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 "یشهر ینشاط فضاها یدر ارتقاشهری  ینقش طراح یبا نشاط؛ بررس شهر"

 3صفا یمراد سایپر، 2، نوشین حسینی1یفیشر ایپر

 

انسان مدرن  یها یدل مشغول تندتر و یزندگ تمیصنعت در سرتاسر جهان، ر علم و شرفتیبا پ یامروز یایدر دن

را  وقت خود شتریروزمره خود، باالجبار ب یازهایرفع ن و یشد تکنولوژا رشده است. انسان مدرن همسو ب شتریب

هدف برآورده کردن  با معهجا یاهویه در یاجبار حضور نیا کند و یم یسپر یعموم یفضاها با حضور در

 را در شیخو یروح التیتما یارضا پس به انزوا پناه برده و رساند، ینم الیخ شیآسا را به آرامش و او ازها،ین

-یمشکالت روح و یافسردگ شیموجب افزا یاجبار زیگر نیکند، هم یخلوت به دور از مردم جستجو م ییفضا

 گسست لیدال نیاز مهمتر یکیخواهد شد.  یاجتماع التردر سطوح با یرفتار یها یبه تبع آن ناهنجار و یروان

مقاله  نیدانست. هدف ا یشهر یدر فضاها یشادکام نشاط و گم شدن عنصر توانیرا م طیمح انسان با در رابطه

 نشاط و زانیبه عناصر ارتقادهنده م یابیدست شهروندان و یاجتماع و یفرد ینقش نشاط در زندگ یبررس

 ،یعموم یمکان ها حضور افراد در لیم شیافزا شاد با یها یاست. طراح یشهر یفضاها یدر طراح یسرزندگ

سبب کاهش معضالت  یبا مهار انزواطلب جهیداده و درنت شیعزت نفس شهروندان را افزا و یزندگ به دیام

پژوهش از روش  نیا پژوهشگران در .دنآور ی.. جامعه را فراهم م، اجتماعی و .یفرهنگ ،یو رشد اقتصاد یاجتماع

 و ،منابع مرتبط با موضوع متون و مرور و یبهره گرفته و با استفاده از برداشت اسناد یکتابخانه ا-یفیتوص

نائل  موردنظر قیتحق یباره به تفحص پرداخته اند، به گردآور نیا که در ینظران صاحب اتیمطالعه نظر نیهمچن

 آمدند.

 

 .یشهر یفضاها ،ینشاط، طراح :ها واژه دیکل

                                                             
المی واحد سنندج   1 کارشناس ارشد معماری، دانشکده فنی ومهندسی، دانشگاه آزاد ا

sharifi.paria9372@gmail.com 

المی واحد سنندج  هندسی، دانشگاه آزاد ا  2 کارشناس ارشد معماری، دانشکده فنی وم

noshinhoseiny@yahoo.com 

 3 كارشناس معماری، دانشگاه فني وحرفه ای واحد کرمانشاه

parisamoradisafa1373@gmail.com 
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 مقدمه:

 برسالم به دلیل تأثیرات عمده نیازهای روانی انسان بشمار می رود و نشاط از ضروری ترین خواسته های نظری و حساس شادی وا

بهسازی جامعه، مدت مدیدی است که ذهن آدمیان را به خود مشغول کرده است بطوریکه امروزه بسیاری از ملل به نوعی  سازی و

ازدهی ب زیرا به نظر می رسد احساس شادی از یک سو انسانها را برای زندگی بهتر و نشاط هستند، با درصدد ایجاد یک جامعه سالم و

سوی دیگر به دلیل ویژگی مسری بودن آن، بستگی های فرد را با محیط گسترده می کند. ازاین رو مادامی  از وبیشتر آماده می کند 

انسان . (19:1379افراد جامعه اهتمام بیشتری می ورزند)مظفر، که شهروندان احساس شادی کنند، همواره درخدمت به شهر و

تا زمانی که به آنچه می خواهد دست نیابد احساس  دت می باشد و)شادکامی(، خوشبختی وسعا موجودی هدفمند و جویای نشاط

انسان در جهت یافتن شادی، نشاط و خوشبختی  نشاط، خوشبختی و سعادت نمی کند. شاید به جرأت می توان گفت که تالش هر

 )هزارجریبیشکالت استواقع می توان گفت احساس نشاط یکی از مهمترین پشتوانه های ما برای مقابله با م در آینده است. در

کنش های اجتماعی  فضاهای شهری جدید، ارتباطات وتعامالت سنتی را دگرگون نموده و شهر مدرن و. (1388آستین نشان، و

را حتی در فشارجمعیت  مردم فاصله اجتماعی خود این فضاها، پیوندهای اجتماعی کمرنگ شده و جدیدی را جایگزین آن می کند. در

محیط شهری  فضاهای شهری یا از میان رفته اند یا تغییر چهره داده اند. اغتشاش در امروزه عرصه های اجتماعی وحفظ می کنند. 

