان
به سمت مدرنیته شدن ،مشکالتی را برای شهرها به
وجود آورده طوری که شهر به مثابـه موجـودی زنـده،
Guaralda

شـادابی و سرزندگی خود را ازدست داده است .یکی از
نیازهای مهم در جامعه برنامهریزی برای افزایش شادی
است و اساساً شهر وسیلهای برای نیل به شادی و نشاط
تلقی می شود ،از این رو باید فضاهایی خلق شود که با
نیازهای امروزی (افزایش شادی) مطابقت داشته باشند
که در این فضاها ارتقای روحیه و احساس شهروندان
جست و جو میشود و در ارتباط با دیگر مکانها و
فضاهای شهری تأثیر زیادی میپذیرند .چراکه اصلی
ترین فضاهای که مردم در آن حضور دارند فضاهای
شهری محسوب می شود و با تاکید بر این نقاط و با
ایجاد احساسات مثبت ،سرزندگی و حضورپذیری بیشتر
آنها را به فضاهایی شاد تبدیل نمود .شادی و آرامش
این روزها مهمترین فاکتور بقای انسانها در این دنیای
پر هرج و مرج است و این نشان از میزان اهمیت این
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
سرزندگی است که با استفاده از نظریات کارشناسان و
نظریه پردازان در حوزه شهرسازی و معماری معیارهای
اصلی محیطهای شاد را بیان شده و به ایجاد یک
چهارچوب نظری بسنده شده است و سپس به منظور
دست یابی به هدف مذکور ،به تبیین معیارهای شهر
شاد پرداخته شده است و سنجه های آن در شهر تهران
(منطقه  )2با استفاده از آزمون فریدمن از نظر افراد
ساکن در این محدوده اولویت بندی شده است و در

نهایت به ارائۀ الگوی جهت دستیابی به فضاهای شهری
شاد پرداخته شده است که در ایران کمتر به آن توجه
شده است.
 -2پیشیلا پژ اش
به طور کلی شادی ،ارزیابی ذهنی یک شخص از
زندگی و شرایط و محیط اطراف است .با توجه با ابعاد
چندگانه شادی ،بررسی دیدگاهی مختلف درباره این
مفهوم ضروری است .شهر شاد همچنین شبیه شهر
سبز ،شهر هوشمند و سایر مفاهیم یک شهر خوب
خواهد بود .با این حال ،تفاوت کمی بین این مفهوم و
سایر مفاهیم یک شهر خوب وجود دارد .شهر هوشمند
شهری است که برای بهره مندی مردم عادی از آخرین
فناوری های روز مجهز است .شهر شاد مبتنی بر پیوند
عاطفی و شادی جمعی است ،در حالی که شهر هوشمند
مبتنی بر زیرساخت ها ،منابع ،فناوری و حکمرانی است
( .)Kumar Jain,2019ایده شهر شاد از سال 1002
آغاز شد زمانی که چارلز مونتگومری از خیابان پر هرج
و مرجی در بوگاتا با دوچرخه عبور می کرد و مالقات با
شهرداری که اصرار داشت به منظور ایجاد شادی بیش
تر ،یک کالن شهر را دوباره پیکربندی نماید .انریکو
پنالوسا (شهردار) معتقد بود :با تغیییر شکل شهرهای
خشن و فقیر توانسته شهروندان را شادتر نماید .ما
ممکن است قادر به رفع مشکالت اقتصادی نباشیم .اما
می توانیم شهرهایمان را طوری طراحی کنیم که شان
و مقام مردم را باال برده ،تا آنها احساس کنند که قوی
و ثروتمند هستند .شهر میتواند آنها را شادتر گرداند .از
دید وی یک فضای عمومی عالی در شهر نوعی کاالی
جادویی است و هیچگاه از شاد کردن افراد دست بر
نمیدارد .عوامل مختلفی بر شاد بودن شهرها موثر است.
چارلز مونتگومری معتقد است که شهرها میتوانند
احساس و رفتار ما را تحت تاثیر قرار دهند .او تاکید
کرده است که بیش از همه شهر باید ما را قادر سازد تا
روابط خود بین دوستان ،خانواده و غریبههایی که به
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جدول  – 2جمع بندی نظریه پردازان در حوزه
شهر شاد
توضیحات

معیارها

شادی احساسی است که
از محیط اطراف خود
تجربه می شود

طول عمر ،رضایت زندگی،
رفاه زندگی ،حس تعلق

شهر باید قادر باشد تا
روابط بین
دوستان،خانواده و غریبه
هایی که به زندگی معنی
می دهند را ساخته و
تقویت نماید.

