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مقدمه 
با وجود گسترش پژوهشهای دو دهة گذشته در حوزة شادمانی ،هنوز مطالعات شادمانی در حوزة برنامهریزی شهری،
بهمثابة مسئلهای مهم به جایگاه الزم نرسیده است ( .)Papachristou, et al., 2019اهتمام به رفع کاستیها برای
شادمانی شهروندان مسئلة بسیار مهمی است ( .)Tofallis, 2020همچنین بر توجه روزافزون به حوزة ادبیات شادمانی
تأکید میشود ()Wang, et al., 2019؛ درحالیکه اهمیت محیط زندگی ،بهعنوان حوزة تخصصی برنامهریزی شهری
برای شادمانی شهروندان بارها گوشزد شده است ( .)Rosas, 2019جیمز 0شادمانی را از هدفهای عمدة زندگی میداند
()Nodding, 2007: 77؛ بنابراین مسئلة شادمانی از چنان جایگاهی برخوردار است که کاهش شادمانی شهروندان،
معادل شکست دولتها پنداشته میشود ()DwiPurnamasari, et al., 2019؛ از اینرو نقش تخصصی برنامهریزان
شهری و شهرسازان در ارتقای شادمانی شهروندان ،همچنین ضرورت شناخت روشمند و برنامهریزی هدفمند ،برای تأمین
و تعادل در پراکنش فضایی شادمانی آشکار میشود .واکاوی اهمیت شادمانی و مسائل و مشکالت مربوط به آن ،در پهنة
کشور نشان میدهد که ایران جزء  01کشور نخست دنیا از لحاظ افسردگی شناخته میشود (محمدی ،)0911 ،اما نتایج
پژوهش اینگلهارت 1نشان میدهد که میزان شادمانی جامعة نمونه ایران در میان  01کشور در رتبة  00است (نائبی،
 .)9 :091۱بر پایة آمارها در ایران حدود  00/5درصد زنها و  00درصد مردها افسردگی دارند که این رقم در  10سال
گذشته دو برابر شده است (قاضیزاده هاشمی)0910 ،؛ درحالیکه شادابی شهروندان ،از مؤلفههای زندگی خوب و از
شالودههای سالمت روان شناخته میشود (آزموده )09۱0 ،و مانع جدی شکوفایی استعدادهای فرعی و توسعه کشور است.
کاهش مشارکت اجتماعی ،واکاوی پراکنش فضایی شادمانی و متغیرهای همپیوند آن (بهمثابة جلوهای از کیفیت زندگی)
در حوزة تخصصی شهرسازی و برنامهریزی شهری است .بحرینی ( )0915به نقل از جیکوب ،جذابیت فضاهای شهری را
سبب شادمانی شهروندان میداند .جکوب ( )09۱0پیادهروهای فعال و سرزنده را که سبب آشنایی و روابط چهره به چهره
و احساس اعتماد میشود ،بر میزان شادمانی شهروندان مؤثر میداند.
جمعیت زاهدان -بهمثابة شهری چندقومی -طی دورة  01ساله ( )0915 -0995از  01.511نفر به حدود  011هزار
نفر رسیده است (سرشماریهای مرکز آمار ایران) و فاصلهاش را با شهر دوم یعنی زابل از  0/5برابر به حدود  ۱برابر
رسانده است ،زاهدان دارای خردهفرهنگهای متفاوت (شهبازی )001 :0911 ،و شهرنشینی سریع و رخنمون یافتن
حاشیهنشینی گسترده (ابراهیمزاده و همکاران )010 :09۱9 ،است .همچنین دومین شهر پر حاشیهنشین کشور (نخعی،
 )0911است که از لحاظ میزان احساس شادمانی ،وضعیتی متفاوت و نیازمند تحلیل و ارزیابی دارد .این پژوهش پیمایشی،
پاسخی به این مهم و تالشی برای گسترش و ارتقای ادبیات شادمانی است .همچنین پاسخهایی برای این سه پرسش
شالودهای یافته است :آیا احساس شادمانی شهروندان در حد خوب و مطلوب قرار دارد؟ آیا پراکنش فضایی شادمانی در
سطح محلههای شهر همگن است؟ آیا سطح اقتصادی ،اجتماعی و کالبدی محلهها میتواند میزان شادمانی شهروندان
ساکن آن محلهها را توضیح دهد و پیشبینیپذیر کند .اهداف پژوهش نیز عبارتاند از :الف) ارزیابی تحلیلی میزان
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احساس شادمانی در میان شهروندان ،ب) تحلیل پراکنش فضایی احساس شادمانی در  ۱0محله که با توجه به جایگاه
اجتماعی – اقتصادی و کالبدیشان در قالب پنج محدودة مطالعاتی تفکیک و تحلیل شدند .ج) تبیین سطح معناداری
رابطة احساس شادمانی شهروندان با وضعیت اقتصادی – اجتماعی و کالبدی محلة زندگی آنها (برحسب محدودههای
پنجگانه از سطح  0یا خیلی باال تا سطح  5یا خیلی پایین).

مبﺎنینظﺮي 
اولین ارزیابی خوشبختی و کیفیت زندگی ،با رویکرد جامع جغرافیایی را دیوید اسمیت ( )0119بوانجام دادد .باالس (:1109
 )91در بخش جغرافیا دانشگاه شفیلد میگوید ،عالقة روبهفزونی برای تحلیل خوشبختی با فاکتورهای ذهنی (پرسشگری
از خود افراد) در حال شکلگیری است .وی ( )Ballas, 2013, 47بعد جغرافیایی -کالبدی و عوامل زمینهای اقتصادی -
اجتماعی را در شادمانی و خوشبختی برجسته میداند و بر فراخوانی پژوهشهای میانرشتهای (جغرافیا ،اقتصاد ،جامعه
شناسی ،برنامهریزی شهری و منطقهای و روانشناسی) که مدتی است آغاز شده و نیز پیوندهای جغرافیا و شادمانی ذهنی
( )Ballas, 2012تأکید دارد .باتی ( )1101باور دارد که پتانسیل بسیار چشمگیری برای علم شهری نوظهور با مباحث
مرتبط با شادمانی مردم وجود دارد .جوشانلو و همکاران ( )1105پیوند تعدیلکنندة ارزشهای افراد را بر رضایت آنها از
زندگی مهم میدانند .برخی نظریهپردازان ،خوشبختی را همسنگ با احساس خوشبختی ذهنی ()Seligman, 2011
میدانند که تابع وضعیت و روند زندگی فرد و بهصورت ویژه ،احساس شادمانی درونی ( Eddigton and Shuman,

