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چکﯿده
انسﺎن از ﻫﻤﺎن آغﺎز زندگی ،ﻫﻤﺮاه بﺎ دیگﺮان در مکﺎنﻫﺎ ،دانﺶ و تجﺮبۀ زندگی کسب میکند .از طﺮﻓی مکﺎنﻫﺎ
حﺎصل روح ﺟﺎمعه و مﺮدمی ﻫستند که در آن زندگی میکنند .بﺮرسی مکﺎن بهعنوان کﺎنون علم ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ و تالش
بﺮاي درک تفﺎوتﻫﺎ و مسﺎئل مکﺎنی سنت دیﺮینۀ این علم است؛ بنﺎبﺮاین در پﺎیگﺎه این علم ،پﺮداختن به نشﺎط
شهﺮوندان بﺮاسﺎس مکﺎنﻫﺎي مختلف شهﺮ اﻫواز مسئلهاي مهم است که بﺎ مشکالت محﯿطزیستی ،کﺎلبدي،
مدیﺮیتی و نﺎبﺮابﺮيﻫﺎي ﻓضﺎیی ،اﺟتﻤﺎعی و اقتصﺎدي روبهرو است .ﻫدف پژوﻫﺶ ،تحلﯿل اثﺮگذاري نقﺶ مکﺎن بﺮ
احسﺎس نشﺎط شهﺮوندان در محلهﻫﺎي منتخب شهﺮ اﻫواز است .پژوﻫﺶ حﺎضﺮ کﺎربﺮدي و از لحﺎظ روششنﺎسی
توصﯿفی-اکتشﺎﻓی است .ابزار مورداستفﺎده ،تﺮکﯿبی از پﺮسشنﺎمۀ محققسﺎخته و پﺮسشنﺎمۀ استﺎندارد شﺎدکﺎمی
آکسفورد است .ﺟﺎمعۀ آمﺎري شﺎمل شهﺮوندان شهﺮ اﻫواز (زن و مﺮد) در محدودة سنی  15سﺎل به بﺎال (280،887
نفﺮ) است .حجم نﻤونه متنﺎسب بﺎ ﺟﺎمعۀ آمﺎري و بﺮاسﺎس ﻓﺮمول کوکﺮان  385نفﺮ و روش نﻤونهگﯿﺮي نﯿز طبقهاي
نسبی است .پﺮسشنﺎمهﻫﺎ در شﺶ محلۀ منتخب شهﺮک نفت ،کﯿﺎنپﺎرس ،گﯿت بوستﺎن ،عﺎمﺮي ،منبع آب و کوي
علوي توزیع و تکﻤﯿل شد .از آنجﺎ که این محلهﻫﺎ بﺮاسﺎس شﺎخصﻫﺎي مکﺎنی شﺎمل ﺟﻤعﯿت ،سطح کﯿفﯿت زندگی
و قشﺮبندي اﺟتﻤﺎعی داراي سطوح مختلف و تفﺎوت مکﺎنی ﻫستند ،تنوعی از مکﺎنﻫﺎ و بﺎﻓتﻫﺎي مختلف شهﺮ اﻫواز
اعم از حﺎشﯿهنشﯿن ﻓﺮسوده از پﯿﺶ طﺮاحیشده و ﺟدید را شﺎمل میشوند .ﻫﻤچنﯿن توزیع و پﺮاکندگی آنﻫﺎ
گستﺮة ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎیی و منﺎطق شهﺮ اﻫواز را پوشﺶ میدﻫد .این محلهﻫﺎ بهعنوان محلهﻫﺎي منﺎسب بهمنظور بﺮرسی و
تحلﯿل موضوع موردمطﺎلعه تعﯿﯿن شدند .بﺮاسﺎس یﺎﻓتهﻫﺎي پژوﻫﺶ ،بﯿن محلهﻫﺎي موردمطﺎلعه ،از نظﺮ وﺟود
ﻓضﺎﻫﺎي نشﺎطآﻓﺮین و اثﺮگذاري این ﻓضﺎﻫﺎ بﺮ احسﺎس نشﺎط شهﺮوندان تفﺎوت و ﺟداییگزینی ﻓضﺎیی وﺟود دارد
و الگوي توزیع ﻓضﺎﻫﺎي نشﺎط در بﯿن این محلهﻫﺎ عدالتمحور نﯿست .محﯿط کﺎلبدي و ﻓﺮاغتی در احسﺎس نشﺎط
شهﺮوندان اثﺮگذار است و سطح نشﺎط شهﺮوندان در محلهﻫﺎي بﺮنﺎمهریزيشده که از لحﺎظ ﻓضﺎﻫﺎي نشﺎطآﻓﺮین
غنیتﺮ ﻫستند (شهﺮک نفت ،کﯿﺎنپﺎرس و گﯿت بوستﺎن) ،نسبت به محلهﻫﺎي بﺎﻓت ﻓﺮسوده (عﺎمﺮي) و حﺎشﯿهنشﯿن
(محلۀ منبع آب و کوي علوي) که از این لحﺎظ ﻓقﯿﺮ ﻫستند ،بﺎالتﺮ است .شﺮایط عﯿنی محﯿط شهﺮي در احسﺎس
نشﺎط شهﺮوندان اثﺮگذار است و تفﺎوت مکﺎنی در بﺮخورداري از ﻓضﺎﻫﺎي نشﺎطآﻓﺮین در سطح نشﺎط شهﺮوندان و
نقﺶ تعدیلگﺮي در کﯿفﯿت محﯿط کﺎلبدي و ﻓﺮاغتی و نشﺎط شهﺮوندان اثﺮگذار است .محﯿط عﯿنی در خلق ﻓضﺎﻫﺎي
شهﺮي بﺎنشﺎط و ارتقﺎي شﺎخصﻫﺎي کﯿفﯿت زندگی شهﺮوندان اثﺮ دارد و در مقﺎبل ،بﺎنشﺎطبودن ﻓضﺎﻫﺎي شهﺮي
موﺟب ﺟذابﯿت ﻓضﺎﻫﺎ و مکﺎنﻫﺎ بﺮاي حضور و ﻓعﺎلﯿت شهﺮوندان میشود .در پﺎیﺎن نوشتﺎر ،پﯿشنهﺎدﻫﺎي منﺎسب
ارائه میشود.

واژهﻫﺎي کلﯿدي :احسﺎس نشﺎط ،شهﺮ اﻫواز ،شهﺮ شﺎد ،ﻓضﺎﻫﺎي نشﺎطآﻓﺮین ،محﯿط کﺎلبدي و ﻓﺮاغتی.
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این مقاله برگرفته از رسالۀ دکتری نویسنده دوم ،در رشتۀ جغرافیا و برنامهریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز است.
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مقدمه
از اواخر قرن بیستم ،نشاط و شادماني بشر بهعنوان یكي از موضوعات مهم بررسي شد؛ زیرا یكي از مشكالت جوامع،
غفلت از شادی و نشاط و درنتیجه افزایش بیماریهای رواني از قبیل اضطراب و افسردگي بهویژه در شهرها بوده است
(فاضلیان و عظیمي .)42 :1393 ،این امر توانسته است مطالعات مربوط به نشاط و رفاه ذهني را بهعنوان یک جزء
ضروری در تعریف سالمتي در فرهنگها ،جوامع مختلف و بهویژه در شهرها بهعنوان مكانهای مهم برای تعامل و
فعالیت و نیز سالمت ،رفاه و نشاط شهروندان معرفي کند .مواجهشدن با تحوالت ساختاری مانند مسائل اقتصادی،
اجتماعي و سیاسي و همچنین گذر از جامعۀ سنتي به جامعۀ مدرن و ورود به عرصۀ دنیای فناوری موجب بروز تغییرات و
پدیدههای مختلفي شده است که این موضوع نشاط افراد را بیشتر از گذشته تحت تأثیر قرار داده است؛ بهطوریکه به
گفتۀ دیوید رایزمن «انبوه تنها» از ویژگيهای بارز این شهر است (قاسمزاده.)6 :1390 ،
در حال حاضر حدود  55درصد از جمعیت جهان در شهرها زندگي ميکنند ( )Bin Bishr, 2019: 117و تا سال 2050
حدود  68درصد از جمعیت جهان در مناطق شهری زندگي خواهند کرد ( .)www.un.org/developmentاهمیت این
موضوع از آنجا است که با گسترش شهرها و جمعیت آنها (کميشدن و عددیشدن جوامع و شهرها) کاهش عواطف،
شادی و نشاط بهعنوان یک آسیب در شهرها بروز پیدا کرده است .درواقع تكامل و توسعۀ شهرها ،زمینۀ ایجاد چالش
برای نشاط شهروندان را فراهم کرده است .از جمله مهمترین مشكالت ناشي از این توسعه ،افزایش و تراکم جمعیت،
آلودگي هوا و نابرابری در شهرها است (.)Bernini & Tampieri, 2017: 2
در شهرها بهعنوان مكان زندگي افراد ،سالمت روحي ،جسمي و نشاط شهروندان پیوند تفكیکناپذیری با شرایط و
کیفیت محیطها و مكانهای شهری دارد .محیطهای شهری ،عرصههایي چندوجهي ،متنوع ،پیچیده ،پویا و درحالتحول
هستند و در تأمین سالمت روحي ،جسمي ،رفاه ذهني و نشاط شهروندان نقش اساسي دارند (شیخبیگلو)78 :1396 ،؛
برای مثال نحوۀ طراحي فضاهای باز شهری و همجواری این فضاها با خدمات و زیرساختهای محلي و سبک معماری
مناظر بر کیفیت و کارایي این فضاها ،در نشاط شهروندان تأثیر قطعي دارد .ميتوان گفت در حوزۀ شهری ،شادی و نشاط
پدیدهای اجتماعي-فضایي است که در تعامل شهر و شهروند شكل ميگیرد و فضاهای شهری ميتوانند در کاهش تنش
و بهدنبال آن افزایش آرامش و نشاط شهروندان نقش مثبتي با عوامل و شرایط محیطي داشته باشند (موسيزاده و
محمدی .)2 :1397 ،وینهوون ( )1994نیز بر این عقیده است که برخي نیازهای انسان پاسخ خود را در فضا پیدا ميکند.
برای هر نیاز خاصي ،ذهن انسان توقع فضایي خاص را دارد و ميطلبد که فضا بتواند بهترین بستر را برای ارضای نیاز
انسان فراهم کند (پاکزاد .)145 :1385 ،بر این اساس ،پاسخگویي به نیازهای اجتماعي انسان و متعاقباً خلق فرصتهای
الزم برای ایجاد نشاط در شهروندان ،مستلزم وجود فضا و قرارگاه کالبدی است و فضای عمومي ،ظرفیتي عظیم برای
پاسخ به این جنبه از حیات انسان بهشمار ميآید .این فضاها فرصتهایي برای تعامل انساني ،تفریح و لذتبردن از محیط
فراهم ميکنند.
با وجود اینكه ارتباط بین برنامهریزی شهری و سالمت روحي و عمومي شهروندان بهطور گستردهای به رسمیت
شناخته شده است ،به اهمیت شادی و نشاط برای سالمتي و رفاه شهروندان در ادبیات برنامهریزی شهری توجه چنداني
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صورت نگرفته است؛ برای مثال چشماندازهای روانشناسي مثبت که نشاندهندۀ ارتباط بین سالمت و نشاط هستند ،بر
سیاست و برنامهریزی شهری (از جنبههایي مانند مسكن ،حملو نقل و غیره) تأثیر نداشتهاند (.)O’Brien, 2005: 21
اهمیت این موضوع از آنجا است که دادهها و رتبهبندیهای جهاني نشاط نشان ميدهد وضعیت کلي نشاط در کشور
ایران مناسب نیست و در برنامهریزی شهرهای ایران نیز شادابي و نشاط حلقۀ مفقودۀ زندگي شهری است .این ادعا مبتني
بر آمارهای جهاني شادی و نشاط است .براساس پژوهشي در سطح بینالمللي از سال  ،2005-1995رتبۀ ایران از نظر
سطح نشاط در بین  95کشور موردمطالعه بین  51تا  53متغیر بوده است .همچنین نتیجۀ موج چهارم پیمایش ارزشهای
جهانیان اینگلهارت نشان داده است میانگین سطح نشاط ایران از بین  69کشور در رتبۀ  61قرار داشته است (کارگر و
همكاران .)132 :1396 ،عالوه بر این ،ایران براساس گزارش جهاني نشاط 1ملتها در سال ( )2013از نظر وضعیت نشاط
رتبـۀ  115را در بین  156کشور جهان کسب کرد .براساس اطالعات این گزارش ،شاخص نشاط در ایران طي سالهـای
اخیـر وضـعیت نامناسبي بوده است؛ به نحوی که میزان این شاخص طي سالهای  2007تا  2012کاهش یافته است.
همچنین در نظرسنجي مؤسسۀ گالوپ )2013( 2که یكي از منابع گزارش جهاني نشاط و شادماني 3است ،ایرانیان در زمرۀ
افرادی هستند که از نشاط اندکي برخوردارند (ممبیني .)30 :1396 ،بهعالوه در ارزیابي اکونومیست 4در زمینۀ شاخص
شهرهای سرزنده 5در سال  ،2012شهر تهران بهعنوان یک نمونه از کالنشهرهای ایران (رتبۀ  132در میان  140شهر
جهان) در جایگاه مناسبي قرار ندارد (طبیبیان و موسوی.)250 :1395 ،
گزارش نشاط سازمان ملل متحد ( )2016نیز گزارش دیگری است که دادههای آن طي سالهای  2013تا  2015از
 157کشور جهان جمعآوری شد ) .(Helliwell et al., 2016: 22براساس نتایج این گزارش ،نمرۀ نشاط در ایران با 4/8
در رتبۀ 105ام قرار دارد .مطابق گزارش ،ایران بین کشورهای باچهار ردۀ نشاط (ردۀ باال ،باالتر از میانگین ،پایینتر از
میانگین و ردۀ پایین) در دستۀ کشورهای پایینتر از میانگین قرار ميگیرد .نكتۀ نگرانکنندهتر در گزارش این است که در
بررسي روند نشاط طي دو دورۀ  2005تا  2007و  2013تا  ،2015نمرۀ نشاط در ایران حدود  0/507کاهش پیدا کرده
است

