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 A B S T R A C T 
 

  

A R T I C L E I N F O 
 

 

Happiness is a collective concept that encompasses all elements 

of the city system. This study aims to explain the appropriate 
model of a happy city for Babol city in the form of appropriate 

factors and components. The present study is applied in terms 

of purpose and descriptive-analytical in nature and mixed in 
terms of method. The statistical population of the study to 

explain the pattern of creating a happy city is urban science 

specialists in Babol city, which was selected as a sample using a 

judgmental method and available to 28 people. The factors and 
components of the happy city in Babol were determined using 

the fuzzy Delphi method. The reliability and validity of the 

fuzzy Delphi questionnaire structure were evaluated with 
Cronbach's alpha coefficient, combined reliability coefficient 

and mean extraction variance in Smart PLS 3 software. Then, 

by path analysis method, has been done structural equation 
modelling for the model of a happy city in Babol city in Smart 

PLS 3 software. According to the results, the management 

factor with a path coefficient of 0.282 has the greatest impact 

on the model of a happy city in Babol city. Economic, physical, 
social and environmental factors with path coefficients of 

0.279, 0.265, 0.254 and 0.236 are in the next ranks of impact on 

the happy city in Babol city, respectively. Spatial planning and 
redistribution for fair access of citizens to urban services and 

joyful uses are offered as the main suggestion based on the 

study findings. Keywords: Happy City, Pattern Explanation, 

Path Analysis, Structural Equation Model, Babol City. 
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Extended Abstract 

Introduction 

Lack of policy, hasty decisions, significant 

speed and volume of urbanization and 

urbanism have led to happiness and 

vivacity in Iran, especially Babol city, to a 
passive position. Therefore, recognizing the 

factors affecting the creation of a happy city 

and the intensity of the impact of each 
factor can be a practical guide for 

compiling a model for creating a happy city 

in Babol city. Given that a set of physical, 

economic, social, environmental and 
managerial factors have been effective in 

creating anxiety and stress in the citizens of 

Babol, a set of measures in the physical, 
economic, social, environmental and 

managerial fields should be done to 

increase happiness and vitality in the Babol 
city. Therefore, in order to plan to create a 

happy city, first, an appropriate model for 

creating a happy city in the Babol must be 

explained so that city managers can gain the 
necessary knowledge about the factors and 

components that create a happy city. 

Therefore, this study aims to explain the 
appropriate model for creating a happy city 

in Babol city. In this regard, the present 

study seeks to answer the following 

question: 

 - What are the characteristics of the pattern 

of creating a happy city in Babol? 

Methodology 

The present research is applied and 

descriptive-analytical in terms of purpose 
and nature, respectively. Also, a 

combination of methods (quantitative and 

qualitative) were exerted. The study's 
statistical population is urban science 

experts, including university professors and 

Ph.D. students in the fields of geography 

and urban planning, urban planning, 
architecture and urban sociology, who have 

the necessary knowledge and expertise 

concerning Babol city, both theoretically 
and in terms of examples. The judgment 

and availability method, including scientific 

experience, willingness and ability to 

participate in research, were exploited to 
sample experts and elites.  The number of 

samples was 28. The data related to the 

theoretical foundations of the research were 

prepared by library and documentary 
methods, and the raw data of the research 

were extracted using the fuzzy Delphi 

method. The result of studying the 

theoretical foundations and research 
background was identifying 5 effective 

factors on the happy city along with 54 

relevant components. The output of the 
fuzzy Delphi method was to determine 42 

components of a happy city in the form of 5 

factors in the Babol city. Then, structural 

equation modeling in Smart PLS 3 software 
was performed using the path analysis 

method.  

Results and discussion 

According to the results, the managerial 
factor with a path coefficient of 0.282 has 

the greatest impact on the model of a happy 

city in Babol. Economic, physical, social 
and environmental factors with path 

coefficients of 0.279, 0.265, 0.254 and 

0.236 are in the next ranks of impact on the 

happy city in Babol, respectively. The sum 
of these 5 factors also explains more than 

0.99% of the model of a happy city in 

Babol. The findings of management 
components are consistent with the results 

of Shahbazi et al. (2020). The results of 

economic components are consistent with 

Hu et al. (2020). The results of physical 
components are consistent with Gim 

(2020), Jain (2019), and Baghery Beheshty 

and Loghmani (2020). Also, the results of 
social components are consistent with 

Zangiabadi and Mirzaei (2020). Finally, the 

results of the impact of environmental 
components on the happy city are 

consistent with Sajadian et al. (2020). 

Conclusion 

According to the presented results, in order 

to strengthen the factors and components 
affecting the happy city in the Babol city, 

the following solutions are suggested: 

In the field of management factor: spatial 

planning and redistribution for fair access 
of citizens to urban services and joyful 

uses, including restaurants and cafes, 

museums and antiquities, markets and 

shopping centers, cultural and religious 
sites, children's parks and playgrounds, 
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lands and gyms and parks equipped with 

sports equipment.  
In the field of the economic factor: 

strengthening infrastructure and economic 

potentials to increase the financial ability of 

households to strengthen purchasing power 
and meet basic needs, create sustainable 

employment to increase income and 

financial savings of households, build 
affordable housing and in Available for 

citizens and offering quality goods and 

reasonable prices for citizens, including 

cars and home appliances. 
In the field of physical factor: creating 

active street life by creating happy spaces 

using local potentials such as painting 
urban public spaces and making urban 

furniture and artistic elements based on the 

local and indigenous culture, improving and 
regulating traffic conditions in the Babol 

city to create desirable, diverse and 

accessible public transportation along with 

pedestrian and bicycle axles, as well as to 
manage and regulate activities related to 

billboards in order to prevent visual 

pollution. 
In the field of social factor: creating 

opportunities for citizen participation in 

matters related to the place of residence 
through the establishment of neighborhood 

councils, planning to increase the presence 

of citizens in public spaces of the city by 

creating security and social monitoring for 
close and intimate communication of 

citizens with each other and the formation 

of trust between them to increase the level 
of mental and physical health of citizens, as 

well as planning to increase the vitality and 

variety of urban activities by creating 

cultural activities. 
In the field of environmental factor: 

strengthening and landscaping of natural 

elements of Babol city such as Heidarkola 
Wetland, Moziraj Wetland and Babolrood 

River in order to increase citizens' access to 

green space and nature and reduce noise 

and odor pollution, as well as planning to 
create parks and gardens New at the city 

level, as well as protection of the health and 

cleanliness of the urban environment. 
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 نیهدف پژوهش ا. ردیگ یشهر را در برم ستمیاست که همه عناصر س یمفهوم جمع کی یشاد
   تبیین   متناسب  یهاها و مؤلفهشهر بابل در قالب عامل یمناسب شهر شاد برا یاست که الگو

و از  یلیتحل - یفیتوص تیاست و از نظر ماه یشود. پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع کاربرد
شهر شاد، متخصصان  جادیا یالگو تبیین    یپژوهش برا ی. جامعه آماراست ختهینظر روش آم

عنوان نفر به 28و در دسترس  یشهر بابل هستند که با استفاده از روش قضاوتدر  یعلوم شهر
ها و شهر شاد، عامل نهیشیو پ ینظر یمبان یپژوهش با بررس نینمونه انتخاب شدند. در ا

شهر شاد در  یهاها و مؤلفهعامل یفاز ی. سپس با روش دلفتشهر شاد احصاء شده اس یهامؤلفه
کرونباخ،  یآلفا بیبا ضر یفاز ینامه دلفساختار پرسش ییو روا ییایت. پااس شدهنییشهر بابل تع

 شدهیبررس Smart PLS 3افزار در نرم یاستخراج انسیوار نیانگیو م یبیترک ییایپا بیضر
شهر شاد در شهر  یالگو یبرا یمعادالت ساختار یسازمدل ر،یمس لیاست. سپس با روش تحل

 ریمس بیبا ضر یتیریعامل مد ج،یشده است. مطابق نتاانجام Smart PLS 3افزار بابل در نرم
 یاجتماع ،یکالبد ،یشهر شاد در شهر بابل دارد. عامل اقتصاد یرا در الگو ریتأث نیترشیب 282/0
 یبعد یهادر رتبه بیبه ترت 236/0و  254/0، 265/0، 279/0 ریمس بیبا ضر یطیمحستیو ز
 یدسترس یمجدد برا عیو توز ییفضا یزیربل قرار دارند. برنامهبر شهر شاد در شهر با یرگذاریتأث

بر اساس  یاصل شنهادیعنوان پشاد به یهایو کاربر یعادالنه شهروندان به خدمات شهر
 شده است.پژوهش ارائه یهاافتهی
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 مقدمه

 طی که است شهری اهایفض در زندگی کیفیت ارکان ترینمهم از شهروندان نشاط و شادی سطح ارتقای و تأمین

 ترینمهم از یکی عنوانبه و است نموده جلب خود به را شهری ریزانبرنامه و متخصصان روزافزون توجه اخیر، هایدهه

 هایدغدغهاز  ی شادزندگ تأمین امروزه (.18: 1400)جمینی و همکاران،  است شدهمطرح ملل سازمان و هادولت اهداف