 )2015و گرایشهای فرهنگی از جمله خوشبینی ( )Ford et al., 2015است.
داینر و ساه ( )0111شادی را دارای سه بعد اساسی میدانند که عبارتاند از :بعد شناختی ،یعنی نوعی تفکر و پردازش
اطالعات که به ارزیابی مثبت افراد از زندگی در قیاس با گذشته و با زندگی دیگران منجر میشود .بعد عاطفی و هیجانی،
یعنی احساس خوشحالی ،امید به آینده ،دلگرمی و خوشبینی .بعد اجتماعی ،رویکرد فرهنگی ،یعنی افکار و احساسات،
قالبها ،چارچوبها و بهطورکلی عناصر فرهنگی .از شادی تعاریف دیگری نیز شده که به سه دسته طبقهبندی شده است:
تعﺎریف عﺎطفی :این تعاریف در حقیقت شادی مستقیم و بیواسطه را شامل میشوند که شامل احساسات و عواطف
مثبت شبیه لذت و خوشی است که با اظهار تمایالت خود فرد مورد مطالعه قابلدستیابی هستند (.)Ott, 2006: 518
رویکﺮد ﺟﺎمعهشنﺎختی (اﺟتﻤﺎعی) :در این رویکرد ،ساختارهای اجتماعی بر هیجانات از جمله شادمانی مؤثر
تلقی میشوند .ساخت ،نحوة جایابی هر یک از عناصر ،اشیا یا نیروهایی است که کلیت خاصی را شکل میدهند
(ساروخانی.)۱5۱ :0915 ،
تعﺎریف شنﺎختی :در این تعاریف شادی بهعنوان یک تصور ،عقیده و ارزیابی مثبت به کل زندگی تعبیر میشود.
نتیجة آن ،تصدیق شرایط زندگی براساس قیاس با وضعیت گذشته ،وضعیت ایدهآل و قیاس با دیگران است (سامنر،
 .)0110در عصر روشنگری ،ایدة شادمانی بهطور زمینی و کمتر بهصورت آنجهانی رشد یافت .در فرهنگ غربی نیز تأکید
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بر لذت راهی برای شادمانی بوده است ( .)Nodding, 2007: 77چنگ و همکاران ( )1111میان ارزش مسکن و میزان
شادمانی مالکان ارتباط مستقیم قائل هستند.
در ادامه مبانی نظری پژوهش ،به بررسی ادبیات پژوهش پرداخته شده است؛ بهگونهای که مخاطب در آستانة
مرزهای دانش بشری پیرامون موضوع پژوهش قرار گرفته است .سپس بهطور مشخص فرایند پژوهش کنونی شروع شده
است .حاصل تالش نگارندگان ،پس از بررسی منابع خارجی و ایرانی با تأکید بر بهنگامبودن منابع شامل  05منبع فارسی
و  09منبع انگلیسی در قالب جدول ( 0با نهایت تلخیص و موجز) آورده شده است.
ﺟدول.1پﯿشﯿنةپژوﻫﺶشﺎملمشخصﺎتپژوﻫشگﺮان،موضوعپژوﻫﺶ،قلﻤﺮومکﺎنیویﺎﻓتهﻫﺎيپژوﻫﺶﻫﺎ 
پژوﻫشگﺮ
نادمی و جلیلی کامجو0911 ،
منصف و همکاران091۱ ،
سماواتی و رنجبر0911 ،
بابائیفرد ،محرابیزاده و شمسی،
0911
بهزادپور ،گرجی مهلبانی و
سهیلی0910 ،
رنجبر ،سامتی و صرافان0910 ،
شماعی ،فخری پورمحمدی و
زنگانه0910 ،
سلیمانی مهرنجاتی و همکاران،
0915
فتاحی ،کرمی و محمدیراد،
0915
عباسزاده ،قاسمزاده و صالح،
0915
باستانی و ملکیپور0915 ،
نبوی ،رضادوست و صالحی،
091۱
اکبرزاده و همکاران0911 ،
امیرکافی و زارع0911 ،
ربانی ،ربانی و گنجی0911 ،

Yanjianga, et ak., 2020

یﺎﻓتهﻫﺎيپژوﻫﺶ

مبتنی بر فلسفة لذت و رنج بنتام ،لذت را برابر شادی و رنج را برابر فقر دانستند و به ارزیابی تأثیر فقر نسببی ببر نبابرابری شبادی «در اقتصباد
ایران» پرداختند و نتیجه گرفتند فقر مطلق و نسبی تأثیر مثبت و معناداری بر نابرابری شادی در جامعة ایران داشته است.
اثر هشت متغیر بر شادی با استفاده از داده های پانل برای  011کشور در بازة  1115تا  ،1100بررسی شبد .براسباس نتبایج پبژوهش ،رابطبة
شادی با درآمد سرانه ،سالمت ،مصرف ،مثبت و با نابرابری درآمد ،تورم و بیکاری منفی است ،امبا ببا افبزایش نبابرابری درآمبد ،تبأثیر درآمبد
سرانه کاهش مییابد.
عوامل مؤثر بر شادی را براساس روش پیمایشی «محدودة پیادهراههای مرکز تهران» بررسی کردند و میبانگین احسباس شبادی ببر مبنبای
روش وینهوون شهروندان تهرانی را  5/1از  01بهدست آوردند.
نتیجة فراتحلیل «روی  ۱پژوهش ایرانی و خارجی معتبر طی سالهای  09۱0تا  »0915نشبان داد کبه ضبریب تبأثیر سبرمایة فرهنگبی ببر
شادی معادل  1/911و در حد متوسط ارزیابی میشود.
«مجتمع اکباتان تهران و مهرگان قزوین» را مطالعه و نشان دادند ،محوطة باز مجتمعهای مسکونی بهعنوان بستر و فضای گبردهمآورنبده،
سبب تعامالت اجتماعی و شادمانی بیشتر ساکنان میشود.
نتایج پژوهش «در  1۱کشور عضو اتحادیه اروپا» ،بیانگر اثر مثبت درآمد (تا سطح خاص) ،امید به زنبدگی و ثببات سیاسبی ببر شبادی و اثبر
منفی  HIVو درآمد زیر  01درصد متوسط جامعه بر میزان شادمانی است.
«متطقة  00شهرداری تهران» را بهدلیل ارزیابی کیفیت زندگی مطالعبه کردنبد و نتیجبه گرفتنبد کبه ابعباد اقتصبادی ،اجتمباعی و کالببدی
بهترتیب  5۱درصد 59 ،درصد و  0۱درصد ارزیابی شدند و در حد متوسط هستند.
در پژوهشی بنیادی ،بر توافق جهانی دربارة ضرورت تبیین کیفیت زندگی و زیستپذیری شهری و توافق نداشتن درببارة اصبول و معیارهبا و
شاخصهای آن تأکید کردند.
نتایج رگرسیون چندگانة «دادههای کارگاههای صنعتی شهرستان کرمانشاه» نشان می دهبد ،متغیرهبای بهبرهوری ،تعبداد فرزنبد ،سبالمت
روحی ،عالقه به کار و خوشبینی با شادی ارتباط مثبت و میزان درآمد ماهیانه ارتباط منفی و معناداری با شادی دارد.
میزان شادی «دانشجویان دختر دانشگاه تبریز» را بررسی کردند و نتیجبه گرفتنبد کبه در حبد متوسبط رو ببه باالسبت و اشبکال سبرمایه
(اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی) رابطة معناداری با شادی دارند.
تأثیر فضای شهری بر احساس شادمانی «ساکنان  1محلة شهر تهران» را تحلیل کردند و دریافتند رابطبة معنباداری میبان فضبای شبهری
غنی با احساس شادمانی افراد وجود دارد.
«دانشآموزان  00تا  0۱ساله اهواز» را مطالعه کردند و دریافتند که بین احساس نشاط و متغیرهای عزتنفس ،احسباس محرومیبت نسببی،
شبکة روابط اجتماعی ،اعتماد اجتماعی و احساس ناامنی ،رابطة معناداری وجود دارد.
در مطالعة «دانشجویان دانشکدة روانشناسی و علوم اجتماعی تهران مرکز» ،دریافتند که میزان شادی در حبد متوسبط اسبت و متغیبرهبای
سرمایة اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی مهمترین تبیینکنندههای شادی هستند.
با مطالعة «جمعیت  0۱سال و باالتر کرمان» نشان دادند که متغیرهای شبکة اجتماعی قوی ،شببکة مشبارکت مبدنی ،حمایبت اجتمباعی و
احساس تعلق ،اثر معناداری بر شادکامی دارند و سرمایة اجتماعی نیز مهم است.
طی مطالعة نمونهای «سرپرستان خانوار در اصفهان» دریافتند که برخورداری از حقوق شهروندی ،سبرمایة اجتمباعی ،رضبایت از امکانبات و
درآمد با احساس شادی سرپرستان خانوار همبستگی مستقیم دارد.
مطالعة مهاجران محروم از زمین «در شهرهای چین» نشان میدهد ،با وجود کیفیت زنبدگی پبایین و تبأمین اجتمباعی پبایینتبر ،احسباس
شادی معادل دیگر شهروندان دارند؛ چراکه خود را با جوامع تنگدست روستایی یا همسبایگان ببا شبرایط زنبدگی مشبابه خودشبان مقایسبه
میکنند ،نه با اقشار عادی یا باالی شهر.