بی هویت که فاقد عناصر ارتباطات اجتماعی و تعامالت انسان ها با یکدیگر و محیط هستند به یک  شکل گیری فضاهای گمشده و و

سرزرندگی شهری به یکی  شادی و امروزه به دالیل گوناگون تامین نشاط وبنابراین،   .(1390حبیبی،بانی ور)امر عام تبدیل شده است

از دغدغه های اساسی نظام های مدیریت شهری به ویزه درکشورهای توسعه یافته تبدیل شده است. تامین نشاط عمومی نیز به مثابه 

ه خود برخاسته از اهمیت نشاط شهر به مثابه یک آرمانی مشروع در صدر بسیاری از اسناد رسمی شهرسازی مشاهده می شود ک

توجه جامعه بین  یک وسیله است. درشرایط رقابت جهانی شهرها برای بدست آوردن سهم بیشتری ازسرمایه ها، استعدادها و هدف و

ا شمار می آید)وحیده تحقق چشم انداز مطلوب آنها ب نشاط شهری به عنوان ابزاری موثر برای ارتقای توان رقابتی شهرها در المللی،

 (.1393وهمکاران،

 ضرورت واهمیت تحقیق:

اعی روانشناسان اجتم آن دارد اما از هرکسی تعبیرخویش را  بهروزی ونیکبختی متاعی است که همواره انسان ها به دنبال آن هستند و

ی شرایط را خوشبختی م رضایت از میان مردم نیست، بلکه همان حس خوشایند ثابت کرده اند، معنای مشترکی برای خوشبختی در

فقدان  گروهی افراد، تغییر شکل زندگی، گسست روابط، جانشینی رسانه های ارتباط جمعی به جای روابط خانوادگی و نامند. امروزه با

 نداشتن تعریف درستی از شادی تبلیغ شادی های کاذب، گسترش خشونت و محیط های فرح بخش، افزایش مصرف گرایی، ترویج و

ه پرداختن بت موجود، فقدان رفاه نسبی و... وضعی و نداشتن امید به شغل آتی، عدم رضایت از قبیل فقر مشکالت عدیده ای از و

رهایی از برخی معضالت  ناپذیر درآورده است. جهت دستیابی به سالمت عمومی افراد جامعه و نشاط را به صورت یک اصل انکار
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خشنودی افراد جامعه بها  میزان رضایت و شادابی به عنوان متغیر تعیین کننده بر نشاط وتنش های اجتماعی باید با  جامعه و

به آرمان های انسانی خود برسد، الزمۀ آن داشتن  پیشرفت کند و (. اگر جامعه ای میخواهد توسعه و1392داد)فرجی وخادمیان، 

که تمامی آحاد مردم با نشاط باشند. با جامعه  ماعی رسیدشاداب است و زمانی می توان به کمال نشاط اجت شهروندانی با نشاط و

تصمیم گیران جامعه همواره  حوزه های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی دست یافت و شاداب و با نشاط می توان به اهداف مهم در

جامعه کاهش  ی افزایش نشاط در(. ازجمله مزایا140:1394)گالبی واخشی،ان یک فرصت بهینه استفاده نمایندمی توانند از آن به عنو

این وضع میزان رضایت از زندگی به صورت ذهنی  فضایل اخالقی و پایبندی به اخالقیات می باشد، که در آسیب های اجتماعی، رشد

 عدم آن منجر به پس زدگی های اجتماعی و عینی بیشترمی شود. نشاط اجتماعی به داشتن وابستگی های ملی کمک کرده و و

 (.1389خواهد شد)اداره کل پژوهش وآموزش صداوسیما،اقتصادی 

 پیشینه تحقیق:

ط مفهوم نشا نییپژوهش ها به تب نیاست که ا یهیبد، نشاط انجام شده است ینهیدر زم یاریبس یپژوهش ها یروانشناس درعلم

 ارتباط و ق،یرابطه با موضوع تحقفرد پرداخته اند. اما در  و طیآن در مح یامدهایپ به نشاط و دنیرس قهیطر ،یاجتماع و یفرد

ها  وهشپژ ،ییارتباط با موضوع کذا در زین رانیا است. در اندک اریبس قاتیتحق ،یجتماع وا یدنشاط فر بر یشهر یفضاها راتیتاث

 :گرددیاشاره ماز آن ها مورد  به چند انجام شده، قاتیتحق یکه به منظور جمع بند دشو یمحدود به چند مورد نادر م

سالمت روان  و ینشاط اجتماع یارتقا یراستا شهرهمدان در یدرمحله ها یاجتماع هیسرما یشاخص ها نییبه تب یدرپژوهش

طح س افراد، التیسطح تحص و یاجتماع هیسرما زانیم نیرسد ب یآن است که به نظرم یایگو جینتا شهروندان پرداخته شده است.