(et al., 2016: 25

Helliwell؛ شریفزاده و همكاران .)161 :1396 ،براساس گزارش نشاط سازمان ملل متحد

( )2018که دادههای آن طي سالهای  2015تا  2017از  157کشور جهان جمعآوری شده است نیز نمرۀ نشاط در ایران
با  4/7در رتبۀ 106ام قرار دارد ( .)World Happiness Report, 2018نتایج مطالعات تطبیقي نشاط در بین ملتها نشان
ميدهد نشاط صرفاً محصول ذهن انسان نیست ،بلكه میانگین سطح نشاط اساساً از مكاني به مكاني دیگر 6متفاوت است
که این تفاوتها را ميتوان عمدتاً با توجه به عوامل اقتصادی ،اجتماعي ،فرهنگي ( )Brulé & Veenhoven, 2015: 102و
حتي بخشي از این وضعیت را ميتوان در کیفیت فضاهای شهری و زمینههای بروز شادماني در این فضاها جستوجو
کرد.
1. World Happiness Report
2. Gallup
3. World Happiness Report
)4. Economist Intelligence Unit (E.I.U
5. Livability Ranking
 .6در اینجا منظور از تفاوت مكاني در سطح بینالمللي و از کشوری به کشور دیگر است.
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اهواز نیز بهعنوان یک مكان شهری از این قاعده مستثني نیست و با مشكالت زیستمحیطي ،کالبدی ،مدیریتي و
نابرابریهای اجتماعي ،اقتصادی و نابرابریهای فضایي روبهرو است .روند شهرنشیني در این شهر به گونهای بوده است
که پس از انقالب اسالمي و بهویژه در زمان جنگ تحمیلي و پایان آن بهعلت مهاجرت روستاییان و مهاجرت از دیگر
شهرهای استان بهشدت گسترش یافته است که این نوع توسعۀ شهری با خود مسائل و مشكالت اجتماعي ،فرهنگي و
اقتصادی زیادی را بههمراه دارد (سجادیان و همكاران .)201 :1395 ،باالبودن نرخ جرم ،بافت ناهمگن جمعیتي این شهر
و وجود قومیتهای متعدد که گاهي به بروز چالشهای قومي ميانجامد و همچنین شرایط خاص آبوهوایي استان
خوزستان و شهر اهواز از جمله پدیدۀ ریزگردها ،مخاطرات بهداشتي آن و تأثیر در حوزۀ سالمت شهروندان (بیماریهای
تنفسي ،قلبي و غیره) و مهاجرت (انگیزه و موج تمایل به مهاجرت اقشار متوسط یا افراد و بیماراني که دارای سیستم
دفاعي ضعیف هستند) است ،ميتواند دالیل دیگری برای طرح مسئلۀ نشاط شهروندان شهر اهواز و عوامل مرتبط با آن
باشد (کیا و امیری .)142 :1392 ،این مشكالت با رشد جمعیت و گسترش شهر اهواز رو به افزایش است که در این زمینه
فضاهای شهری اهواز بيتأثیر نیستند؛ بنابراین در شهر اهواز محیط شهر ميتواند در دو بعد عیني و ذهني ،سطح زندگي و
نشاط شهروندان آن را تحت تأثیر قرار دهد .این امر ،ضرورت پرداختن به موضوع نشاط شهروندان شهر اهواز را که
بخشي از آن مرتبط با محیط شهری آنها است ،مشخص ميسازد.
با توجه به اینكه تاکنون متون مربوط به موضوع شادی و نشاط ،بیشتر به عوامل داخلي مانند روانشناسي یا عوامل
بیروني دیگر مانند ثروت یا شرایط مادی پرداختهاند و کمتر به محیط فیزیكي شهر از جمله محیط کالبدی و محیط
فراغتي بهعنوان عاملي برای نشاط شهروندان توجه کردهاند ،هدف این پژوهش ،تحلیل اثرگذاری نقش مكان (محیط
فیزیكي و عیني) بر نشاط ذهني شهروندان در محلههای منتخب شهر اهواز است و در پي اهداف فرعيتر از جمله تحلیل
تفاوت مكاني بین محلههای منتخب بهلحاظ فضاهای محیط کالبدی و فراغتي ،تحلیل میزان اثرگذاری عوامل محیط
کالبدی و محیط فراغتي در نشاط شهروندان در محلههای منتخب و همچنین تحلیل نقش تفاوتهای مكاني در عوامل
کالبدی و فراغتي در تفاوت سطح نشاط شهروندان است.

مبﺎنی نظﺮي
نشاط یک مفهوم گسترده و چندبعدی است و جنبهها و حوزههای مختلفي را شامل ميشود و از عوامل گوناگوني تأثیر
ميپذیرد؛ بنابراین دربارۀ نشاط مطالعات خارجي و داخلي متعددی صورت گرفته و از زوایای گوناگوني به بحث شادی و
نشاط پرداخته شده است .در این بخش ،آن دسته از پژوهشهای مرتبط با موضوع ارائه ميشوند که بر عوامل عیني و
مكاني از جمله عوامل کالبدی و فراغتي تأکید دارند (جدول.)1
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ﺟدول  .1گزیدة پﯿشﯿنۀ مطﺎلعﺎتی دربﺎرة نشﺎط شهﺮي
پژوﻫشگﺮ

سﺎل

مونتگومری

1995

بریتون 1و
همكاران

2008

نشاط ،جغرافیا و محیطزیست

کوین 2و
همكاران

2011

درک شادی در ده شهر عمده

براوو3

2012

شادی در شهرهای اروپای معاصر

2013

جغرافیای نشاط

2013

شهر شاد
بررسي تأثیر کاربریهای زمین
شهری بر شادی و نشاط شهروندان

1395

شناسایي شاخصهای شهر شاد

بالس و
دورلینگ4

مونتگومری
کرکل 5و
همكاران
میرزایي و
همكاران

2016

باستاني و
ملكيپور

1395

منصوری رضي و
خطیبي

1396

کریمي و
همكاران

1397

سماواتي و رنجبر

1397

زنگيآبادی و
میرزایي

1399

عنوان پژوﻫﺶ
نشاط و سرزندگي شهری و فرهنگ
شهرها

بررسي تأثیر فضای شهری بر
احساس شادماني ساکنان  9محلۀ
شهر تهران
نقش فضاهای شهری بر
شادیآفریني (شهر گرگان)
نقش عوامل فضایي در ارتقای
سرزندگي و شادی
بازشناسي عوامل مؤثر بر شادی در
فضاهای عمومي پیادهراه مرکز
تاریخي تهران
تبیین عوامل مؤثر بر دستیابي به
شهر شاد درکالنشهر شیراز

خالصۀ نتﺎیج
مكانهایي مانند کافهها و رستورانها فرصتهایي برای دیدار ،ارتباطات و
تجربۀ شادی و نشاط را فراهم ميکنند.
عوامل موقعیت مكاني بهطور مستقیم بر رضایت از زندگي و نشاط تاثیر
ميگذارد.
شهرهایي که دسترسي آسان به وسایل حملونقل عمومي مناسب و امكانات
تفریحي و فرهنگي را فراهم ميکنند ،شادی و نشاط شهروندان را افزایش
ميدهند.
معماری شهر نقش مهمي در شادی شهروندان دارد.
عوامل جغرافیایي مانند محیط فیزیكي و نابرابریهای اجتماعي و فضایي بر
احساس شادی و نشاط شهروندان تأثیر ميگذارد.
طراحي شهری ،ابزاری برای دگرگوني زندگي شهروندان و ایجاد شهر شاد است.
دسترسي به فضاهای سبز شهری مانند باغها و پارکها ،ارتباط مثبتي با نشاط
شهروندان دارد.
عوامل محیطي مانند دسترسي به فضاهای سبز بر نشاط شهروندان اثرگذار
است.
بعد کالبدی بهطور غیرمستقیم بر احساس شادماني اثرگذار است .میزان احساس
شادماني ساکنان منطقۀ  12با داشتن فضای شهری غنيتر از لحاظ بعد کالبدی
و بهویژه بعد غیرکالبدی ،بیش از مناطق  3و  17تهران است.
عوامل کالبدی (سقف ،کف ،بدنه و اجزای مستقر در فضا) و محتوایي (فعالیت و
حیات مدني) نقش زیادی در شادیآفریني در فضاهای شهری دارند.
امنیت ،خوانایي ،زیبایي بصری ،استفاده از رنگهای طبیعي و شاد ،ایجاد فضایي
برای گفتوگو بین پیادهروها در سرزندگي و شادی ،احترام ،تجارب دلپذیر
مؤثرند.
ویژگيهای کالبدی ،کیفیت فضای شهری ،ابعاد ذهني و ویژگيهای جامعه
مهمترین عوامل تأثیرگذار بر شادی و نشاط هستند و در این میان ویژگيهای
کالبدی از باالترین تأثیرگذاری بر شادی و نشاط برخوردار است.
متغیرهای مستقل اقتصادی ،کالبدی و مدیریتي توانایي تبیین واریانس متغیر
شادی را در حد نسبتاً باالیي دارند و بر شادی اثر مستقیم دارند.