 166

شهبﺎزيوﻫﻤکﺎران:پﺮاکنﺶﻓضﺎیی«ﻓقﺮشﺎدي»وتبﯿﯿن«پدیدهشﺎدمﺎنیﻓقﯿﺮانه»...

ادامهﺟدول.1پﯿشﯿنةپژوﻫﺶشﺎملمشخصﺎتپژوﻫشگﺮان،موضوعپژوﻫﺶ،قلﻤﺮومکﺎنیویﺎﻓتهﻫﺎيپژوﻫﺶﻫﺎ
پژوﻫشگﺮ
Zheng, et al., 2020

Cheng and Zhiming, 2020

Dang, et al., 2020

Tofallis, 2020

Olmo, et al., 2020

Wang and Mao, 2020

Moeinaddini, et al., 2020

Chaoying, et al., 2019
Papachristou and Casals,
2019
Musa, 2018

Nguyen, et al., 2016

DwiPurnamasar, et al.,
2016

یﺎﻓتهﻫﺎيپژوﻫﺶ

در پژوهشی پیمایشی «در نواحی شهری چین» طی سالهای  1100تا  ،1109رابطة مثبت متغیر مالکیت خانبه و احسباس خوشببختی (ببا
وجود تفاوتهایی در خانوادهها) را تأیید کردند.
در پژوهشی با عنوان ثروت ،مسکن و خوشبختی با بررسی سه مرحلة دادههای پنل نظرسنجی مالی «خانوارهای چینی» دریافتند کبه میبان
نابرابری ثروت و مسکن و میزان شادی همبستگی معکوسی است.
پژوهش «در نواحی شهری چین» نشان می دهد ،درآمد در مقیاس فردی بهطور مثبت ببر میبزان شبادی تبأثیر مبیگبذارد .ببا ایبن حبال،
شاخص متوسط دستمزد در سطح شهر رابطة کمی با خوشبختی دارد.
شادمانی «در  051کشور» را تحلیل و با تکیه بر شش عامل ،راهکارهایی برای سیاستگذاران ارائه کرد کبه آنهبا بایبد ببر بهببود وضبعیت
اقشاری متمرکز شوند که کمترین میزان شادمانی را نشان میدهند.
«طبقهبندی خانوارها که توسط دولت کلمبیا» انجام شده را نقد کردند و نتیجه گرفتند ،قشربندی اجتماعی ،تنهبا  01درصبد کیفیبت زنبدگی
را توضیح میدهد .عامل اصلی ،ایمنی محله و ایمنی شخصی است ،اما در اقشار بسیار پایین ،متغیر هزینه هبای مصبرف ببا کیفیبت زنبدگی
ارتباط مستقیم دارد.
در پژوهشی تجربی در «شهر بیجینگ چین» دریافتند ،بهبود روابط اجتماعی و محیط فیزیکی محله در افزایش رضبایت از زنبدگی ببهویبژه
برای مرد سرپرست خانوار و بهبود عملکرد شبکة دسترسی ،ایمنی بیشتر و تعامالت بیشبتر میبان همسبایگان ببرای زن سرپرسبت خبانوار،
مؤثر است
0
در پژوهش دربارة « ۱1هزار شهروند در  001شهر اروپا با آمار یورو استات  »1105با استفاده از پرسشبنامة شبادی آکسبفورد  ،نشبان دادنبد،
 00مورد از  11آیتم پرسشنامة شادی آکسفورد ارتباط ضعیفی با خوشبختی شبهروندان دارد ،امبا پبنج متغیبر نقبش مهمبی دارنبد ،احسباس
امنیت ،رضایت از خدمات بهداشتی درمانی ،رضبایت از وضبعیت خیاببانهبا و سباختمانهبا در محلبه ،رضبایت از حمبلونقبل عمبومی و
دردسترسبودن مغازههای خردهفروشی.
در پژوهشی با  111۱نفر از سراسر چین دریافتند که زمان رفتوآمد با میزان شادی شهروندان ارتبباط دارد و در شبهرهای ببزر تبابآوری
مردم به زمان رفتوآمد بیشتر است.
در پژوهش خود دریافتند مکان زندگی ما بر همة جنبههای زندگی ،از جمله خوشبختی ما تأثیر دارد؛ بنبابراین بایبد در برنامبهیبزی و طراحبی
شهرها مدنظر باشد.
در پژوهشی «در پوتراجایا مالزی» نتیجه گرفتند که بهزیستی زیست محیطی و بهزیستی انسان یا به عبارتی سطح شادی جامعبه ببه سبطح
موجود توسعة پایدار شهری بستگی دارد.
پژوهش در «سلت لیک کالیفرنیا» ،بیانگر این بود که توزیع فضایی « 1/۱میلیون توئیت ها» ارتباط توئیتهبای شبادی را ببا رژیبم غبذایی و
فعالیت فیزیکی تحلیل کردند و نتیجه گرفتند که  19درصد با شادی ۱9 ،درصد با الگوی غذایی و  ۱5درصد ببا فعالیبت فیزیکبی سبازگاری
دارند.
در بخش برنامهریزیشهری -منطقهای دانشگاه براجایا ،خوشبختی فقرا و بیغولهنشبینان را «در شبهر ماالنبگ انبدونزی» بررسبی کردنبد و
دریافتند که شاخص شادی ،در مرکز اصلی شهر  1/11و در حاشیة شهر  1/55بوده است.

منبع :نگارندگان

جمعبندی مستندات پیشینه نشان میدهد ،از جهت متدلوژیک ،شادمانی به دو صورت عینی و ذهنی قابلشناخت،
ارزیابی و تحلیل است .میان احساس شادمانی و جایگاه اقتصادی افراد رابطة معناداری دیده میشود ،اما مواردی از نقض
این دیدگاه در یافتهها و پژوهشهای دیگران از جمله در سال  1111در چین دیده شده است .همچنین آشکار مشخص
شد که ورود علوم جغرافیا و برنامهریزی شهری و شهرسازی به حوزة ادبیات شادمانی هم از دیدگاه تخصصی علوم
جغرافیا و هم از دیدگاه میانرشتهای رو به گسترش است.

1. Oxford Happiness Questionnaire
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شکل.1مدلمفهومیپژوﻫﺶ 
منبع:نگﺎرندگﺎن 

روشپژوﻫﺶ 
این پژوهش کاربردی و تحلیلی -توصیفی و از لحاظ گردآوری داده،ها پیمایشی با پرسشنامة بستة محققساخته است.
جامعة هدف ،جمعیت  05ساله و بیشتر زاهدان یعنی  ۱۱1هزار نفر از کل جمعیت  511هزارنفری زاهدان (مرکز آمار ایران
 )0915بودند .حجم نمونه براساس مدل کوکران  9۱0واحد بود که به روش تصادفی دومرحلهای نمونهگیری شد .در
مرحلة اول  ۱0محله بهصورت قضاوتی و کمک متخصصان ،بر مبنای وضعیت اجتماعی -اقتصادی و کالبدی محلهها (با
هدف پوشش آماری بهتر) انتخاب شدند.
مدلهای تحلیل دادهها بر مبنای نرمالیتی دادهها و مقیاس آنها ،با مدلهای ناپارامتریک ،کولموگروف  -اسمیرنف،
شاپیروویلک ،تست نشانه ،تست فی U ،مانویتنی ،کروسکال والیس ،کایدو و جدول متقاطع انجام شد .روایی فرم و
محتوای ابزار تحقق از سوی استادان و خبرگان تأیید شد .پایایی آن نیز براساس محاسبات آلفای کرونباخ در  SPSSبرای
 ۱آیتم بعد احساسی  ۱0درصد ،برای  ۱آیتم بعد شناختی  ۱۱1درصد ،برای  9آیتم بعد اجتماعی  ۱05درصد ،برای  5آیتم
بعد فضایی -کالبدی  111درصد .محاسبه شد.
محلهﻫﺎ 
پنجگﺎنة 
سطحبندي 