بنابراین جهان امروز شاهد جهشی بلند  (.4: 1397)سماواتی و رنجبر،  است ایدن یلب شهرهااغ ریزانبرنامهو  رانیمد

اصلی این  گردانندهمراکزی که  عنوانبهاست. در این مسیر توجه به شهرها  ترکیفیتزندگی هرچه شادتر و با  سویبه

رت ایجاد احساس شادی فضای شهری در ضرو (.49: 1398)شاطریان و همکاران،  جریان هستند، اهمیت بسیاری دارد

 ,Li & LU) گذاردمیاقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی تأثیر  توسعهبر  ایجامعهبیان نمود، شادی در هر  توانمی

مؤثر است  محیطیزیست(. همچنین فقدان شادی در ایجاد مشکالت متعدد فرهنگی و اجتماعی و مسائل 3 :2009

(Montgomery, 2013: 263 .) به دستیابی جهت در انسان اولیه ینیازها به گوییپاسخ در یشهر هایمحیطبنابراین 

 (. 167: 1400دارند )رضاعلی و همکاران،  بسزایی نقش شاد یشهرها

 تیفیمواجه هستند که منجر به کاهش ک یادیز شناختیزیباییو  یاجتماع ،محیطیزیستمعاصر، با مسائل  یشهرها

فراهم  دار،یپا یمناطق شهر یرو شیپ یاصل هایچالشاز  یکیاساس،  نی. بر اشودمیراد اف یو شاد یشهر یزندگ

 تیفیک نی، اگذاردمی ریبر انسان تأث شدهساخته طیمح تیفیک کهازآنجاییدر شهرها است.  یمناسب زندگ طیراکردن ش

سالمت  یدر جامعه موجب ارتقا یشاد تیفیک شیافزا روازاینافراد مرتبط است.  نیدر ب شادیبا احساس  یذات طوربه

 یکی عنوانبه یشهر هایمحیطنشاط در  تیتقو نی. بنابراشودمی یزندگ تیفیبهبود ک طورکلیبهشهروندان و  یاجتماع

(. Abdollahpour et al, 2021: 103) شودمی یتلق یشهر یو طراح ریزیبرنامهدر حوزه  هاپارادایم ترینمهماز 

 نشاط و شیجهت افزا یعامل گریو از طرف د یو توسعه افسردگ جادیدر ا یعامل طرفیکاز  انندتومی یشهر یفضاها

 طراحان و ییآشنا روازایندارند.  هاانسانبر جسم و روان  یو دائم قیعم تأثیرات هامحیط نیدر جامعه باشند. ا یشادمان

 مهم و اریبس ندینما تأمین هامحیط نیط افراد را در او نشا شیو آسا تیکه امن یطیشرا جادیاثرات و ا نیکارشناسان با ا

 یشاد در رابطه با سالمت، رفاه و تیتعامل و فعال یمهم برا هایمکان عنوانبهشهرها  (.3: 1395)شاد،  مسئوالنه است

 معتقد است: نیراسک ،یاجتماع است که متفکر ادیز به حدیافراد جامعه  یدر زندگ یشهروندان هستند. نقش شاد

آنجاست که از  موضوع تا نیا تیاهم. افراد شاداب را داشته باشد درصد نیشتریاست که ب یکشورها کشور نیثروتمندتر

وارد  یدیکل ریمتغ کی عنوانبهرا  یشادکام ریکشورها، متغ یافتگیتوسعه بندیسطح ی، سازمان ملل برا2000سال 

 و یاقتصاد ،یاجتماع طیشرا ریو متنوع است. تأث ادی، زادیشو  یشهر ریزیبرنامه نیب ارتباط. محاسبات کرده است

در  ینقش مهم یشهر ریزیبرنامه باشد. یمثبت و هم منف تواندمیمردم هم  یشادمان یدر شهرها رو محیطیزیست

از  یکیشهروندان بانشاط  شهر شاد و داشتن جادیتوجه به عوامل مهم اثرگذار در ا. کندمی فایا طیشرا نیشکل دادن به ا

 ترینمهماز  یکی عنوانبه یشاد (.67: 1399و میرزایی،  آبادیزنگی) شودمی یتلق یشهر ریزیبرنامهالزامات مهم 

ضرورت است که  کی یهست. شاد گرامثبت یدر روانشناس شدهمطرح میمفاه ترینبنیادیاز  ،سالمت روانیعوامل 

را که در  هاییانسان یمازلو، مؤلفه اصل. بردمی نیرا از ب یدیامو نا یمثل ناکام یو عواطف منف یابدمیمعنا  یزندگ

 جهان تیدرصد جمع 55حدود  2018در سال . داندمیآنان  یشاد ساحسا ،کنندمیخود تالش  ییخودشکوفای راستا

 رانیا تیدرصد جمع 75حدود  1395در سال  ینکها ضمن .دیدرصد خواهد رس 66به  2050هستند و در سال  یشهر

 تأمیناست؛ لذا  یشهر یدر فضاها یشدن روح زندگی شهرها، خال یکنون یاز مشکالت اساس. بوده است نیرنششه

از  هایینشانه، ایرانکل از جمعیت درصد  23از یش ب. است یشهر تیریمد یاصل هایدغدغهاز  یکی ینشاط و شاد
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یکی شهر شاد،  ایجاد روازاین. اندافسردگی تالبهمبدرصد زنان کشور  16درصد مردان و  12 مشخصاً، دارند یاختالل روان

 (.54: 1399)شهبازی و همکاران،  است در ایران ویژهبه و شهرسازان یشهر ریزانبرنامه ایفوظ ترینمهماز 

و  رانیرا در ا شادی و نشاط ،شهر گراییو  ینیشهرنش ادیعجوالنه، سرعت و حجم ز ماتیتصم ،مشیخط فقدان

 یرگذاریو شدت تأث ایجاد شهر شادشناخت عوامل مؤثر بر  ن،یاست. بنابرا دهیبه موضع انفعال کشان بابل شهر خصوصبه

 بابلشهر الگوی ایجاد شهر شاد در شهر بابل باشد.  نیتدو یمناسب برا ییراهنما عنوانبه تواندمیعوامل  از کیهر

و  ینیدر حال حاضر دچار شهرنشقه شمال ایران دومین شهر بزرگ استان مازندران و چهارمین شهر بزرگ منط عنوانبه

، افزایش شهروندان یبه امکانات برا یخدمات و دسترس نارسایی موجب خود نیشده است و ا عیسر شهر گرایی

با شده است.  افول شادی و نشاط درنهایتکاذب و غیررسمی، فقر، بیکاری، نارسایی فضاهای عمومی و  وکارهایکسب

و مدیریتی در ایجاد اضطراب و افزایش  محیطیزیستاز عوامل کالبدی، اقتصادی، اجتماعی،  ایهمجموعتوجه به اینکه 

کالبدی، اقتصادی، اجتماعی،  هایزمینهاز اقدامات در  ایمجموعهاسترس شهروندان بابل مؤثر بوده است، باید 

 هایمؤلفههر یک از این عوامل دارای  و مدیریتی انجام شود تا شادی و نشاط در شهر بابل افزایش یابد. محیطیزیست

ریزی جهت ایجاد شهر شاد ابتدا باید الگوی مناسب برای گوناگونی در ارتباط با شهر بابل هستند. بنابراین برای برنامه

 شوندمیکه موجب ایجاد شهر شاد  هاییمؤلفهشود تا مدیران شهری از عوامل و    تبیین   ایجاد شهر شاد در شهر بابل 

 الگوی مناسب برای ایجاد شهر شاد در شهر بابل   تبیین   هدف پژوهش حاضر نیز  روازاین زم را کسب کنند.آگاهی ال

به این پرسش است که الگوی ایجاد شهر شاد در شهر بابل از چه  گوییپاسخاست. در این راستا پژوهش حاضر در پی 

 برخوردار است؟ هاییویژگی

و متخصصان شهری بوده و مطالعات  ریزانبرنامهبسیاری از  وردعالقهمگذشته  دههدر طی چند موضوع شهر شاد 

اشاره چند پژوهش معتبر خارجی و داخلی با موضوع شهر شاد در ادامه به است.  شدهانجاممعتبری نیز در این زمینه 

 :شودمی

 یرهایمتغ ریت به سانسب شدهریافت د ونقلحملو خدمات  یکل یشاد نیرابطه ب»( در پژوهشی با عنوان 2020) 1جیم

رابطه خدمات  یکره جنوب در کشور هزار شهروند در سئول 46از  یاجتماع ینظرسنج کیبا استفاده از « یطیو مح یفرد

در  کندیکمک م یونقل به شادچگونه خدمات حمل نکهی. اکرده است وتحلیلتجزیهرا  و شادی شده افتیدر ونقلحمل

 تیکه با رضا ،یذات یو به سودمند صدبه مق دنیرس ریدر مس هاغیر فعالیت/هاتیفعال قیسفر از طر یرابطه با ابزار کمک

حداقل مربعات  یمعادالت ساختار یسازبر مدل یمبتن یلیمدل تحل کی. شودیبحث م شود،یم جادیا زیک غرایتحر از

. زندیم نیتخم کند،ینترل مهفت عامل را ک کهدرحالیدرک شده را  ونقلحملو عامل خدمات  یادش نیرابطه ب ،یجزئ

