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مقدمه
 ،شهری ریزی برنامه ةحوز در شادمانی مطالعاتهنوز ،شادمانی ةحوز در گذشته ةده دو های پژوهش گسترش با وجود

 برای ها کاستی رفع به اهتمام (.Papachristou, et al., 2019) است نرسیده الزم جایگاه به مهمای  مسئلهة مثاب به

 شادمانی ادبیات ةحوز به روزافزون توجه بر. همچنین (Tofallis, 2020)مهمی است  بسیارة مسئل شهروندان شادمانی

 شهری ریزی برنامه تخصصی ةحوز عنوان به ،زندگی  محیط اهمیت که درحالی؛ (Wang, et al., 2019)شود  می کیدأت

 داند می زندگی ةعمد های هدف از را شادمانی 0جیمز (.Rosas, 2019) شده است گوشزدبارها  شهروندان شادمانی ایرب

(Nodding, 2007: 77) شهروندان، شادمانی کاهش که است برخوردار جایگاهی چنان از شادمانیة مسئل؛ بنابراین 

 ریزان برنامه تخصصی نقش رو این از؛ (DwiPurnamasari, et al., 2019) شود می پنداشته ها دولت شکست معادل

 نیتأم برای ،فمندهد ریزی برنامه و روشمند شناخت ضرورت همچنین شهروندان، شادمانی ارتقای در شهرسازان و شهری 

ة پهن در آن، به مربوط مشکالت و مسائل و شادمانی اهمیت واکاوی .شود می آشکار شادمانی فضایی پراکنش در تعادل و

 نتایج، اما (0911 )محمدی، شود می شناخته افسردگی لحاظاز  دنیا نخست کشور 01 ءجز ایراندهد که  نشان می ورکش

 )نائبی، است 00 ةرتب در کشور 01 میان در ایران نمونه ةجامع شادمانی میزان که دهد می نشان 1اینگلهارت پژوهش

 سال 10 دردارند که این رقم  افسردگی مردها درصد 00 و ها زن درصد 5/00 حدود ایران در آمارهاة پای بر (.9 :091۱

 از و خوب زندگی های مؤلفه از شهروندان، شادابی که درحالی؛ (0910 ،هاشمی زاده )قاضی است شده برابر دو گذشته

 است. روکش توسعه و فرعی استعدادهای ییشکوفا جدی مانعو  (09۱0 )آزموده، شود می شناخته روان  سالمت های شالوده

 زندگی( کیفیت ازای  ة جلوهمثاب به) آن پیوند هم متغیرهای و شادمانی فضایی پراکنش واکاوی اجتماعی، مشارکت کاهش

 را شهری فضاهای جذابیت جیکوب، از نقل به (0915) ینیبحر است. شهری ریزی برنامه و شهرسازی تخصصیة حوز در

 چهره به چهره روابط و ییآشنا سبب که را سرزنده و فعال روهای دهپیا (09۱0) جکوب .داند یم شهروندان شادمانیسبب 

 .داند یم مؤثر شهروندان شادمانی میزان بر، شود یم اعتماد احساس و

 هزار 011 حدود به نفر 511.01 از (5109 -5909) ساله 10ة دور طی -چندقومی شهریة مثاب به -نزاهداجمعیت 

 برابر ۱ حدود به برابر 5/0 از زابل یعنی دوم شهر با را اش فاصله و ایران( رآما مرکز های )سرشماری است رسیده نفر

 یافتن رخنمون و سریع شهرنشینی و (001 :0911 )شهبازی، متفاوت های فرهنگ خردهدارای  زاهدان ،است رسانده

 نخعی،) کشور نشین حاشیه پر شهر دومین است. همچنین (010 :09۱9 همکاران، و زاده )ابراهیم گسترده نشینی حاشیه

 ،یشیمایپ پژوهش این دارد. ارزیابی و تحلیل نیازمند و متفاوت وضعیتی ،شادمانی احساس میزان لحاظاز  که است (0911

 پرسش سهاین  برای هایی پاسخ همچنین است. شادمانی ادبیات ارتقای و گسترش یبرا تالشی و مهم این به پاسخی

 در شادمانی فضایی پراکنش آیا قرار دارد؟ مطلوب و خوب حد در شهروندان ادمانیش احساس یاآ :استیافته  ایشالوده

 شهروندان شادمانی میزان تواند یم ها محله کالبدی و اجتماعی ،اقتصادی سطحآیا  ؟است گن هم شهر یها محله سطح

 میزان تحلیلی ارزیابی لف(ا :از ندا عبارتنیز  پژوهش فاهدا .کند پذیر بینی پیش ودهد  توضیح را ها محله آن ساکن

                                                           
1. William james 

2. Ingelhart 
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 جایگاه به توجه با که محله ۱0 در مانیشاد احساس فضایی پراکنش تحلیل ب( ،شهروندان میان در شادمانی احساس

معناداری   سطح تبیین ج( شدند. تحلیل و تفکیک مطالعاتی ةمحدود پنج قالب در شان کالبدی و اقتصادی – اجتماعی

 های محدوده )برحسب ها آن زندگی ةمحل کالبدی و اجتماعی – اقتصادی وضعیت با شهروندان شادمانی احساس ةرابط

 پایین(. خیلی یا 5 سطح تا باال خیلی یا 0 سطح از  گانه پنج

نظريمبانی
 :1109) باالس د.انجام دادبو (0119) اسمیت دیوید را جغرافیایی جامع رویکرد با زندگی، کیفیت و خوشبختی ارزیابی اولین

 )پرسشگری ذهنی فاکتورهای با خوشبختی تحلیل برای فزونی به رو ةعالق، گوید می شفیلد دانشگاه جغرافیا بخش در (91

 - اقتصادی ای زمینه عوامل و کالبدی -جغرافیایی بعد (Ballas, 2013, 47) وی است. گیری شکل حال در افراد( خود از

 جامعه اقتصاد، جغرافیا،) یا رشته میان های پژوهش فراخوانی رب وداند  می برجسته خوشبختی و شادمانی در را اجتماعی

 ذهنی شادمانی و جغرافیا پیوندهای نیز و شدهآغاز  است مدتی که (شناسی روان و ای منطقه و شهری ریزی برنامه شناسی،

(Ballas, 2012) مباحث با ظهورنو شهری علم برای چشمگیری بسیار پتانسیل که دارد باور (1101) باتی .دارد دیکأت 

 از ها آن رضایت بر را افراد های ارزش ةکنند تعدیل پیوند (1105) همکاران و جوشانلو دارد. وجود مردم شادمانی با مرتبط

 (Seligman, 2011) ذهنی خوشبختی احساس با سنگ هم را خوشبختی پردازان، نظریه برخی دانند. می مهم زندگی

 ,Eddigton and Shuman) درونی شادمانی احساس ویژه، صورت به و فرد گیزند روند و وضعیت تابع که دانند یم

 .تسا (Ford et al., 2015) ینیب خوش جمله از فرهنگی های گرایش و (2015

 پردازش و تفکر نوعی یعنی ،شناختی بعد از: اند عبارت که دانند می اساسی بعد سه دارای را شادی (0111) ساه و داینر

 ،هیجانی و عاطفی بعد شود. می منجر دیگران زندگی با و گذشته با قیاس در زندگی از افراد مثبت زیابیار به که اطالعات

 احساسات، و افکار یعنی ،فرهنگی رویکرد ،اجتماعی بعد .بینی خوش و دلگرمی ،آینده به امید ،خوشحالی احساس یعنی

 :شده است بندی طبقه دسته سهبه  که شده نیز دیگری یفتعار شادی از .فرهنگی عناصر رکلی طو به و ها چارچوب ،ها قالب

 عواطف و احساسات شامل که شوند می شامل را واسطه بی و مستقیم شادی حقیقت در عاریفت این :یعاطففیتعار

 .(Ott, 2006: 518) هستند دستیابی قابل مطالعه مورد فرد خود تمایالت اظهار با که است خوشی و لذت شبیه مثبت

 مؤثر شادمانی جمله از هیجانات بر اجتماعی ساختارهای ،رویکرد این در :(یاجتماع)یشناختجامعهکردیرو

 دهند می شکل را خاصی کلیت که است نیروهایی یا اشیا ،عناصر از یک هر ابیی اج ةنحو ،ساخت د.نشو می تلقی

 .(۱5۱ :0915 ،)ساروخانی

 شود. می تعبیر زندگی کل به مثبت ارزیابی و عقیده ،تصور یک عنوان به شادی تعاریف این در :یشناختفیتعار

 ،)سامنر است دیگران با قیاس و لآ هاید وضعیت ،گذشته وضعیت با قیاس براساس زندگی شرایط تصدیق ،آن ةنتیج

 کیدتأ نیز غربی  فرهنگ در یافت. رشد جهانی آن ورتص به کمتر و زمینی طور هب شادمانی ةاید ،روشنگری عصر در .(0110
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 میزان و مسکن ارزش میان (1111) همکاران و چنگ (.Nodding, 2007: 77) ه استبود شادمانی رایب راهی لذت بر