از نظر وینهوون )2008(6نشاط 7به درجه یا میزاني گفته ميشود که شخص بهوسیلۀ آن دربارۀ مطلوببودن کیفیت
کلي زندگي خود قضاوت ميکند و نشاط را ارزیابي کلي و ذهني فرد از زندگي خود ميداند (.)Veenhoveen, 2000: 34
به عبارت دیگر ،نشاط عبارت است از اینكه فرد به چه میزان زندگي خود را دوست دارد .درواقع نشاط همان حالت روحي
و دروني است که فرد نسبت به اطراف خود دارد و سبب ميشود زندگياش را با لذت سپری کند (بارخدا.)42 :1395 ،
1. Brereton
2. Kevin
3. Bravo
4. Ballas & Dorling
5. Krekel
6. Veenhoven
7. Happiness
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همچنین به اعتقاد او «نشاط ارزیابي کلي و ذهني فرد از زندگي خود است که نشان ميدهد زندگي مطلوب را چه ميبیند.
این زندگي چگونه انتظاراتش را برطرف ميکند و غیره» .به نظر او احساس نشاط به قضاوت فرد از درجه یا میزان
مطلوبیت کیفیت کل زندگياش گفته ميشود (میرشاه جعفری و همكاران .)51 :1381 ،در جدول  2گزیدهای از تعاریف
نشاط نشان داده شده است.
ﺟدول .2گزیدهاي از تعﺎریف نشﺎط
دیدگﺎه
سلیگمن
()2002
لو و گیلمور
()2004
هالر و هادلر
()2006

تعﺮیف نشﺎط
نشاط را چگونگي داوری فرد دربارۀ گذران زندگي خود است که شامل  3بخش تجربۀ هیجانات
مثبت نسبت به گذشته ،گرمي ،نشاط و لذت در زمان حال و خوشبیني و امید دربارۀ آینده ميداند.
نشاط به معنای داشتن کیفیت مناسب روحي ،خشنودی ،احساسات مثبت ،توانایي برای ایجاد یک
زندگي لذت بخش ،موفقیت ،امید و رهایي از رنجهای جسماني و رواني است.
نشاط را بهعنوان یک صفت پایدار برای افراد ،حاصل از وضعیت عیني زندگي ،بهعنوان تابع
مطلوبیت افراد و حاصل از فرایند مقایسه با دیگر گروهها (رضایت نسبي) ميدانند.

مایرز
()2010

نشاط ناشي از قضاوت و داوری افراد دربارۀ چگونگي گذران زندگي چه بهصورت تنها و چه
بهصورت دستهجمعي و مشارکتي است.

لوردس و
همكاران ()2012
هال و هیليول
()2014

نشاط را براساس سه مؤلفۀ همبسته با یكدیگر تعریف ميکنند :حداقل عواطف منفي ،حدأکثر
عواطف مثبت و سطح باالی رضایت از زندگي.
نشاط شامل سه بخش احساسات مثبت ،نبودن احساسات منفي و ارزیابي کلي زندگي است .نشاط
جنبههای مثبت زندگي را دربرميگیرد.

منبع
)(Sligman, 2002: 80
)(Lopez, 2009: 20
)Lu & Gilmour,
)2004: 271
(Haller & Hadler,
)2006: 171
)(Meyers, 2010: 57
(Lourdes et al.,
)2012: 209
(Hall & Helliwell,
)2014: 3

براساس تعاریف ارائهشده ،نشاط بهطورکلي حداقل از سه جزء وجود هیجانات مثبت ،نبود هیجانات منفي و
رضایتمندی تشكیل شده است .دو مؤلفۀ اول منعكسکنندۀ جنبههای عاطفي است و به خوشي و لذت مربوط ميشود؛
درحالي که مؤلفۀ سوم عمدتاً شناختي است و براساس ارزیابي از اوضاع زندگي فرد در حال و گذشتۀ او است .اجزای
مربوط به خوشي و لذت شادی به افزایش احساسات مثبت و کاهش احساسات منفي اشاره دارد ،اما در زمینۀ مؤلفۀ
شناختي نشاط ،ناهمگوني نسبي وجود دارد .این مؤلفه به دستیابي به هدف با تأکید بر رضایت از زندگي و معنا در زندگي
مربوط ميشود ( .)Gruber, 2011: 24از اینرو در بررسي وضعیت نشاط ،ارزشیابي افراد از خود و زندگيشان ميتواند
جنبههای شناختي مانند قضاوت درمورد خشنودی از زندگي یا جنبههای هیجاني از جمله خلق یا عواطف ،در واکنش به
رویدادهای زندگي را دربرگیرد (صیامیان و همكاران)159 :1390 ،؛ بنابراین براساس مجموعۀ تعاریف اندیشمندان و
مؤلفههای موردنظر آنها ميتوان نشاط را ارزیابي افراد از کلیت زندگي و بخشهای متعدد آن ،بروز صفات و عواطف
خوشایند (خوشحالي ،امیدواری ،دلگرمي ،لذت ،ارزشمندی ،راحتي و آرامش ذهني ،خوشبیني و غیره) و ظهور عالیق و
عالئم مثبت اجتماعي (احساس دوستداشتن ،احساس اعتماد و کیفیت تعامل با دیگران ،احساس امنیت و غیره) در افراد
اطالق کرد که مجموع این مؤلفهها در یک محیط شهری ،درنهایت موجبات خلق شهری بانشاط را فراهم ميکند.
دیدگﺎه ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ درمورد مکﺎن و نشﺎط
انسان از همان آغاز زندگي همراه با دیگران در مكانها ،دانش و تجربه زندگي کسب ميکند و مكانها نیز به علت وجود
مردمي که در آنها زندگي ميکنند ،همان ميشوند که هستند .در واقع مكانها حاصل روح جامعه و مردمي هستند که در
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آن زندگي ميکنند و مردم نیز در قالب مكانها بهوجود ميآیند (پوراحمد .)182 :1392 ،مكان کانون علم جغرافیا است و
تالش برای درک تفاوتها و گوناگونيهای مكاني نیز سنت دیرینۀ علم جغرافیا و مرکز عمل آگاهانه و ارادی انسانها
است .مرکزی که در آن ،از رویدادهای مختلف تجربۀ زندگي ميآموزد .رویدادها و عملكردهای آگاهانه فقط در ساخت
مكانهای معین پراهمیت جلوه ميکنند .علت افتراق مكانها تمرکز ارزشها ،دیدگاهها ،هدفها و تجربههای مختلف در
آنها است .از اینرو مكانها عوامل اصلي در سامانمندی تجربیات و قضاوتهای انسان از جهان هستند (شكوئي:1386 ،
 .)275درواقع اصل محوری در جغرافیا «مسائل مكاني» برای درک «فرایندها» و «پدیدهها و تفاوتهای» آنها است و
تمرکز جغرافیا بر مكان ،راه میانبری برای نگرش به فرایندها و پدیدهها را فراهم ميآورد (پوراحمد.)179 :1392 ،
صاحبنظران حوزۀ جغرافیای انساني بر این باورند که مكان صرفاً آن چیزی نیست که در ذهن افراد نقش بسته باشد،
بلكه پدیدهای است که از زندگي و تجربیات روزمره نشئت ميگیرد و سپس بخشي از آن ميشود .مكان در ماهیت خود
نیز صرفاً یک پدیدۀ جغرافیایي نیست ،بلكه کارکرد روابط و تعامالت است؛ بنابراین در تعریف مكان ،هم به جنبههای
جغرافیایي و هم به جنبههای اجتماعي آن توجه ميشود و براساس معنایي سازماندهي ميشود که افراد و گروهها به
مكان در جنبۀ فیزیكي آن ميدهند (سجادیان و همكاران.)415 :1398 ،
مبحث نشاط و ارتباط آن با مكان و محیط در جغرافیا نیز در حیطۀ جغرافیای رفتاری که محصول ورود اندیشههای
روانشناسي به حیطۀ مباحث جغرافیایي است ،بررسي ميشود؛ چرا که درمورد اهمیت ادراک ،خالقیت ،تفكر و عقاید
مردم که در فرمولهکردن دیدگاههای آنها نسبت به مكان و محیط و در نتیجه در نحوۀ روابطشان با محیط تأثیر
ميگذارد ،تأکید دارد (پوراحمد .)177 :1392 ،جغرافیای رفتاری به مطالعۀ احساس و ادراک انساني از مكان و محیط
ميپردازد (احمدی)43 :1395 ،؛ بنابراین در تحلیل رفتارگرایي در جغرافیای شهری ،تأثیر محیطها و مكانهای شهری در
رفتار و فعالیت گروههای مختلف شهری بررسي ميشود .همچنین در زمینۀ شیوههایي که در آن ،افراد ادراک ميکنند،
سپس واکنش مطلوب نشان ميدهند و درنهایت در محیطشان تأثیر ميگذارند به بررسي ميپردازد .درواقع در این دیدگاه
جغرافیایي ،تأکید و گفتمان میان صورت ذهني ،جامعه و فضا مورد توجه است (شكوئي .)111 :1391 ،پراکندگي
جغرافیایي نیز از ارکان مهم و عمدۀ مطالعات جغرافیایي است و به فهم و ادراک و بررسي خصوصیات و موقعیتهای
جغرافیایي کمک ميکند .چگونگي قرارگیری عناصر ،پدیدهها ،نقاط و مكانها روی سطح کرۀ زمین ،پراکندگي یا توزیع
فضایي 1نامیده ميشود (پوراحمد .)103 :1392 ،از نظر هستيشناختي ،تأکید جغرافیا بر پراکندگي است؛ یعني پراکندگي
پدیدههای عیني یا ذهني (مانند نشاط) را مطالعه ميکند .درواقع جغرافیا همۀ هستيهای عیني و ذهني را در چارچوب
پراکندگي مطالعه ميکند و کار مطالعۀ جغرافیایي یا تحلیل فضایي شرح ساختار پراکندگيها است.
یكي از اولین کساني که دربارۀ ارتباط بین جغرافیا و نشاط به اظهارنظر پرداخته ،ریچارد فلوریدا 2است .او در کتاب
شهر شما کیست 3ایدهای درمورد رفتار افراد و خانوارها و بهخصوص محل سكونت ارائه ميدهد و این موارد را بهعنوان