 طوربه. کندیم قیرا تشو یشاد یتوجهقابل طوربهشده  افتیدر لونقخدمات حمل که دهدمیی نشان لیتحل یهاافتهی

 2هو و همکاران د.دار تیاهم ونقلحملخدمات  ریاز سا شتریب یشاد شیدر افزا ادهیعابر پ طیاز مح تیخاص، رضا

با استفاده از « یمسکن و شاد تیفیک نیارتباط ب یبهتر و احساس شادتر: بررس یزندگ»ن ( در پژوهشی با عنوا2020)

فرد مرتبط است.  یکل یمثبت با شاد طوربهمسکن  تیفیکبه این نتیجه رسیدند که  نیکار چ یروینپویای  هایداده

مهاجران، که  با سهیدر مقا یساکنان محل یبرا شدهادراک یمسکن با شاد تیفیکه ک است شدهمشخصهمچنین 

 دارد. یشتریدارند، ارتباط ب تریپایین یسطح شاد طورکلیبه

 یهایژگیو یچگونگ ی و توضیحبه بررس« ایتالیا یدر شهرها یشاد»( در پژوهشی با عنوان 2019) 3یریتامپی و نیبرن

                                                             
1 . Gim 

2 . Hu  

3 . Bernini & Tampieri 
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که در آن  ،یتابع شاد کی جادیا به این نتیجه رسیدند که برای هاآن. دختنپرداآن  یفرع یشهرها و اجزا یذهن یستیبهز

در سطح شهر از  یشاد کنندهتعیینعوامل  ریتأثباید ، شودمی نییتع یزندگ هایحوزهدر  تیبا رضا یاز زندگ تیرضا

بر  یمختلف شاد یهاحوزه قیاز طر ایتالیا یکه شهرها دادنشان  جیشود. نتا لیتحل یچند سطح لیتحل کی قیطر

خاص شهر  هایویژگیبر اساس  یشهر استیس هایبرنامهکه  دهندمیپیشنهاد  هاآن. ارندگذیم ریتأث یذهن یستیبهز

 شود. یطراح

 کندمی یشاد را معرف یمفهوم شهرها« ندهیهوشمند آ یمفهوم شهر شاد: شهرها»( در پژوهشی با عنوان 2019) 1نیج

 هایکتابخانه، یعموم ونقلحمل، یمعمو هایزیرساخت، یشهر شاد را شامل روابط عاطف کی یاساس هایویژگیو 

 و یرشد فکر یبرا یزنان و کودکان، امکانات رفاه یمنی، ایاز آلودگ ی، شهر عارادهیعابران پ یبرا رویپیاده، یعموم

 غیتبل دیبا نیاست و بنابرا فرد یشهر برا نیشهر شاد بهترکه  گیردمیاو نتیجه  .کندمیذکر  یشاد یکل طیو مح حیتفر

 شود.

شهر شاد:  کیساختن  یبرا یشهر راهبردمالقات در  هایمکان»( در پژوهشی با عنوان 2018) 2تیسک و تواروگژول

در شهرها و مسائل مربوط به وجود  یزندگ تیفیرا در مورد بعد ک یو خارج یلهستان هایداده« ترکیبی پژوهش کردیرو

 هایداده ریو تفس وتحلیلتجزیه یبرا گرفتند ورا به کار  شودمیدر آن برگزار  هامالقاتمشترک که  یفضاها

کار،  ت،یشخص عامل مهم را شناسایی کردند: 9 هاآنکردند. استفاده  یفیو ک یکم یلیاز هر دو روش تحل شدهآوریجمع

ندازه را در رابطه با ا یزندگ تیفیک هایاولویت هاآنبازار.  ت،یمقبول ،یگی، تحرک، همسایمنی، بهداشت و احیآموزش، تفر

 شهر شاد باشد. یسنگ بنا رسدمی به نظرکه  کردند تعیین یعموم یشهر و فضاها کی

 2: منطقه ینمونه مورد)موثر بر شهر شاد  یارهایمع یواکاو»( در پژوهشی با عنوان 1399ی )لقمانی و بهشت یباقر

معیارهای شهر شاد هستند و از  ترینمهمفعال، هماهنگی بصری و رنگ  هایجدارهبه این نتیجه رسیدند که « (تهران

 .شهروندان داردو نشاط  یشاد را در ریثأت ینشتریب، بعد کالبدی محیطیزیستبین سه بعد کالبدی، اجتماعی و 

سابقه  یدارا یشهر شاد در شهرها هایمؤلفه لیو تحل یابیارز»( پژوهشی با عنوان 1399ی و همکاران )شهباز

و  مردگیدل ساحسا ای یو سرزندگ یشاد ساحسا زانیم لیتحلبا هدف  «: شهر بمیپژوهش مورد میعظ بتیمص

و سبز، امکانات اوقات فراغت و ورزش  یفضا از جمله آن ساززمینهو عوامل  هاریشه   تبیین   شهروندان، ی سرخوردگ

 67ه رسیدند که سال به این نتیج 15و نظرسنجی از شهروندان باالی  نامهپرسشبا استفاده از  هاآنغیره انجام دادند. 

 هایمؤلفه تیاز وضعدرصد شهروندان نیز  85. کم است اریکم تا بس ،شانسرزندگیو  یشاد ساحسا شهرونداندرصد 

 تیرضا نیانگیم .اندناراضی یزندگ طیامکانات اوقات فراغت و مح ،یامکانات ورزش سبز،ی فضا یعنیشاد  شهر

 طیمحو  5/2ی امکانات ورزش، 8/2 اوقات فراغت، 6/2 سبز یفضا هایشاخص ی، براشهر شاد هایمؤلفهشهروندان از 

 .باشدمی( 3از حد متوسط ) ترپایین 6/2ی زندگ

 شهردرکالنبه شهر شاد  یابیعوامل مؤثر بر دست   تبیین   »( در پژوهشی با عنوان 1399یی )رزایمو  آبادیزنگی

 باالتر از حد یکم رازیدر شهر ش یشاد نیانگیمن کردند که نمایا یساختار معادلهو روش  نامهپرسشبا استفاده از « رازیش

و  02/3و  06/3 در حد متوسط یاجتماع و محیطیزیستشامل  یاثرگذار بر شاد یرهایمتغ نیانگیم( است. 1/3) متوسط

مستقل  یرهایمتغ کردند کهمشخص  نیاز حد متوسط بودند. همچن ترپایینی تیریو مد ی، کالبدیاقتصاد یرهایمتغ

با  یعنیدارند؛  میمستق اثر یدارند و بر شاد( 67/0یی )را در حد نسبتاً باال یشاد ریمتغ انسیوار   تبیین   یی ژوهش تواناپ

 ترینمهم. یابدمیکاهش  یشاد کی هر فیو با تضع شیافزا یشاد زانیعامل اثرگذار، م 5از  کی هر تیبهبود وضع
                                                             
1 . Jain 

2 . Szołtysek & Twaróg 
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 یو کالبد یو سپس عوامل اقتصاد 33/0فرهنگی با اثر  -ی جتماععامل ا راز،یدر ش عوامل اثرگذار بر تحقق شهر شاد

تحقق شهر  یبرا یتدافع یراهبردها راز،یشهر ش یکنون تیو باتوجه به موقع یراهبرد ریزیبرنامه جیاساس نتا بود. بر

ل مهم و عام عنوانبه یو خصوص یدولت ینقش مثبت نهادها تیتقو» راهبردها، راهبرد نیا نیشاد انتخاب شد؛ از ب

 .اول قرار گرفت تیدر اولو« تحقق شهر شاد اثرگذار بر یاصل

 با «در اهواز یعوامل مؤثر بر نشاط شهر بندیاولویتو  ییشناسا»با عنوان  ی( پژوهش1399و همکاران ) انیسجاد

شاط شهروندان اثرگذار در ن هایمحیط هایاولویتل یتحلاستفاده از روش دلفی و نظرسنجی از متخصصان انجام دادند. 