 .(1397وهمکاران، انیمرادمنصوری داشته باشد) محله رابطه وجود فراددرا یسرزندگنشاط و  سالمت روان، )درآمد( ویاقتصاد

 یبرا یبه مدل یابیو دست یشهر یآن با ابعاد فضا قیشهر شاد از خالل تطب کردیرو یارهایمع یهدف بازشناس با یگرید درپژوهش

ه زاد یانتخاب شده است)موس یشاد مرتبط با یدادهایبروز رو یاصفهان برا یچهارباغ عباس ابانیفضا، خ در یشاد زانیسنجش م

 کیمنطقه  یشهر یپاتوق ها یدرطراح یکننده مفهوم شاد نییتع یشاخص ها یبه بررس یقیتحق در محققان .(1398،یومحمد

 ابعاد شیافزا در یجمع یفضا کینقش پاتوق ها به عنوان  تیاهم بر مطابق با نگرش مردم، قیتحق جینتا پرداختند. لیشهر اردب

 گرید یقیدرتحق .(1394وهمکاران، یریدارد)وز داللت یشهر یها طیدر مح یشاد شیافزا جهینت در و نیساکن یشناخت و یعاطف

 یماعنشاط اجت یارتقا یراستا در یررسمیغ یسکونت گاه ها در ینشاط اجتماع و یفیتوص یرهایمتغ انیرابطه م ییبا هدف شناسا

پرداخته شد)درسخوان  یشنهادیپ یارائه راهبردها به ،یفرامحله ا و یمحله ا یها لیده از پتانسااستف اجتماع محور وبا کردیرو با

 .(1399زاده، رامیوبا

 نشاط:
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 .ندکهای حیاتی انسان نقش مؤثری ایفا میشادی و نشاط و سرور، یکی از نیازهای روحی و فطری انسان است که در بسیاری از جنبه

متعدد  اتیمورد توجه قرار داده است. وجود آ زین موضوع را  نیانسان توجه داشته، ا یو جسم یروح یازهایاسالم که به تمام ن نید

در اسالم است.  یموضوع شاد تیاز اهم یمنقول از ائمه معصومان)ع( حاک اتیو روا ثی)ص( و احادامبریسخنان پ م،یدر قرآن کر

 میبار با الفاظ مختلف در قرآن کر 2۵ یبس که مفهوم شاد نیهم ینید میآن در تعال گاهیو جا رورشور و نشاط و س تیدرباره اهم

دگان بن یو شادکام یکه موجبات دلخوش یاختصاص داده شده و از کسان« ادخال السرور»به باب  ییروا یاز اصول کتابها یکیآمده و 

را  یخنده و سپس سرور و شادمان یمختلف یقرآن، در فرازها اتی(. آ1391نوکنده، یشده است)مردان شیستا آورند، یرا فراهم م

(.}بگو به فضل و رحمت ۵8ونس،ی) " جْمَعُونَ یَمِمََّا  رٌیْهُوَ خَ فْرَحُوایَقُلْ بِفَضْلِ اللََّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِکَ فَلْ "مورد توجه قرار داده است : 

رَوْضَۀٍ  یآَمَنُوا وَعَمِلُوا الصََّالِحَاتِ فَهُمْ فِ نَیفَأَمََّا الََّذِ "بهتر است{. آورند یگرد م چهاز هر نید و اشاد شون دیخداست که ]مؤمنان[ با

 { )همان(. گردند یشادمان م ،گلستانی در اند، کرده ستهیشا یآورده و کارها مانیکه ا یکسان (. }اما1۵)روم، " حْبَرُونَیُ

اندوه قرار  مقابل غم و در و دیآ یانسان به وجود م که در یحالت مثبت" آمده است: نیچن یلغت شادادامه  نامه دهخدا، در درلغت

 یحالت یافالطون شاد نظر (. از1373کرده است)دهخدا، فیطرب تعر و نشاط مسرت، ،یخوشحال ،یرا به شادمان یشاد ".ردیگ یم

 یارسطو حداقل سه سطح شاد وجود داشته باشد. یهماهنگ عادل وت ، الیام و اساتاستدالل، احس ایسه عنصر قوه عقل  نیاست که ب