1. Spatial Distribution
2. Richard Florida
3. Who is your city
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افزایش دهندگان نشاط فردی بیان ميکند .از دیدگاه او ،افراد در جستوجوی نشاط ،سه تصمیم بزرگ را اتخاذ ميکنند:
 .1باید چه کنند؟  .2با چه کسي این کار را انجام دهند؟ و  .3کجا این کار را انجام دهند؟ براساس نظر فلوریدا ،مطالعۀ
نشاط فقط محدود به دو سؤال اول و دوم است .درنتیجه سؤال سوم درمورد کجا نادیده گرفته شده است .عالوهبراین ،او
بیان ميکند که «مكان پیوند گمشده در مطالعات نشاط است»؛ بنابراین تجزیه و تحلیلي که فلوریدا ارائه داد براساس
یک پیشفرض سادهتر بود که افراد عالوه بر منابع اقتصادی و همچنین تمایل به مهاجرت رایگان در شبكهای از مناطق
شهری ،بهدنبال یافتن محلي برای ارتقای نشاط شخصي خود هستند

(2012: 3

 .)Weckroth,همچنین فلوریدا بیان

ميکند که براساس نظرسنجي از  27،000نفر از پاسخدهندگان ،ویژگيهای کلیدی جوامع که با نشاط آنها در ارتباطند،
مطابق شكل  1هستند.
خدمﺎت
اسﺎسی(مدارس،
خدمﺎت بهداشتی،
مسکن ،ﺟﺎدهﻫﺎ و
حﻤلونقل عﻤومی)

امنﯿت ﻓﯿزیکی و
اقتصﺎدي (ادراکﺎت
ﺟﺮم و ﺟنﺎیت و
ایﻤنی)

مدیﺮیت و رﻫبﺮي
(کﯿفﯿت کسبوکﺎر
و رﻫبﺮي مدنی،
ﻓﺮصت مشﺎرکت
عﻤومی و محلی)

ویژگیﻫﺎي
کلﯿدي مﺮتبط
بﺎ نشﺎط اﻓﺮاد

ﻓضﺎﻫﺎي بﺎز
(پذیﺮش گﺮوهﻫﺎي
متنوع ﺟﻤعﯿتی،
سﺎختﺎر تﺮکﯿبی
اﺟتﻤﺎعی و ﺟﻤعﯿتی

زیبﺎییشنﺎسی
(زیبﺎیی ﻓﯿزیکی،
معﻤﺎري ،امکﺎنﺎت
رﻓﺎﻫی،
ﻓعﺎلﯿتﻫﺎي
ﻓﺮﻫنگی)

شکل  .1ویژگیﻫﺎي کلﯿدي مﺮتبط بﺎ نشﺎط اﻓﺮاد از نظﺮ ﻓلوریدا
منبعWeckroth (2012: 7) :

بنابراین محرکهای بسیاری در شكلگیری نشاط شهروندان تأثیرگذار است .بدیهي است که دستیافتن به نشاط
مستلزم داشتن سالمت روان و همچنین سالمت اجتماعي و وجود محرکهای محیطي در پیرامون فرد و زندگي او است.
محیط شهری 1نیز محیطي است با گوناگوني بسیار ،با امكانات کم یا بیشتر ،پارک و بوستانها ،محلههای پهن و باریک و
با خیابانها و گذرگاههای مختلف که فضای اجتماعي را به هم پیوند ميزند (عباسزادگان و وحیدیان .)10 :1388 ،اگر
محیط یک شهر نشاطآفرین باشد ،افراد احساس نشاط و آرامش دارند و آن را درک ميکنند .انسان بر محیط تأثیر
ميگذارد و از آن تأثیر ميپذیرد برای ایجاد این تعامل انسان باید محیط را درک کند؛ یعني از طریق دیدن ،صدا ،بو یا
تماس با آنچه در محیط پیرامون عرضه ميشود تحریک شود .قوۀ ادراک مستلزم جمعکردن ،استنباطکردن،

1. Urban Environment
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سازماندهيکردن و ایجاد درک اطالعات محیط است .برای تحریک سیستم عصبي انسان و تأثیرپذیری انسان از محیط
شهروندان باید از قوۀ بینایي ،شنوایي ،بویایي و المسه استفاده کنند .براساس تحقیقات آدام اسمیت ،محیط بیشترین تأثیر
را بر شادی و نشاط ميگذارد .این محیط برای اجتماع ،شهر و برای فرد ،خانه است (کارمونا و همكاران.)223 :1391 ،
شهﺮ شﺎد
شادی شهری را ميتوان به عنوان مفهومي تعریف کرد که درک مثبت از یک مكان را برای افرادی که در آن زندگي
ميکنند ،بهوجود ميآورد و آنها را تهییج ميکند تا زمان طوالنيتری در آنجا بمانند یا دوباره آن مكان را با همان تجربه
انتخاب کنند؛ درحاليکه تعریف یک مكان شاد سختتر است؛ شهر شاد در ارتباط با علم روانشناسي محیطي است و از
سال  1970با مطالعات استنلي میلگرام و با مقالۀ «تجربۀ زندگي در شهرها» از مطالعات روانشناسي اجتماعي بهوجود
آمد .این دیدگاه سابقۀ نسبتاً نوی در شهرسازی دارد و توجه اصلي آن به موضوع زندگي اجتماعي است (زنگيآبادی و
میرزایي .)70 :1399 ،درواقع شهر شاد ،شهری با کیفیت زندگي باال است که نتیجۀ تأمین نیازهای ساکنان به بهترین
شكل است .شهرهایي که مكانهای مناسبي برای زندگي بسیاری از مردم هستند ،همۀ چیزهای موردنیاز زندگي مردم را
دارند؛ بنابراین ميتوانند بر سطح شادی و نشاط مردم تأثیر بگذارند.
چارلز مونتگومری 1در کتاب شهر شاد مينویسد« :شهرهای ما با جهان درحالتغییر مواجه هستند .محیط شهری ما
در حال تجربۀ جهانيشدن است .دنیایي را دیده است که متراکم ،بههمپیوسته و پیچیده در تجارت ،فرهنگ و جغرافیا
شده است .شهرها در حال رقابتيترشدن هستند و دولتهای سراسر جهان تشخیص دادهاند که شهرها نیازمند
رقابتيشدن در عناصر بیشتری در مقایسه با ثروت هستند .دیگر تنها مرکز ماليبودن کافي نیست .درنتیجه رتبهبندی
شهرها در شاخص شهر شاد بهعنوان ابزار رقابتي به توسعۀ شهرها منجر خواهد شد»؛ بنابراین مونتگومری یک نسخۀ
پایه برای شادی شهری پیشنهاد ميدهد که از مطالعات فیلسوفان ،روانشناسان ،متخصصان مغز و اعصاب و کارشناسان
اقتصاد شادی استخراج شده است.
مونتگومری معتقد است در قرن جدید ،فناوری افراد را تنها کرده است و اجتماع مشترک بین افراد در حال تبدیلشدن
به گروه افرادی است که از یک رسانۀ مشترک استفاده ميکنند .تلویزیون پنجرۀ عظیمي جهاني ،بالیي روشن برای
نشاط بشر است .هرچقدر که بیشتر تلویزیون نگاه کنید ،دوستان کمتری خواهید داشت ،کمتر خوشبین و کمتر شاد
خواهید بود .اینترنت نیز آثار مشابه با تلویزیون روی انسانها دارد .نتایج مطالعات نشان ميدهد ارتباطات آنالین به
قدرتمندی ،صداقت و حمایتگری ارتباطات رودررو نیستند .مطابق با بخش بزرگي از ادبیات ،شهرنشیني با نشاط و رفاه
ذهني رابطۀ منفي دارد .با این حال ،تأثیر شهرنشیني بسته به حوزههای مختلف شادی و نشاط متغیر است .در این میان،
رضایتمندی و نشاط ناشي از شرایط اقتصادی ،فقط تحت تأثیر شهرنشیني نیست ،بلكه متأثر از متغیرهای مهم اقتصاد
کالن است .ایدۀ شهر شاد مونتگومری با تأکید بر طراحي شهری بود .براساس دیدگاه وی ،یک شهر پس از تأمین
نیازهای اولیه مانند غذا و مسكن باید به شهروندان احساس آزادی واقعي ،امكان حرکت و ساخت زندگيای را که آرزو
دارند ارائه دهد .همچنین به شیوهای عادالنه ،به افراد فضا ،خدمات ،امكانات ،لذت ،تفریح و هزینه تخصیص دهد .ایجاد
1. Chares Montgomery
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شهر شاد نیازمند زیرساختهای عاطفي است .فرهنگ کلي نظم و انضباط ،حمایت اجتماعي ،همكاری و مشارکت،
اساسيترین زیرساختهای عاطفي را تشكیل ميدهند .شهرهایي که در آن ،افراد از امنیت ،آسایش ،سهولت در زندگي و
تهییج فكری باالتری برخوردار هستند ،امروزه شهرهای شاد خوانده ميشوند .شهرهای شاد درحاليکه فرصتهای کافي
برای کسب درآمد را ارائه ميدهند ،از طریق طراحي و ایجاد فرهنگ مشترک ،فرصتي برای نوآوری ایجاد ميکنند؛
بنابراین شهرهای شاد مراکز خالقیت ،نوآوری و کارآفریني اجتماعي هستند.
مونتگومری هشدار ميدهد که تالش برای آفرینش شهر شاد زمانبر و مشكل است و هریک از اندیشمندان که دغدغۀ
زندگي شهری را دارد باید در زمینۀ تغییر شیوۀ حرکت و زندگي و تفكر گام بردارد .او معتقد است «شهرشاد شهری است
کمکربن ،سبز و شهری که از شهروندان حفاظت ميکند» .طراحيهای شهری باید با هدف تجربهکردن و کسب تجربیات
زندگي و ارتباطات انساني انجام شود و نه آن گونه که در حال حاضر فقط در جهت تقویت زیرساختها صورت ميگیرد .برای
آنكه میزان شادماني و نشاط را در یک شهر ارتقا یابد ،راهكارهای زیاد و مختلفي مانند ساخت یک پارک کوچک یا ایجاد یک
میدان یا پیادهراه در فضای شهری ،درختان و فضای سبز بیشتر ،ماشین کمتر وجود دارد (مونتگمری.)1396 ،
مونتگومری اصول شادی و نشاط در شهر را اینگونه بیان ميکند و چنین شهری را شاد و مردمپسند ميداند .1 :یک
شهر باید میزان خوشي و لذت ساکنان را به حداکثر برساند و از سختيها بكاهد؛  .2شهر باید سبب ارتقای سالمتي
شهروندان شود؛  .3شهر باید به ساکنان آزادی واقعي برای زندگي ،حرکت و ساخت زندگي که آرزومندند ،ارائه دهد؛ .4
شهر باید در برابر حوادث اقتصادی و زیستمحیطي انعطافپذیر باشد؛  .5رفتار شهر باید بهگونهای عادالنه باشد که به
همۀ ساکنان امكان استفادۀ برابر از فضا ،خدمات و امكانات ،پویایي ،لذت و تفریح و هزینه را بدهد؛  .6بیش از همه ،شهر
باید افراد را در ساخت و تحكیم گروههای بین دوستان ،خانوادهها و غریبهها تشویق کند؛ گروههایي که نشاندهندۀ
بیشترین موفقیت و فرصت شهر هستند و به آن معنای زندگي ميبخشد؛  .7شهری که سرنوشت مشترک ساکنان را
جشن ميگیرد ،درها را بهسوی یكدلي و همكاری ميگشاید و با بزرگترین چالشهای قرن معاصر مانند نبود شادماني و
نشاط مقابله خواهد کرد .برای دستیابي به اصول کلي شهر شاد ،به بررسي ایجاد شادی در ابعاد مختلف طراحي شهری
شامل بعد فضایي ،حملونقل ،بصری ،ادراک ،اجتماعي و زیستبوم پرداخته شده است (شكل.)2
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شکل  .2ابعﺎد طﺮاحی شهﺮي سﺎزندة شهﺮ شﺎد
منبع :موسیزاده و محﻤدي ()7 :1397