در ی ط اقتصادیعوامل مح است. قرارگرفتهاول  تیو اولودر رتبه اول  بومزیستو  یعیط طبیمح دهدمیاهواز نشان  شهر

 هایمحیط عوامل مربوط به نشاط شهروندان قرار دارند. تیو تقو جادیا یسوم برا تیدر اولوی ط فراغتیدوم و مح تیاولو

چهارم تا هشتم  تیاولو عنوانبه بیبه ترت یاعتقاد-یو مذهب یادار-یاسیس ،یادراک-یذهن ،یرفتار-یاجتماع ،یکالبد

شنهاد یکه پ اندشدهشناسایی نظر کارشناسان پژوهش از یو نشاط شهروندان اهواز یشاداب تیو تقو جادیا یت برایاهم

 .اقدام شود بندیاولویت نیاساس ا نشاط در شهر اهواز بر تیو تقو جادیا یبرا ریزیبرنامه منظوربه شودمی

مطالعه  عوامل مؤثر بر شهر شاد از نگاه شهروندان ییفضا لیتحل»( در پژوهشی با عنوان 1398اورکی و همکاران )

نشان داد که  جینتاو مشاهده به تحلیل میزان شادی در شهر یزد پرداختند.  نامهپرسشبا استفاده از « زدی: شهر یمورد

 یشاد و التیتحص نیتنها ب ایزمینه یرهایمتغ نیو ب باشدمیرو به باال  طمتوس زدین شهر شهروندان ساک یشاد زانیم

و  تینوع فعال نیب نیوجود ندارند، همچن ایرابطه یجنس، تأهل و سن با شاد یرهایمتغ نیمعکوس وجود دارد، ب طارتبا

با  یو ابعاد اجتماع یشهری به فضاها یسترسنوع د نیب وجود ندارد. ایرابطه یبا شاد یشهر یاستفاده از فضاها زانیم

 نیب آن برعکس و وجود دارد یمعنادار معکوس و طارتبا یبا شاد یابعاد اقتصاد نیو ب یو معنادار میمستق طارتبا یشاد

 کیبه  ییفضا-یکه ابعاد اجتماع دهدمی شانون نشان یوجود ندارد. اما مدل آنتروپ ایرابطه چیه یو شاد ییابعاد فضا

 .گیرندمی قرار یبعد تیدر اولو یو ابعاد اقتصاد گذارندمی ریتأث یشاد یدازه روان

مشابه  هایپژوهشکه تاکنون در  شودمیالگوی شهر شاد ارائه  تبیین   جدیدی جهت  هایمؤلفهدر پژوهش حاضر 

شامل اساتید  الگوی ایجاد شهر شاد از نظر متخصصان شهری   تبیین   دیگر ارائه نشده است. در این پژوهش برای 

از شهروندان )که به موضوع شهر شاد  هاپژوهشدر سایر  کهدرحالی، شودمیدانشگاهی و دانشجویان دکتری استفاده 

. شودمی. همچنین در این پژوهش برای اولین بار الگوی ایجاد شهر شاد در ایران ارائه اندکردهاشرافی ندارند( نظرسنجی 

 .است نشدهانجامشهر شاد در شهرهای شمال کشور  زمینهکنون هیچ پژوهشی در تا صورت گرفته هایبررسیمطابق 

 

 ینظر یمبان

 2013در سال « یشهر یطراح قیاز طر مانیهایشهر شاد، دگرگون کردن زندگ»کتاب مفهوم شهر شاد با انتشار 

شکل ( 1: پردازدمی دهیدو ا یررسبه ب ی. کتاب شهر شاد مونتگمرپدید آمد یچارلز مونتگمر ،ییکانادا نگارروزنامهتوسط 

 یبرا یادیز که مردم وقت و پول یدر جامعه گردد. در دوران یشاد شیافزا ایبردن  نیموجب از ب تواندمیشهر  ستمیو س

 جادیا یبرا هاییبرنامهانجام  :میانجام ده توانیممیکمک به شهر  یبرا یما چه کار، کنندمیکمک به خودشان صرف 

 طیانسان و مح نیوجود ارتباط ب( 2 .میکه در آن ساکن هست یذهن و بدن ما، با مکان نیبا درک رابطه ب یشاد و یسالمت

نجات شهرها  یبرا نیهستند. بنابرای زندگ یبرا یتوانمندتر و کنندهسرگرم سالم، هایمکانشاد  یشهرها. سالم و شاد

 (.Montgomery, 2013: 17) میشاد تمرکز داشته باش یساخت شهرها بر دیما با

ی شادی شهروندان را تحت شهر هایمحیط. تجامعه اس یشاد تیمهم در وضع یعامل یشهر یشهر و فضاها تیفیک
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 گیردبرمیشهر را در  ستمیاست که همه عناصر س یمفهوم جمع کی یشاد(. Su et al, 2021: 142) دهندمیتأثیر قرار 

(Costanza et al, 2008: 18 .)یمتخصصان طراح یبرا تنهانه یشهر هایویژگیو  یعموم یشاد نیدرک رابطه ب، 

 یبیمردم از چه ترک نکهیبه درک ا ازین ن،یاست. بنابرا دیمف یمربوط به انسان و سالمت عموم هایرشتههمه  یبلکه برا

 ریزیبرنامه یهستند، برا خوشحال و شاد ،در شهر شدهساخته یو اجزا یعیباز، عناصر طب یفرم، فضا اس،یاز توسعه، مق

 جادیاز ا یهدف اصل طسقرا که طورهمان(. Pringle & Guaralda, 2018: 80) است یاتیح ندهیدر آشهری  یو طراح

که مردم  یاست. زمان شهر یاجتماع طاز رواب ریجداناپذ یجزئ یپس شاد ،داندمیشهروندان  طنشا تأمینشهر را 

کار و تالش  زهیانگ و یاز زندگ تیمطلوب، رضا یارتباطات اجتماع ،یتعلق اجتماع ،برخوردار باشند یاز شاد ایجامعه

کرد. محققان بر  خواهد یرا ط یو ترق شرفتیپ ریمس ،ایجامعه نیچن .یابدمی شیافزا یتوسعه اقتصاد و شودمی شتریب

 (.Montgomery, 2013: 87) شاد استو سالم  یبه داشتن افراد طمشرو داریباورند که داشتن جامعه سالم و پا نیا

 زیشاد را ن هایمکانمدرن به داشتن  یشهرها ادیز لیمسئله، تما نیهستند. ا طدر ارتبا گریکدیبا  یداریو پا یشاد

 یشاد شهر شاد و یخود را بر رو هایاولویتهستند،  یداریکه به دنبال پا ییشهرها نی. بنابرانمایدمی هیتوج خوبیبه

 لیدل نیبه هم(. Carmona et al, 2012: 134) انددادهقرار  یعدالت اجتماع و یطیمح تیفیک یساکنان آن، ارتقا

 یافتهتوسعه یدر کشورها ویژهبه ،یشهر تیریمد هایسیستم یاصل اهدافاز  یکی عنوانبهامروزه، داشتن شهر شاد 

ی شهر یفضاها ریتا تأث دکننمیسرزنده و شاد تالش  یداشتن شهر یبرا یشهر ریزانبرنامه ،روازایناست.  شدهتبدیل

 کنند تیشهروندان را تقو یاحساسات مثبت و سالمت روح توانندمی یشهر هایمحیط زیراکنند.  یبررسرا بر ساکنان 

(Passmore & Howell, 2014: 149; McMahan & Estes, 2015: 507 .)و احساس  هیفضاها روح نیدر ا

 توانمی طارتبا نی. در همپذیرندمی یادیز ریتأث یشهر یو فضاها هامکانبا  طارتبا که در شودمیشهروندان جستجو 

 هایریزیبرنامهو  هاطرحدر همه (، Liu, 2013: 67) است هاانسانهدف همه  امروزه که یبه شاد یابیدستگفت که 

 توسعهدرحالدر کشورهای  (.Mankiw, 2004: 163) است شدهگرفته دهیناد توسعهدرحال یکشورها در ویژهبه یشهر

 موردنیاز هایزیرساخت ایجاد فکر به باید ابتدا و ندارد برای ایجاد شهر شاد وجود موردنیاز هایزیرساختاز جمله ایران، 

 آفرینشادی هایبرنامه نپذیرفتن باشند. همچنین فرهنگ شادی نیز در این کشورها هنوز شکل نگرفته است و امکان

، زادهموسی) دارند خود زندگی محل از را متفاوتی خود، رضایت زندگی مکان به ن بستهدارد و شهروندا وجود مردم توسط

1396 :58.) 

های عمومی کافی برای ساکنین داشته باشند. ها و کتابخانهشوند که باغهای زیبا تبدیل میشهرها زمانی به مکان

اد باید دارای تعداد کافی مراکز تفریحی، تئاتر، همچنین مردم برای تفریح خود به مراکز تفریحی نیاز دارند. شهرهای ش

های مهم های اطالعات و ارتباطات نیز یکی از جنبهو غیره باشند. استفاده از فناوری هارستورانتفریحی،  هایپارک

، داوطلبانه برای ماجراجویی، ورزش، خواندن، نوشتن، نقاشی هایگروهزیرساخت شهر شاد در شرایط امروزی است. حضور 

. اگر شهری بتواند تمام ملزومات دهدمیو غیره نیز جزء ضروری یک شهر شاد را تشکیل  هاسرگرمی، سازیمجسمههنر، 

شهر همراه با سرسبزی و سطح کلی هوای تازه  کهطوریبهرا فراهم کند، شهری شاد خواهد بود؛  کربنبییک شهر 

باشد که رفاه، امنیت و مشارکت شهروندان را  ایگونهبهشاد باید اطراف رونق خواهد گرفت. بنابراین ساختار فضایی شهر 

 (.Jain, 2019: 3تضمین کند )

داشته باشد. پاکیزگی هوا، پاکیزگی زمین، احترام به  بخششادی، صدا و لمس اندازچشمشهر شاد باید بو، طعم، 

و  وآمدهارفتزاتی و تأسیساتی، کنترل پاک، رفاه تجهی هایانرژیشهری، فضای سبز و یا کشاورزی شهری،  وحشحیات

جمعی  هایشادیبرای افزایش  هافرصتامکانات و  سازیفراهمشهری و تالش برای کاهش ترافیک،  ونقلحمل
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 شدنتبدیلبرای مشارکت شهروندان )و  سازیزمینه)فرهنگی و عمرانی(، امنیت )سالمتی، امنیت مالی، جانی، حیثیتی(، 