 یبه معنا یگاه یمعتقد است که شاد تینها رد نامد و یم یسطح شاد نیتر یمتفکرانه را عال یکند و زندگ یم کیتفک گریکدیرا از 

 یشناخت و یاجتماع ،یعاطف یمولفه ها یرادا یدارند که شادکام دهیساه عق و نریآنهاست. دا یارضا یو تالش برا التیحفظ تما

 یموجب گسترش روابط اجتماع یمولفه اجتماع خوشحال باشد. و شاد ینظرخلق شود که فرد همواره از یباعث م یاست. مولفه عاطف

ته خود داش ژهیپردازش اطالعات و و تفکر یگردد فرد نوع یموجب م یمولفه شناخت باشد و یم یاجتماع تیحما شیافزا و گرانیبا د

مفسران،  ریبه تفس (.1393و همکاران، دایرا دنبال داشته باشد.)وح یو ینیکند که خوش ب ریتفس و ریتعب یروزمره را طور عیوقا و

شد که احساس نشاط به  ادآوری دیاما با کند. یم دایپ شیبه آرزوها دنیاست که شخص به هنگام رس یاحساس خاص ینشاط واقع

 و ینظام ارزش به جامعه و گرید یسو از به حکومت و ازهاین نیسو ا کی دارد که از یبستگ یفرد و یمتفاوت اجتماع یرهایمتغ

 .(1388افشان، نیوآست یبی)هزارجرگرددیشخص برم خود تیدرنها

 

 اندیشمند          سال                                                تعاریف
شادکامی ارزیابی کلی وذهنی فرد اززندگی است که نشان می دهد زندگی مطلوب راچه می  1988 4وینهوون

 بیند واین زندگی چگونه انتظاراتش را برطرف می کندو...

 اقتصادی نسبت می دهد_پیدایش نشاط را به گسترش فرآیند اجتماعی 1994 ۵اینگلهارت

                                                             
4Ruut Veenhoven 
5 Ronald Ingelhart 
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متقابل،احساس تعهدونشانه ای ازنگرش های   نشاط درزندگی احساس خوشبختی،اعتماد  1994 6ازکمپ

 مثبت نسبت به جهان ومحیطی که فرد درآن زندگی می کند را دربر می گیرد.

شادی مجموعه ای از لذت ها منهای دردها که ترکیبی است از حداکثر عاطفه مثبت به  1996 7آیزنگ

 حداقل عاطفه منفی.    اضافه 

فقدان  -راضی بودن اززندگی   -حالت خوشحالی یاسرور   -است:  شادکامی شامل سه جزء 2001 8آرگایل

 افسردگی واضطراب.

 قابلیت فرد در برقراری تعادل زیستی،روانی وروحی درمقابل شرایط مخاطره آمیز. 2003 9دیوید سون

شادی یک حالت کلی ذهنی است که به توصیف شخصیت عاطفی می پردازد.شادی انعکاس  2004 10زیمل

 مستمرزندگی است که درورطه آن اتفاق می افتد.حرکت 

                                                             
6 Stuart Oskamp 
7 Hans Eysenck 
8 Michael Argyle 
9 DonaldDavidson 
10 Georg Simmel 
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 نشاط اجتماعی:

، شادی ذهنی و سالمت سطح باالی رضایت حالت روانی مثبت است که عبارتند ازنشاط اجتماعی  "  11به عقیده راسموس

 نیز تواند سالمت جسمانی رانشاط اجتماعی موجب حفظ سالمتی و تا حدودی طول عمر افراد می شود. نشاط می  ".روانشناختی

شتری و دارای روحیه مشارکتی بی و آسانتر تصمیم می گیرند بهبود بخشد، افرادی که شاد هستند احساس امنیت بیشتری می کنند

 (. نکته بسیار مهم در1392)فرجی وخادمیان،ایت می کنندو نسبت به کسانی که با آنها زندگی می کنند بیشتر احساس رض هستند

به  رطیف منج هردو سر نشاط اجتماعی بر نشاط فردی است. کاستی در زمینه تأثیر متقابل نشاط فردی بر نشاط اجتماعی واین 

نشاط آفرین برای فرد بسیار  اما سهم نشاط اجتماعی به عنوان یک محرک شادی بخش و ناامیدی و اختالل درنشاط خواهد شد.