 .هستند قائل مستقیم ارتباط انمالک شادمانی

 ةآستان در مخاطب که ای گونه به ؛شده است پرداخته پژوهش ادبیات بررسی به ،پژوهش نظری مبانی ادامه در

ه شد شروع کنونی پژوهش فرایند مشخصطور  به سپس .گرفته است قرار پژوهش موضوع پیرامون بشری دانش مرزهای

 فارسی منبع 05 شامل منابع ودنب بهنگام بر کیدأت با ایرانی و خارجی منابع بررسی از پس نگارندگان، تالش حاصل .است

 .است شده آورده (موجز و تلخیص نهایت با) 0 جدول قالب در انگلیسی منبع 09 و

هاپژوهشيهاافتهیویمکانقلمروپژوهش،موضوعان،پژوهشگرمشخصاتشاملپژوهشةنیشیپ.1جدول

 پژوهشگر پژوهشيهایافته

 صباد اقت در» شبادی  نبابرابری  ببر  نسببی  فقر یرتأث ارزیابی به و نددانست فقر برابر را رنج و شادی برابر را لذت بنتام، رنج و لذت ةفلسف بر مبتنی
 .است داشته ایران ةجامع در شادی نابرابری بر معناداری و مثبت یرتأث نسبی و لقمط فقر گرفتند نتیجه ند وپرداخت «انایر

 0911 کامجو، جلیلی و نادمی

 ةرابطب  پبژوهش،  نتبایج  براسباس  شبد.  بررسی ،1100 تا 1115 ةباز در کشور 011 برای پانل های داده از استفاده با شادی بر متغیر هشت اثر
 درآمبد  یرتبأث  درآمبد،  ینبابرابر  یشافبزا  ببا  امبا  ،است منفی بیکاری و تورم درآمد، نابرابری با و مثبت ،مصرف سالمت، سرانه، درآمد با شادی
 .یابد یم کاهش سرانه

 091۱ ،همکاران و منصف

 مبنبای  ببر  شبادی  احسباس  میبانگین  وکردند  یبررس «تهران مرکز های راه پیاده ةمحدود» یشیمایپ روش براساس را شادی رب مؤثر عوامل
 .ندآورد دست به 01 از 1/5 را تهرانی شهروندان وینهوون روش

 0911 رنجبر، و سماواتی

 ببر  یفرهنگب  ةیسبرما  یرتبأث  یبضبر  کبه  داد نشبان  «0915 تا 09۱0 ای ساله طی معتبر خارجی و ایرانی پژوهش ۱ روی» یلفراتحل ةیجنت
 شود.یم یابیارز متوسط حد در و 911/1 معادل یشاد

 ی،شمس و زاده یرابمح ،فردیبابائ
0911 

 آورنبده،  گبردهم  یفضا و بستر عنوان به یمسکون یهامجتمع باز ةمحوط ،دادند نشان و مطالعه را «قزوین مهرگان و تهران اکباتان مجتمع»
 .شود یم ناساکن یشترب یشادمان و یاجتماع تعامالت سبب

 و یمهلبان  یگرج ،بهزادپور
 0910 یلی،سه

 اثبر  و شبادی  ببر  سیاسبی  ثببات  و زنبدگی  به امید ،(خاص سطح )تا درآمد مثبت اثر بیانگر ،«اروپا هیاتحاد عضو کشور 1۱ در» پژوهش نتایج
 .است یشادمان زانیم بر جامعه متوسط درصد 01 زیر درآمد و HIV منفی

 0910 ،صرافان و سامتی  ،رنجبر

 یکالببد  و یاجتمباع  ،یاقتصباد  ابعباد  کبه  گرفتنبد  جبه ینت وکردنبد   مطالعبه  یزندگ تیفیک یابیارزدلیل  به را «تهران یشهردار 00 ةمتطق»
 .هستند متوسط حد در و ندشد یابیارز درصد 0۱ و درصد 59 ،درصد 5۱ بیترت به

 و پورمحمدی فخری ،یشماع
 0910 زنگانه،

 و ارهبا یمع و اصبول  ةدرببار  نداشتن توافق و یشهر یریپذ ستیز و یزندگ تیفیک نییتب ضرورت ةدربار یجهان توافق بر ،یادیبن یپژوهش در
 .کردند دیکأت آن یها شاخص

 همکاران، و نجاتیمهر سلیمانی
0915 

  سبالمت  فرزنبد،  تعبداد  وری، بهبره  متغیرهبای  دهبد،  می  نشان «کرمانشاه شهرستان یصنعت یهاکارگاه یهاداده» ةچندگان رگرسیون نتایج
 دارد.با شادی  داری امعن و منفی ارتباط ماهیانه درآمد میزان و مثبت ارتباط شادی با یبین خوش و کار به  عالقه روحی،

 ،رادمحمدی و کرمی ،یفتاح
0915 

 سبرمایه  اشبکال  و باالسبت  ببه  رو وسبط مت حبد  در نتیجبه گرفتنبد کبه    وکردند  بررسی را «تبریز دانشگاه دختر دانشجویان» شادی میزان
 دارند. شادی با معناداری ةرابط اقتصادی( و فرهنگی )اجتماعی،

 ،صالح و زاده قاسم ،زاده عباس
0915 

 شبهری  فضبای  میبان  داریامعنب  ةرابطب  دریافتند وکردند  تحلیل را «تهران شهر محلة 1 ساکنان» شادمانی احساس بر شهری فضای تأثیر
 .دارد وجود افراد مانیشاد احساس با غنی

 0915 ،پورملکی و باستانی

 ی،نسبب  یبت محروم احسباس  نفس،عزت یرهایمتغ و نشاط احساس ینب که دریافتند وکردند  مطالعه را «اهواز ساله 0۱تا  00 آموزاندانش»
 دارد. وجود یمعنادار ةرابط ی،ناامن احساس و یاجتماع اعتماد ی،اجتماع روابط ةشبک

 صالحی، و وسترضاد ،ینبو
091۱ 

 یهبا یبر متغ واسبت   متوسبط  حبد  در یشاد یزانم که دریافتند ،«مرکز تهران اجتماعی علوم و شناسیروان ةدانشکد یانانشجود» ةمطالع در
 .هستند یشاد یهاکنندهیینتب ینتر مهم یاقتصاد و یفرهنگ ی،اجتماعة یسرما

 0911 ،همکاران و اکبرزاده

 و یاجتمباع  یبت حما ی،مبدن  مشبارکت  ةشببک  ی،قو یاجتماع ةشبک یرهایمتغ که دادند نشان «کرمان باالتر و الس 0۱ جمعیت» ةمطالع با
 است. مهم یزن یاجتماع ةیسرما و دارند یشادکام بر یمعنادار اثر تعلق، احساس

 0911 ،زارع و یرکافیام

 و امکانبات  از یترضبا  ی،اجتمباع  ةیسبرما  ی،شهروند حقوق از یربرخوردا که دریافتند «اصفهان در خانوار سرپرستان» اینمونه ةمطالع طی
 .دارد یممستق یبستگ هم خانوار سرپرستان یشاد احساس با درآمد

 0911 ی،گنج و یربان ،یربان

 احسباس  تبر،  یینپبا  یاجتمباع  ینتبأم  و یینپبا  یزنبدگ  یفیتک با وجود دهد، می نشان «چین شهرهای در» زمین از محروم نامهاجر ةمطالع
 یسبه مقا خودشبان  مشبابه  یزنبدگ  یطشبرا  ببا  یگانهمسبا  یا ییروستا تنگدست جوامع با را خود کهچرا ؛دارند شهروندان یگرد معادل یشاد
 شهر. باالی یا یعاد اقشار با نه ،کنند یم

Yanjianga, et ak., 2020 

https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=396
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=152546
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=82300
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=12698
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 هاپژوهشيهاافتهیویمکانقلمروپژوهش،موضوعان،مشخصاتپژوهشگرشاملپژوهشةنیشی.پ1جدولادامه

 پژوهشگر پژوهشيهایافته

ببا  ) یخوشببخت  احسباس  و خانبه  یتمالک متغیر مثبت ةرابط ،1109 تا 1100 های سال طی «چین شهری نواحی در» پیمایشی پژوهشی در
 .کردند ییدتأ را ها(خانواده در ییها تفاوت وجود

Zheng,  et al., 2020 

 میبان  کبه  ندافتیدر «ینیچ یخانوارها» یمال ینظرسنج پنل یهاداده ةمرحل سه با بررسی یخوشبخت و مسکن ثروت، عنوان با پژوهشی در
 .است یمعکوس یبستگ هم یشاد زانیم و مسکن و ثروت ینابرابر

Cheng and Zhiming, 2020 

 حبال،  نیب ا ببا  .گبذارد  یمب  ریثتبأ  یشباد  زانیب م ببر  مثبت طور به یفرد اسیمق در درآمددهد،  می نشان «نیچ یشهر ینواح در» پژوهش
 .دارد یخوشبخت با یکم ةرابط شهر سطح در دستمزد متوسط شاخص