روش

کل  ۱0محلة فوق ،با دو روش کیفی و کمی (که هر دو روش به نتیجة کامالً سازگار با هم رسیدند) در قالب پنج سطح
سلسلهمراتبی (خیلی باال ،باال ،متوسط ،پایین ،خیلی پایین) تفکیک شدند .با ذکر این نکته که عمدتاً بر محدودههای
عرفی و محلی تکیه شد ،نه بر محدودههای مندرج در طرح جامع شهر زاهدان .به این اعتبار مرحلة اول به این ترتیب کار
شده است :الف) در گام اول (کیفی و عام) ،با نظرسنجی از بنگاههای امالک ،استادان دانشگاهی محلی و مشاهدة
مشارکتی خود نگارندگان ،بر پایة وضعیت اقتصادی ،اجتماعی و کالبدی و فضایی محلههای مورد نظر ،همة  ۱0محلة
فوق به  5سطح سلسلهمراتبی (از خیلیباال تا خیلیپایین) تفکیک شدند (جدول  1و شکل .)1
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محلهﻫﺎيمطﺎلعﺎتیبﺮمبنﺎيموقعﯿتکﺎلبدي،اقتصﺎدي–اﺟتﻤﺎعی(انتخﺎبقضﺎوتیخبﺮگﺎن+تحلﯿلکﻤی) 
ﺟدول.6ردهبندي 
سطحبنديمحدوده 

سطح  ،0خیلی باال
سطح  ،1نسبتاً باال
سطح  ،9متوسط
سطح  ،۱نسبتاً ضعیف
سطح  ،5خیلی ضعیف

شنﺎختهشدهمﯿﺎنشهﺮوندان) 

نﺎممحله(نﺎمواقعیوقدیﻤیمحلهیﺎنﺎمعﺮﻓیو
بلوار معلم ،بلوار بزرگمهر ،بلواردانشگاه
خیام ،جمهوری ،شریعتی ،دانشجو ،بهشتی ،دانش ،زیباشهر ،امیرالمؤمنین ،مولوی
فلکة شرکت نفت ،باقری ،طباطبایی ،انقالب ،رازی ،مصطفی ،جادة فرودگاه ،قلنبر ،امیرمعز ،کوی قدس،
خیام ،پاستور ،ثاراهلل ،مزاری ،مهتاب ،امیرکبیر ،مهرشهر ،باقری ،پرستار ،مدرس
سعدی ،امام خمینی (باغ سید احمد) ،مرادقلی ،چمران ،بابائیان ،جامجم  ،هیرمند ،ولیعصر
کشاورز ،قاسمآباد ،کریمآباد ،شیرآباد

منبع :نگارندگان

آزمﺎییشده 

پنجگﺎنةشهﺮزاﻫدانبﺮمبنﺎينظﺮخبﺮگﺎنوتأیﯿد بﺎتحلﯿلﻫﺎياستنبﺎ آمﺎريوراستی
شکل.6نقشةسطحبندي 
منبعنقشةپهنهبندي:نگﺎرندگﺎن،نقشةپﺎیه:طﺮحﺟﺎمعشهﺮزاﻫدان 

ب) در گام دوم (کمی -آماری) از شاخصهای اجتماعی (نرخ باسوادی ،بعد خانوار) و شاخصهای اقتصادی (نرخ
اشتغال مادر خانواده ،نوع خودرو و مدل خودرو) بهرهگیری شد .نتایج راستیآزمایی و دقت متدلوژیک سطحبندی پنجگانة
فوق ،با شاخصهای نرخ باسوادی ،بعد خانوار ،نرخ اشتغال مادران ،مالکیت خودرو (نوع و مدل خودرو) ،کامالً منطبق با
گام اول و تأیید شد .پس از انتخاب قضاوتی  ۱0محله ،به نمونهبرداری تصادفی ساده در داخل هر محدوده مبادرت شد.
شکل  9ارزیابی شاخصهای اجتماعی -فرهنگی را نشان میدهد؛ شاخص سواد (درصد سرپرستان خانوار در هر محله که
تحصیالت عالی دارند) آشکارا با سطحبندی توسط نگارندگان انطباق فراوانی دارد .به این اعتبار که نتایج تحلیل آماری
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پژو 

نشان میدهد این شاخص برای سطوح ردة اول تا پنجم از  91درصد در سطح اول به  1/9درصد در سطح پنجم کاهش
مییابد .درصد خانوارهای دارای  ۱فرزند و بیشتر نیز بهمثابة شاخص توسعهیافتگی و تراز فرهنگی از  01درصد در
محدودة سطح اول به  51درصد در محدودة سطح پنجم میرسد (شکل .)9

پنجگﺎنهزاﻫدانبﺮپﺎیهشﺎخصﻫﺎياﺟتﻤﺎعی(خﺎنوارﻫﺎيداراي0ﻓﺮزندوبﯿشتﺮوشﺎخصتحصﯿالتعﺎلی) 
شکل.6نقشهسطحبندي 
منبع:نگﺎرندگﺎن 

شﺎخصﻫﺎ 

متﻐﯿﺮﻫﺎو

برای گردآوری دادههای مورد نیاز 9۱ ،سؤال بسته و باز گنجانده شد (دارای مقیاسهای اسمی ،رتبهای ،ترتیبی و نسبی)
شامل هشت گویة اطالعات فردی (زمینهای) ،هفت گویه برای اطالعات اقتصادی (مستقیم و غیرمستقیم) ،پنج گویه
برای رضایت از وضعیت کالبدی محله (فضای سبز ،تاسیسات و تجهیزات شهری) ،هفده گویه برای ارزیابی احساس
شادمانی ،دلگرمی ،افتخار ،تعامل اجتماعی با خانوادهها ،همسایهها و محله ،دستیابی به آرزوها ،رضایت از خانواده،
همسایهها ،تفریح ،کنترل زندگی ،تسلط عصبی ،آرامش ،راحتی ،رضایت کلی از زندگی ،تغذیه و غیره .نگارندهگان پس از
مطالعات اکتشافی و تعامل با استادان روانشناسی و جامعهشناسی (پژوهشگری) پرسشنامة شادی آکسفور ( happiness

 )oxford inverntoryرا دریافت کردند و مدنظر قرار دادند ،با وجود اینکه انتظار میرفت برای پژوهش کنونی مکفی و
مناسب باشد ،در فرایند تهیة ابزار مناسب برای گردآوری اطالعات و با توجه به اهمیت روایی ابزار گردآوری اطالعات،
متغیرها و گویهها ،تغییرات عمیق توأم با بازنویسی پرسشنامه داشت؛ زیرا پرسشنامة فوق برای جامعهای نسبتاً همگن و
امروزی و مدرن تهیه شده است؛ از اینرو ،برای جامعهای مانند شهر زاهدان که ترکیبی نامتجانس از قومیتها ،ملیتها
(مهاجران افغانستانی) و خردهفرهنگهای متفاوت دارد ،مناسب نیست؛ بنابراین از پرسشنامة شادی آکسفورد در حد گرفتن
ایده و برداشت پارهای پرسشها بهره گرفته شد ،اما کار تنطیم پرسشنامه به دوش نگارندگان افتاد .و پرسشنامه کاربردی
سازگار با جامعه هدف یا پرسشنامه محقق ساخت () Researcher madeتهیه گردید.
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محدودهمطﺎلعﺎتی:زاهدان مرکز استان و در سال  15حدود  5۱۱هزار نفر جمعیت (مرکز آمار ایران )0915،داشت.
این شهر دارای بافت قومی (بلوچ ،فارس و سایر اقوام) است .زاهدان دارای  5منطقه شهری است که جمعیت  ۱منطقه
بین  10تا  005هزار نفر و منطقه  9حدود  001هزار نفر است.
یﺎﻓتهﻫﺎي پژوﻫﺶ :بر مبنای ویژگیهای دموگرافیک ،در مجموع از کل  9۱0نمونه 5۱ ،درصد مرد 00 ،درصد