های  متغیرداق بیرونی داشته باشد. بدون وجود دی به گونه ای عمل میکند که مصمهمتر جلوه می کند. به عبارت دیگر نشاط فر

نشاط دیگر در محیط و موقعیت بیرونی به راحتی نمی توان به نشاط طبیعی دست یافت. به نظر می رسد که زندگی نوین فعلی 

ن از طبیعت بهترین بهانه های صاحب همراه با گسترش زندگی اجتماعی در قالبهای تعریف شده زندگی شهری و دور شدن انسا

 هر یسرآغاز توسعه یاجتماع نشاط(. 1378)شولتز ودوان،شادمانی در قالبهای اجتماعی استنظران علوم مختلف برای باز تعریف 

 یدرا حاصل شا یاجتماع یاگرشادکام آورد. یجامعه را فراهم م بیتخر ینهیموضوع زم نیبه ا یتوجه یب شود و یجامعه محسوب م

 یارتقا عوامل موثر بر دیپس با جامعه موثر است. یافراد در افسردگ یها یکه افسردگ میرس یباور م نیا به م،یافراد جامعه بدان یها

 .(1391،یدی)خورشمیعامل ها درجامعه تالش کن نیگسترش ا یبرا و میبشناس افراد را یها یشاد

                                                             
 11 Rasmus 
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 12نشاط اجتماعی عوامل موثر بر

 روانشناسی محیط:

به  (.8613،محیط انسان است)لنگ فرایندکسب اطالعات از روانشناسی محیطی و ادراک انسان ازمحیط ازمحوری ترین مقوالت در

است براین  جامعه شناختی(-)روان شناختی فضاهای شهری بیش از آنکه یک سرگرمی باشد یک ضرورت حضور در13اعتقاد کوپر

موجب بروز  ،تعامالت اجتماعی آن ها باشد که ضمن افزایش میزان حضور شهروندان واساس طراحی فضاهای شهری باید به گونه ای 

محیط اطرافشان  (. روانشناسی محیط مطالعه پیچیده بین مردم و1394،افراد را فراهم سازد)وزیری وهمکاران هیجان های مثبت در

محیط فیزیکی روزمره می پردازد. این دارد؛ زیرا به لی روانشناسی تفاوت شاخه اص روانشناسی محیطی، با14است. به عقیده جی فورد

روابط متقابل انسان و  فرضیات را فراهم می آورد که می تواند به ما در درک بهتری از نقطه نظرات، تحقق ها و علم چارچوبی از

که بهترین ابزار برای  ادساخت، ارزیابی هایی انجام د این دانش می توان پیش ازطراحی و استفاده از محیط اطراف، کمک کند. با

                                                             
هزارجریبی وپروانه آستین فشان(  12)جعفر 

13Clare Cooper Marcus 
 14 Robert Gifford 
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 طراحان حرفه ای به حساب می آید. اگرما بدانیم چه چیزی درگذشته عملکرد بهتری از خودنشان داده است، برای طراحی بهتر در

ش آسای و محیطی کسب می کنند که ساختار آن الگوهای جاری رفتار واقع مردم لذت را از آینده آمادگی بیشتری خواهیم داشت. در

به نحوی تأمین می نماید. برای دست یافتن به این مقصود ساختار محیط باید با نیازهای اندام واره ای،  لوژی موردنیاز آن رامورفو

به خوبی تأمین می نماید، آن محیط  فرهنگی مردم منطبق باشد. با فرض اینکه محیطی الگوهای جاری را شخصیتی، اجتماعی و

 ش است که تجربیات حسی لذت بخش رافراهم آورد، ساختار ادراکی دلپذیری داشته باشد ونظر زیباشناختی لذت بخ درصورتی از

  (.1386نمادهای لذت بخشی را تداعی کند. )شاطریان، 

 

 15روانشناسی محیط وطراحی

 فضاهای شهری:

د خو یخیتحول تار ریس ساخت در نیاز آنجاکه ا و دارد یناگسستن یشهر ارتباط ییمفهوم ساخت فضا با ،یشهر یمفهوم فضا

ود خ یخیدر تحول تار یشهر ی. فضاهاردیپذ یمتفاوت م یمعان و افتهی رییتغ زین یشهر یشود، فضاها یمعنا م دگرگون شده و

نقل  )بهزدیآم یدرهم م یکالبد میمفاه آن با یاسیس یحت و یاجتماع-یهنگفر میموارد مفاه یاریبس در و ابدی یم یمکان یمفهوم

                                                             
 15 www.Isna.ir 
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 یدخرسن و تیرضا و یاحساس شاد کیاز  شیب یمفهوم یاجتماع و یفرد ینیدآفریام و یسرزندگ نشاط و شیافزا .(1378،یبیاز حب

 جامعه در انسانهاست. یتکامل درون تحول و و جامعه رییتغ هینشاط ماده اول و یبه تجربه ثابت شده شاد دارد. یمعمول و یسطح