Dang, et al., 2020 

 تیوضبع  بهببود  ببر  دیب با هبا  آن کبه  کرد ارائه گذاران استیس یبرا ییهاراهکار عامل، شش بر هیتک با و لیتحل را «کشور 051 در» یشادمان
 دهند.یم نشان را یشادمان زانیم نیکمتر که شوند متمرکز یاقشار

Tofallis, 2020 

 یزنبدگ  تیب فیک درصبد  01 تنهبا  ،یاجتماع یقشربند گرفتند، جهینت وکردند  نقد را شده انجام «ایکلمب دولت توسط که خانوارها یبندطبقه»
 یزنبدگ  تیب فیک ببا  مصبرف  یهبا  نهیهز ریمتغ ن،ییپا اریبس اقشار در ، امااست یشخص یمنیا و محله یمنیا ،یاصل عامل .دهد یم حیتوض را

 دارد. میمستق ارتباط
Olmo, et al., 2020 

 ژهیب و ببه  یزنبدگ  از تیرضبا  شیافزا در محله یکیزیف طیمح و یاجتماع روابط بهبود، افتندیدر «نیچ نگیجیب شهر» در یتجرب یپژوهش در
 خبانوار،  سرپرسبت  زن یببرا  گانیهمسبا  میبان  شبتر یب مالتتعا و شتریب یمنیا ،یدسترس ةشبک عملکرد بهبود و خانوار سرپرست مرد یبرا
 است مؤثر

Wang and Mao, 2020 

 دادنبد،  نشبان  ،0آکسبفورد  یشباد  ةپرسشبنام  از استفاده با «1105 استات وروی آمار با اروپا شهر 001 در شهروند هزار ۱1»دربارة  پژوهش در
 احسباس  ،دارنبد  یمهمب  نقبش  ریب متغ پبنج  امبا  د،دار شبهروندان  یخوشبخت اب یفیضع ارتباط آکسفورد یشاد ةپرسشنام تمیآ 11 از مورد 00
 و یعمبوم  نقبل  و حمبل  از تیرضبا  محلبه،  در هبا  سباختمان  و هبا  اببان یخ تیوضبع  از تیرضبا   ،یدرمان یبهداشت خدمات از تیرضا ت،یامن

 .یفروش خرده یهامغازه بودن دردسترس

Moeinaddini, et al., 2020 

 یآور تباب  ببزر   یشبهرها  در و دارد ارتبباط  شهروندان یشاد زانیم با وآمد رفت زمان که افتندیدر نیچ سراسر از رنف 111۱ با پژوهشی در
 است. شتریب آمد و رفت زمان به مردم

Chaoying, et al., 2019 

 یطراحب  و یزیب  برنامبه  در دیب با ین؛ بنبابرا دارد ریتأث ما یخوشبخت جمله از ،یزندگ یهاجنبه ةهم بر ما یزندگ مکان افتندیدر پژوهش خود در
 باشد. مدنظر شهرها

Papachristou and Casals, 
2019 

 سبطح  ببه  جامعبه  یشاد سطح یعبارت به ای انسان یستیبهز و یطیمح ستیز یستیبهزند که گرفت جهینت «یمالز ایپوتراجا در» یپژوهش در
 دارد. یبستگ یشهر داریپا ةتوسع موجود

Musa, 2018 

 و ییغبذا  میب رژ ببا  را یشباد  یهبا تیتوئ ارتباط «ها تیتوئ ونیلیم ۱/1» ییفضا عیتوز که بود نیا انگریب ،«ایفرنیکال کیل تسل» در پژوهش
 یسبازگار  یکب یزیف تیب فعال ببا  درصد ۱5 و ییغذا یالگو با درصد ۱9 ،یشاد با درصد 19 ند کهگرفت جهینت و کردند لیتحل یکیزیف تیفعال
 دارند.

Nguyen, et al., 2016 

 و بررسبی کردنبد   «یانبدونز  ماالنبگ  شبهر  در» را نانینشب  غولهیب و فقرا یخوشبخت ا،یبراجا دانشگاه یامنطقه  -یشهریزیربرنامه بخش در
 .است بوده 55/1 شهر ةیحاش در و 11/1 شهر یاصل مرکز در ،یشاد شاخص که افتندیدر

DwiPurnamasar, et al., 
2016 

 نگارندگان :منبع

 شناخت، قابل ذهنی و عینی صورت دو به شادمانی لوژیک،متد جهت از دهد، می نشان پیشینه تنداتمس بندی جمع

 نقض از مواردی ، اماشود می دیدهمعناداری  ةرابط دافرا اقتصادی جایگاه و شادمانی احساس میان است. تحلیل و ارزیابی

مشخص  آشکار همچنین .شده است دیده چین در 1111 سال در جمله از دیگران های پژوهش و ها یافته در دیدگاه این

 علوم تخصصی دیدگاه از هم شادمانی ادبیات ةحوز به شهرسازی و شهری ریزی برنامه و جغرافیا علوم ورود شد که

 ست.ا گسترش به رو یا رشته میان دیدگاه از هم و جغرافیا

                                                           
1. Oxford Happiness Questionnaire 
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پژوهشیمفهوممدل.1کلش

نگارندگان:منبع

پژوهشروش
 است. ساخته محقق ةبست ةپرسشنام با پیمایشی ها داده، گردآوری لحاظ از و توصیفی -تحلیلیو  کاربردی پژوهش این

 ایران آمار )مرکز زاهدان فرین هزار 511 جمعیت کل از نفر هزار ۱۱1 یعنی زاهدان بیشتر و ساله 05 جمعیت ،هدف ةجامع

 در .شد گیری نمونه ای مرحله دو تصادفی روش به که بود واحد 9۱0 کوکران مدل براساس نمونه حجم بودند. (0915

 )با ها محله کالبدی و اقتصادی -اجتماعی وضعیت مبنای بر ،نامتخصص کمک و قضاوتی صورت به محله ۱0 اول ةمرحل

 .شدند انتخاب بهتر( آماری پوشش هدف

 اسمیرنف، - کولموگروف ناپارامتریک، های مدل با ،ها آن مقیاس و ها داده نرمالیتی مبنای بر ها داده تحلیل یها مدل

 و فرم ییروا شد. انجام متقاطع  جدول و دو کای ،والیس کروسکال ویتنی،  مان U فی،  تست نشانه،  تست شاپیروویلک،

 برای SPSS در کرونباخ آلفای محاسبات نیز براساس آن ییپایا شد. دییتأ خبرگان واستادان  از سوی تحقق ابزار محتوای

 آیتم 5 برای ،درصد ۱05 اجتماعی بعد آیتم 9 برای ،درصد ۱۱1 شناختی بعد آیتم ۱ برای ،درصد ۱0 یاحساس بعد آیتم ۱

 .شد محاسبه .درصد 111 کالبدی -فضایی بعد

هامحلهةگانپنجبنديسطحروش

 سطح پنج قالب در رسیدند( هم با سازگار کامالً ةنتیج به روش دو هر )که کمی و کیفی روش دو با فوق، ةمحل ۱0 کل

 های محدوده بر عمدتاً که نکته این ذکر با .شدند تفکیک پایین(  خیلی پایین، متوسط، باال، باال،  )خیلی مراتبی سلسله

 کار ترتیب این به اول ةمرحل اعتبار این به .زاهدان شهر جامع طرح در مندرج های محدوده بر نه ،شد تکیه محلی و عرفی

ة مشاهد و محلی دانشگاهیاستادان  امالک، های بنگاه از نظرسنجی با عام(، و )کیفی اول گام در (الف :است شده

 ةمحل ۱0 ةهم نظر، مورد های محله فضایی و کالبدی و اجتماعی اقتصادی، وضعیت ةپای بر نگارندگان، خود مشارکتی 

 .(1 شکل و 1 جدول)شدند  تفکیک پایین( لییخ تا باال خیلی )از مراتبی سلسله سطح 5 به فوق
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(کمییلتحل+خبرگانقضاوتیانتخاب)یاجتماع–ياقتصادي،کالبدیتموقعيمبنابرمطالعاتیيهامحلهيبندرده.6جدول
شهروندان(میانشدهشناختهوعرفینامیامحلهقدیمیوواقعی)ناممحلهناممحدودهبنديسطح
 بلواردانشگاه ،بزرگمهر بلوار ،معلم بلوار باال خیلی ،0 سطح
 مولوی ،نینؤمامیرالم ،زیباشهر ،دانش ،بهشتی ،دانشجو ،شریعتی ،جمهوری، خیام باال نسبتاً ،1 سطح

 متوسط ،9 سطح
 ،قدس کوی ،امیرمعز ،قلنبر ،فرودگاه ةجاد ، مصطفی ،رازی، انقالب، ییطباطبا ،باقری ،نفت شرکت ةفلک