 هایفرصتشهری، فراهم بودن  هایهزینهه حاشیه شهر، خدمات شهری مطلوب، پایین بودن به شهر خالق(، توجه ب

تفریحی و فرهنگی، ایجاد  هایفرصتکسب درآمد شهروندان، درآمدهای پایدار شهری، توجه به اوقات فراغت و 

قداماتی است که رشد و یادگیری برای شهروندان، زیباسازی محیط شهری و دموکراسی شهری از دیگر ا هایفرصت

 (.121: 1398محمدنیا، ) مدیریت شهری باید برای ایجاد شهر شاد انجام دهد

و  گیردبرمیرا در  مدیریتیو  یفرهنگ ،محیطیزیست ،یاجتماع ،یاقتصاد یهااز شاخص یعیوس فیدر جامعه ط یشاد

عوامل مؤثر بر شهر شاد  (.Musa et al, 2018: 194) اندشدهشناخته هاآن نیتراز مهم یکیعنوان مردم به یهاتیاولو

 :Cloutier et al, 2018) شودمیو مدیریتی تقسیم  محیطیزیست ی،اجتماع ی،اقتصاد دسته کالبدی، 5به  طورکلیبه

 است. شدهارائه عوامل مؤثر بر شهر شادمدل نظری  1 شماره (. در شکل139

 

 
 (Musa et al, 2018: 194)مأخذ:  عوامل مؤثر بر شهر شاد یمدل نظر .1 شکل

 

 پژوهشروش 

 پژوهشروش از نظر و  یلیتحل - یفیتوص تیاست و از نظر ماه یحاضر از نظر هدف از نوع کاربرد پژوهش

الگوی ایجاد شهر  تبیین   آماری پژوهش برای  جامعه. باشدمی)کمّی و کیفی(  آمیخته یهااز نوع روش مورداستفاده

شهری،  ریزیبرنامهجغرافیا و  هایرشتهاتید دانشگاهی و دانشجویان دکتری در شاد، متخصصان علوم شهری شامل اس

شهری هستند که هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ مصداقی در ارتباط با شهر بابل  شناسیجامعهشهرسازی، معماری و 

 تجربهدر دسترس شامل از کارشناسان و نخبگان، از روش قضاوتی و  گیرینمونهدانش و تخصص الزم را دارند. برای 

مربوط  یهاداده در نظر گرفته شد. نفر 28 ها نیزتعداد نمونه. شودمیعلمی، تمایل و توانایی مشارکت در پژوهش استفاده 

 روش دلفی فازیاز  با استفاده خام پژوهش یهاو داده شدهتهیه یو اسناد یاکتابخانه شیوهبه  پژوهش ینظر یبه مبان

مؤلفه  54عامل مؤثر بر شهر شاد به همراه  5پژوهش شناسایی  یشینهپمبانی نظری و  مطالعهنتیجه . است شدهاستخراج

عامل در شهر بابل بوده است.  5مؤلفه شهر شاد در قالب  42مربوطه بوده است. خروجی روش دلفی فازی نیز تعیین 

پرداخته شد. همچنین  SmartPLS 3 افزارنرمدر معادالت ساختاری  سازیمدلسپس با استفاده از روش تحلیل مسیر به 

نیز روایی و  (CR) ضریب پایایی ترکیبی ( وCA) آلفای کرونباخدلفی فازی با استفاده از ضریب  نامهپرسشپایایی ساختار 
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 است. شدهمحاسبه SmartPLS 3 معادالت ساختاری افزارنرمدر  (AVE) میانگین واریانس استخراجیآن با 

 

 عهموردمطالمحدوده 

استان مازندران و مرکز ی از شهرها یکی بهارنارنجپژوهش حاضر شهر بابل است. بابل معروف به شهر  محدوده

شهر  نیا تیجمع .باشدمیکشور پس از رشت  ت شمالیشهرستان پرجمع نیاستان و دوم نیشهرستان ا ترینپرجمعیت

بابل خانوار( رسید.  81572) نفر 250217به  1395سال  یدر سرشمار نفر بوده است که 219467برابر با  1390در سال 

دو  هکتار است که به 143100شهر  نیت کشور است. مساحت ایشهر پرجمع 32 رتبهاستان و در  تیشهر پرجمع نیدوم

 ،یاسیس ،یدانشگاه ،یپزشک زمینهمهم شمال کشور در  یاز شهرها یکی. بابل شودمی میتقس یشهر محله 22منطقه و 

: 1393ی و همکاران، خواجه شاهکوه؛ 17: 1398، زادهحسنعلیو  پورنیک) شودمیمحسوب  یو تجار یهنگفر ،یارتباط

مطابق  است. شدهارائه 2 شماره قلمرو جغرافیایی پژوهش در شکل. (221: 1400یی، روزجایف یدیحمو  کانینجفی؛ 8

 فیضع اریبس یشهر یدر سطح فضاها آوراطنش یدادهایرو یبرگزار زمینهمسئوالن شهر بابل در  سنده،یمشاهدات نو

پیاده  ییناکارآمد، نارسا یعموم ونقلحمل ،هویتبی هایمکان ک،یازدحام و تراف ،یو بصر یصوت ی. آلودگاندکردهعمل 

 یبه فضاها یو دسترس یمبلمان شهر نیهمچن. قرار داده است الشعاعتحتشهروندان بابل را  یشاد زین رهیو غ هاراه

 تیاز وضع تیبه تبع زیشهروندان شهر بابل ن یاقتصاد تیوضع. نامناسب است اریدر سطح شهر بس یمکانات رفاهسبز و ا

قرار  ریتحت تأث شدتبهرا  هاآن یشاد رهیو غ یفقر نسب خته،یافسارگس تورم ،یکاریکل کشور مناسب نبوده و ب یاقتصاد

 داده است.

 

 
 شهر بابل ییایقلمرو جغراف .2 شکل

 

 بحث و هایافته

مؤلفه شهر شاد از طریق بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهش از مدل دلفی فازی در  54عامل و  5پس از شناسایی 

شهر شاد در شهر بابل استفاده شد. خروجی روش  هایمؤلفهدو مرحله بررسی اولیه و تأیید نهایی برای تعیین عوامل و 
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 است. شدهارائه 1 شماره شاد در شهر بابل بوده است که در جدولمؤلفه مؤثر بر شهر  42عامل و  5دلفی فازی 
 

 مؤثر بر شهر شاد در شهر بابل هایمؤلفهعوامل و  .1 جدول
 نشانگر مؤلفه )گویه( عامل

 کالبدی

 C1 فضای عمومی شهری آمیزیرنگ

 C2 یشهر هنری هایالمانو  مبلمان

 C3 یبصر ایهآلودگیبودن از  یاز نظر عار یشهر طیمح تیوضع

 C4 یمدار ادهیپ

 C5 یدوچرخه محور

 C6 یکیحجم و انضباط تراف

 C7 یعموم ونقلحملو تنوع  یدسترس ت،یمطلوب

 C8 (هاخیابانو  هامیدانی )شهر و همگانی باز یبه فضا یدسترس

 اقتصادی

 C9 یواحد مسکونرضایت از مالکیت 

 C10 درآمد زانیم

 C11 هیاول یازهاین مینتأو  دیقدرت خر زانیم

 C12 از شغل خود تیرضا

 C13 رضایت از مالکیت خودرو

 C14 مالی اندازپسمیزان 

 اجتماعی

 C15 شهری هایفعالیتمیزان سرزندگی و تنوع 

 C16 یمشارکت شهروندان در امور شهر زانیم

 C17 میزان اعتماد بین شهروندان

 C18 شهرمیزان تحقق عدالت اجتماعی در سطح 

 C19 میزان سالمت روانی شهروندان

 C20 میزان سالمت جسمانی شهروندان

 C21 یو نظارت اجتماع تیحس امن زانیم

 C22 یکدیگربا  شهروندان مانهیو صم کیارتباط نزد

 C23 یعموم یحضور در فضاها زانیم

، بهارنارنج)جشنواره  هاجشنواره و یمناسبت هایجشن یمثل برگزار یفرهنگ هایفعالیت تیوضع
 جشنواره وارش و غیره(

C24 

 C25 (حس تعلقشهر )به سکونت در  یعاطف یحس افتخار و وابستگ

 C26 در شهر از سکونت یکل تیرضا

 محیطیزیست

 C27 عتیسبز و طب یبه فضا یدسترس

 C28 بوستانپارک و  یوجود تعداد کاف

 C29 یدرکال، موزیرج و غیرهشهری مثل تاالب ح هایتاالبدسترسی به 

 C30 ی و بوصوت هایآلودگیعدم وجود  لیبه دلشهری  طیاز مح تیرضا

 C31 شهری طیمح و پاکیزگیاز بهداشت  تیرضا

 C32 (و ساحل آن بابلرودمانند رودخانه ی )عیطب اندازهایچشموجود 

 C33 غیره زلزله و ،لیمانند س یعیت در برابر مخاطرات طبیاحساس امن

 مدیریتی

 C34 به رستوران و کافه یدسترس

 C35 یبه موزه و آثار باستان یدسترس

 C36 دیبه بازار و مراکز خر یدسترس

 C37 یو مذهب یبه اماکن فرهنگ یدسترس

 C38 یباز یبه پارک کودک و فضا یدسترس

 C39 یورزش هایسالنو  هازمینبه  یدسترس

 C40 یورزش لیابه پارک مجهز به وس یدسترس

 C41 یکدیگرشهری با  هایکاربریسازگاری 

 C42 رضایت شهروندان از خدمات شهرداری
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نیز و  (CR) ضریب پایایی ترکیبی ( وCA) آلفای کرونباخدلفی فازی با استفاده از ضریب  نامهپرسشپایایی ساختار 