حس تعلق ،عدالت ،همگام
با طبیعت ،جداره های
فعال ،روابط اجتماعی
پایدار ،احساس امنیت

جین
1023

کامر جین 2در مقاله خود در زمینه شهر شاد
بررسی می کند و در این پژوهش ویژگیهای اساسی
شهر شاد را پیوند عاطفی ،زیرساختهای عمومی ،حمل
و نقل عمومی ،کتابخانههای عمومی ،پیادهروی ،شهر
بدون آلودگی ،ایمنی زنان و کودکان ،امکانات برای رشد
فکری و تفریحی و محیط کلی نشاط میداند .وی معتقد
است که شهر شاد بهترین شهر برای فردا است باید
شهرها بر اساس معیارها شهر شاد ارتقا یابند ( Kumar
 .)Jain,2019موضوع اصلی تحقیق رابرت وین هون1
شادی به معنای لذت ذهنی از زندگی است و این ارزیابی
زندگی به احساس فرد بستگی دارد و سطح لذت جویانه
تأثیر خود را بر ارضای نیازهای اساسی زیست
روانشناختی معطوف میکند (.)Veenhoven,1991
وی معتقد است ،خوشبختی به عنوان "لذت بردن از
زندگی فرد" تعریف میشود و یا به عبارت دیگر ،چقدر
فردی زندگی را دوست دارد .این مفهوم را میتوان با
مترادفهای همچون "رضایت از زندگی" و "رفاه
ذهنی "9هم سطح دانست .در حقیقت ارتباط شادی به
عنوان یک هدف از سیاستهای اجتماعی در حال رشد
است .هرچه بهتر بتوان مشکالت فوری مانند گرسنگی
را از بین برد ،بیشتر به سمت اهداف انتزاعی مانند

مونتگومری
1029

تصویر  -2عوامل موثر بر شادی از دید
مونتگومری)مونتگومری به نقل از شاد)12 ،2931 ،

وین هون
1002

زندگی ما معنی میدهند را ساخته و تقویت نمایید
(.)Montgomery,2013

خوشبختی پیش میرود ( .)Veenhoven, 2007در
نهایت جامعه بشری طی قرنهای اخیر بسیار تغییر
کرده است و این روند "مدرنیزاسیون" عمیق ًا بر زندگی
افراد تأثیر گذاشته است .کیفیت زندگی در یک جامعه
را میتوان با طول عمر و خوشبختی ساکنان آنها
سنجید .وی با تجزیه و تحلیل مقطعی  249کشور در
سالهای  1002-1000دریافت که مردم در مدرنترین
جوامع امروز زندگی طوالنیتر و شادتری دارند
( .)Veenhoven,2010میتوان گفت جامعهای که به
مسائل رفاهی افراد توجه نماید میتواند نشاط بیشتری
در ساکنان خود ایجاد کند.

نظریات

شهر شاد بهترین شهر
برای فردا است

زیرساختهای عمومی ،حمل
و نقل عمومی ،کتابخانه
های عمومی ،پیاده روی،
شهر بدون آلودگی ،ایمنی
زنان و کودکان ،امکانات
برای رشد فکری و تفریحی

 -3شبانی نظری
با توجه به پیشینه بررسی شده میتوان معیارهای
استفاده از رنگهای طبیعی و شاد ،ایجاد نماهای
1

Ruut Veenhoven
9
subjective well-being
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مناسب و هماهنگ ،ایجاد فضایی برای گفت و گو ،مانند
فضاهای نشسته با مبلمان انعطافپذیر ،استفاده از
کاربریهای فعال که سبب جذب افراد متفاوت گردد،
تقویت ابعاد اجتماعی برای جذب افراد و برقراری ارتباط
اجتماعی بین آنها بیشتر از طریق کافهها و رستورانهای
روباز ،صندلی و نیمکت ،فضاهای برای تفریح و اوقات
فراغت ،فعالیتهای سرگرمی مانند بازیهای گروهی
برای همه سنین ،کنسرت ،موسیقی سنتی و تئاتر و
همچنین توجه به پیاده مداری و دوچرخه سواری به
عنوان معیارهایی برای شهر شاد محسوب میشود که
در تصویر زیر با توجه به ابعاد فضاهای شهری شامل بعد
کالبدی ،اجتماعی و زیست محیطی هر کدام از معیارها
بدست آمده از نظریات مطرح شده و همچنین مصاحبه
با کارشناسان رشته شهرسازی دسته بندی شده است.