 مدرس ،پرستار، باقری ،مهرشهر ،بیرامیرک ،مهتاب ،مزاری ،ثاراهلل ،پاستور ،خیام
 عصر ولی ،هیرمند ، جم جام، بابائیان، چمران، مرادقلی ،(احمد سید باغ) ینیخم امام ،سعدی ضعیف نسبتاً، ۱ سطح
 شیرآباد ،بادآ کریم ،آباد مقاس ،کشاورز ضعیف خیلی، 5 سطح

 نگارندگان :منبع

 

شدهآزماییراستیوآمارياستنبا هايیلتحلبا ییدتأوخبرگاننظرمبنايبرزاهدانشهرةگانپنجبنديسطحةنقش.6شکل

زاهدانشهرجامعطرح:پایهةنقش،نگارندگان:بنديپهنهةنقشمنبع

 )نرخ اقتصادی های شاخص و خانوار( بعد باسوادی، )نرخ اجتماعی های شاخص از آماری( -)کمی دوم گام در (ب

 ةگان پنج بندی سطح متدلوژیک دقت و آزمایی راستی نتایج شد. گیری بهره خودرو( مدل و خودرو نوع خانواده، مادر اشتغال

 با منطبق کامالً (،خودرو  مدل و  )نوع خودرو  مالکیت ،مادران  اشتغال نرخ خانوار، بعد ،یسوادبا نرخ های شاخص با فوق،

 شد. مبادرت محدوده هر داخل در ساده تصادفی برداری هنمون به محله، ۱0 قضاوتی انتخاب از پس .شد دییتأ و اول گام

 که محله هر در خانوار سرپرستان )درصد سواد شاخص دهد؛ می نشانرا  فرهنگی -اجتماعی های شاخص ارزیابی 9 شکل

 ماریآ تحلیل نتایج که اعتبار این به دارد. فراوانی انطباق نگارندگان توسط بندی سطح با آشکارا (دارند عالی تحصیالت
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 کاهش پنجم سطح در درصد 9/1 به اول سطح در درصد 91 از پنجم تا اول ةرد سطوح برای شاخص این دهد می نشان

 در درصد 01 از فرهنگی تراز و یافتگی توسعه شاخص ةمثاب بهنیز  بیشتر و فرزند ۱ دارای خانوارهای درصد .ابدی یم

 .(9 شکل) رسد می پنجم سطح ةمحدود در درصد 51 به اول سطح ةمحدود

 

(عالیتحصیالتشاخصوبیشتروفرزند0يداراي)خانوارهایاجتماعهايشاخصپایهبرزاهدانگانهپنجبنديسطحنقشه.6شکل

نگارندگان:منبع

هاشاخصومتغیرها

 نسبی( و ترتیبی ای، رتبه اسمی، های مقیاس دارای) شد گنجانده باز و بسته سؤال 9۱ نیاز، مورد های داده گردآوری برای

 گویهپنج  (،غیرمستقیم و )مستقیم اقتصادی اطالعات برای گویههفت  ای(، زمینه) یفرد اطالعات ةگوی هشت شامل

 احساس ارزیابی برای گویه هفده ،(شهری تجهیزات و تاسیسات ،سبز )فضای محله کالبدی وضعیت از رضایت برای

 خانواده، از رضایت آرزوها، به ستیابید محله، وها همسایه ها، خانواده با اجتماعی  تعامل افتخار، دلگرمی، ،شادمانی

 از پس گان نگارنده .غیره و تغذیه زندگی، از کلی رضایت راحتی، رامش،آ عصبی، تسلط ،زندگی کنترل تفریح، ،ها ههمسای

happiness ) آکسفور شادی ةپرسشنام )پژوهشگری( شناسی جامعه و شناسی رواناستادان  با تعامل و اکتشافی مطالعات

inverntory oxford)  و مکفی کنونی پژوهش برای رفت یم انتظار اینکه با وجود ،ندداد قرار مدنظر و کردند دریافترا 

 اطالعات، گردآوری ابزار ییروا اهمیت به توجه با و اطالعات گردآوری برای مناسب ابزار ةتهی فرایند در، باشد مناسب

 و همگن نسبتاً ای جامعه برای  فوق ةپرسشنام ؛ زیراداشت پرسشنامه بازنویسی با مأتو قیعم تغییرات ،اه گویه و متغیرها

 ها تیمل ها، قومیت از جانسنامت ترکیبی که زاهدان شهرمانند  ای جامعه برای رو، این از ؛است شده تهیه مدرن و امروزی

 گرفتن حد در آکسفورد شادی ةپرسشنام از ؛ بنابرایننیست مناسب ،دارد متفاوت های فرهنگ خرده و افغانستانی( نا)مهاجر

 کاربردی پرسشنامه و افتاد. نگارندگان دوش به پرسشنامه طیمتن کار ، اماشد گرفته هرهب ها پرسش ای پاره برداشت و ایده

 گردید. تهیه made Researcher() ساخت محقق پرسشنامه یا هدف جامعه با سازگار
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 .داشت (0915،ایران آمار مرکز) تیجمع نفر هزار 5۱۱ حدود 15 سال در و استان مرکز زاهدان:مطالعاتیمحدوده

 منطقه ۱ جمعیت که است شهری منطقه 5 دارای زاهدان .است اقوام( سایر و فارس بلوچ،) یقوم بافت دارای شهر این

 است. نفر هزار 001 حدود 9 منطقه و نفر هزار 005 تا 10 بین

 درصد 00 ،مرد درصد 5۱ ،نمونه 9۱0 کل از مجموع در دموگرافیک، ویژگیهای مبنای بر:هشپژوهايیافته

 فاقد خانوارها درصد 15 خودرو: مالکیت نظر از اند. بوده افغان. درصد 1 ،بلوچ درصد 91 ،فارس درصد 01 حدود ،متأهل

 9/۱ ،سمند و پژو دارای درصد 90 ،یدپرا دارای درصد 11 حدود ضمناً .بودند شخصی خودروی دارای درصد 51 و خودرو

 05 و مستأجر ها نمونه درصد 91 حدود مسکن، لحاظ به همچنین (.درصد 00 )جمعاً باال مدل خودروی دارای درصد

 – اقتصادی سطح پنج در (1 جدول) شده گفته روش مبنای بر مطالعه مورد محله ۱0 ساکنان .ندبود مالک درصد

 سطح در درصد 01 ،پایین سطح در درصد 91 ،پایین خیلی سطح در درصد 1) شامل: .اند شده تفکیک کالبدی و اجتماعی

 .(باال خیلی سطح در درصد 01 ،باال سطح در درصد 19 ،متوسط

 (.9 جدول) است ها داده توزیع نرمالیتی محاسبه ،گام اولین ،ها داده تحلیل برای:هادادهنرمالیتیوضعیتلیلتح

 گردد. تعیین نرمال غیر توزیع با ها داده متناسب باید آماری استنباط مدلهای لذا .باشد نمی نرمال ها داده توزیع که آنجا از

شده(یح)تصحیرنو اسم-کولموگرو مدلویلکو-شاپیرومدلباهادادهتوزیعیتینرمالسنجش.6جدول

نرمالیتیآزمون a( کواموگرو–)اسمیرنف ویلک–شاپیرو

a. لیلیفورسعناداری  م تصحیح با 
 معناداری   سطح آزادی درجه آمار معناداری   سطح آزادی درجه آمار
911 9۱5 111/1 ۱0۱/1 9۱5 111/1 



 )جدول یتنیو مان U کیناپارامتر مدل با شادمانی میزان و جنسیت ارتباطجنسیت:وشادمانیرابطهتحلیل

 سطح نشانگر ها،یافته .(5 جدول) گردید واکاوی است اسمی های داده ویژه که 1کرامرز وی و 0فی مدل با همچنین (،۱

 شادمانی احساس میزان و شهروندان جنسیت میان ارتباط فقدان بیانگر است؛ 15/1 از باالتر چون و است 11/1معناداری  

 است.