در ادامه رویكردها و نظریاتي که بحث دربارۀ شادی و نشاط در شهر و فضاهای شهری پرداختهاند و هریک از عوامل
مؤثر بر شادی و نشاط در فضاهای شهری از نظر آنها بهصورت مختصر در جدول  3آمده است .شایان توضیح است که
دیدگاههای نظری متعـددی در بـاب نـشاط و شـادماني وجـود دارد و نـشاط مسئلهای اسـت کـه مـوردتوجـه علوم
مختلف از جمله فلسفه ،روانشناسي ،جامعهشناسي ،جغرافیا و غیره است؛ بنابراین تنوع وسیعي از نظریههای مطرح در این
زمینه وجود دارد ،اما در اینجا با توجه به هدف پژوهش ،بیشتر بر نظریههایي تأکید شده است که عوامل مكاني و فیزیكي
را در احساس نشاط شهروندان اثرگذار ميدانند .بر این اساس ،چارچوب نظری پژوهش بهصورت ترکیبي از رویكردهایي
است که عوامل و متغیرهای فیزیكي و مكاني را در مسئلۀ نشاط دخیل ميدانند .گفتني است که تمامي عوامل و
متغیرهای کالبدی و فراغتي که در نظریههای مختلف به آنها اشاره شده است ،در زیرمجموعۀ عنوان و دیدگاه شهر شاد
مطرح ميشوند .از اینرو دیدگاه اصلي و هدایتگر در این پژوهش مبني بر شهر شاد است.
ﺟدول .3گزیدهاي از عوامل مؤثﺮ بﺮ شﺎدي و نشﺎط در ﻓضﺎﻫﺎي شهﺮي
نظﺮیهپﺮداز

سﺎل

لنارد1

1997

جیكویز2

1961

اولدنبورگ3

1989

هیل ول و

2004

عوامل و معﯿﺎرﻫﺎي مؤثﺮ در ایجﺎد شهﺮشﺎد
امكان تماشای مردم و شنیدن صدای آنها ،امكان گردهمآمدن غیررسمي مردم و
فرصت اجتماعيشدن برای کودکان و جوانان در عرصههای عمومي
پیادهرو فعال و پرجنبوجوش ،سریعاالنتقالنبودن ،وجود نقاط مكث و دعوتکننده
برای شهروندان ،وجود نقطۀ اوج و تمرکز در شهر
کافهها و مراکز اجتماعي ،رستورانهای محلي یا فروشگاههای مواد غذایي یا حتي
آرایشگاهها ،حملونقل چندگانه (راهرفتن ،دوچرخهسواری و حملونقل عمومي)،
پارکها و میدانهای عمومي
دسترسي آسان به امكانات تفریحي و خدمات (مانند تئاتر ،موزهها ،سالنهای کنسرت،

منبع
& )Farazmand
(sehizadeh, 2014: 269
(راست بین و همكاران)49 :1391 ،
(Leyden et al., 2011:
)871
(Helliwell & Putnam,
1. lenard
2. Jacobs
3. Oldenburg
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پارکها ،امكانات ورزشي ،مغازهها ،فروشگاهها و کتابخانهها و غیره)
1995

خیابانهای جذاب

)2004 :1441
(زاهدزاهداني و عزیزی:1391 ،
)85

1977

دسترسي به امكانات تفریحي ،آموزشي ،ورزشي
فضاهای گذران اوقات فراغت و فضای سبز

)(Duncan, 2010: 166
(خلیلي و همكاران)7 :1391 ،

پوتنام
جان

لنگ1

نظریه نیازها
بندورا2

همانطور که پیشتر نیز اشاره شد ،بهطور کلي دستهای از نظریههای مطرحشده بیشتر عوامل و متغیرهایي مانند
مسكن ،حملونقل ،معماری ،نحوۀ طراحي و رنگ و غیره را بهعنوان عوامل تبیینکننده و اثرگذار در احساس نشاط
شهروندان در نظر گرفتهاند که با توجه به تمرکز این متغیرها روی مسائل کالبدی ،بهعنوان عوامل محیط کالبدی درنظر
گرفته شدهاند .در برخي نظریههای دیگر نیز متغیرها و عوامل دیگر مانند ورزشکردن ،فضاهای گذران اوقات فراغت
مانند سینما و سالن تئاتر و غیره بهعنوان عوامل تبیینکنندۀ نشاط درنظر گرفته شدهاند که با توجه به اینكه این عوامل
بیشتر به فعالیتهای گذران اوقات فراغت تأکید دارند ،محیط فراغتي محسوب شدهاند .شایان ذکر است که این نظریهها
بهعنوان پشتوانۀ نظری برای استخراج گویههای پرسشنامۀ محققساخته هستند و نگارندگان در طرح گویههای پرسشنامۀ
محققساخته بهصورت ترکیبي از این نظریهها و همچنین دیدگاه کارشناسان بومي شهر اهواز بهره گرفتهاند که شرح آن
در بخش روششناسي آمده است .در شكل  3مدل نظری متغیرهای کالبدی و فراغتي مؤثر در احساس نشاط شهروندان
نشان داده شده است.
نظریه اخذ متغیر
دیدگاه فلوریدا
دیدگاه جیكویز

عوامل و متغیرهای کالبدی و
فراغتي مؤثر بر احساس نشاط
شهروندان

متغیرها
خدمات اساسي(مدارس ،بهداشت ،مسكن ،حمل و
نقل عمومي) ،زیبایي فیزیكي ،معماری
خیابان جذاب ،پیاده رو پر جنب و جوش ،فضاهای
مكث و دعوت کننده برای شهروندان

دیدگاه مونتگمری

پیاده راه ،حمل و نقل ،طراحي ساختمانها و رنگ

دیدگاه لنارد

فضاهای تماشای مردم و گرد هم آمدن
غیررسمي و فرصت اجتماعي شدن در عرصههای
عمومي

دیدگاه اولدنبورگ
دیدگاه فلوریدا

محیطها

محیط کالبدی

پیاده راه ،مسیر دوچرخه سواری ،حمل و نقل
عمومي ،فروشگاههای مواد غذایي و ...
فضاها و فعالیت های فرهنگي ،فضاهای باز

هیل ول و پوتنام
تئاتر ،موزهها ،سالن کنسرت ،پارک ،ورزش و...
مونتگمری
نظریه نیازهای انساني جان لنگ

تلویزیون و اینترنت ،فضای سبز و پارک

محیط فراغتي

امكانات تفریحي و ورزشي

بندورا
فضاهای گذران اوقات فراغت و فضای سبز
اولدنبورگ

کافه ها و مراکز اجتماعي ،رستورانهای محلي،
پارک

1. John Lang
2. Bandura
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شکل  .3مدل نظﺮي متﻐﯿﺮﻫﺎي کﺎلبدي و ﻓﺮاغتی مؤثﺮ در احسﺎس نشﺎط شهﺮوندان
منبع :یﺎﻓتهﻫﺎي پژوﻫﺶ

روش پژوﻫﺶ
پژوهش حاضر کاربردی و بهلحاظ روششناسي «توصیفي-اکتشافي» است .مهمترین بخش توصیفي مطالعه ،گردآوری
متغیرهای تبیینکنندۀ نشاط به روش اسنادی و کتابخانهای است .در این راستا ،متغیرهای کلیدی و تبیینکنندۀ نشاط از
منابع و پیشینۀ مربوط به موضوع استخراج و گردآوری شد .از آنجا که نشاط با چگونگي نگرش و داوری فرد دربارۀ نحوۀ
گذران زندگياش مرتبط و این نوع داوری متأثر از ادراکات شخصي فرد و تجربۀ احساسات و عواطف مثبت است که بر
سبک تبیین ،قضاوت و تصمیمگیری او اثر ميگذارد ،موضوع نشاط در حیطۀ جغرافیای رفتاری بحث ميشود .برای
سنجش مباحث ذهني رویكردها و روشهای مختلفي وجود دارد و با توجه به اینكه موضوع نشاط در حیطۀ جغرافیای
رفتاری است ،ابزار اصلي دستیابي به اطالعات استفاده از پرسشنامه است؛ بنابراین ابزار مورداستفاده در این پژوهش،
پرسشنامههای آزمونشده شامل پرسشنامۀ  29گویهای استاندارد شادکامي آکسفورد( 1جدول  )4و پرسشنامۀ محققساخته
(جدول  )5است.
ﺟدول  .4گویهﻫﺎي پﺮسشنﺎمۀ استﺎندارد شﺎدکﺎمی آکسفورد
پﺮسشنﺎمه