 محاسبه و در جدول SmartPLS 3 ساختاریدالت معا افزارنرمدر  (AVE) میانگین واریانس استخراجیروایی آن با 

برای ضریب آلفای کرونباخ و ضریب پایایی ترکیبی بیشتر از  آمدهدستبهبا توجه به اینکه مقادیر  است. شدهارائه 2 شماره

دلفی  نامهپرسشاست، پایایی و روایی ساختار  5/0بیشتر از  یانگین واریانس استخراجیبرای م آمدهدستبهو مقادیر  7/0

 است. قرارگرفتهفازی پژوهش مورد تأیید 
 

 دلفی فازی نامهپرسشساختار  میانگین واریانس استخراجیترکیبی و  پایایی کرونباخ، آلفای مقادیر .2 جدول
 عامل 

 شاخص 

 مدیریتی محیطیزیست اجتماعی اقتصادی کالبدی

 856/0 881/0 932/0 890/0 894/0 (CA) آلفای کرونباخ

 888/0 911/0 942/0 914/0 914/0 (CR) ضریب پایایی ترکیبی

 503/0 633/0 582/0 603/0 548/0 (AVE) میانگین واریانس استخراجی

 

وجود رابطه  کنندهبیان. ضریب مسیر شودمیمعادالت ساختاری با استفاده از تحلیل مسیر انجام  سازیمدلدر ادامه  
( است. در حقیقت همان ضریب رگرسیون در حالت هاعاملن دو متغیر پنهان )علی خطی و شدت و جهت این رابطه بی

+ است 1تا  -1شود. مقدار آن عددی بین تر رگرسیون ساده و چندگانه مشاهده میهای سادهاستاندارد است که در مدل
بین متغیرهای پنهان دهنده روابط معکوس دهنده روابط مستقیم و ضرایب مسیر منفی نشانکه ضرایب مسیر مثبت نشان

دهنده نبود رابطه علی خطی بین دو متغیر پنهان است. ( مستقل و وابسته است و اگر برابر با صفر شوند، نشانهاعامل)
 شدهارائه 3 شماره استخراج و در جدول SmartPLS 3افزار متناظر با آن از نرم tضرایب مسیر اثرات مستقیم و مقدار 

ضرایب مسیر و روابط فرض شده در  95/0 داریمعنیاست، در سطح  96/1از  تربزرگ T آمارهاست. با توجه به اینکه 
، متغیرهای مستقل 3 شماره معنادار است. با توجه به جدول هامؤلفهو روابط میان  شودمیمدل ساختاری پژوهش تأیید 

، 265/0تی به ترتیب با ضرایب مسیر و مدیری محیطیزیستکالبدی، اقتصادی، اجتماعی،  هایعاملپژوهش حاضر شامل 
بر متغیر وابسته پژوهش )شهر شاد( تأثیر مثبت و  p< 0/05 داریمعنیدر سطح  282/0و  236/0، 254/0، 279/0

ی است و تیریمدمربوط به متغیر  282/0تأثیر با ضریب  ترینبیش شدهبررسی متغیرهایمعناداری داشته است که در بین 
قرار دارد. بنابراین در ایجاد شهر شاد در شهر  محیطیزیستغیرهای اقتصادی، کالبدی، اجتماعی و به ترتیب مت ازآنپس

به  یدسترسی، به موزه و آثار باستان یدسترس، به رستوران و کافه یدسترسهمچون  هاییمؤلفهبابل عامل مدیریتی با 
 هازمینبه  یدسترسی، باز یپارک کودک و فضابه  یدسترسی، و مذهب یبه اماکن فرهنگ یدسترس، دیبازار و مراکز خر

و رضایت  یکدیگرشهری با  هایکاربریی، سازگاری ورزش لیبه پارک مجهز به وسا یدسترسی، ورزش هایسالنو 
و سطح  05/0با توجه به سطح معناداری  نینچهم را داشته است. یاثرگذار نیشتریب شهروندان از خدمات شهرداری

و  محیطیزیستکالبدی، اقتصادی، اجتماعی،  هایعاملنتیجه گرفت که بین متغیر مستقل ) توانمی 95/0اطمینان 
 مدیریتی( و متغیر وابسته )شهر شاد( پژوهش ارتباط معناداری وجود دارد.

 

 بر شهر شاد در شهر بابل با استفاده از ضریب مسیر هاعامل میبرآورد اثرات مستق سازیمدل .3 جدول
 مستقیماثر  مسیر مستقیم

 ضریب مسیر متغیر وابسته متغیر مستقل

(β) 
 tآماره 

(T-value) 
 سطح معناداری

(P-value) 
رد/تأیید در 

 05/0سطح 

 کالبدی

 شهر شاد
 

 تأیید 000/0 586/5 265/0

 دیتائ 000/0 858/5 279/0 اقتصادی

 دیتائ 000/0 170/5 254/0 اجتماعی

 تأیید 000/0 224/5 236/0 محیطیزیست

 تأیید 000/0 413/7 282/0 مدیریتی
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معادالت ساختاری، بررسی میزان تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته است. این  سازیمدلاساسی در  هایگامیکی از 
. گیردمیصورت  زادبرونبه کمک متغیرهای  زاددرونی هامؤلفهچند درصد از تغییرات  دهدمیشاخص نشان 

گیرد. این دهد چند درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیر مستقل صورت مینشان می این شاخص دیگرعبارتبه
کنند. بینی میچند درصد از رفتار متغیر وابسته را پیش رفتههمیرودهد که متغیرهای مستقل پژوهش ضریب نشان می

به یک متغیر پنهان وابسته بر  واردشدهیا  برقرارشدهپذیر و همچنین روابط شایان توجه است که تعداد متغیرهای مشاهده
 شدهارائه 4 شماره میزان ضریب تأثیر آن متغیر تأثیرگذار است. میزان ضریب تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته در جدول

 هایعامل) شدهبررسیمتغیر مستقل  5تغییرات متغیر وابسته )شهر شاد( توسط  998/0که  دهدمیاست. این جدول نشان 
 شدهارائهبرازش مناسب مدل  دهندهنشانو  شودمی   تبیین   و مدیریتی(  محیطیزیستکالبدی، اقتصادی، اجتماعی، 

بیان داشت که مقادیر ضریب تأثیر باالتر از برازش متوسط و در سطح قوی و  توانمیاست. با توجه به مطالب باال، 
 توجهقابلکه برازش بخش ساختاری مدل در سطح  دهدمینشان مقدار ضریب تعیین  دیگرعبارتبهقرار دارد.  توجهقابل

متغیر  5و بدین معنی است که هر  باشدمی 998/0این میزان برابر با  یکدیگربا  هاسازههنگام بررسی تمامی  زیرا بهاست، 
 هایگویهو  هامؤلفهو مدیریتی از طریق  محیطیزیستکالبدی، اقتصادی، اجتماعی،  هایعاملمستقل پژوهش شامل 

نمایند و    تبیین   تغییرات متغیر وابسته )شهر شاد( را  99/0بیش از  اندتوانسته زمانهم طوربه هرکدامبرای  شدهتعریف
 در پژوهش است. مورداستفادهبر شهر شاد در شهر بابل تأثیرگذار باشند که بیانگر برازش قوی مدل 

 

 وابسته )شهر شاد( متغیر و مدیریتی( بر محیطیزیستبدی، اقتصادی، اجتماعی، کال هایعاملمتغیر مستقل ) تأثیر میزان .4 جدول
 ضریب تأثیر مسیر

 998/0 و مدیریتی بر شهر شاد محیطیزیستکالبدی، اقتصادی، اجتماعی،  هایعامل

 

 و 3 شماره هایشکلاست. در  شدهارائه 4 شماره و 3 شماره هایشکلنمودار مدل معادالت ساختاری پژوهش در 

بار عاملی و  دهندهنشان( هامؤلفه( به سمت متغیرهای آشکار )هاعاملرسم شده از متغیرهای پنهان ) هایفلش 4 شماره

 دهندهنشانمتغیر مستقل( به سمت متغیر وابسته )شهر شاد(  عنوانبه هاعاملرسم شده از متغیرهای پنهان ) هایفلش

 ضریب رگرسیونی هستند.