تصویر  -1مولفه های تاثیرگذار بر شهر شاد

 -1-3بعد زیسر شحیطی:
ازنباط با طبیعر
طبیعت با آرام سازی ذهن میتواند خستگی روح
و روان را از بین ببرد ،انسان وقتی در محیط زندگی
میکند که بوستان و فضاهای سبز دارد از قوه درک و
تشخیص باالیی بهره مند میشود .بنابراین میتوان
گفت یکی از معیارهای مهم در ایجاد نشاط شهروندان
ایجاد ارتباط میان شهر و طبیعت است .مناظر طبیعی
و فضاهای سبز در فرد احساس های مثبت و پرنشاطی
ایجاد میکند و همچنین در بهبود بسیاری از بیماری
ها نیز تاثیر شایانی دارد .در طراحی بناهای شهری

بایستی تاکید بر طبیعت و فضای سبز بسیار مورد توجه
قرار گیرد تا سبب گردد محیطی شاد و سرزنده در
شهرها ایجاد گردد .پیوند زدن بافت مصنوع و طبیعی و
ایجاد تمامیتی منسجم میتوان تاثیری انعطافتپذیر و
انسانی ایجاد نماید .همچنین ایجاد منظر گیاهان در
محیطهای شهری از آن جهت اهمیت دارد که از نظر
بصری تاثیری تلطیف کننده بر شهر دارد و در پایداری
و تعادل زیست بومی نواحی شهری نیز نقش بسزایی
ایفا میکند.
پیا ه شدازی
پیاده روی مهم ترین امکان برای مشاهده مکان
ها ،فعالیت ها ،احساس شور و تحرک زندگی،کشف
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
دیدگاه سالمت روانی حرکت پیاده ،عالوه بر تاثیر بر
سالمت و بهداشت جسمانی و روانی و اجتماعی می
تواند با حسی از آرامش و شادابی همراه باشد (صفاری
نیا و همکاران .)2931،21 ،در حقیقت پیاده روی سبب
از بین رفتن افسردگی شده و عامل بسیار مهمی در
ایجاد شور و نشاط محیط ها می باشد.
چروا توازی
تحقیقات نشان میدهد که یک ساختار شهری
متراکم در مقابل پراکندگی ،میتواند به کاهش خطر
افسردگی ،به ویژه برای زنان و افراد مسن ،با افزایش
فرصت حرکت در اطراف و لذت بردن از یک زندگی
فعال اجتماعی منجر گردد ( .)melis,2016یکی از
معیارهای مهم در ایجاد شادی بخشی فضاها ایجاد
مسیرهایی جهت دوچرخه سواری به عنوان حمل و نقل
عمومی است و با ایجاد مسیرهای ویژه دوچرخه سواری،
پیستها و اماکن مختص آنها ،امکان حمل و نقل
دوچرخهها با وسایل حمل و نقل عمومی مانند اتوبوس،
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مترو و قطار و بسیاری سبب بهبود هرچه بیشتر از لحاظ
نشاط بیشتر شهروندان خواهد بود.
 -2-3بعد اجتماعی:
ایجا اشلیر عدم اتترس
امروزه شهرنشینی فزاینده مشکالت متفاوت
زیادی را برای کشورهای در حال توسعه ایجاد کرده
است و توجه به مفهوم امنیت شهروندان و روشهای
ارتقا آن به عنوان یکی از الویتهای اساسی تبدیل شده
است .مردم در فضاهایی چون کوچههای تاریک و
خلوت ،خیابانها و فضاهای خلوت و کم تردد شهر،
مسیرهایی که از لحاظ کالبدی دچار مشکل هستند
(خرابهها و ویرانهها) و مکانهایی که موجب سلب
آسایش و امنیت شهروندان میشود ،قسمتهایی کنج و
دنج فضاهای عمومی ،قسمتهایی که آلودگیهای
محیطی و کمنوری وجود دارد احساس امنیت کمتری
دارند .چنین عواملی موجب کاهش حضور افراد و
معضالت و پیامدهایی از قبیل عدماعتماد ،احساس
نگرانی ،استرس و دوری جستن از محیط و عدم حفظ
مدنیت را به دنبال دارد .این عوامل از مهمترین عوامل
در عدم نشاط افراد محسوب میشود و می توان گفت
امنیت و عدم استرس یکی دیگر از معیارهای موثر در
نشاط فضاهای شهری محسوب میشود.