گویهﻫﺎ

شادکامي
آکسفورد

 .1من فوقالعاده خوشحالم .2 .به آینده خوشبین هستم .3 .احساس ميکنم زندگي سرشار از امید پیشرو دارم .4 .از همۀ جنبههای
زندگيام کامالً راضي هستم .5 .احساس ميکنم زندگيام بينهایت رضایتبخش است .6 .احساس ميکنم بر تمام جنبههای زندگيام
کنترل دارم .7 .از آنچه هستم شدیداً احساس رضایت ميکنم .8 .عاشق زندگيام هستم .9 .به مردم و اطرافیانم عالقه دارم .10 .بهراحتي
ميتوانم هر تصمیمي بگیرم .11 .احساس ميکنم ميتوانم هر کاری را به عهده بگیرم .12 .خواب و استراحت کافي و مناسب دارم.13 .
احساس ميکنم سرشار از نیرو و توانایي هستم .14 .دنیا برایم زیبا و قشنگ جلوه ميکند .15 .احساس ميکنم از لحاظ ذهني کامالً
هوشیارم .16 .احساس سالمتي و تندرستي ميکنم .17 .با دیگران احساس صمیمیت دارم و به آنها عشق ميورزم .18 .بیشتر
خاطرههای گذشتۀ من خوب هستند .19 .همیشه دارای شور و شوق هستم .20 .ميتوانم وقتم را برای هر کاری که ميخواهم ،اختصاص
بدهم .21 .از بودن با دیگران لذت ميبرم .22 .بر دیگران اثر خوبي ميگذارم .23 .زندگيام پر از معنا و هدف است .24 .همیشه احساس
تعهد و فعالیت ميکنم .25 .همۀ کارهایي که ميخواستم ،انجام دادهام .26 .فكر ميکنم دنیا جایي عالي است .27 .همیشه در حال
خوشحالي و خندیدن هستم .28 .جذاب هستم .29 .به نظر من همه چیز جالب است.

منبع :علیپور و آگﺎه ﻫﺮیس ()294 :1386

برای تدوین پرسشنامۀ محققساخته و تعیین گویههای متناسب با شرایط بومي و محلي شهر اهواز ،در مرحلۀ اول
متغیرهای کلیدی و تبیینکنندۀ نشاط (بهویژه متغیرهای کالبدی و فراغتي) از منابع و پیشینۀ مربوط به موضوع استخراج
 .1این پرسشنامه را آرگایل و لو در سال  1989تهیه کردند و ضریب آلفای  0/90را با  1347آزمودني بهدست آوردند .پایایي این پرسشنامه در پژوهشهای
متعددی که تاکنون انجام گرفته ،تأیید شده است .بررسي پایایي صوری این پرسشنامه نشان ميدهد این پرسشنامه توانایي سنجش نشاط را براساس
مؤلفههای آن در ایران دارد .در این راستا برای سنجش سطح نشاط شهروندان اهواز از این پرسشنامه استفاده شده است.
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و گردآوری و سپس به روش دلفي هدفمند بهوسیلۀ کارشناسان پژوهش بررسي شد .کارشناسان و متخصصان را افرادی
شامل استادان دانشگاه ،کارشناسان شهرداریها و امور شهری در اهواز و غیره تشكیل ميدهند که در ارتباط با موضوع
پژوهش ،هم بهلحاظ نظری و هم بهلحاظ مصداقي در ارتباط با نمونۀ موردی (شهر اهواز) دانش و تخصص الزم را دارا
بودهاند.
همانطور که پیشتر اشاره شد ،در این پژوهش از روش دلفي برای جمعآوری نظرات کارشناسان و سپس
اولویتبندی معیارهای مورداجماع آنان استفاده شد .سؤال دور اول که بهصورت باز مطرح شد ،عبارت است از« :مهمترین
شاخصها و عوامل کالبدی و فراغتي اثرگذار در احساس نشاط شهروندان از دید شما چیست؟ حداقل پنج مورد را نام
ببرید ».در دور دوم ،فهرست کاملي از شاخصها و عوامل کالبدی و فراغتي اثرگذار در نشاط شهروندان ،مطرح شده
بهوسیلۀ گروه کارشناسان و همچنین شاخصها و عواملي که از مباني نظری و پیشینۀ پژوهش استخراج شده بود ،ارائه و
با استفاده از آمارههایي مانند درصد فراواني ،به تجزیه و تحلیل اجمالي نتایج دور اول پرداخته شد .در این دور از
پاسخگویان پرسیده شد که موافقت یا مخالفت خود را با شاخصها و عوامل بهدستآمده تشریح کنند و به بررسي مجدد
و حذف ،تدوین و تأیید نهایي با توجه به فراواني تأیید شاخصها و عوامل (درصد اجماع) اقدام شد .سپس در دور سوم
شاخصها و عوامل مهم و موردتوافق گروه متخصصان که ماحصل بررسي و تحلیل دورهای اول و دوم است ،دستهبندی
و تعیین شد.
از آنجا که طرح اولیۀ پرسشنامه با استفاده از ترکیب نتایج مطالعات نظری و دستاوردهای پژوهشهای تجربي مشابه
تهیه و سپس طرح نهایي با اجماع نظر پانل متخصصان و کارشناسان و مشخصاً در چارچوب روش دلفي استخراج شد،
هم از بعد سوابق تحقیقاتي و هم از بعد تأیید متخصصان ،متضمن اعتبار و روایي الزم است .همچنین پایایي آن در
مرحلۀ پیشآزمون و بهوسیلۀ آلفای کرونباخ 1سنجش شد .پرسشها و متغیرهای مبهم و مسئلهدار اصالح شدند و
درنهایت ،نتایج نهایي آزمون آلفای کرونباخ برای هریک از ابعاد پرسشنامه اغلب باالی  0/7بهدست آمد؛ بنابراین ميتوان
گفت از پایایي قابلقبولي برخوردار است .در جدول  5گویههای پرسشنامۀ محققساخته براساس ترکیب نتایج مطالعات
نظری و نظر کارشناسان پژوهش نشان داده شده است.
ﺟدول  .5گویهﻫﺎي پﺮسشنﺎمۀ محققسﺎخته

1. Cronbach’s alpha
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محﯿط کﺎلبدي (حﻤلونقل ،طﺮاحی و غﯿﺮه)
محﯿط ﻓﺮاغتی

 .1وضعیت خیابانها و پیادهروها (از نظر عرض ،کفسازی ،شیب ،مطلوبیت برای گروه های ناتوان) در تقویت احساس ارزشمندی و عزت نفس
من اثر داشته است .2 .وجود فضاهایي برای نشستن و تماشا در فضاهای شهری (مانند مسیر پیادهروها) موجب تقویت حس لذت ،صمیمیت و
تعامل من با دیگر شهروندان شده است .3 .وجود فضاهای مناسب برای پیادهروی (پیادهراهها) و دوچرخهسواری همراه با مناظر جذاب و دیدني
بر احساس تندرستي ،راحتي و آرامش ذهني من اثر داشته است .4 .وجود مبلمانها (مانند نیمكت ،آبنماها ،مجسمهها و آثار هنری و تزییني) در
فضاهای شهری ،سبب تقویت حس زیبایي ،خاطره انگیزی و داشتن کیفیت مناسب روحي در من شده است .5 .وجود امكانات ورزشي(باشگاه
ورزشي ،استخر و غیره) در محل سكونتم در تقویت احساس سالمتي و شادابيام اثر گذاشته است .6 .زیبایي و بهکارگیری مناسب رنگها در
طراحي شهری (ساختمانها و غیره) موجب تقویت حس زیبایي ،لذت و هیجان مثبت در من شده است .7 .توجه به ارزشها ،نمادها و اصول
بومي در طراحي شهری موجب داشتن زندگي بامعنا و تقویت حس هویت من شده است .8 .روشنایي مناسب و نورپردازی در خیابانها و
فضاهای عمومي بر احساس لذت و آزادی من در محیط محله و شهر اثر گذاشته است .9 .وجود و تنوع فضاهای عمومي شهری متناسب با سن
من ،سبب تقویت حس عزت نفس و شكوفایيام شده است .10 .مطلوبیت ،دسترسي و تنوع حملونقل عمومي (اتوبوس و تاکسي و غیره) در
محل زندگي من بر احساس لذت و شادابيام اثر گذاشته است .11 .وضعیت و کیفیت منزل من ( از نظر تعداد اتاق ،اندازه ،داشتن حیاط و غیره)
در تقویت حس آرامش ،لذت و عزت نفسم اثر داشته است .12 .دسترسي آسان به مراکز خرید (مغازهها و خدمات زندگي روزمره) در محل
زندگي من در تقویت حس خشنودی و مسرت من اثر گذاشته است .13 .دسترسي مناسب به خدمات و مكانهای آموزشي در محل زندگي من
در تقویت و شكوفایي توانایيهای شخصي مانند کارآمدی ،استقالل و همچنین مهارتهای اجتماعيام اثر داشته است .14 .دسترسي مناسب به
امكانات بهداشتي مانند (داروخانه،کلینیک،پزشک و غیره) بر سالمتي و احساس شادابيام اثر داشته است .15 .در محل زندگي من فضاهای
بازی برای شادی و فعالیت مستقالنه کودکان و نوجوانان به اندازۀ کافي و مناسب وجود دارد.
 .1وجود و دسترسي به فضاهای سبز (مانند پارکها و باغ) در محل زندگيام در تقویت احساس لذت و آرامش من اثر داشته است .2 .وجود
فضاهایي برای مالقات و دیدار دوستانه موجب تقویت احساس صمیمیت و خوشحالي من شده است .3 .انجام فعالیتهای ورزشي و استفاده از
لوازم و مبلمان ورزشي بر افزایش انرژی و احساس لذت و شادابيام اثر داشته است .4 .وجود فضاهای خاطرهانگیز (مانند سینما ،تئاتر ،موزهها و
غیره) بر احساس لذت و نشاط من اثر گذاشته است .5 .وجود فضاهای فرهنگي (مانند کتابخانهها ،نمایشگاهها ،سالن کنسرت موسیقي) بر
احساس لذت و نشاط من اثر گذاشته است .6 .وجود فضاهایي نظیر شهربازی بر احساس هیجان ،لذت و شادابي من اثر گذاشته است.7 .
برگزاری مراسم و جشنها در فضای آزاد (جشن ،نمایش خیاباني ،اجرای موسیقي زنده و غیره) بر احساس لذت و شادابيام اثر داشته است.8 .
وجود فضاهای مذهبي مانند مساجد و زیارت اماکن متبرکه و غیره در احساس راحتي و آرامش ذهنيام اثر گذاشته است .9 .مسافرت و گشتن به
همراه خانواده و دوستان بر تقویت انرژی ،احساس لذت و سرحالشدن من اثر داشته است .10 .گوشدادن به موسیقي بر احساس آرامش ،لذت
و شادابيام اثر داشته است .11 .مطالعه (روزنامه ،کتاب و غیره) بر احساس آرامش ،لذت و شادابيام اثر داشته است .12 .استفاده از موبایل،
تلویزیون و شبكههای ماهوارهای در سرگرمي ،خندیدن و تقویت احساس شادابيام اثر داشته است .13 .استفاده از اینترنت و شبكههای اجتماعي
مجازی (مانند واتساپ و تلگرام و غیره) در سرگرمي ،خندیدن و تقویت احساس شادابيام اثر داشته است.