یتنیونماUیکناپارامترمدلبا،شادمانیمیزانیرمتغوجنسیتمتغیرمیانارتبا یابیارز.0جدول
ها رتبه آزمون یها آماره   a 

 احساس کل در شما آیا
 دارید؟ وخوشحالی شادی

 دارید؟ خوشحالی و شادی احساس کل در آیا ها رتبه جمع میانگین رتبه فراوانی جنس

 5/000۱5 ویتنی مان U 5/۱1111 9/111 111 مرد

 5/91۱00 ویلکاکسون W 5/9۱۱00 01/۱9 011 زن

 -Z 100/0   9۱0 جمع

 111/1 طرفه دو داری معنی سطح    

 a. جنسیت گروهبندی متغیر 

 

                                                           
1. Phi 

2. Cramer's V 
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 «Vکامرز»و«فی»یکناپارامتريمدلهابا،شادمانیمیزانوجنسیتمتغیرمیانارتبا یابیارز.6جدول

متقارنهايسنجه معناداريسطحبرآورد فراوانی   

یاسم هاای داده با متغیر در اسمی یها داده با متغیر  
فی مدل  0۱۱/1  055/1  

کرامرز -وی مدل  0۱۱/1  055/1  

معتبر یها داده تعداد  9۱0  

:هامحلهکالبديواجتماعی-اقتصاديسطحبهتوجهباهمسایگانازرضایتتحلیل

 های محله ساکنان درصد 1۱ .نمود آشکار ؛نشد آورده مقاله حجم افزایش از اجتناب جهت که متقاطع جدول روش نتایج

 اعالم زیاد خیلی تا زیاد حد در خود همسایگان از معلم( بلوار و بزرگمهر بلوار دانشگاه، )بلوار زاهدان شهر یک سطح

 زاهدان شهر پایین سطح های محله یعنی پنج سطح ایه همحل ساکنان درصد 10 که است حالی در این داشتند. رضایت

 استنباط بامدل نتایج این داشتند. رضایت اعالم زیاد خیلی تا زیاد حد در نشا همسایگان از کشاورز( شیرآباد، آباد، کریم)

 سطح در و (0 )جدول گردید آزمون هست؛ نرمال غیر توزیع با های داده مناسب که والیس کروسکال ناپارامتریک آماری

 شد. واقع دییتأ مورد 111/1معناداری  

 همسایگانازرضاتمیزانوزندگیهايمحلهرابطهیللتحيبرایسوالکروسکالآزمونيهاآماره.9جدول

 دارید؟رضایتمقدارچهخودهمسایگاناز گانهپنجيهامحدوده–گروهبنديمتغیر

 199/59 دو کای

 ۱ آزادی درجه

 111/1 معناداری  سطح



 در جوان نسل دمانیشا میزان ؛رفت می انتظار اینکه علیرغمسن:متغیروشادمانیمیزانارتبا تحلیل

 ؛داد نشان 1 جدول در والیس کروسکال ناپارامتریک  مدل با تحلیل تایجن باشد داشتهمعناداری   تفاوت میانسال با قیاس

 نیست. دار معنی ارتباطی دارای ،شادمانی میزان و سن متغیر

یسوالکروسکالیکناپارامترمدلبا،شادمانیمیزانوقومیتمتغیرمیانارتبا یابیارز.1جدول
 دارید؟شادمانیاحساسآیا a,bآزمونهايآماره سن تعداد میانگینرتبه

دو کای شاخص  100/1  11-05 1۱0 91/01۱ 

آزادی درجه  1  ۱1-10 00۱ 91/010 

داری معنی سطح  10۱/1  01-۱0 90 11/01۱ 

a. والیس کروسکال تست - b. بندی گروه متغیر -سن -  

 کم ،شهروندان درصد 19 یمانشاد میزان شاخص (۱ جدول) ها یافته پایه بر:شهروندانشادمانیمیزانتحلیل

 حد در مطالعه، مورد شهروندان درصد 05 شادمانی میزان عبارتی به ،است متوسط حد در نیز درصد ۱1 و کم خیلی تا

 مدل» با 1 جدول های داده .دانند می زیاد خیلی تا زیاد را شان شادمانی احساس هم درصد 9۱ و است. متوسط تا کم خیلی

 5 طیف مبنای بر شهروندان شادی میانگین ؛دهد می نشان (1 جدول) ها یافته و آزمون (sign test) «نشانه ناپارامتریک

 گردید. دییتأ 111/1 معادل خطای اب شادمانی احساس بودن پایین رو، این از است «متوسط یعنی 9» لیکرت ای گزینه
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لیکرتايگزینه6طیفپایهبرزاهدانیشهروندانشادمانیمیزانارزیابی.8جدول

 جمع زیادخیلی زیاد متوسط کم کمخیلی پاسخ

 9۱0 ۱1 11 009 ۱۱ ۱1 فراوانی

 درصد 011 1/01 9/19 1/۱1 ۱/01 1/01 درصد

 

 استاندارد خطای میانگین معیار انجراف میانگین فراوانی شده محاسبه یها آماره
 150۱/1 0055/0 0/9 9۱0 پاسخگویان شادی احساس کلی میزان

 نشانهناپارامتریکمدلوسیلهبه(هد جامعهدرشادمانییزان)ماول،فرضیهآزمونیجنتا.9جدول

 پاسخگوخوشحالیوشادياحساسمیزانمتغیر-شده.محاسبه.میانه نشانهتستآزمونآمارهاي

Z 011/1 

 111/1 دامنه دو ارید معنی سطح


 به مبادرت تحقیق، دوم هدف راستای در:مطالعاتیمحدودهسطحدرشادمانیفضاییپراکنشتحلیل

 ناپارامتریک مدل) آزمون نتایج گردید. ،شهروندان مانیشاد احساس میزان فضایی پراکنش وضعیت ارزیابی و آزمون

 احساس فضایی توزیع که داد نشان 111/1 خطای سطح با رمال(نغیر توزیع دارای های داده ویژه ب والیس کروسکال

 هنوز پژوهش از مرحله این تا اینکه گو .(01 )جدول است اوتفمت مطالعاتی محدوده سطح درمعناداری   گونه به شادی

 هست. عواملی چه از ناشی شادمانی احساس همگنی عدم این که نگردیده مشخص

والیسکروسکالناپارامتریکمدلوسیلهبههد جامعهدرشادمانیمیزانیابیارزيآمارها.11جدول

 احساس میزان
 شادی

 پاسخگویان

هامحلهبنديسطح فراوانی رتبهمیانگین  a bوالیسکروسکالآزموننتایج 

10/0۱1 9۱ 0 محدوده  090/10 «دو کای»  

1 محدوده  ۱۱ 11/051  ۱ آزادی درجه  

 111/1 داری معنی سطح دبرآور  001 1۱ 9 محدوده

90/011 005 ۱ محدوده  -a شهروندان شادی میزان والیس کروسکال آزمون  

10/11۱ 9۱ 5 محدوده  -b  گانه پنج یها محدوده – گروهبندی متغیر  

    9۱1 ها محدوده جمع

گانهپنجيهامحدودهکالبدياجتماعی،–اقتصاديبنديسطحباشهروندانشادمانیارتبا تحلیل

 نتیجه گردید. برداری بهره دو کای مدل از فوق، بندی سطح متغیر و شادمانی متغیر میان احتمالی ارتباط واکاوی برای

 که گردد توجه باید .است 111/1 خطای سطح با ارتباط این بودن دار معنی بیانگر (00 جدول) دو کای مدل با آزمون

 .است نگردیده آشکار هنوز «معکوس یا مستقیم» ارتباط نوع لیکن باال، غیرمت دو ارتباطمعناداری   اثبات علیرغم

دويکامدلبايکالبد-یاجتماعوياقتصادیتموقعباشهروندانيشادداریمعنارتبا وسومیهفرضآزمونیجنتا11جدول

 شهرکمنظقهکدام پاسخگوخوشحالیوشادمانیاحساس 

دو کای  505/1۱9 a 150/۱0 a 

آزادی درجه  5 5 

داری معنی سطح برآورد  111/1 111/1 

a – است. بوده 9/0۱ سلول انتظار مورد فراوانی حداقل هستند. صفر از کمتر انتظار مورد فراوانی دارای (درصد 1/1) سلول صفر 
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انهگپنجهايمحدودهبنديسطحوشهروندانشادمانیمیزانمیان«معکوسیامستقیم»پیوندواکاوي

 میزان که گردیده بیان بدیهی و مفروض صورت به تحقیق، پیشینه در منابع اکثر به توجه با و عام، برداشت مبنای بر

 ارتباط نوع تشخیص برای پژوهش این در دارد. شان اجتماعی و اقتصادی وضعیت با مستقیمی ارتباط شهروندان شادمانی

 نتایج پایه بر .است «0متقاطعجدول روش» از گیری بهره معتبر حال عین در و مناسب روشهای از یک متغیر دو این میان

 شان شادمانی احساس میزان اند، گفته که  گانه پنج های محدوده ساکنان نسبت یا درصد ،(01 جدول) «متقاطعجدول روش»

 ساکنان درصد 5/19 معادل نزاهدا شهر باالی  خیلی یا یک سطح محدوده در .است ترتیب این به ؛است «باال خیلی یا باال»

 زیاد خیلی تا زیاد را شان شادمانی احساس ساکنان درصد 5/1۱ معادل زاهدان شهر باالی نسبتاً یا دو سطح محدوده در و

 برای و درصد ۱0 معادل ،شادمانی میزان شاخص زاهدان شهر پایین نسبتاً یا چهار سطح های محله در که حالی در دانند. می

 ادعا تواند یم نتایج، این اعتبار به هست. درصد 05 معادل (سطح ترین پایین یا پنج سطح) شهر پایین خیلی محدوده ساکنان

 آنها زندگی محله کالبدی و اجتماعی – اقتصادی جایگاه متغیر و شهروندان شادمانی )احساس فوق متغییر دو ارتباط گردد؛

 ساکنان شادمانی احساس میزان و ها محدوده اجتماعی و تصادیاق سطح میان معکوس رابطه» اعتبار این به است. معکوس