متأهل ،حدود  01درصد فارس 91 ،درصد بلوچ 1 ،درصد افغان .بودهاند .از نظر مالکیت خودرو 15 :درصد خانوارها فاقد
خودرو و  51درصد دارای خودروی شخصی بودند .ضمناً حدود  11درصد دارای پراید 90 ،درصد دارای پژو و سمند۱/9 ،
درصد دارای خودروی مدل باال (جمعاً  00درصد) .همچنین به لحاظ مسکن ،حدود  91درصد نمونهها مستأجر و 05
درصد مالک بودند .ساکنان  ۱0محله مورد مطالعه بر مبنای روش گفته شده (جدول  )1در پنج سطح اقتصادی –
اجتماعی و کالبدی تفکیک شدهاند .شامل 1( :درصد در سطح خیلی پایین 91 ،درصد در سطح پایین 01 ،درصد در سطح
متوسط 19 ،درصد در سطح باال 01 ،درصد در سطح خیلی باال).
تحلﯿلوضعﯿتنﺮمﺎلﯿتیدادهﻫﺎ:برای تحلیل دادهها ،اولین گام ،محاسبه نرمالیتی توزیع دادهها است (جدول .)9
از آنجا که توزیع دادهها نرمال نمیباشد .لذا مدلهای استنباط آماری باید متناسب دادهها با توزیع غیر نرمال تعیین گردد.
دادهﻫﺎبﺎمدلشﺎپﯿﺮو-ویلکومدلکولﻤوگﺮو -اسﻤﯿﺮنو (تصحﯿحشده) 
ﺟدول.6سنجﺶنﺮمﺎلﯿتیتوزیع 

شﺎپﯿﺮو–ویلک 
درجه آزادی
سطح معناداری
9۱5
1/111

آمار
1/۱0۱

(aکواموگﺮو –اسﻤﯿﺮنف) 
آمار
درجه آزادی
سطح معناداری
911
9۱5
1/111

آزموننﺮمﺎلﯿتی 
a.با تصحیح معناداری لیلیفورس


تحلﯿل رابطه شﺎدمﺎنی و ﺟنسﯿت :ارتباط جنسیت و میزان شادمانی با مدل ناپارامتریک  Uمانویتنی (جدول
 ،)۱همچنین با مدل فی 0و ویکرامرز 1که ویژه دادههای اسمی است واکاوی گردید (جدول  .)5یافتهها ،نشانگر سطح
معناداری  1/11است و چون باالتر از  1/15است؛ بیانگر فقدان ارتباط میان جنسیت شهروندان و میزان احساس شادمانی
است.
ﺟدول.0ارزیﺎبیارتبﺎ

مﯿﺎنمتﻐﯿﺮﺟنسﯿتومتﻐﯿﺮمﯿزانشﺎدمﺎنی،بﺎمدلنﺎپﺎرامتﺮیکUمﺎنویتنی 

 aآمارههای آزمون
آیا در کل احساس شادی و خوشحالی دارید؟
000۱5/5
 Uمان ویتنی
 Wویلکاکسون
91۱00/5
-0/100
Z
سطح معنی داری دو طرفه
1/111
a.متغیر گروهبندی جنسیت

جمع رتبهها
۱1111/5
9۱۱00/5

رتبهها
فراوانی
111
011
9۱0

رتبه میانگین
111/9
۱9/01

جنس
مرد
زن
جمع

آیا شما در کل احساس
شادی وخوشحالی دارید؟



1. Phi
2. Cramer's V
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ﺟدول.6ارزیﺎبیارتبﺎ مﯿﺎنمتﻐﯿﺮﺟنسﯿتومﯿزانشﺎدمﺎنی،بﺎمدلهﺎينﺎپﺎرامتﺮیک«ﻓی»و«کﺎمﺮز»V

بﺮآوردسطحمعنﺎداري
1/055
1/055

سنجهﻫﺎيمتقﺎرن


ﻓﺮاوانی
1/0۱۱
1/0۱۱
9۱0

مدل فی
مدل وی -کرامرز

متغیر با دادههای اسمی در متغیر با داده هاای اسمی
تعداد دادههای معتبر

محلهﻫﺎ :
ﻫﻤسﺎیگﺎنبﺎتوﺟهبهسطحاقتصﺎدي-اﺟتﻤﺎعیوکﺎلبدي 

تحلﯿلرضﺎیتاز

نتایج روش جدول متقاطع که جهت اجتناب از افزایش حجم مقاله آورده نشد؛ آشکار نمود 1۱ .درصد ساکنان محلههای
سطح یک شهر زاهدان (بلوار دانشگاه ،بلوار بزرگمهر و بلوار معلم) از همسایگان خود در حد زیاد تا خیلی زیاد اعالم
رضایت داشتند .این در حالی است که  10درصد ساکنان محلههای سطح پنج یعنی محلههای سطح پایین شهر زاهدان
(کریم آباد ،شیرآباد ،کشاورز) از همسایگانشان در حد زیاد تا خیلیزیاد اعالم رضایت داشتند .این نتایج بامدل استنباط
آماری ناپارامتریک کروسکال والیس که مناسب دادههای با توزیع غیر نرمال هست؛ آزمون گردید (جدول  )0و در سطح
معناداری  1/111مورد تأیید واقع شد.
آمﺎرهﻫﺎيآزمونکﺮوسکﺎلوالﯿسبﺮايتحلﯿلرابطهمحلهﻫﺎيزندگیومﯿزانرضﺎتازﻫﻤسﺎیگﺎن
ﺟدول .9

ازﻫﻤسﺎیگﺎنخودچهمقداررضﺎیتدارید؟
59/199
۱
1/111

پنجگﺎنه
محدودهﻫﺎي 

متﻐﯿﺮگﺮوﻫبندي–
کای دو
درجه آزادی
سطح معناداری



تحلﯿل ارتبﺎ مﯿزان شﺎدمﺎنی و متﻐﯿﺮ سن :علیرغم اینکه انتظار میرفت؛ میزان شادمانی نسل جوان در
قیاس با میانسال تفاوت معناداری داشته باشد نتایج تحلیل با مدل ناپارامتریک کروسکال والیس در جدول  1نشان داد؛
متغیر سن و میزان شادمانی ،دارای ارتباطی معنیدار نیست.
ﺟدول.1ارزیﺎبیارتبﺎ

رتبهمﯿﺎنگﯿن 
01۱/91
010/91
01۱/11

تعداد 
1۱0
00۱
90

مﯿﺎنمتﻐﯿﺮقومﯿتومﯿزانشﺎدمﺎنی،بﺎمدلنﺎپﺎرامتﺮیککﺮوسکﺎلوالﯿس 
سن 
05-11
10-۱1
۱0-01

 -سن -متغیر گروه بندیb.تست کروسکال والیس -



آیﺎاحسﺎسشﺎدمﺎنیدارید؟
1/100
1
1/10۱

a,b

آمﺎرهﻫﺎيآزمون

شاخص کای دو
درجه آزادی
سطح معنی داری

a.