 یردف و یاجتماع تیامن یطیمح نیبدون شک چن و دسالم تر خواهد بو اقتصاد و شتریب اشتغال بهتر، دیخرسند تول خوشحال و

امل از عو یکیبودن جامعه  شاد شود. یاستعدادش شکوفا م و ایگو زبانش ا،یشاد ذهن انسان پو طیدر مح .دیآ یراحت تر به دست م

به  دل ،یلیرغبت تحص و لیم شیافزا ،یخانوادگ یها یباعث کاهش نابسامان است و یاسیس و یفرهنگ-یموثر به توسعه اقتصاد

اطرافمان است که معموال  طیمح تیماه ،یدر نشاط وشاداب رگذاریتاث یمؤلفه هازا .(1388،یزیشود)عز یم دیتول شیافزا و کاردادن

تنوع در  .(1388،کنند)دوباتن یرا محاصره م که ما ییها ابانیخ ساختمان ها و ها، یصندل وارها،ید تیماه شود. ینم یتوجه  به آن

 تر و دهیچیپ یسرزندگ دهیپد گر،یطرف د از داد. صیتشخ درک کرد و طیممکن است هنگام مشاهده مح انسان ساخت را طیمح

 نیب زا ای یکالبد یفرسودگ ایغفلت  اگر آن ها مورد رایز هستند، یقابل نگهدار یموارد به دشوار نیا یدو هر اغفال کننده تر است.

 یها طیمح از یاری. بسرندیگ یقرارم اند، یکه عموما خارج از کنترل محل یاقتصاد راتییتغ ریتاث تحت رند،یقرارنگ یکیزیرفتن ف

اند  ییباال یها تیفیو واجب ک بوده اند یاتفاق ای یتصادف ،یررسمیتکامل هستند که اغلب غو  حاصل قرن ها رشد عالقه ما، مورد

 نوع احساس حضور درفضا اگر مثبت باشد و. (139۵مطلبی،م)یآگاهانه از آن ها استفاده کن یزیبا برنامه ر میکن یکه امروزه تالش م

 نیعامالت بت یبه برقرار لشیدوما آنکه، تما توقف داشته باشد و شتریگردد که اوال شخص درفضا ب یباعث م گردد، یتمندیباعث رضا

ن آ ییبه خلوت جو ازینشانگر ن ند،ینما یاحساس ازدحام م یمعمار یعموم یفضا کیکه در یافراد .ابدی شیافزا یفرافرد و یفرد

 وردبه اندازه م ،یتعامالت اجتماع یبرقرار یدوباره برا یبه دست آوردن انرژ قوا و دیتجد یبرا یخلوت کاف یفضا یعنی باشد. یها م

 نیب یعارتباط اجتما یبه برقرار لشانیتما حضور در فضا، یاحساس منف نیواسطه ا به ،یاستفاده کنندگان نی. چنستین ایمه ازین

 .(1388ان،یاومعمارین ی)صالحافتیفضا کاهش خواهد  یریاجتماع پذ نیابرانب ابد،ی یبه شدت کاهش م گرانید با یفرافرد فرد و

 مقیاس 

 غنای  بصری و  تناسبات

 حسی

 تقارن و تعادل 

 ترکیب بندی 

 هندسه 

 نور و رنگ 

 تکرار 

 حرکت 

 اقلیم 

 پوشش گیاهی 

 مبلمان شهری 

 گرافیک محیطی 

 سلسله مراتب 

 سادگی وپیچیدگی 

 تنوع وگوناگونی عملکردها 

 نظافت محیطی بهداشت و 

 بافت 

 مواد ومصالح 

 مراکز فرهنگی 

 کاربری های تجاری 

 ترافیک

 "عوامل موثربر ارتقای شادی در شهر"
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تنوع  و ییایپو هیآن ها بر پا خوش اقبال اند. و خودجوش کیارگان یشهرها نشاط،  با سالم و یبود که شهرها یمدع 16وبزکیج

 احساس زنده بودن شهر را در گرو مراکز و ییایاو پو بالند. یها م یاختالط کاربر متراکم و یها تیجمع ،یمعمار ،یانسان و یاقتصاد

 یبیبکند)ح یگونه مراکز اشاره م نیا یعاطف-یروان ،یاجتماع-یآثار مثبت اقتصاد به داند و یازدحام م پر و متراکم ده،یچیپ و یشهر

فیزیک محیط اجتماعی می باشد. طراحی شهری به عنوان  راهکارهای افزایش نشاط عمومی ساختار و یکی از .(1397فرد، یوبهنام