 است. نموده فراهم «فقیرانه شادمانی پدیده» وجود اثبات برای را زمینه « ها محله

متقاطعجدولیلهوسبههد جامعهدریشادمانفضایییعتوزیهفرضيهادادهیلتحلیجنتا16جدول

 
 یانپاسخگوشادياحساسکلیمیزانمتغیر

کمخیلی زیاد متوسط کم  جمع زیادخیلی

 -اقتصادی بندی سطح متغیر
 شهر محله ۱0 کالبدی ،اجتماعی
 تا یک سطح 5 لباغ در زاهدان

 پنج

 5 سطح
 ضعیف خیلی

 9۱ 01 01 0 1 ۱ فراوانی

 011 ۱/11 9/95 0/01 1/5 ۱/00 درصد

 ۱ سطح
 ضعیف نسبتاً

 005 00 9۱ ۱5 01 01 فراوانی

 011 1/09 0/11 0/91 1/۱ 1/۱ درصد

 9 سطح
 متوسط

 1۱ ۱ 01 ۱9 01 5 فراوانی

 011 ۱/5 1/00 0/5۱ 5/09 ۱/0 درصد

 1 سطح
 خوب نسبتاً

 ۱۱ 1 0۱ 9۱ 05 01 فراوانی

 011 ۱ 5/11 1/۱9 01 ۱/00 درصد

 0 سطح
 خوب خیلی

 9۱ 1 1 05 ۱ 0 فراوانی

 011 9/5 ۱/0۱ 5/91 0/10 ۱/05 درصد

 ناقص دهدا
 91 9 1 00 9 1 فراوانی

 011 0/۱ 1/0۱ 1/۱9 0/۱ 1/0۱ درصد

 کل جمع
 9۱5 ۱1 11 009 ۱۱ ۱1 فراوانی

 011 1/01 9/19 1/۱1 ۱/01 1/01 درصد

قومیتعنصربرتاکیدبا،«فقیرانهشادمانیپدیده»تبیینبرايتکمیلیتحلیل

 قومی چند شهری زاهدان که گفت باید ،آنها قومیت متغیر عنصر با شهروندان شادمانی میزان ارتباط تحلیل زمینه در

 گذاشته جا بهمعناداری   ریتأث ها محله کالبدی و اجتماعی اقتصادی، های حوزه اغلب بر شهروندان قومیت وانگهی است؛

 اسمی های داده برای ناسبم ناپارامتریک های مدل با آنها شادمانی میزان و شهروندان قومیت عنصر ارتباط لذا است.

 119/1 خطای سطح با مدل، سه هر در و گردید آزمون دو، کای نیز و (09 جدول) کرامرز  V مدل ،فی مدل یعنی
                                                           
1. Cross tabulation 
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 آورده مقاله شدن طوالنی از اجتناب برای که متقاطع جدول طبق گردید. دییتأ قومیت متغیر و شادمانی رابطهمعناداری  

 کنیل دانند. می زیاد خیلی تا زیاد را خود شادمانی میزان بلوچ جمعیت درصد ۱1 مقابل در و فارس جمعیت درصد 1۱ ،نشده

 دانند. می کم خیلی تا کم را شان شادی میزان بلوچ جمعیت درصد 0۱ مقابل در فارس جمعیت درصد 11

Cramer's VوPhiیکناپارامتريمدلهابای،شادمانیزانمویتقومیرمتغیانمارتبا یابیارز16جدول

متقارنيهاسنجه معناداريسطحبرآورد فراوانی    

 متغیر در اسمی یها داده با متغیر
اسمی هاای داده با  

فی مدل  11۱/1  119/1  
کرامرز وی مدل  011/1  119/1  

معتبر یها داده تعداد  9۱0  

 

 مبنای بر و پیمایشی روش به که تیمطالعا یها محدوده بندی سطح نقشه ،1 شماره شکل در مندرج های یافته پایه بر

 از یکی به پاسخ در) نمونه شهروندان راحتی و آرامش احساس افزایش شاهد، آشکارا است؛ گردیده گردآوری خوداظهاری

 ، گانه پنج های محدوده در که اعتبار این به هستیم. پنجم سطح تا اول سطح  محدوه از پرسشنامه( ای گزینه 5 های گویه

 01 ،درصد 09 معادل ترتیب به نمونه شهروندان شادمانی احساس میزان ،پنجم و چهارم سوم، دوم، ل،او سطح شامل

 مطالعه مورد های محله ساکنین شادمانی احساس میان معکوس ارتباط این .است درصد 90 ،درصد 9۱ ،درصد 1۱ ،درصد

 .است فقیرانه شادمانی پدیده وجود موید ید.گرد اثبات هم آماری استنباط روش با که مطالعاتی های محله بندی سطح با

 

محلههرافرادآرامشاحساسیزانمینهمچنومحلهدرهایتقومسهميمبنابرزاهدان،شهرگانهپنجبنديپهنههاينقشه.0شکل
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 پراکنش ناهمگنی تصویری بیان افغان( و بلوچ) فارس غیر اقشار سکونت فضایی توزیع نقشه که است حالی در این

 این دار معنی فضایی پراکنش نیز آماری، استنباط ابزار با این بر عالوه .است زاهدان شهر در فارس، غیر جمعیت فضایی

 پراکنش و شادمانی فضایی پراکنش میان مستقیم و دار معنی کامالً رابطه تعمق قالب بسیار نکته .شود یم دیده جمعیت

 .است افغان و بلوچ جمعیت سکونت فضایی

بحث
 مواجه شادمانی زمینه در چشمگیری کاستی یا فقدان با ،کشور لیکن .گردد می تلقی متعادل زندگی ایه شالوده از شادابی

 کشور 01 میان در را ایران ینشادما میزان 0اینگلهارت .نماید می دییتأ کشور در را مسئله این وجود قبلی، های پژوهش .است

 دنیا نخست کشور 01 جزو افسردگی لحاظ به را ایران نیز (0911) محمدی همچنین .(9 :091۱ )نائبی، داند می 00 رتبه

 بر که بود ها داده وریآگرد حلهمر در :اول است. کرده استفاده «ساه و داینر»  دیدگاه از ،مرحله دو در کنونی پژوهش .داند می

 شادمانی احساس میزان گیری ازهاند و شناخت مرحله در که اعتبار این به شد. انجام «شادمانی عاطفی بعد» مبنای

 در :دوم .گردید بیان آنها ادراک و احساسات اظهار طریق از و یانپاسخگو خود از که گردید اتکا یاطالعات به شهروندان،

 غلبا انتظار خالف بر که نمود آشکار آماری استنباط های آزمون نتایج وقتی زیرا گرفت. صورت تفسیرنتایج و تحلیل مرحله

 با است. اثبات قابل و عینی واقعیتی «فقیرانه شادمانی پدیده» ،تحقیق اولیه اتمفروض عکس بر و آکادمیک محافل

 عناصر و رویکردها ،باورها از اعم) یشادمان احساس شناختی جامعه و فرهنگی بعد بر تکیه با همچنین تکمیلی، زمونهایآ

 در برابر، یا باالتر شادمانی احساس .گردید تبیین و تحلیل شادی ماعیاجت بعد یعنی (Diener and suh, 1997) فرهنگی

 مهاجرین دریافت؛ که چرا گردید. دییتأ نیز (Zheng, et al., 2020 ) پژوهش در ،جامعه متوسط از کمتر و پایین اقشار میان

 معادل یا باال اظهاری( خود طریق از) شادی احساس تر، پایین اجتماعی تأمین و پایین، زندگی کیفیت علیرغم روستایی

 مشابه زندگی شرایط دارای که یهمسایگان یا و روستائی تنگدست جوامع با را خود که دلیل این به احتماالً ،اند داشته دیگران

 کیفیت درصد 01 فقط اجتماعی، قشربندی گرفتند، نتیجه نیز (1111)  همکاران و اولموا ..کنند می مقایسه ؛هستند خودشان

 با مصرف های هزینه پایین، بسیار اقشار در لیکن است. شخصی ایمنی و محله ایمنی اصلی، عامل دهد. می توضیح را زندگی

 میان بیشتر شادمانی احساس یعنی «فقیرانه شادمانی پدیده» وجود اعتبار این به دارد. مستقیم ارتباط زندگی کیفیت

 و قومی فرهنگی، ویژگیهای از ناشی شهر، باالی  سطح ایه محله به نسبت ،پایین سطح های محله ساکن شهروندان

 غیره و مسکونی واحد مالکیت شغل، درآمد، وضعیت متغیرهای ،ها پژوهش برخی در ضمناً است. محله ساکنان اجتماعی

 همچنین (Dang, et al., 2020) جمله از است؛ داده نشان را فرد شادمانی میزان بامعناداری   و مثبت ارتباط

(DwiPurnamasari, et al., 2016) ؛کند یم طلب را ای رشته میان  مستقل پژوهش ارتباط، این واکاوی .ها پژوهش دیگر و 

 (0911) همکاران و فرد بابائی و (0915) همکاران و زاده عباس های یافته با راستا هم شهروندان شادمانی میزان بودن پایین

 )جغرافیا( مکانی و فضایی علوم تخصصی دید از شادمانی فضایی پراکنش ردمو در ای پیشینه هیچ پژوهش، این در است.