و مثبت ،معمو ًال شادتر و سالمتر هستند .براساس
تحقیقات افرادی که ارتباط اجتماعی قوی دارند معموال
 12سال بیشتر از افراد منزوی عمر میکنند .ایجاد
مکانهایی جهت مکث و ایجاد کاربریهای مناسب
گفتگو همچون پارکها و کافهها جهت ایجاد تعامالت
اجتماعی اهمیت شایانی دارد.
حس نعلق
حس تعلق به پیوند فرد با مکان منجر شده و در
آن انسان خود را جزئی از مکان میداند و براساس
تجربههای خود از نشانهها ،معانی ،عملکردها و
شخصیت ،نقشی برای مکان در ذهن خود متصور
میسازد و مکان برای او قابل احترام میشود .حس تعلق
به مکان از یک طرف وابسته به مشخصات و ویژگیهای
فردی شامل انگیزشها ،شایستگیها و شناخت افراد
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
کالبدی ،مفاهیم ذهنی فرد از مکان و ساختار اجتماعی
میباشد (سلیمانی )44 ،2934 ،این احساس تعلق به
مکان سبب امنیت و همچنین خضور پذیری بیشتر افراد
سکنه خواهد شد که به عنوان یکی از معیارهای فضاهای
شادی آور محسوب میشود.
 -2-3بعد کالبدی:
نوجا با زنگ

تصویر  -9عوامل ایجاد کننده استرس در شهر (صفاری
نیا و دیگران)2934 ،

نعاشال ت اجتماعی
ارتباط اجتماعی قدرتمندترین ابزار برای سعادت
و شادی انسانها است .افراد دارای روابط اجتماعی قوی

راهکار استفاده از رنگهای طبیعی و شاد ،ایجاد
فضاهای مکث با مبلمان انعطاف پذیر در شهرها سبب
میشود تا از این طریق فضاها و محیطهای برای جذب
افراد و برقراری ارتباط اجتماعی بین آنها (از طریق
کافهها و رستورانهای روباز ،صندلی و نیمکت در بین
پیادهروها ،فضاهای برای تفریح و اوقات فراغت،
فعالیتهای سرگرمی مانند بازیهای گروهی برای همه
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سنین ،کنسرت ،موسیقی سنتی و تئاتر) ایجاد و استفاده
از رنگ و توجه به رنگ در این فضاها و مکانها سبب
نشاط و شادی بیشتر خواهد شد.
اماالگی امخوانی بصری
آلودگیهای بصری یکی از مهترین عوامل در
تغییرات منفی در محیط زندگی افراد میباشد .از جمله
نصب بیلبوردهای تبلیغاتی ناهماهنگ ،سیمهای برق،
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
آرامش آنها را از بین ببرند .این اقدامی است که در
بوئنوس آیرس ،پایتخت آرژانتین انجام شد  .به منظور
مبارزه با آلودگی های بصری حدود  40هزار تابلوی
تبلیغاتی جمع آوری شد .همچنین ساختمانهای
قدیمی بر اثر گذشت زمان کثیف شهده و نمای زشتی
پیدا کرده بودند .صاحبان این ساختمانها باید به
بازسازی نمای ساختمانهای خود تشویق شوند و حتی
میتوان از تزئینات گیاهی مانند گیاهان رونده برای
زیباسازی آنها استفاده کرد .بعضی مواقع هم برخی
ساختمانها بدون سکنه رها شده و به مرور پر از آشغال
میشود باید به وضع این ساختمانها نیز رسیدگی کرد.
با استفاده از هنر معماران ،مجسمه سازان و نقاشها
میتوان بناها و مجسمههای زیبایی ساخت و تصاویر زیبا
و چشم نوازی روی دیوارهای شهر پدید آورد
( .)Montgomery,2013این همخوانی و هماهنگی در
محیطهای بصری تاثیر شایانی بر دید انسانها و حضور
آنها در فضاها دارد.
جدازه اای عال
ایده جدارههای فعال برای اولین بار توسط یان گل
در بیش از چهاردهه گذشته مطرح شد ،اما ریشههای
آن به کارهای جیکوبز و نیومن برمیگردد .فضای شهری
به عنوان فضایی با ویژگی همه شمولی که عموم افراد
آزادی انجام فعالیتهای متنوع اجتماعی را دارند ،مطرح