 
 SmartPLS 3 افزارنرمسیر در مدل ساختاری پژوهش در ضرایب م .3 شکل
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 SmartPLS 3 افزارنرمدر مدل ساختاری پژوهش در  tنتایج مقدار  .4 شکل

 

ساختاری  مدل برازش ییکویبه نام ن یشاخص ،ی(حداقل مربعات جزئ) PLSمعادالت ساختاری با روش  سازیمدلدر 

محاسبه ی . برارودمیبه کار ساختاری مدل  یسنجش عملکرد کل یبرا یاریمع عنوانبهشاخص  نیاست. ا پیشنهادشده

مربع فاصله (، SRMR) ماندهباقیاستانداردشده مجذور  نیانگیم شهیر هایشاخصنیکویی برازش مدل ساختاری، 

( از قسمت NFI) شاخص برازش هنجار شده( و Chi-Square) اسکوئر یکا(، d_Gی )فاصله هندس(، d_ULSی )دسیاقل

 هاشاخصاین  .شودمیزارش گ SmartPLS 3 معادالت ساختاری افزارنرمدر  PLSکیفی خروجی الگوریتم  هایاخصش

در  آمدهدستبهاست. با توجه به مقادیر  شدهارائه 5 شماره آن در جدول جیو نتا شدهمحاسبهبرای مدل ساختاری پژوهش 

 است. قرارگرفتهید این جدول، نیکویی برازش مدل ساختاری پژوهش مورد تأی
 

 ساختاری پژوهش برازش مدل ییکوین هایشاخص .5 جدول
 جهینت تأییدقابلمقدار  ینیمدل تخم مدل استاندارد نوع شاخص

 ماندهباقیاستانداردشده مجذور  نیانگیم شهیر
(SRMR) 

 برازش نیکویی تأیید به صفر کینزد ریمقاد 167/0 167/0

 برازش نیکویی تأیید 95/0 کمتر از 941/0 941/0 (d_ULSی )دسیمربع فاصله اقل

 برازش نیکویی تأیید 95/0 کمتر از 926/0 926/0 (d_Gی )فاصله هندس

 برازش نیکویی تأیید 50بیشتر از  308/84 308/84 (Chi-Square) اسکوئر یکا

 برازش نیکویی تأیید 9/0بیشتر از  911/0 911/0 (NFI) شاخص برازش هنجار شده

 

 یریگنتیجه

جهت  ی است.شهر یفضاها داریتوسعه پا شهری در سراسر جهان دستیابی به اهداف ریزانبرنامهامروزه هدف نهایی 

، شهر کربنکمدستیابی به این مهم، مفاهیم متعددی توسط اندیشمندان حوزه علوم شهری از جمله شهر سبز، شهر 

 شدهمطرحالم، شهر امن، شهر هوشمند، شهر شاد و غیره شکوفا، شهر خالق، شهر دوستدار کودک، زن و سالمند، شهر س

 هایمؤلفهاست، دارای عوامل و  شدهارائهتوسط چارلز مونتگمری  2013است. در این میان مفهوم شهر شاد که در سال 
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ایدار شهری را توسعه پ تواندمیشهر شاد تا حد زیادی  روازاین. گیردبرمیرا نیز در  بردهناممتعددی است که سایر مفاهیم 

نشده  ایتوجهتوسعه شهری به مفهوم شهر شاد  هایطرحمحقق کند. اما در کشورهای جهان سوم از جمله ایران در 

و مدیریتی  محیطیزیستاست. در نتیجه امروزه شهرهای ایران با مسائل و مشکالت متعدد کالبدی، اقتصادی، اجتماعی، 

ت شادی و نشاط را از شهرهای ایران دور و شهروندان را افسرده کرده است. مواجه هستند. مجموعه این مسائل و مشکال

 هایویژگیجهت ایجاد شهر شاد در ایران و  ریزیبرنامهدر این پژوهش با تمرکز بر شهر بابل الگوی مناسب برای 

مبانی نظری و پیشینه است. بدین منظور در ابتدا با بررسی  قرارگرفته موردبررسیمربوط به آن  هایمؤلفهو  هاعامل

عامل کالبدی، اقتصادی، اجتماعی،  5شهر شاد شناسایی شد. سپس با روش دلفی فازی  هایمؤلفهپژوهش عوامل و 

روش تحلیل مسیر در  کارگیریبهمؤلفه برای شهر بابل تعیین شد. در ادامه با  42و مدیریتی به همراه  محیطیزیست

مربوط  هایویژگیمناسب برای ایجاد شهر شاد در شهر بابل به همراه  الگوی SmartPLS 3 معادالت ساختاری افزارنرم

به رستوران و  یدسترس هایمؤلفهمدیریتی شامل  عاملشد. نتایج مدل ساختاری پژوهش نشان داد که  سازیمدلبه آن 

به  یدسترسی، و مذهب یفرهنگ به اماکن یدسترس، دیبه بازار و مراکز خر یدسترسی، به موزه و آثار باستان یدسترس، کافه

ی، ورزش لیبه پارک مجهز به وسا یدسترسی، ورزش هایسالنو  هازمینبه  یدسترسی، باز یپارک کودک و فضا

مؤثرترین عامل  282/0و رضایت شهروندان از خدمات شهرداری با ضریب مسیر  یکدیگرشهری با  هایکاربریسازگاری 

 زانیمی، واحد مسکون تیاز مالک تیرضا هایمؤلفههمچنین عامل اقتصادی با  در الگوی شهر شاد در شهر بابل است.

مالی با  اندازپس زانیمو  خودرو تیاز مالک تیرضا، از شغل خود تیرضا، هیاول یازهاین تأمینو  دیقدرت خر زانیم، درآمد

 هایمؤلفهد. عامل کالبدی با در رتبه دوم مؤثرترین عامل الگوی شهر شاد در شهر بابل قرار دار 279/0ضریب مسیر 

بودن از  یاز نظر عار یشهر طیمح تیوضعی، شهر یهنر هایالمانو  مبلمانی، شهر یعموم یفضا آمیزیرنگ

 ونقلحملو تنوع  یدسترس ت،یمطلوبی، کیو انضباط تراف حجمی، محور دوچرخهی، مدار ادهیپی، بصر هایآلودگی

در رتبه سوم قرار دارد.  265/0با ضریب مسیر  (هاخیابانو  هامیدان) یهرش یباز و همگان یبه فضا یدسترسی و عموم

ی، شهر هایفعالیتو تنوع  یسرزندگ زانیم هایمؤلفهچهارمین عامل مؤثر بر شهر شاد در شهر بابل، عامل اجتماعی با 

، در سطح شهر یجتماعتحقق عدالت ا زانیم، شهروندان نیاعتماد ب زانیمی، مشارکت شهروندان در امور شهر زانیم

 کینزد ارتباطی، و نظارت اجتماع تیحس امن زانیم، شهروندان یسالمت جسمان زانیم، شهروندان یسالمت روان زانیم

 یمثل برگزار یفرهنگ هایفعالیت تیوضعی، عموم یحضور در فضاها زانیم، یکدیگرشهروندان با  مانهیو صم

به سکونت  یعاطف یافتخار و وابستگ حس، (رهغی و وارش جشنواره ،رنارنجبها جشنواره) هاجشنوارهو  یمناسبت هایجشن

پنجمین عامل مؤثر بر شهر  درنهایتاست.  254/0با ضریب مسیر  از سکونت در شهر یکل تیرضاو  در شهر )حس تعلق(

، پارک و بوستان یتعداد کاف وجود، عتیسبز و طب یبه فضا یدسترس هایمؤلفهبا  محیطیزیستشاد در شهر بابل، عامل 

عدم وجود  لیبه دل یشهر طیاز مح تیرضا، رهیو غ رجیموز درکال،یمثل تاالب ح یشهر هایتاالببه  یدسترس

)مانند رودخانه بابلرود  یعیطب اندازهایچشم وجودی، شهر طیمح یزگیاز بهداشت و پاک تیرضا، و بو یصوت هایآلودگی

است. مجموع  236/0با ضریب مسیر  رهیل، زلزله و غیمانند س یعیت طبت در برابر مخاطرایامن احساسو  و ساحل آن(

بهبود  با دیگرعبارتبه. کنندمی   تبیین   درصد از الگوی شهر شاد در شهر بابل را  99/0عامل نیز بیش از  5این 

کاهش  یشاد کی هر فیو با تضع شیافزا در شهر بابل یشاد زانی، مدر شهر شاد عامل اثرگذار 5از  کی هر هایمؤلفه

 .یابدمی

( و 1399ی و همکاران )شهبازمدیریتی بر شهر شاد با نتایج  هایمؤلفهتأثیرگذاری  زمینهپژوهش حاضر در  هاییافته

تأثیرگذاری  زمینه( و در 2020اقتصادی بر شهر شاد با نتایج پژوهش هو و همکاران ) هایمؤلفهتأثیرگذاری  زمینهدر 
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 زمینه( و در 1399ی )لقمانی و بهشت یباقرو  (2019) نیج، (2020) میجاد با نتایج پژوهش کالبدی بر شهر ش هایمؤلفه

تأثیرگذاری  زمینه( و در 1399یی )رزایمو  آبادیزنگیاجتماعی بر شهر شاد با نتایج پژوهش  هایمؤلفهتأثیرگذاری 

 مطابقت دارد. (1399و همکاران ) انیسجادبر شهر شاد با نتایج پژوهش  محیطیزیست هایمؤلفه

تأثیرگذار بر شهر شاد در شهر بابل راهکارهای  هایمؤلفه، در زمینه تقویت عوامل و شدهارائهدر پایان با توجه به نتایج 

 :شودمیذیل پیشنهاد 

فضایی جهت دسترسی عادالنه شهروندان به خدمات شهری و  باز توزیععامل مدیریتی، آمایش و  زمینهدر  -

ی، و مذهب یاماکن فرهنگ، دیبازار و مراکز خری، موزه و آثار باستان، رستوران و کافهاز جمله  آفرینیشاد هایکاربری

. همچنین شودمیی پیشنهاد ورزش لیپارک مجهز به وسای و ورزش هایسالنو  هازمینی، باز یپارک کودک و فضا

ضروری است. خدمات شهرداری نیز باید با کیفیت جدید  هایکاربریو ایجاد  باز توزیعدر  هاکاربریتوجه به سازگاری 

 مطلوب و به سهولت در دسترس شهروندان قرار گیرد.