                                                           
1. Ingelhart 
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 ویژه به .آنها اجتماعی سرمایه یا و افراد اقتصادی جایگاه و شهروندان شادمانی میزان معکوس ارتباط زمینه در نگردید یافت

 .شد. داده وضیحت فوق در که آمد. دست به محدودی یپژوهش پیشینه «فقیرانه شادمانی پدیده» مورد در

گیرينتیجه
 تحلیل از ناشی های یافته حاصل که چرا .است مکانی - فضایی  علوم تخصصی حوزه در تاًیماه «فقیرانه شادمانی پدیده»

 ؛هایافته پایه بر باشد. شناسانه آسیب مطالعات تعمیق جهت یکمآکاد گاهی تکیه مثابه به ،تواند یم .است مکانی – فضایی

 این هدف جامعه شادمانی احساس که چرا .است نامطلوب ،مطالعه مورد جامعه شهروندان مانیشاد ساساح میزان

 از درصد 05 شادمانی میزان که ویژه به) .است متوسط یعنی «9» معادل (لیکرت ای گزینه 5 طیف در) ،پژوهش

 احساس بودن پایین که، است یبین پیش قابل .است هبود کم( خیلی یا کم متوسط، حد در ،تحقیق هدف جامعه شهروندان

 - اجتماعی تنشهای اجتماعی فاصله تعمیق سرخوردگی، دلمردگی، ساز زمینه تواند یم جامعه یک شهروندان شادمانی

 مدیران به شداره ای گونه ؛تواند یم پژوهش این نتایج ،اعتبار این به .آورد فراهم را کور نفرت و خشم بعضاً و سیاسی

 احساس فضایی پراکنش نمود، آشکار همچنین پژوهش های یافته گردد. تلقی مطالعه، مورد هجامع مختلف های حوزه

 توزیع دارای ،(شده بندی سطح  گانه پنج مراتبی سلسله یها محدوده قالب در که) مطالعه مورد محله ۱0 سطح در ،شادمانی

 شادمانی احساس و مطالعاتی های دودهمح  گانه پنج بندی سطح میان ؛گردید مشخص که اعتبار این به .است ناهمگن

 گردید. فراهم دیگری زمونآ با تغییرات این جهت تشخیص امکان لیکن .دارد وجود دار معنی پیوندی محدوده هر ساکنان

 ارتباط جهت و نوع شادمانی، احساس متغیر و  گانه پنج بندی سطح متغیر میان دار معنی رابطه شدن آشکار علیرغم که چرا

 علیرغم گرفت. انجام دیگری آزمون ضرورتاً رو این از .نبود احصاء قابل «رابطه بودن معکوس یا مستقیم» جهت از آنها

 شادمانی میزان با مطالعاتی های محدوده ،اجتماعی -اقتصادی سطح میان «مستقیم  ارتباط» به معتقد که عام استنباط

 ساکنان با قیاس رد زاهدان شهر پایین سطح های هدمحدو شهروندان که گردید مشخص عکس بر ،است آنها ساکنان

 «فقیرانه شادمانی پدیده» اعتبار این به .اند نموده ابراز باالتری شادمانی احساس گیری، چشم صورت به شهر، باالی سطح

 اشاره نیشادما احساس کالبدی و فرهنگی - اجتماعی ابعاد به باید یافته این تبیین و تفسیر در .گردید واقع دییتأ مورد

 بافت از ناشی تواند یم زاهدان شهر در «فقیرانه شادمانی پدیده» که هستند اعتقادند این بر نگارندگان عبارتی به گردد.

 داشتن رخنمون علت شود؛ روشن اینکه برای پژوهش این در باشد. (5 )سطح شهر پایین محالت در ساکن اقشار قومیتی

 .شد استفاده ناپارامتریک آمار استنباط مدل سه از استفاده با دیگری همزمان های نآزمو ،چیست «فقیرانه شادمانی پدیده»

 رابطه دارای آنها شادمانی احساس میزان با شهروندان قومیت عنصر ؛نمود آشکار و بود یکسان مدل سه هر نتایج

 و دارد وجود ای پدیده نمایند اتاثب و نموده آشکار که حد همین در مکانی – فضایی علوم رسد می نظر به .استمعناداری  

 آن از پس و داده انجام زیادی میزان به را خود کادمیکآ تیمأمور الواقع فی هست، دار معنی ها پدیده میان ارتباط یا

 های پژوهش برخی نتایج به عنایت با شود. می شروع نتایج تبیین و یابی ریشه تعمیق، برای علوم دیگر پژوهشی تیمأمور

 توان یم شادمانی، احساس و قومیت میان ارتباط مبنای بر و است شده آورده بحث و پژوهش پیشینه قسمت در که دیگر

 فرهنگی بعد تا شده سبب (5 سطح و چهار )سطح پایین خیلی سطح پایین. سطح های محله در شهروندان قومیت گفت
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 .نمایند شادمانی احساس زاهدانی شهروندان از بیشتری میزان آن دنبال به و گیرد شکل مطالعاتی های محدده در خاصی

 احساس میزان اوالً که گردد یم دریافت آماری استنباط مدلهای کاربرد گیری نتیجه از گفت؛ توان می بندی جمع یک در

 سطح در شادمانی احساس میزان ،اًیثان است. متوسط حد در یا و پایین ،عام صورت به زاهدانی شهروندان شادمانی

 کالبدی و اجتماعی -اقتصادی سطح رابطه ،ثالثاً است. دار معنی تفاوتی دارایپژوهش مطالعه مورد  گانه پنج یها محدوده

 پیوندی شهروندان شادمانی میزان وانگهی .است چشمگیر و دار معنی ارتباطی دارای ساکنین شادمانی میزان با ها محله

 اقشار بودن تر شادمان این کنونی، پژوهش در که دارد نسکونتشا های محله ماعیاجت و اقتصادی جایگاه با معکوس

 سهم به ؛است داشته تالش کنونی پژوهش ،است شده یاد «فقیرانه شادمانی پدیده» عنوان شهر پایین های محله ساکن

ی  معنادار آزمون و تحلیل در پیشگامی ای گونه ،مکانی – فضایی رویکردی با شادمانی ادبیات تعمیم و ارتقاء در خود

 داشته آماری استنباط های مدل با «فقیرانه شادمانی پدیده» وجود اثبات همچنین شادمانی، ناهمسان فضایی پراکنش

 نماید. فراهم را یا رشته میان رویکرد با جغرافیائی علوم کارشناسان توجه جلب سبب ها یافته این رود، می انتظار .باشد

 – جغرافیائی علوم محوریت با البته و ای رشته میان مقتضی متدلوژی با تکمیلی های پژوهش گردد؛ می توصیه همچنین

 طبعاً که آتی تکمیلی پژوهشهای نتایج و دارد، پیشگامی و آغازین جنبه که پژوهش این نتایج از و گیرد صورت ،فضایی

 شود. گیری بهره شهروندان شادمانی احساس قایتار برای دارد باالتری پذیری تعمیم و عمق
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بعمنا
 آن تعدیل راهکارهای و شهری های ناهنجاری نشینی؛ حاشیه» (.09۱9) نصیری یوسف و فرامرز بریمانی، عیسی، زاده، ابراهیم

 .0۱9-010 صص ،9 شمارة توسعه، و جغرافیا مجلة ،«زاهدان( آباد کریم )موردشناسی

 اقتصادی، ةسرمای نوع سه بررسی» (.0911) دستی وبچ زاده جانعلی حیدر و غالمرضا خوشفر، ،حمید دهقانی، ،فاطمه   زاده، اکبر

 .۱۱-01 صص ،0 ةشمار کاربردی، شناسی جامعه ،«جوانان شادی بر اجتماعی و فرهنگی

 راهبرد ،فصلنام ،(«کرمان شهر مطالعه مورد) شادکامی بر اجتماعی ةسرمای ثیرأت بررسی» (.0910) زارع بهنام و مهدی امیرکافی،

 .11-۱0 صص ،5 ةارشم فرهنگی، و اجتماعی

 ،رابطه بین جهت گیری مذهبی با سرسختی و شادکامی در دانشجویان (.09۱0) دانش ،عصمت و اریشهر ،یدیشه ،مانیپ آزموده، 

 .1۱-01 صص ،۱0 شمارة شناسی،روان

 ،«شادی و هنگیفر ةسرمای بین ةرابط مطالعات فراتحلیل» (.0911) شمسی محمد و محدثه زاده، محرابی ،اسداهلل فرد، بابائی

 .55-01 صص ،9 شمارة شناسی، جامعه و اجتماعی علوم در کاربردی مطالعات

 توسعة ،«تهران شهر محلة 1 ساکنان شادمانی احساس بر شهری فضای تأثیر بررسی» (.0915) پور ملکی سمانه و سوسن باستانی،