تحلﯿلمﯿزانشﺎدمﺎنیشهﺮوندان:بر پایه یافتهها (جدول  )۱شاخص میزان شادمانی  19درصد شهروندان ،کم
تا خیلیکم و  ۱1درصد نیز در حد متوسط است ،به عبارتی میزان شادمانی  05درصد شهروندان مورد مطالعه ،در حد
خیلیکم تا متوسط است .و  9۱درصد هم احساس شادمانیشان را زیاد تا خیلیزیاد میدانند .دادههای جدول  1با «مدل
ناپارامتریک نشانه» ( )sign testآزمون و یافتهها (جدول  )1نشان میدهد؛ میانگین شادی شهروندان بر مبنای طیف 5
گزینهای لیکرت « 9یعنی متوسط» است از این رو ،پایین بودن احساس شادمانی با خطای معادل  1/111تأیید گردید.
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ﺟدول.8ارزیﺎبیمﯿزانشﺎدمﺎنیشهﺮوندانزاﻫدانیبﺮپﺎیهطﯿف6گزینهايلﯿکﺮت 
ﺟﻤع
9۱0
 011درصد

خﯿلیزیﺎد
۱1
01/1

میانگین خطای استاندارد
1/150۱

متوسط
009
۱1/1

زیﺎد
11
19/9

میانگین
9/0

انجراف معیار
0/0055

کم
۱۱
01/۱

خﯿلیکم
۱1
01/1

فراوانی
9۱0

پﺎسخ
فراوانی
درصد

آمارههای محاسبه شده
میزان کلی احساس شادی پاسخگویان

ﺟدول.9نتﺎیجآزمونﻓﺮضﯿهاول(،مﯿزانشﺎدمﺎنیدرﺟﺎمعهﻫد )بهوسﯿلهمدلنﺎپﺎرامتﺮیکنشﺎنه

مﯿﺎنه.محﺎسبه.شده-متﻐﯿﺮمﯿزاناحسﺎسشﺎديوخوشحﺎلیپﺎسخگو
1/011
1/111

آمﺎرﻫﺎيآزمونتستنشﺎنه
Z

سطح معنی داری دو دامنه



تحلﯿل پﺮاکنﺶ ﻓضﺎیی شﺎدمﺎنی در سطح محدوده مطﺎلعﺎتی :در راستای هدف دوم تحقیق ،مبادرت به
آزمون و ارزیابی وضعیت پراکنش فضایی میزان احساس شادمانی شهروندان ،گردید .نتایج آزمون (مدل ناپارامتریک
کروسکالوالیس ب ویژه دادههای دارای توزیع غیرنرمال) با سطح خطای  1/111نشان داد که توزیع فضایی احساس
شادی به گونه معناداری در سطح محدوده مطالعاتی متفاوت است (جدول  .)01گو اینکه تا این مرحله از پژوهش هنوز
مشخص نگردیده که این عدم همگنی احساس شادمانی ناشی از چه عواملی هست.
ﺟدول.11آمﺎرﻫﺎيارزیﺎبیمﯿزانشﺎدمﺎنیدرﺟﺎمعهﻫد بهوسﯿلهمدلنﺎپﺎرامتﺮیککﺮوسکﺎلوالﯿس 
ab

نتﺎیجآزمونکﺮوسکﺎلوالﯿس
«کای دو»
10/090
درجه آزادی
۱
برآورد سطح معنی داری
1/111
آزمون کروسکال والیس میزان شادی شهروندان a-
متغیر گروهبندی – محدودههای پنجگانه b-

محلهﻫﺎ 
سطحبندي 

مﯿﺎنگﯿنرتبه  ﻓﺮاوانی  
محدوده 0
9۱
0۱1/10
میزان احساس
محدوده 1
۱۱
051/11
شادی
محدوده 9
1۱
001
پاسخگویان
محدوده ۱
005
011/90
محدوده 5
9۱
11۱/10
جمع محدودهها
9۱1

پنجگﺎنه 
محدودهﻫﺎي 

تحلﯿلارتبﺎ شﺎدمﺎنیشهﺮوندانبﺎسطحبندياقتصﺎدي–اﺟتﻤﺎعی،کﺎلبدي

برای واکاوی ارتباط احتمالی میان متغیر شادمانی و متغیر سطحبندی فوق ،از مدل کای دو بهرهبرداری گردید .نتیجه
آزمون با مدل کایدو (جدول  )00بیانگر معنیدار بودن این ارتباط با سطح خطای  1/111است .باید توجه گردد که
علیرغم اثبات معناداری ارتباط دو متغیر باال ،لیکن نوع ارتباط «مستقیم یا معکوس» هنوز آشکار نگردیده است.
یدارشﺎديشهﺮوندانبﺎموقعﯿتاقتصﺎديواﺟتﻤﺎعی-کﺎلبديبﺎمدلکﺎيدو 
ﺟدول11نتﺎیجآزمونﻓﺮضﯿهسوموارتبﺎ معن 
احسﺎسشﺎدمﺎنیوخوشحﺎلیپﺎسخگو
کداممنظقهشهﺮک
a 1۱9/505
a ۱0/150
5
5
1/111
1/111
–  aصفر سلول ( 1/1درصد) دارای فراوانی مورد انتظار کمتر از صفر هستند .حداقل فراوانی مورد انتظار سلول  0۱/9بوده است.

کای دو
درجه آزادی
برآورد سطح معنی داری
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پنجگﺎنه 
محدودهﻫﺎي 

واکﺎويپﯿوند«مستقﯿمیﺎمعکوس»مﯿﺎنمﯿزانشﺎدمﺎنیشهﺮوندانوسطحبندي

بر مبنای برداشت عام ،و با توجه به اکثر منابع در پیشینه تحقیق ،به صورت مفروض و بدیهی بیان گردیده که میزان
شادمانی شهروندان ارتباط مستقیمی با وضعیت اقتصادی و اجتماعیشان دارد .در این پژوهش برای تشخیص نوع ارتباط
میان این دو متغیر یک از روشهای مناسب و در عین حال معتبر بهرهگیری از «روش جدولمتقاطع »0است .بر پایه نتایج
«روش جدولمتقاطع» (جدول  ،)01درصد یا نسبت ساکنان محدودههای پنجگانه که گفتهاند ،میزان احساس شادمانیشان
«باال یا خیلی باال» است؛ به این ترتیب است .در محدوده سطح یک یا خیلی باالی شهر زاهدان معادل  19/5درصد ساکنان
و در محدوده سطح دو یا نسبتاً باالی شهر زاهدان معادل  1۱/5درصد ساکنان احساس شادمانیشان را زیاد تا خیلی زیاد
میدانند .در حالی که در محلههای سطح چهار یا نسبتاً پایین شهر زاهدان شاخص میزان شادمانی ،معادل  ۱0درصد و برای
ساکنان محدوده خیلی پایین شهر (سطح پنج یا پایینترین سطح) معادل  05درصد هست .به اعتبار این نتایج ،میتواند ادعا
گردد؛ ارتباط دو متغییر فوق (احساس شادمانی شهروندان و متغیر جایگاه اقتصادی – اجتماعی و کالبدی محله زندگی آنها
معکوس است .به این اعتبار «رابطه معکوس میان سطح اقتصادی و اجتماعی محدودهها و میزان احساس شادمانی ساکنان
محلهها» زمینه را برای اثبات وجود «پدیده شادمانی فقیرانه» فراهم نموده است.
دادهﻫﺎيﻓﺮضﯿهتوزیعﻓضﺎییشﺎدمﺎنیدرﺟﺎمعهﻫد بهوسﯿلهﺟدولمتقﺎطع 
ﺟدول16نتﺎیجتحلﯿل 

ﺟﻤع
9۱
011
005
011
1۱
011
۱۱
011
9۱
011
91
011
9۱5
011

متﻐﯿﺮمﯿزانکلیاحسﺎسشﺎديپﺎسخگویﺎن
خﯿلیزیﺎد
01
11/۱
00
09/1
۱
5/۱
1
۱
1
5/9
9
۱/0
۱1
01/1