ختار محیط اجتماعی دارد. بنابراین طراحی صحیح سا شکل دهنده فضاهای شهری، مهمترین اثر را برکالبد و تشکیل دهنده و ساختار

ارتقای نشاط اجتماعی  یا ایجاد و نقش موثری را در شادی آور می تواند و )حیات بخش( درنظرگرفتن مولفه های روح بخش شهری با

 ساخته شده از)فضای  حس تعلق انسان به محیط تسهیل جریان شهروندی از بافضای شهری (. 1393اشته باشد)وحیداوهمکاران،د

نمود.  اهدتزریق خو د شهربیکدیگر( حیات مدنی را به کال با طریق تسهیل کنش های متقابل انسان ها )از به اجتماع جنبه کالبدی( و

تواند با  یم یشهر یفضا یکدیگر تعریف می شود. نقش اصلی فضای شهری درفراهم آوردن امکاناتی برای تسهیل روابط انسان ها با

 یقش اصلن یول شود. فیتعر زین دینما یم فایموثر ا یفضا نقش انسان با یحرکت و یبصر ارتباط جادیا که در معمارانه، یها یژگیو

ری ساخت یک فضای شه آفرینش و .شود یم فیتعر گریکدی روابط انسان ها با لیتسه یبرا یدر فراهم آوردن امکانات یشهر یفضا

 هماهنگ باشد و ازلحاظ فیزیکی همه شرایط الزم را برای حضور دارا باشد. فضاهای شهری بافعالیت های انسانی  و عملکرد باید با

درحقیقت فضاهای  محالت آن تامین کنند. شهرها و سرزندگی را در اثرگذاری به ذهن می توانند شادابی و میزان جذابیت خود و

(.1378،)حبیبیکالبدو ادراک است شهری متشکل از سه بعد درهم تنیده عملکرد،

 نتیجه گیری:

مجموعه ای  هرچیز دیگری درزندگی شهروندان جامعه احساس می شود. نشاط اجتماعی شادی بیش از درجهان امروز خال نشاط و

برآن تاثیرگذاراست. اما به سبب ارتباط  است که مولفه های بسیاری نظیر مولفه های سیاسی، اجتماعی و ... محیطی عوامل فردی و از

اجتماعی چشم پوشی  رسیدن به کمال نشاط فردی و نقش فضاهای شهری در محیط پیرامونی خود، نمیتوان از نزدیک انسان با بسیار

اجتماعی درحوزه طراحی  پژوهش حاضر ضمن پرداختن به مفهوم نشاط، به تبیین مولفه های نشاط فردی و کرد. به همین سبب در

یزان اثرگذاری هنر آن ها برموضوع تحقیق مورد ارزیابی قرار گرفت. میتوان به یقین م شهری پرداخته شد. همچنین نقش طراحان در

آن با نشاط و سرزنده باشند، چنین جامعه مردم پیشرفت قدم بگذارد که تمامی  مسیر توسعه و اذعان داشت جامعه ای می  تواند در

بستر مناسبی از  ارا می باشد. یک فضای شهری با نشاط درای پتانسیل الزم برای نیل به اهداف مهم خود درحوزه های مختلف را د

شهروندی است. چنین فضاهایی با افزایش  آرامش را به کاربران خود القا می نماید، حق مسلم هر تعامالت اجتماعی که حس امنیت و

گیری در افزایش نشاط، د. امروزه طراحان می توانند نقش چشم نو شکوفایی شخصیت آن ها می شو رغبت حضور افراد، سبب رشد

ر خلق مناظ با کیفیت درفضاهای شهری را عهده دار باشند، فضاهایی که باو طراحی فضاهای گوناگون  و سرزندگی مردم با حضور

                                                             
 16 Jane Jacobs 
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ه مدیران، ت ضرورت توجاس زیباشناختی افراد جامعه می شوند. الزم به ذکر-شهری باعث برآورده ساختن نیازهای شناختی

جامعه درجهت بهبود اوضاع روحی جامعه، با توجه به پتانسیل های  بسترطراحی، برکسی پوشیده نیست. صاددانان اقتو سیاستمداران 

شادی در آثار هنرمندانه خویش،  زمینه خلق نشاط و طراحان شهری با پذیرفتن نقش مهم وکاربردی خود در امیدواریم معماران و

 داشته باشند.و سوق جامعه به سوی پیشرفت ل کمال نشاط اجتماعی حصو رسهمی د

 

 منابع:

 ( مبانی برنامه ریزی توسعه منطقه ای، تهران: سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور،مدارک علمی 1379صرافی، مظفر ،)

 وانتشارات.