 .10-0 صص ،0 شمارة روستایی(،–)شهری محلی

 در ساکنین شادابی حس بر طبیعت نقش بررسی» (.0910) سهیلی الدین جمال و یوسف ،انیمهلب  گرجی ،محمد بهزادپور،

 مجتمع و تهران در اکباتان مجتمع بررسی مورد های نمونه همسایگی؛ روابط بهبود )راهکارهای مسکونی های مجتمع

 .915-900 صص ،9 شمارة شهری، مدیریت ،«قزوین( در مهرگان

 .شهیدی انتشارات ،تهران، شهری طراحی فرایند و نظری بانیم (.09۱5) جهانشاه پاکزاد،

 انتشارات تهران: افالطونی، آرزو و پارسی حمیدرضا ةترجم ،آمریکایی بزر  شهرهای زندگی و مر  (.09۱0) جین جیکوبز،

 .تهران دانشگاه

 ةفصلنام ،«جوانان شادی و فرهنگی ةیسرما» (.091۱) دهقانی حمید و فاطمه اکبرزاده، ،وحید زاده، جانعلی ،رضا غالم فر، خوش

 .011-۱1 صص ،،9۱ ةشمار وارتباطات، فرهنگی مطالعات ایرانی انجمن

 ةروزمر زندگی در تجربی و  نظری رویکردی وشادی: فرهنگ» (.09۱0) گنجی محمد و محمدرضا عابدی، ،علی ربانی، ،رسول ربانی،

 .1۱-۱0 صص ،۱ ةشمار ارتباطات، و فرهنگی مطالعات ایرانی انجمن ةفصلنام ،«اصفهان در خانوار سرپرستان

 شهر در خانوار سرپرستان شادمانی احساس به شناختی جامعه رویکردی» (.0911) گنجی محمد و رسول ربانی، ،علی ربانی،

 .19-91 صص ،0 ةشمار ایران، اجتماعی مسائل ،«اصفهان

 و اجتماعی حمایت متغیرهای حضور در اجتماعی شادابی بر یاجتماع ةسرمای ثیرأت بررسی» (.091۱) احسان خلیلی،  رحمانی

 .001-19 صص ،91 ةشمار ارتباطات، و فرهنگ مطالعات ،«دینداری

 کشورهای در شادی ارتقای بر غیردرآمدی و درآمدی عوامل ثیرأت» (.0910) صرافان فرزانه و مرتضی سامتی، ،همایون رنجبر،

EU»، 15-09 صص ،19 ةشمار کاربردی، اقتصاد. 
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 ویرایش. نشر تهران: سیدمحمدی، یحیی ةترجم ،یجانه و یزشانگ (.091۱) مارشا جان ریو،

 تهران. دانشگاه :تهران ،اجتماعی علوم المعارف یرهدا بر یدرآمد (.0915) باقر ساروخانی،

 نهمهندسی مشاور شهر و خا .زاهدان شهر جامع طرح (.0915) بلوچستان و سیستان شهرسازی وراه  سازمان

 شهری: پذیری زیست» (.0915) نژاد خزائی فروغ و احمد زنگانه، مجتبی، رفیعیان، سیمین، توالیی، محمد، مهرنجاتی، سلیمانی

 .51-11 صص ،0 شمارة شهری، ریزی برنامه جغرافیای های وهشژپ ،«ها شاخص و ابعاد اصول، مفهوم،

 محدوده موردی: ة)مطالع شهری عمومی فضاهای در شادی بر رثؤم عوامل بازشناسی» (.0911) رنجبر احسان و سحر سماواتی،

 .01-9 صص ،11 ةشمار شهری، مطالعات ،«تهران( تاریخی مرکز راه پیاده

 ارتباط باب در پژوهشی وشادی، سرمایه» (.0915) سخایی ایوب و حسین زاده، امامعلی ،سعید سید زاده، حسینی ،مهران زاده، سهراب

 و رفاه و ریزی برنامه ةفصلنام ،«بیدگل( و آران شهر مطالعه: )مورد شادی احساس با فرهنگی و اجتماعی ةسرمای میان

 .051-001 صص ،1۱ ةشمار اجتماعی، ةتوسع

 منطقة موردی: )مطالعة شهری مناطق در زندگی کیفیت ارزیابی» (.0910) زنگانه احمد و افسانه پورمحمدی، فخری علی، شماعی،

 .951-111 صص ،9 شمارة شهری، برنامة جغرافیای های هشپژو ،«تهران( شهرداری 00

 ،«زاهدان( شهر موردی: )مطالعة چندقومیتی شهرهای در شهری فضاهای عملکرد و جنسیت قومیت،» (.0911) امیرحمزه شهبازی،
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 .0۱۱-051 صص ،11 ةشمار ،اجتماعی ةتوسع و رفاه ریزی برنامه ،«تبریز( شهر مطالعه: )مورد نشینان غیرحاشیه

 امیرکبیر. انتشارات تهران: ،یدعم فرهنگ .(0901) حسن عمید،
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 اطلس. :تهران توسلی، عباس غالم ةترجم ،نظم یانپا .(0911) فرانسیس فوکویاما،

 برداشت، تاریخ ،، 278372کد خبر  ،خبرگزاری ایمنا/  1111سال اصلی تا   افسردگی دغدغه (.0910) سیدحسن هاشمی،  زاده قاضی

 11 ساعت -0۱11تیرماه  90

 تحقیقات ةمجل ،«ایران در کار نیروی شادی بر درآمد ثیرأت بررسی» (.0911) منیعی امید و حسین اصغرپور، ،پرویز محمدزاده،

 .05۱-091 صص ،0 ةشمار اقتصادی،

 ،01۱1۱0 خبر: کد ایلنا، خبرگزاری ،بهزیستی سازمان رئیس مشاور و یرانا یشناسجامعه نانجم یسرئ (.0911) کوروش محمدی،

01 / 9 / 11، 11:5۱:1۱ 

 .11-01 صص ،1 ةشمار شناختی، علوم های تازه ،«شخصیت و شادمانی» (.09۱۱) مریم مرادی،

 0915تا  0995 ،مسکن و نفوس عمومی هایسرشمارینتایج تفصیلی  (.0915-0995) ایران آمار مرکز

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=275438
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=275438
https://www.imna.ir/news/278372/افسردگی-دغدغه-اصلی-تا-سال-2020-افسردگی-در-زنان-50-درصد-بیشتر
https://www.imna.ir/news/278372/افسردگی-دغدغه-اصلی-تا-سال-2020-افسردگی-در-زنان-50-درصد-بیشتر
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 اقتصادی عوامل بررسی» (.091۱) پور اناری زاده طاهری جواد و ،مهدی نجاتی، ،جهانگیر بیابانی، ،مژگان معلمی، ،عبدالعلی منصف،

 ،9 ةشمار اقتصادی، ةتوسع و رشد های پژوهش ،«پانل یا آستانه رگرسیون رهیافت منتخب: کشورهای در شادی بر مؤثر

 .1۱-05 صص

 ،«جوانان بین در اجتماعی  یةسرما و شادی بین ةرابط ةمطالع» (.0919) آبادی غیاث زارع فاطمه و محمد گنجی، ،رارهش ،زاده مهدی

 .11-0 صص ،10 شمارة ،جوانان و ورزش یراهبرد مطالعات

 بین در دیشا و گروهی برون اجتماعی ةسرمای بین ارتباط بررسی» (.0911) زاده قاسم داوود و حسن رفیعی، موسوی؛ میرطاهر

 .091-015 صص ،01 شمارة شناسی، جامعه مطالعات ،«تهران شهر شهروندان

 سازی مدل فصلنامة ،«ایران در شادی نابرابری بر نسبی و مطلق فقر ثیرأت ارزیابی» (.0911) کامجو جلیلی پرویز سید و یونس نادمی،

 .10-0 صص ،0 ةشمار اقتصادی،

 ،یتهران یخانوارها سرپرستان یخوشبخت احساس یزانم سنجش :یاجتماع یشناسروان در پژوهش (.091۱) هوشنگ نائبی،

 تهران. دانشگاه اجتماعی، علوم دانشکدة منصورفر، کریم راهنما: استاد ارشد، کارشناسی نامة پایان

 )مورد اطنش احساس بر روانی و اجتماعی عوامل تأثیر بررسی» (.091۱) صالحی نجمه و کریم رضادوست، عبدالحسین، نبوی،

 .11-0 صص ،9 شمارة کاربردی، شناسی جامعه ،«اهواز شهر سالة 00-0۱ آموزان دانش مطالعه:

 11 :انتشار تاریخ بلوچستان، و سیستان گروه جوان، خبرگزاران باشگاه ،کشور ینینش حاشیه شهر یندوم زاهدان (.0911) ابوذر نخعی،

 1۱091۱0 :کدخبر ،0۱ :01 - 0911 مرداد

 با شادمانی بر ثرؤم شناختی جامعه عوامل بررسی» (.091۱) حضرتی سپیده و علی  سید فر، هاشمیان ،شاپور بهیان، ، دونفری وحیدا،
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