زیﺎد 
01
95/9
9۱
11/0
01
00/1
0۱
11/5
1
0۱/۱
1
0۱/1
11
19/9

متوسط
0
01/0
۱5
91/0
۱9
5۱/0
9۱
۱9/1
05
91/5
00
۱9/1
009
۱1/1

کم
1
5/1
01
۱/1
01
09/5
05
01
۱
10/0
9
۱/0
۱۱
01/۱

خﯿلیکم 
۱
00/۱
01
۱/1
5
0/۱
01
00/۱
0
05/۱
1
0۱/1
۱1
01/1

فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد

سطح 5
خیلی ضعیف
سطح ۱
نسبتاً ضعیف
سطح 9
متوسط
سطح 1
نسبتاً خوب
سطح 0
خیلی خوب

متغیر سطحبندی اقتصادی-
اجتماعی ،کالبدی  ۱0محله شهر
زاهدان در غالب  5سطح یک تا
پنج

داده ناقص
جمع کل

تحلﯿلتکﻤﯿلیبﺮايتبﯿﯿن«پدیدهشﺎدمﺎنیﻓقﯿﺮانه»،بﺎتﺎکﯿدبﺮعنصﺮقومﯿت 

در زمینه تحلیل ارتباط میزان شادمانی شهروندان با عنصر متغیر قومیت آنها ،باید گفت که زاهدان شهری چند قومی
است؛ وانگهی قومیت شهروندان بر اغلب حوزههای اقتصادی ،اجتماعی و کالبدی محلهها تأثیر معناداری به جا گذاشته
است .لذا ارتباط عنصر قومیت شهروندان و میزان شادمانی آنها با مدلهای ناپارامتریک مناسب برای دادههای اسمی
یعنی مدل فی ،مدل  Vکرامرز (جدول  )09و نیز کایدو ،آزمون گردید و در هر سه مدل ،با سطح خطای 1/119
1. Cross tabulation
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معناداری رابطه شادمانی و متغیر قومیت تأیید گردید .طبق جدول متقاطع که برای اجتناب از طوالنی شدن مقاله آورده
نشده 1۱ ،درصد جمعیت فارس و در مقابل  ۱1درصد جمعیت بلوچ میزان شادمانی خود را زیاد تا خیلیزیاد میدانند .لیکن
 11درصد جمعیت فارس در مقابل  0۱درصد جمعیت بلوچ میزان شادیشان را کم تا خیلیکم میدانند.
ﺟدول16ارزیﺎبیارتبﺎ مﯿﺎنمتﻐﯿﺮقومﯿتومﯿزانشﺎدمﺎنی،بﺎمدلهﺎينﺎپﺎرامتﺮیکPhiو Cramer's V

بﺮآوردسطحمعنﺎداري
1/119
1/119

ﻓﺮاوانی
1/11۱
1/011
9۱0

سنجهﻫﺎيمتقﺎرن

متغیر با دادههای اسمی در متغیر
مدل فی
با داده هاای اسمی
مدل وی کرامرز
تعداد دادههای معتبر

بر پایه یافتههای مندرج در شکل شماره  ،1نقشه سطح بندی محدودههای مطالعاتی که به روش پیمایشی و بر مبنای
خوداظهاری گردآوری گردیده است؛ آشکارا شاهد ،افزایش احساس آرامش و راحتی شهروندان نمونه (در پاسخ به یکی از
گویههای  5گزینهای پرسشنامه) از محدوه سطح اول تا سطح پنجم هستیم .به این اعتبار که در محدودههای پنجگانه ،
شامل سطح اول ،دوم ،سوم ،چهارم و پنجم ،میزان احساس شادمانی شهروندان نمونه به ترتیب معادل  09درصد01 ،
درصد 1۱ ،درصد 9۱ ،درصد 90 ،درصد است .این ارتباط معکوس میان احساس شادمانی ساکنین محلههای مورد مطالعه
با سطحبندی محلههای مطالعاتی که با روش استنباط آماری هم اثبات گردید .موید وجود پدیده شادمانی فقیرانه است.

پنجگﺎنهشهﺮزاﻫدان،بﺮمبنﺎيسهمقومﯿتﻫﺎدرمحلهوﻫﻤچنﯿنمﯿزاناحسﺎسآرامﺶاﻓﺮادﻫﺮمحله 
شکل.0نقشهﻫﺎيپهنهبندي 
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این در حالی است که نقشه توزیع فضایی سکونت اقشار غیر فارس (بلوچ و افغان) بیان تصویری ناهمگنی پراکنش
فضایی جمعیت غیر فارس ،در شهر زاهدان است .عالوه بر این با ابزار استنباط آماری ،نیز پراکنش فضایی معنیدار این
جمعیت دیده میشود .نکته بسیار قالب تعمق رابطه کامالً معنیدار و مستقیم میان پراکنش فضایی شادمانی و پراکنش
فضایی سکونت جمعیت بلوچ و افغان است.

بحث 
شادابی از شالودههای زندگی متعادل تلقی میگردد .لیکن کشور ،با فقدان یا کاستی چشمگیری در زمینه شادمانی مواجه
است .پژوهشهای قبلی ،وجود این مسئله را در کشور تأیید مینماید .اینگلهارت 0میزان شادمانی ایران را در میان  01کشور
رتبه  00میداند (نائبی .)9 :091۱ ،همچنین محمدی ( )0911نیز ایران را به لحاظ افسردگی جزو  01کشور نخست دنیا
میداند .پژوهش کنونی در دو مرحله ،از دیدگاه «داینر و ساه» استفاده کرده است .اول :در مرحله گردآوری دادهها بود که بر
مبنای «بعد عاطفی شادمانی» انجام شد .به این اعتبار که در مرحله شناخت و اندازهگیری میزان احساس شادمانی
شهروندان ،به اطالعاتی اتکا گردید که از خود پاسخگویان و از طریق اظهار احساسات و ادراک آنها بیان گردید .دوم :در
مرحله تحلیل و تفسیرنتایج صورت گرفت .زیرا وقتی نتایج آزمونهای استنباط آماری آشکار نمود که بر خالف انتظار اغلب
محافل آکادمیک و بر عکس مفروضات اولیه تحقیق« ،پدیده شادمانی فقیرانه» واقعیتی عینی و قابل اثبات است .با
آزمونهای تکمیلی ،همچنین با تکیه بر بعد فرهنگی و جامعه شناختی احساس شادمانی (اعم از باورها ،رویکردها و عناصر
فرهنگی ( )Diener and suh, 1997یعنی بعد اجتماعی شادی تحلیل و تبیین گردید .احساس شادمانی باالتر یا برابر ،در
میان اقشار پایین و کمتر از متوسط جامعه ،در پژوهش ( )Zheng, et al., 2020نیز تأیید گردید .چرا که دریافت؛ مهاجرین
روستایی علیرغم کیفیت زندگی پایین ،و تأمین اجتماعی پایینتر ،احساس شادی (از طریق خود اظهاری) باال یا معادل
دیگران داشتهاند ،احتماالً به این دلیل که خود را با جوامع تنگدست روستائی و یا همسایگانی که دارای شرایط زندگی مشابه
خودشان هستند؛ مقایسه میکنند ..اولموا و همکاران ( )1111نیز نتیجه گرفتند ،قشربندی اجتماعی ،فقط  01درصد کیفیت
زندگی را توضیح میدهد .عامل اصلی ،ایمنی محله و ایمنی شخصی است .لیکن در اقشار بسیار پایین ،هزینههای مصرف با
کیفیت زندگی ارتباط مستقیم دارد .به این اعتبار وجود «پدیده شادمانی فقیرانه» یعنی احساس شادمانی بیشتر میان
شهروندان ساکن محلههای سطحپایین ،نسبت به محلههای سطح باالی شهر ،ناشی از ویژگیهای فرهنگی ،قومی و
اجتماعی ساکنان محله است .ضمناً در برخی پژوهشها ،متغیرهای وضعیت درآمد ،شغل ،مالکیت واحد مسکونی و غیره
ارتباط مثبت و معناداری با میزان شادمانی فرد را نشان داده است؛ از جمله ( )Dang, et al., 2020همچنین
( )DwiPurnamasari, et al., 2016و دیگر پژوهشها .واکاوی این ارتباط ،پژوهش مستقل میانرشتهای را طلب میکند؛
پایین بودن میزان شادمانی شهروندان همراستا با یافتههای عباسزاده و همکاران ( )0915و بابائیفرد و همکاران ()0911
است .در این پژوهش ،هیچ پیشینهای در مورد پراکنش فضایی شادمانی از دید تخصصی علوم فضایی و مکانی (جغرافیا)