 ( مجله جامعه (، بررسی عوامل موثربرنشاط اجتماعی)باتاکییدبراستان تهرا1388هزارجریبی، جعفرو پروانه آستین فشان ،)ن

 .1، شماره20شناسی کاربردی، سال

 ( 1390ربانی، رسول و صفدر حبیبی ،)های شهری درایجادسرمایه اجتماعی)مطالع موردی:شهرکرد (، تحلیلی برنقش فضا
 .1، شماره1مجله مطالعات شهری، سال

 ( نشاط عمومی درزندگی اجتماعی1393وحیدا، فریدون، ابوعلی ودادهیرو محمدفرنام ،)-رهنگی شهر: مطالعه ای ف

 .11، شماره4بارویکردتئوری کیفیت اجتماعی درشهراردبیل، مجله مطالعات جامعه شناختی شهر، سال

 ( فصلنامه مطالعات جامعه شناختی جوانان، سال1392فرجی، طوبی و طلیعه خادمیان ،)10، شماره4. 

 ( مشارکت اجتماعی ونشاط 1394گالبی، فاطمه و نازیال اخشی ،)3، شماره26اجتماعی، مجله جامعه شناسی کاربردی، سال. 

 ( تبیین شاخص های سرمایه اجتماعی درراستای 1397منصوری مرادیان، سمیه، مجید شمس و عباس ملک حسینی ،)

پژوهشی نگرش های -ارتقانشاط اجتماعی وسالمت روان شهروندان)مطالعه موردی:شهرهمدان(، فصلنامه علمی

 .1، شماره11، سالنودرجغرافیای انسانی

 ( بازشناسی عوامل موثربرارتقاکیفیت شادمانی درفضای شهری بابهره گیری 1397موسی زاده، علی و مریم محمدی ،)

 .37ازاصول رویکردشهرشاد)نمونه موردی: خیابان چهارباغ اصفهان(، فصلنامه برنامه ریزی رفاه وتوسعه اجتماعی، شماره

 (، بررسی شاخص های تعیین کننده مفهوم شادی 1394یی شریف و صدف کرامتی )وزیری، وحید، نادر حاجلو، علی رضا

پژوهشی انجمن علمی معماری -درطراحی پاتوق های شهری)محدوده موردمطالعه:منطقه یک اردبیل(، نشریه علمی

 وشهرسازی ایران.

 حور درسکونتگاه های غیررسمی، (، ارتقا نشاط اجتماعی با رویکرد اجتماع م1399، رسول و نینا بایرام زاده )درسخوان

 .42، شماره12فصلنامه مطالعات مدیریت شهری، سال



 

12 
 

 ( چیستی وماهیت شادی درقرآن وروایات وراهکارهایی برای شادزیستن، فصلنامه 1391مردانی نوکنده، محمدحسین ،)

 .1، شماره1تخصص جل المتین، دوره

 ( لغت1377دهخدا، علی اکبر ،) :انتشارات دانشگاه تهران.نامه دهخدا، تهران 

  ،(، نظریه های شخصیت، ترجمه یحیی سیدمحمدی، تهران: نشر هما.1378و الن سیدنی ) دوانشولتز 

 ( نظریه نشاط اجتماعی: درآمدی برراه های ارتقای نشاط اجتماعی، نشریه رشدآموزش علوم 1393خورشیدی، رضا ،)

 .62اجتماعی، شماره

 ( آفرینش نظریه1386لنگ، جان ،)  :معماری:نقش علوم رفتاری درطراحی محیط، ترجمه علیرضایمینی فر، انتشارات

 دانشگاه تهران.

 ( آشنایی فرم وفضادرمعماری،تهران: انتشارات تورنگ.1386شاطریان، رضا ،) 

 ( جامعه مدنی وحیات شهری، مجله هنرهای زیبا، شماره1378حبیبی، سیدمحسن ،)7. 

 ( معماری شادم1388دوباتن، آلن ،).انی، ترجمه پروین آقایی، تهران: انتشارات مالئک 

 ( 139۵مطلبی، قاسم ،)10شماره با،یز یهنرها هینشری، شهر یو طراح یخدمت معمار در نو شیدان ی طیمح یروانشناس. 

  ،1(، اجتماع پذیری فضای معماری، نشریه مجازی، شماره1388معماریان )مجید و غالمحسین صالحی نیا. 

  ،(، بررسی میزان تاثیرگذاری عوامل محیطی برافزایش فعالیت دختران وپسران 1397فائزه و میترا حبیبی )بهنامی فرد

، 7پژوهشی مطالعات شهر، سال-نوجوان درفضاهای شهری)محدوده مطالعاتی: خیابان آزادی کرج(، فصلنامه علمی

 .27شماره