است .)Sunaryo et al,2012,3( .این ویژگی مهم
میتواند از طریق جدارههای فعال به منصه ظهور برسد.
از اصول طراحی مناسب خیابانی ،طراحی مطلوب جداره
طبقه همکف است به خصوص در ساختمانهایی که
دارای طبقات زیادی هستند .نحوه برخورد لبههای
شهری بهخصوص در طبقات پایین ساختمانها تاثیری
بر زندگی در فضای شهری دارد (گل.)21 ،2939 ،
اصلیترین عوامل موثر بر طراحی جداره شامل ترکیب
بندی ،فرم ،بافت ،رنگ ،اجزا ،سقف ،بازشوها ،مصالح،
تناسبات به کار رفته در نما ،اندازه و محل قرارگیری
بازشوها ،پیشآمدگیها و عقبرفتگیها در پالن و یا
نما ،شناخت و به کارگیری معیارهای زیباییشناسی و
ایجاد جذابیت بصری است.
 -4ز ش نحقیق
نوع تحقیق حاضر کـاربردی میباشـد و در تـدوین
ایـن تحقیـق از روشهـای توصـیفی-تحلیلـی و
اسـنادی-پیمایشـی استفاده شده است .از روش
اسنادی ،مطالعه کتابخانهای برای جمـعآوری
دیـدگاهها ،نظـرات و تجربیـات موجـود اسـتفاده
خواهد شد .بعد از اینکه معیارها از مبانی نظـری و
مطالعات گذشته استخراج شد دادههای مربوط به از
طریق پرسشنامه گردآوری شده است و بـرای اینکـه
روایـی آنهـا بـه دسـت آورده شـود از متخصصین و
کارشناسان مرتبط با موضوع استفاده شده است .روش
نمونه گیری در این پـژوهش ،به صـورت تصادفی است
بدین صورت که پرسشنامهها به  200نفر داده شد.
(پرسشنامه به تعداد  210عدد پخش گردید و افرادی
که پاسخ کامل نداشتهاند مورد تحلیل قرار نگرفته است)
و سعی شده است در انتخاب افراد از کسانی که دارای
حضور پذیری بیشتر در محدوده بودهاند و همچنین
دارای تحصیالت باشند استفاده گردد .پرسشنامه دارای
 12سؤال برای ارزیابی 3شاخص رنگ ،تعامالت
اجتماعی ،همخوانی بصری ،حس تعلق ،ایجاد امنیت و
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عدم استرس ،دوچرخه سواری ،پیاده مداری ،ارتباط با
طبیعت تبیین شده است .همچنین به منظور سنجش
اعتبار پاسخهای ارائه شده در گویهها به کمک روش
آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت .آلفای کرونباخ
بدست آمده  0/4بوده که نشان دهنده آن است که
شاخصهای مورد بررسی از همبستگی الزم برخوردارند
و سپس جهت تجزیه و تحلیل دادهها و بررسی میزان
اولویت هریک از معیارها با استفاده از آزمون فریدمن در
نرم افزار  SPSSمورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.
 -5یا تا اای پژ اش
محدوده مطالعاتی این تحقیق ،منطقه  1از
وسیعترین مناطق  11گانه شهر تهران میباشد .با توجه
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
محدود می شود .این منطقه دارای  4ناحیه و  24محله
می باشد  .منطقه  1تهران که وسعت آن 42000
مترمربع است و آریاشهر ،گیشا ،سعادت آباد ،یوسف آباد،
طرشت ،شهرآرا ،شهرک ژاندارمری ،فرحزاد و شهرک
غرب ،مرزداران ،برق آلستوم ،ستارخان ،تهران ویال و
همایونشهر از محلههای شاخص مسکونی آن به شمار
میرود.