جامعۀ آماری پژوهش نیز شامل شهروندان شهر اهواز (اعم از زن و مرد) در محدودۀ سني  15سال به باال است که
برابر با  887،280نفر از کل جمعیت شهر اهواز است ،ولي برای سهولت سنجش و همچنین انجام مطالعات ،درنهایت
شش محله از شهر اهواز بهعنوان نمونههای موردی انتخاب و جمعیت آنها بهعنوان جامعۀ هدف پژوهش مطالعه شد.
حجم نمونه نیز متناسب با جامعۀ آماری و براساس فرمول کوکران ،1با سطح اطمینان  95درصد و پیشبرآورد واریانس
 25درصد و دقت احتمالي مطلوب  5درصد  385نفر برآورد شد که به نسبت حجم جمعیت محلههای موردمطالعه از کل
جامعه هدف برای هر محله محاسبه شد .روش نمونهگیری در این پژوهش ،روش طبقهبندیشده برحسب تخصیص
نسبي یا طبقهای نسبي است و تكمیل پرسشنامهها به نحوی است که تا حد امكان تمامي گسترۀ محلههای موردبررسي
به شیوۀ حضوری و مراجعۀ مستقیم پوشش داده شود.
بهمنظور تحلیل دادهها و اطالعات بهدستآمده در محیط نرمافزار

SPSS

از روشهای آماری مختلفي از جمله

1. Cochran Formula
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میانگین و تحلیل واریانس یکراهه ، 1آزمون  Fلیمر (چاو) و روشهای نزدیکترین همسایه و رگرسیون وزني جغرافیایي
در محیط نرمافزار  GISبهره گرفته شده است.
مدل رگرسوین وزني جغرافیایي گسترشیافته ،رگرسیون عمومي است .جوهرۀ اصلي این مدل به صورت زیر است:
(رابطۀ )1
که در آن (Ui, Vi) ،مختصات iامین نقطه را در فضا نشان ميدهد I (Ui,Vi) .تابع پیوسته از )  (U,Vدر هر نطقۀ  iاست
و  Xi1,...XIpمتغیرهای توضیحي در نقطۀ  iو  iجزء خطا است .برای مجموعۀ دادههای دادهشده پارامترهای منطقهای
j=1,2,…… n

) (U,Vبا استفاده از مراحل حداقل مربعات تخمین زده ميشود .وزنهای  wبرای
) Viتابع پیوستهای از فواصل بین نقاط  iو دیگر نقاط دادهای بهدست

در هر موقعیت

k

(Ui,

ميآید.

رابطۀ ()2
این ماتریس پارامترهای منطقهای است .هر سطر از رابطۀ زیر حاصل شده است:
رابطۀ ()3
بهطوری که

i=1,2,…… n

نشاندهندۀ سطرهای ماتریس

X

ماتریس متغییرهای مستقل،

Y

متغییر وابسته

)w(i

ماتریس  n×nوزن فضایي بهصورت زیر است:

رابطۀ ()4

تخمینزدن در این رابطه تخمین حداقل مربعات است ،اما ماتریس وزني ثابت نیست .از اینرو

)w(i

باید برای هر

نقطۀ  iمحاسبه شود wij .تقریبي از هر نقطۀ داده در موقعیت  iرا نشان ميدهد .نقاط دادهای نزدیک به  iدارای وزن
بیشتری در تخمین پارامترهای  (i)βنسبت به نقاط دورتر است .توابع وزني متفاوتي تعریفکردني است .متداولترین ،تابع
کرنل ،گاوسي و تابع وزني است.
آمارۀ انجام آزمون چاو ،آمارۀ

F

است و به همین دلیل گاهي با عنوان

F

مقید یا

F

لیمر نیز شناسانده ميشود.
1. One-Way ANOVA
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درصورتي که آزمون  Fاز نظر آماری معنادار باشد ،این نتیجه حاصل ميشود که ضرایب رگرسیون بین گروهها با یكدیگر
تفاوت ساختاری دارد و نباید خط رگرسیون گروهها بهصورت ترکیبي محاسبه شود ،بلكه باید برای هر گروه یک خط
رگرسیون مجزا برآورد شود .در حقیقت معناداربودن آزمون چاو دلیلي بر وجود اثر تعدیلگر برای متغیری است که مبنای
تقسیمبندی و تفكیک کل جامعه به چند گروه شده است .فرمول آزمون به صورت زیر است:
])=[( RSS combined-∑Rssj)/ -∑Rssj]*( ∑nj-jk-j)/ [(j-1) (k+1

رابطۀ ()5

 :RSS combinedمجموع مجذورات باقيمانده کلیۀ مشاهدات (بدون گروهبندی و تقسیم)
 :jتعداد گروهها
 :∑Rssjمجموع مجذورات باقیمانده تا گروه

j

 :Kتعداد متغیرهای پیشبین (مستقل)
فرمول محاسبۀ مقدار بحراني:

)𝑗𝐹((𝑗−1)(𝑘+1)),(∑𝑛𝑗 −𝑗𝑘−

قلمرو مكاني پژوهش حاضر شهر اهواز است که براساس آخرین مستندات (سرشماری نفوس و مسكن سال  )1395و
آخرین منطقهبندی شهرداری ،دارای  8منطقۀ شهری 34 ،ناحیه و  124محله است (معاونت برنامهریزی شهرداری اهواز،
 .)6 :1396برای تحلیل جغرافیایي از روش تحلیل تطبیقي استفاده شده است؛ بنابراین شش محله بهعنوان نمونه انتخاب
شده است .در این پژوهش برای انتخاب محلههای هدف ،به مطالعۀ قشربندی و سطحبندی بهعملآمده در طرح جامع
شهر اهواز –مهندسین مشاور عرصۀ  -1397استناد شد .در این طرح با بررسي شاخصهای مكاني در  4بخش 20 ،زیر
بخش و  46شاخص (جدول  )6محلههای شهر اهواز سطحبندی شدهاند.

ﺟدول  .6شﺎخصﻫﺎي مکﺎنی سطحبندي محلهﻫﺎي شهﺮ اﻫواز
بخﺶ
جمعیتشناسي

کیفیت زندگي

قشربندی اجتماعي
مسائل زیستمحیطي
و کالبدی

زیﺮبخﺶ
اشتغال و بیكاری ،وضعیت زناشویي،
سواد
تعلقخاطر به محل سكونت ،الگوی
گذران اوقات فراغت ،آسیبهای
اجتماعي ،امنیت اجتماعي
درآمد ماهیانه ،منزلت شغلي ،تحصیالت،
مسكن
آلودگي صوتي و بصری ،دفع فاضالب و
آبهای سطحي ،خدمات آموزشي،
خدمات تفریحي و فرهنگي ،خدمات
درماني و بهداشتي ،حملونقل عمومي،

سنجهﻫﺎ و شﺎخصﻫﺎ
میزان اشتغال زنان ،میزان اشتغال مردان ،میزان بیكاری مردان ،میزان بیكاری زنان
و غیره
مدت سكونت ،رضایت از محل سكونت ،تمایل به سكونت فرزندان در محله ،نوع
فعالیت در زمان فراغت ،خدمات گذران اوقات فراغت در محله ،ترجیح به گذران
اوقات فراغت در محله نسبت به سایر محلههای شهر ،درگیری ،سرقت ،فحشا،
اعتیاد ،میزان احساس امنیت ،وجود ارگانهای امنیتي ،مكانهای ناامن در محله
درآمد ماهیانه ،هزینۀ ماهیانه ،نوع گروه شغلي ،میزان سطح سواد بهتفكیک جنس،
نوع مالكیت مسكوني ،خانوار در واحد مسكوني ،نفر در واحد مسكوني
ناسازگاری کاربریها ازنظر آلودگي صوتي و همجواری با کاربریهای مزاحم،
آشفتگي فضایي نمای کاربریها ،سازگاری و ناسازگاری کاربریها از نظر کالبدی،
بار آلودگي محیطي بهعلت فاضالب و آبهای سطحي ،میزان کاربری آموزشي
(مهدکودک ،دبستان و غیره) برحسب جمعیت ،سینما ،تئاتر ،مراکز کانون پرورش
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فكری کودکان و غیره ،بیمارستان ،مطب ،بهداری و غیره ،ایستگاه اتوبوس ،تاکسي
و غیره ،قدمت بنا ،کیفیت بناها ،جنس مصالح ،قیمت زمین و بنا

بنا و ساختمان

منبع :مهندسﯿن مشﺎور عﺮصه ()1397

با توجه به اینكه مكانهای شهر اهواز براساس محله ،سطوح مختلف و ناهمگوني مكاني شهر اهواز 1را بهتر به
نمایش ميگذارند ،موضوع موردمطالعه در سطح محله تحلیل و بررسي شد .برای انتخاب محلههای هدف ،در ابتدا
محلههای شهر اهواز براساس شاخصهای مكاني شامل جمعیت (مانند اشتغال و بیكاری و غیره) ،سطح کیفیت زندگي
(الگوی گذران اوقات فراغت ،امنیت و غیره) ،قشربندی اجتماعي (سطح تحصیالت ،وضعیت مسكن و غیره) سطحبندی
شد و درنهایت شش محلۀ شهرک نفت و کیانپارس (بهعنوان نمایندۀ محلههای سطح  1یا توسعهیافته) ،محلۀ عامری و
گیت بوستان (بهعنوان نمایندۀ محلههای سطح  2یا متوسط) و محلۀ منبع آب و کوی علوی (بهعنوان نمایندۀ محلههای
سطح  3یا سطح توسعۀ پایین) برای مطالعه انتخاب شدند .دو محلۀ کوی علوی و منبع آب بهعنوان محلههای
حاشیهنشین شهر و محلۀ عامری نیز بهعنوان محلۀ فرسودۀ شهری شناخته ميشود .محلههای شهرک نفت و گیت
بوستان نیز بهعنوان محلههای ازپیشطراحيشده و محلۀ کیانپارس نیز با سطوح باالی کیفیت شهری با سایر محلههای
شهر متفاوت است .انتخاب محلهها (مكانها) بهگونهای بوده است که تنوع بافتهای مختلف اعم از حاشیهنشین و
فرسوده ،از پیش طراحيشده و جدید را شامل ميشود .همچنین توزیع و پراکندگي آنها گسترۀ جغرافیایي و مناطق شهر
اهواز را پوشش ميدهد؛ بنابراین متغیر مكان در این پژوهش براساس مكانها یا محلههای ششگانه و تفاوت مكاني
آنها براساس شاخصهای مكاني سنجیده ميشود .در جدول  7مشخصات محلههای موردمطالعه نشان داده شده است.