1. Ingelhart
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یافت نگردید در زمینه ارتباط معکوس میزان شادمانی شهروندان و جایگاه اقتصادی افراد و یا سرمایه اجتماعی آنها .به ویژه
در مورد «پدیده شادمانی فقیرانه» پیشینه پژوهشی محدودی به دست آمد .که در فوق توضیح داده شد..

نتﯿجهگﯿﺮي 

«پدیده شادمانی فقیرانه» ماهیتاً در حوزه تخصصی علوم فضایی  -مکانی است .چرا که حاصل یافتههای ناشی از تحلیل
فضایی – مکانی است .میتواند ،به مثابه تکیهگاهی آکادمیک جهت تعمیق مطالعات آسیبشناسانه باشد .بر پایه یافتهها؛
میزان احساس شادمانی شهروندان جامعه مورد مطالعه ،نامطلوب است .چرا که احساس شادمانی جامعه هدف این
پژوهش( ،در طیف  5گزینهای لیکرت) معادل « »9یعنی متوسط است( .به ویژه که میزان شادمانی  05درصد از
شهروندان جامعه هدف تحقیق ،در حد متوسط ،کم یا خیلیکم) بوده است .قابل پیشبینی است که ،پایین بودن احساس
شادمانی شهروندان یک جامعه میتواند زمینهساز دلمردگی ،سرخوردگی ،تعمیق فاصله اجتماعی تنشهای اجتماعی -
سیاسی و بعضاً خشم و نفرت کور را فراهم آورد .به این اعتبار ،نتایج این پژوهش میتواند؛ گونهای هشدار به مدیران
حوزههای مختلف جامعه مورد مطالعه ،تلقی گردد .یافتههای پژوهش همچنین آشکار نمود ،پراکنش فضایی احساس
شادمانی ،در سطح  ۱0محله مورد مطالعه (که در قالب محدودههای سلسلهمراتبی پنجگانه سطحبندی شده) ،دارای توزیع
ناهمگن است .به این اعتبار که مشخص گردید؛ میان سطحبندی پنجگانه محدودههای مطالعاتی و احساس شادمانی
ساکنان هر محدوده پیوندی معنیدار وجود دارد .لیکن امکان تشخیص جهت این تغییرات با آزمون دیگری فراهم گردید.
چرا که علیرغم آشکار شدن رابطه معنیدار میان متغیر سطح بندی پنجگانه و متغیر احساس شادمانی ،نوع و جهت ارتباط
آنها از جهت «مستقیم یا معکوس بودن رابطه» قابل احصاء نبود .از اینرو ضرورتاً آزمون دیگری انجام گرفت .علیرغم
استنباط عام که معتقد به «ارتباط مستقیم» میان سطح اقتصادی -اجتماعی ،محدودههای مطالعاتی با میزان شادمانی
ساکنان آنها است ،بر عکس مشخص گردید که شهروندان محدودههای سطح پایین شهر زاهدان در قیاس با ساکنان
سطح باالی شهر ،به صورت چشمگیری ،احساس شادمانی باالتری ابراز نمودهاند .به این اعتبار «پدیده شادمانی فقیرانه»
مورد تأیید واقع گردید .در تفسیر و تبیین این یافته باید به ابعاد اجتماعی  -فرهنگی و کالبدی احساس شادمانی اشاره
گردد .به عبارتی نگارندگان بر این اعتقادند هستند که «پدیده شادمانی فقیرانه» در شهر زاهدان میتواند ناشی از بافت
قومیتی اقشار ساکن در محالت پایین شهر (سطح  )5باشد .در این پژوهش برای اینکه روشن شود؛ علت رخنمون داشتن
«پدیده شادمانی فقیرانه» چیست ،آزمونهای همزمان دیگری با استفاده از سه مدل استنباط آمار ناپارامتریک استفاده شد.
نتایج هر سه مدل یکسان بود و آشکار نمود؛ عنصر قومیت شهروندان با میزان احساس شادمانی آنها دارای رابطه
معناداری است .به نظر میرسد علوم فضایی – مکانی در همین حد که آشکار نموده و اثبات نمایند پدیدهای وجود دارد و
یا ارتباط میان پدیدهها معنیدار هست ،فی الواقع مأموریت آکادمیک خود را به میزان زیادی انجام داده و پس از آن
مأموریت پژوهشی دیگر علوم برای تعمیق ،ریشه یابی و تبیین نتایج شروع میشود .با عنایت به نتایج برخی پژوهشهای
دیگر که در قسمت پیشینه پژوهش و بحث آورده شده است و بر مبنای ارتباط میان قومیت و احساس شادمانی ،میتوان
گفت قومیت شهروندان در محلههای سطح پایین .سطح خیلی پایین (سطح چهار و سطح  )5سبب شده تا بعد فرهنگی
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خاصی در محددههای مطالعاتی شکل گیرد و به دنبال آن میزان بیشتری از شهروندان زاهدانی احساس شادمانی نمایند.
در یک جمعبندی میتوان گفت؛ از نتیجهگیری کاربرد مدلهای استنباط آماری دریافت میگردد که اوالً میزان احساس
شادمانی شهروندان زاهدانی به صورت عام ،پایین و یا در حد متوسط است .ثانیاً ،میزان احساس شادمانی در سطح
محدودههای پنجگانه مورد مطالعه پژوهشدارای تفاوتی معنیدار است .ثالثاً ،رابطه سطح اقتصادی -اجتماعی و کالبدی
محلهها با میزان شادمانی ساکنین دارای ارتباطی معنیدار و چشمگیر است .وانگهی میزان شادمانی شهروندان پیوندی
معکوس با جایگاه اقتصادی و اجتماعی محلههای سکونتشان دارد که در پژوهش کنونی ،این شادمانتر بودن اقشار
ساکن محلههای پایین شهر عنوان «پدیده شادمانی فقیرانه» یاد شده است ،پژوهش کنونی تالش داشته است؛ به سهم
خود در ارتقاء و تعمیم ادبیات شادمانی با رویکردی فضایی – مکانی ،گونهای پیشگامی در تحلیل و آزمون معناداری
پراکنش فضایی ناهمسان شادمانی ،همچنین اثبات وجود «پدیده شادمانی فقیرانه» با مدلهای استنباط آماری داشته
باشد .انتظار میرود ،این یافتهها سبب جلب توجه کارشناسان علوم جغرافیائی با رویکرد میان رشتهای را فراهم نماید.
همچنین توصیه میگردد؛ پژوهشهای تکمیلی با متدلوژی مقتضی میانرشتهای و البته با محوریت علوم جغرافیائی –
فضایی ،صورت گیرد و از نتایج این پژوهش که جنبه آغازین و پیشگامی دارد ،و نتایج پژوهشهای تکمیلی آتی که طبعاً
عمق و تعمیمپذیری باالتری دارد برای ارتقای احساس شادمانی شهروندان بهرهگیری شود.
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