Friedman

2

تصویر  -4موقعیت منطقه  1نسبت به شهر تهران

آزمون فریدمن 2مورد بررسی در این پژوهش
برای طرح های درون گروهی (نمونه های وابسته) مورد
استفاده قرار میگیرد .این آزمون تعمیم یافته آزمون
ویل کاکسون است و معادل ناپارامتریک آزمون اندازه
های مکرّر است .در این پژوهش هدف بررسی میزان
تاثیر معیارها بدست آمده از چارچوب نظری بوده که
براساس پرسشنامه پخش شده در منطقه  1تهران مورد
بررسی قرار گرفته است .سؤاالتی پیرامون اولویت بندی
و شناسایی معیارهایی که بیشترین اهمیت را در زمینه
ایجاد نشاط در فضاهای شهری خواهد داشت ،بررسی
شده است .سپس با استفاده از طیف لیکرت پرسشها
کمی سازی شد (عدد یک به معنای کمترین تاثیر و
عدد پنج به معنای بیشترین تاثیر ) سپس با توجه به
تعداد پاسخها و دسته بندی معیارها در نرم افزار SPSS
وارد و تحلیل بر اساس آزمون فریدمن صورت گرفت.
جدول  2مهمترین جدول آزمون فریدمن است که
قبل از تفسیر جداول دیگر نخست باید نتایج این جدول
را ارزیابی کرد و در صورت معنی دار بودن آزمون
فریدمن ،به تفسیر نتایج جداول توصیفی و میانگین رتبه
پرداخته می شود .این جدول معنی داری آماری را نشان
می دهد .مقدار مجذور کای به دست آمده برابر
با 112.101است که در سطح خطای کمتر از 0/01
قرار دارد .معنیدار بودن آزمون فریدمن بدین معناست
که رتبه بندی متغغیرها جهت مهمترین متغییر در
ایجاد شادی و نشاط در محدوده مورد مطالعه بامعناست.
از آزمون فریدمن برای رتبه بندی مهم ترین معیارها
استفاده شد .آزمون فریدمن نشان داد که اهمیت و رتبه
متغییرهای مطرح شده در زمینه بررسی معیارهای موثر
در این مبحث با یکدیگر متفاوت است (،8= df
=112.101مجذور کای) مقایسه میانگین رتبه ها نشان
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میدهد که مهم ترین متغییر جداره های فعال است.
جدول -2ارزیابی آزمون فریدمن

در جدول  1میانگین و انحراف استاندارد متغیرها
با این آزمون ارائه شده است .دامنه میانگین این
متغییرها بین 0تا  1است .مقایسه میانگین متغیرهای
بدست آمده نشان می دهد که باالترین میانگین ()4.9
متعلق به متغییر هماهنگی بصری و دیوار فعال بوده و
پایین ترین میانگین( ) 9.1متعلق به ارتباطات اجتماعی
است .
جدول -1میانگین و انحراف معیار در آزمون فریدمن

جدول  9وضعیت رتبه بندی متغیرها جهت
بررسی میزان تاثیر بر شادی و نشاط فضاهای شهری
نشان می دهد .مقایسه میانگین رتبه ها نشان می دهد
) الزم به ذکر است که میانگین رتبه با میانگین حسابی
تفاوت دارد و نحوه محاسبه این دو میانگین متفاوت
است(که باالترین میانگین رتبه ( )2.1به متغییر جداره
فعال در نمره دهی اختصاص دارد که بدین معناست که
مهم ترین ویژگی برای ایجاد شهر شاد باید بر معیار
جداره فعال است ،توجه کرد .بعد از متغییر فوق ،نیز
اهمیت متغییرها به ترتیب شامل هماهنگی بصری و
رنگ می باشد  .این نشان میدهد مهمترین بعد در
ایجاد شهری شاد را می توان بعد کالبدی دانست.
جدول -9میزان رتبه بندی متغییرها