 جهتخانوارها  یاستطاعت مال شیافزای برا یاقتصاد هایپتانسیلو  هازیرساختت تقویعامل اقتصادی،  زمینهدر  -

مالی  اندازپسجهت افزایش میزان درآمد و میزان نیازهای اولیه، ایجاد اشتغال پایدار  تأمینمیزان قدرت خرید و تقویت 

و در دسترس برای شهروندان و عرضه کاالهای با کیفیت و قیمت مناسب  صرفهبهمقرون هایمسکنخانوارها، ساخت 

 .شودمیپیشنهاد  خانگیلوازمبرای شهروندان از جمله خودرو و 

 مانند یمحل هایپتانسیلشاد با استفاده از  یفضاها جادیبا ای ابانیفعال خ یزندگ جادیاعامل کالبدی،  زمینهدر  -

، بهبود و یو محل یاساس فرهنگ بوم بر هنری شهری هایالمانفضای عمومی شهری و ساخت مبلمان و  آمیزیرنگ

پیاده عمومی مطلوب، متنوع و در دسترس به همراه  ونقلحملمنظم کردن شرایط ترافیکی در سطح شهر بابل با ایجاد 

جلوگیری  منظوربهمربوط به تابلوهای تبلیغاتی  هایفعالیتو همچنین مدیریت و منظم کردن  دوچرخه محوریو  ریمدا

 .شودمیبصری پیشنهاد  هایآلودگیاز ایجاد 

 جادیا قیاز طر یمحل زندگ در امور مربوط بهشهروندان مشارکت  یبرا هاییفرصت جادیعامل اجتماعی، ا زمینهدر  -

با ایجاد امنیت و نظارت  شهر فضاهای عمومیجهت افزایش حضور شهروندان در  ریزیبرنامه، هالهمح یاریشورا

جهت افزایش میزان  هاآناعتماد بین  گیریشکلو  یکدیگرارتباط نزدیک و صمیمانه شهروندان با  منظوربهاجتماعی 

ی با شهر هایفعالیتو تنوع  یسرزندگ زانیمجهت افزایش  ریزیبرنامهسالمت روانی و جسمانی شهروندان، و همچنین 

، جشنواره وارش و بهارنارنجمانند جشنواره  هاجشنوارهمناسبتی و  هایجشنفرهنگی مثل برگزاری  هایفعالیتایجاد 

 .شودمیرضایت کلی از سکونت در شهر بابل پیشنهاد  غیره جهت افزایش حس افتخار، وابستگی عاطفی و

تاالب حیدرکال، تاالب شهر بابل مانند  یعیعناصر طب اندازهایچشمتقویت و آمایش  ،یطیمحزیستعامل  زمینهدر  -

 صوتی و بو هایآلودگیدسترسی شهروندان به فضای سبز و طبیعت و کاهش افزایش  منظوربهموزیرج و رودخانه بابلرود 

 طیمح یزگیبهداشت و پاکظت از جدید در سطح شهر، و نیز حفا پارک و بوستانجهت ایجاد  ریزیبرنامهو همچنین 

 .شودمیی پیشنهاد شهر

 

 تقدیر و تشکر

این رساله  و معنوی معاونت پژوهشی دانشگاه زنجان از های مادیاز حمایتمقاله  نیمسئول، ا سندهیبنا به اظهار نو

 .گردد سپاسگزاری می
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 منابع

عوامل مؤثر بر شهر  ییفضا لیتحل .(1398) .درضایسع ،یرونیزیاناکبر و محمد ،یمحمدرضا؛ مبارک ،ییرضا وش؛یپر ،یاورک (1
 .19-39(، 3)2 دار،یشهر پامجله  .زدی: شهر یشاد از نگاه شهروندان مطالعه مورد

 یشهرساز (.تهران 2: منطقه ینمونه مورد) موثر بر شهر شاد یارهایمع یواکاو(. 1399) .ثیحد ،یلقمان و دایآ ،یبهشت یباقر (2
 .24-33(، 5)3 ران،یا

 هایکنندهیینتع ییشهر شاد و شناسا تیوضع لیو تحل یبررس .(1400) .زهرا ی،لیاسمعو  رضایعل ی،دیجمش ؛داود ی،نیجم (3
 .15-28(، 4)1، و توسعه محیط شهری یزیربرنامه .: شهر روانسر(ی)مطالعه مورد یکوچک شهر یآن در فضاها

 هیمشارکت شهروندان حاش زانیم یبررس .(1393) .طاهره ،انیبابائ و اکبریعل ،کانیینجف؛ رضایعل ی،خواجه شاهکوه (4
 .1-19 (،12)4، فضا ییایجغراف شیآما. : شهر بابلیمطالعه موردی شهر تیریدر مد یانیم یشهرها

 نمونهشهر شاد.  جادیعوامل اثرگذار در ا یبررس .(1400) .میمر ،انیصمدو  محمد ی،غالم ؛الهیول ی،نظر ؛منصور ی،رضاعل (5
 .167-182(، 39)11، فضا ییایجغراف شیآما .ر همدان: شهیمورد

و  یزیربرنامه .رازیش شهرکالنبه شهر شاد در  یابیعوامل مؤثر بر دست   تبیین    .(1399) .سارا ،ییرزایم ی وعل ،آبادییزنگ (6
 .65-103(، 3)24 فضا، شیآما

 .در اهواز یعوامل مؤثر بر نشاط شهر یبندتیو اولو ییشناسا .(1399) .هیدامن باغ، صف ی ومرتض ،ینعمت د؛یناه ان،یسجاد (7
 .79-112(، 1)9 ران،یا یمسائل اجتماع یراهبرد یهاپژوهش

: ی)مطالعه مورد یشهر یعموم یدر فضاها یعوامل مؤثر بر شاد یبازشناس .(1397) .رنجبر، احسانو  سحر ،یسماوات (8
 .3-18(، 29)8 ،یمطالعات شهر .تهران( یخیمرکز تار راهیادهپمحدوده 

: ی)نمونه مورد یشهر هایفرهنگخردهبر اصول شهر شاد در انطباق با  تأکیدسوم با  یهامکان یطراح(. 1395) .شاد، مهسا (9
 امام رضا. المللیینبمفرد، دانشگاه  یدیساناز سع به راهنمایی، یشهر یطراح کارشناس ارشد نامهیانپا .مشهد( کوه سنگی ابانیخ

 تیفیبر ک یشهر یگردشگر تأثیرات یسازمدل (.1398) .ژیال ،نژادیورف ی، رسول وجانسورش یدریح ؛محسن ان،یشاطر (10
 .49-60(، 33)9 فضا، ییایجغراف شیآما .خالق در شهر کرمانشاه و شهر یزندگ

در  شادشهر  یهامؤلفه لیو تحل یابیارز .(1399) .نبیز ،یسرگز ی وهاد ،یآبادقاسم زادهیغن رحمزه؛یام ،یشهباز (11
 .53-64(، 41)11 ،یشهر یزیربرنامهپژوهش و  .: شهر بمیموردپژوهش  یمعظ یبتمصسابقه  یدارا یشهرها

کارشناسی ارشد جغرافیا و  نامهیانپا. مشهد شهرکالنشهر شاد و انطباق آن با  یهامؤلفهبررسی (. 1398محمدنیا، نجمه. ) (12
 مشهد. حسین رحیمی، دانشگاه پیام نور شهری، به راهنمایی یزیربرنامه

 ارتقا سالمت روان منظوربهشهر شاد  کردیبا رو یشهر یفضاها یارتقا سرزندگ(. 1396ی. )علدیس، زادهیموس (13
 میمر به راهنمایی، طراحی شهری ارشد یکارشناس نامهیانپا. اصفهان یچهارباغ عباس ابانی: خینمونه مورد کنندگاناستفاده
 ی.فاراب المللیینب سی، دانشگاه پردیمحمد

 یکیزیو ف یکالبد توسعه یبر تنگناها و راهبردها یلیتحل .(1400) .جهیخد ی فیروزجایی،دیحمو  اکبریعل ،کانیینجف (14
 .217-238 (،39)11، فضا ییایجغراف شیآما .بابل یرامونیپو  یاهیحاش یها: محلهیمورد نمونه. یررسمیغ هایسکونتگاه

مطالعات  .در شهر بابل تیجمع یسالمند یهاشاخص ییفضا یالگوها لیتحل .(1398) .الدیم ،زادهیحسنعل و عامر ،پوریکن (15
 .9-31(، 1)8 ،یفرهنگ -اجتماعی توسعه
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