 -6نتیجا یری پیشلها
یکی از خصایص بارز شهرسازی معاصر کشور ،افول
ارتباط موثر با شهر توسط شهروندان و در نتیجه بی
توجهی و مشارکت اندک و به مرور زمان از بین رفتن
کیفیت فضاهای شهری و عدم توجه به شور و هیجان
در آن هاست .در این پژوهش با معرفی معیارها و
بررسی در زمینه اولویت سنجی معیارهای شهر شاد به
بیان دو هدف مهم تحقیق ،یکی شناسایی و تدوین ابعاد
و معیارهای موثر در شهر شاد و ارتقای کیفی آن و
دیگری بررسی و تحلیل الویت و اهمیت هر یک از
معیارها در منطقه  1تهران پرداخته شده است تا بتوان
به ارائه راهکارهایی جهت بهبود شهرهای کنونی عمل
کرد .این اهداف و نتایج حاصل از شناخت صحیح و
کارآمد عناصر شهر شاد و ساماندهی آن به منظور
ارتقای محیطی را فراهم می سازد .اولویتها و اهمیت
معیارها سبب خواهد شد تا راهبردها ،اهداف عملیاتی
و راهکارهای طراحی و ساماندهی برای ارتقای فضای
شهری با رویکرد شهر شاد ،استفاده نمود .در این راستا
در پی پاسخگویی به سوال این پژوهش مبنی بر این که
مؤلفه ها و شاخص های ارزیـابـی شهر شاد کدامند بـا
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
ابعاد منظر شهر شاد  3معیار(پیاده مداری ،دوچرخه
سواری ،ارتباط با طبیعت ،امنیت و عدم استرس،
تعامالت اجتماعی ،حس تعلق ،رنگ ،هماهنگی بصری،
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جداره فعال) استخراج و همراه با ابعاد کالبدی ،اجتماعی
و زیست محیطی شهری ،چارچوب مفهومی پژوهش را
تشکیل میدهند  .آنچه به صورت اجمالی از مشاهدات و
پاسخهای شهروندان منطقه  1شهر تهران به سواالت
میتوان استنباط کرد ،میزان خوانش شهروندان از شهر
شاد در این پژوهش است .یافته های تحقیق نشان
میدهد میزان تأثیرگذاری کالبد در ادراک شهر شاد ،در
شهروندان به خصوص منطقه  1تهران بیشتر از ابعاد
دیگر اسـت .بدین ترتیب توجه به ابعاد کالبدی فضاهای
شهری و لحاظ قرار دادن عواملی همچون جداره های
پیوسته و منظم ،رنگهای شاد ،جداره فعال (کاربری های
جذاب) میتواند در طراحی و ساماندهی شهری منجر
به بـرقـراری ارتـبـاطی شاد با محیط و خوانش مؤثر
محیط توسط شهروندان شود که به تبع این ارتباط
میزان تعلق و دلبستگی به مکان در استفاده کنندگان
از فضا نیز افزایش خواهد یافت .و لیکن با توجه به نتایج
حاصل می توان اقدامات زیر را جهت افزایش حس
شادی در فضای شهری پیشنهاد نمود:
 ساماندهی کالبد فضاهای شهری به گونه ای که
باعث ترغیب بیشتر مردم برای حضور در فضا و
ایجاد شادمانی بیشتر فضا شود
 استفاده از رنگ هایی مانند سبز و آبی درشب که
عالوه بر اینکه موجب استحکام حس امنیت شود،
احساس آرامش و شاد و ایمن بودن را موجب شود.
 ساماندهی فضاهای مکث و تعامل جهت انجام
فعالیت های شادی آفرین و افزایش حس تعلق
 استفاده از کاربری های جذاب و فراهم آوردن
امکاناتی جهت ایجاد فعالیت های پیش بینی نشده،
متفاوت و متنوع شهروندان
 ایجاد امکاناتی جهت برگزاری جشن های خیابانی
و نمایشگاه های فصلی و فراهم کردن شرایط الزم
جهت ارتباطات اجتماعی و فضاهای مکث توجه به
رنگ های موثر در نور و روشنایی و نورپردازی مناسب
در شب

 توجه به صداهای آرامش بخش و خاطره ساز
همچون صدای آب و موسیقی سنتی و پرخاطره برای
نسلهای مختلف
 استفاده از مبلمان و المانهای خاص جهت ایجاد
فضاهای مکث و گفتمان و تاکید بر رنگهای آن
 نظارت مردمی از طریق طراحی مکانهایی برای
گردهمایی کاربرای فضاهای عمومی
 ایجاد امکانات تفریحی جهت گرد هم آیی مانند
بازی های شهری(با نور و رنگ و ،)...ورزش ،تئاتر
 رواج فعالیت های از جمله رستورانها یا غرفه های
فروش خیابانی
 تجهیز فضاهای عمومی به وسایل حمل و نقل
عمومی و توزیع مناسب آن در فضاهای مختلف شهر
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