ﺟدول  .7مشخصﺎت محلهﻫﺎي موردمطﺎلعه
محله
شهرک نفت
کیانپارس
گیت بوستان
عامری
منبع آب
شلنگآباد

منطقه
3
2
4
7
7
6

ﺟﻤعﯿت
6429
46،762
713
4494
27،991
47،978

مسﺎحت (ﻫکتﺎر)
498
407
72
37
117
703

سطح
1
1
2
2
3
3

منبع :معﺎونت بﺮنﺎمهریزي و توسعۀ شهﺮداري اﻫواز ()1396

معﺮﻓی محلهﻫﺎي منتخب از ﺟنبهﻫﺎي اﺟتﻤﺎعی و اقتصﺎدي و ﻓضﺎﻫﺎي کﺎلبدي و ﻓﺮاغتی اثﺮگذار در نشﺎط
 .1سطحبندی محلهها براساس شاخصهای مكاني
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محلۀ شهرک نفت از لحاظ اجتماعي و اقتصادی جزء محلههای با سطح باالی زندگي و محل زندگي کارکنان شرکت
ملي مناطق نفتخیز جنوب است .این شهرک که بهوسیلۀ مدیریت مهندسي و ساختمان شرکت ملي مناطق نفتخیز
جنوب در چندین فاز ساخته شده است ،دارای طراحي ویژهای است .از نظر وجود فضاهای نشاطآفرین ،این محله دارای
فضاهای متنوعي از جمله کافه و رستوران و یک مجموعۀ کامل از فضاهای فرهنگي-ورزشي است که کل مساحت محله
در شعاع سرویسدهي این مجموعه قرار دارد .درمجموع  12درصد از مساحت محلۀ شهرک نفت را شامل ميشود .این
مجتمع شامل سالنهای چندمنظورۀ آقایان و بانوان ،استخرهای آقایان و بانوان ،سالنهای بدنسازی آقایان و بانوان ،سالن
اسكواش ،سالنهای سینما ،آمفيتئاتر و تاالر مراسم (کنسرت ،تئاتر و نمایش و غیره) ،ویدیوکلوپ و سالن نمایش و
کنفرانس است .همچنین زمین چمن بازی ،مدرسۀ فوتبال ،ورزشگاه بزرگ نفت ،زمینهای روباز تنیس آقایان و بانوان و
چند پارک و مسیر دوچرخهسواری در این شهرک وجود دارد .این محله از نظر پوشش گیاهي و فضای سبز وضعیت
مطلوبي دارد؛ بنابراین بیشتر فضاهای نشاط و امكانات رفاهي به شكل مجتمع در محلۀ شهرک نفت وجود دارد که این
امر ،نیاز ساکنان به رفتوآمد به خارج شهرک برای بهرهبردن از فضاهای نشاط شهری و ارتباط با سایر بخشهای شهر
را برطرف ميسازد.
محلۀ کیانپارس یكي دیگر از محلههای شهر اهواز است که باالترین سطح را از نظر ارزش زمین ،جمعیت باسواد،
خدمات شهری و کالبدی ،وضعیت اقتصادی و اجتماعي در بین محلههای شهر اهواز دارد .ساکنان این محله از رفاه
بیشتری نسبت به اقشار ساکن در محلههای دیگر شهر اهواز برخوردارند و کیانپارس مكان تفریح و خرید ساکنان سایر
مناطق شهر اهواز است .این موضوع به رونق آن کمک زیادی کرده است .در محلۀ کیانپارس ،فضاهای نشاطآفریني از
جمله فضای سبز و پارکهای حاشیۀ رودخانۀ کارون ،فضای مناسب دوچرخهسواری و پیادهروی در حاشیۀ رودخانۀ
کارون ،مراکز و باشگاههای ورزشي ،استخر ،سینما هالل و همچنین فضاهای تفریحي از جمله باغرستورانها،
کافيشاپها ،مگامالها با تجهیزاتي از قبیل مراکز بازی (بولینگ ،بیلیارد و غیره) و مراکز ورزشي و باشگاههای بزرگ و
مجهز ،این محله را به یكي از کانونهای جاذب شهروندان در شهر اهواز تبدیل کرده است.
محلۀ گیت بوستان (کوی آب و برق) از لحاظ اجتماعي محل سكونت کارکنان سازمان آب و برق است که در سال
 1353بهوسیلۀ شرکتي انگلیسي و متأثر از ایدههای شهرسازی نوین (باغشهر و غیره) احداث شده است .این مجموعه،
ترکیبي از خانههای ویالیي و خانههای آپارتماني است .طرح کلي مجموعه بر احداث خانههای ویالیي بهصورت سه
رینگ به دور هستۀ مرکزی تفریحي استوار است .عالوه بر کاربری مسكوني ،این مجموعه دارای کاربریهای آموزشي،
ورزشي-تفریحي ،تجاری ،مذهبي ،فرهنگي-تفریحي و غیره است .فضاهای نشاطآفریني مانند پارک ،فضاهای سبز
محلي ،فضای بازی کودکان ،ایستگاه سالمت و غیره که مورد استفادۀ ساکنان این محله قرار ميگیرند ،ميتوانند
مكانهای عمومي دنجي را در مقیاس محلي و همسایگي ،برای تفریح ،شادی و ایجاد تعامالت اجتماعي شهروندان ایجاد
کنند و در مرکز واحدهای مسكوني ویالیي و نیز در مرز میان واحدهای آپارتماني و ویالیي مكانیابي شدهاند .فضاهای
عمومي دیگر نیز مانند فضاهای ورزشي ،تفریحي ،آموزشي ،فروشگاه ،سینما ،هتل ،رستوران و باشگاه و غیره که عالوه بر
ساکنان این محله ،مورد استفادۀ مراجعان دیگر نیز قرار ميگیرند ،در حاشیۀ خیابان اصلي کوی که منازل ویالیي را احاطه
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کرده است ،مكانیابي شدهاند.
محلۀ عامری نیز بهعنوان یكي از محلههای دارای بافت فرسوده در شهر اهواز شناخته ميشود .بافت این محله از
لحاظ مورفولوژی بسیار متراکم و نامنظم است و محل زندگي اقشار اجتماعي با سطح درآمد نسبتاً کم 1است .از نظر وجود
فضاهای نشاطآفرین ،این محله بسیار فقیر است و بهدلیل همجواری این محله با رودخانۀ کارون ،فضای سبز حاشیۀ
رودخانه تنها فضای بازی است که مورد استفادۀ شهروندان این محله واقع ميشود .بیشترین مساحت در محلۀ عامری را
کاربری مسكوني ( 46درصد) معابر ،بایر و مذهبي و غیره به خود اختصاص داده است و از نظر وجود فضاهای نشاطآفرین
مانند کاربریهای رفاهي ،تفریحي و ورزشي بهجز چندین کافه (قهوهخانه) و رستوران 2و یک باشگاه ورزشي که اخیراً
احداث شدهاند (براساس برداشت میداني نگارندگان) که آن هم ویژۀ آقایان است (بهدلیل بافت سنتي و مذهبي این
محله) ،فضاهای نشاط دیگری در این محله مشاهده نميشود.
محلۀ منبع آب ،از محلههای حاشیهنشین شهر اهواز است .این محله هم از نظر قدمت و هم از نظر وسعت و جمعیت،
از بزرگترین محلههای اسكان غیررسمي اهواز است که در قلب شهر قرار دارد .از نظر وجود فضاهای نشاطآفرین در این
محله ميتوان گفت وجود چند کافۀ کوچک ،یک باشگاه ورزشي که بیشتر مورد استفادۀ آقایان قرار ميگیرد و همچنین
پارک و فضای سبز کوهساران (که بهدلیل امنیت کم ،بانوان امكان استفاده از آن را ندارند) از تنها کاربریها و فضاهای
کالبدی و فراغتي مهم در این محله است.
محلۀ کوی علوی (شلنگآباد) نیز از محلههای حاشیهنشین شهر اهواز و محل زندگي طبقات پایین اجتماعي-
اقتصادی است .ساکنان این محله جز چندین کافه (قهوه خانه) و رستوران کوچک (مغازۀ فالفلفروشي) ،از وجود هرگونه
فضای کالبدی و فراغتي دیگر مانند فضاهای تفریحي ،ورزشي ،فضای سبز و غیره محروم هستند .در شكل  4وضعیت
پراکندگي کاربریها و فضاهای کالبدی و فراغتي در محلههای موردمطالعه نشان داده شده است.

 .1ساکنان این محله در پایگاه اجتماعي اقتصادی سطح  3در شهر اهواز قرار دارند.
 .2بهدلیل وجود فضای حاشیۀ رودخانۀ کارون طي چند سال اخیر ،بسیاری از مراکز مسكوني تغییر کاربری دادهاند و به رستوران و کافه رستوران تبدیل
شدهاند .هرچند بهنظر ميرسد ساکنان این محله کمتر از این مراکز استفاده ميکنند و درصورت استفاده نیز استفادۀ آقایان ساکن محله بیش از بانوان است.
مراجعۀ بانوان نیز در صورت امكان بهصورت خانوادگي و با همراهي یک مرد انجام ميشود.
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شکل  .4کﺎربﺮيﻫﺎ و ﻓضﺎﻫﺎي کﺎلبدي و ﻓﺮاغتی در محلهﻫﺎي موردمطﺎلعه )A ،شهﺮک نفت؛  )Bکﯿﺎنپﺎرس؛  )Cگﯿت بوستﺎن؛ )D
عﺎمﺮي؛  )Eمنبع آب؛  )Fکوي علوي
تﺮسﯿم :نگﺎرندگﺎن

در جدول  8وضعیت فضاهای کالبدی و فراغتي در محلههای موردمطالعه آمده است.
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ﺟدول  .8وضعﯿت ﻓضﺎﻫﺎي کﺎلبدي و ﻓﺮاغتی در محلهﻫﺎي موردمطﺎلعه
ﻓضﺎي

نشﺎطآﻓﺮین

کافه و رستوران

سینما

تاالر مراسم
(کنسرت ،تئاتر و
نمایش و غیره)

باشگاه ورزشي

استخر

محله

مسیر
دوچرخهسواری

رستوران حزابیان ،رستوران شهرک نفت ،سالن تشریفات نفت
کافه رستوران لـئـو ،کافه نوونو ،رستوران لنج ،کافه رستوران بازیل و....
رستوران هتل بوستان
قهوهخانۀ یوسف ،کافۀ ساحلي سید ،رستوران بابل ،رستوران رویال پارک و...
فالفلسرای بنیامین ،کافه علي ،بستني 20
کافيشاپ علي ،کافه الروشه ،فالفل کربالیي ،رستوران شناشیل و...
سینما شهرک نفت
سینما حالل اهواز  ، Soofia Likee،سینمای ششبعدی
سینما و تاالر اجتماعات کوی بوستان

شهرک نفت
کیانپارس
گیت بوستان
عامری
منبع آب
کوی علوی
شهرک نفت
کیانپارس
گیت بوستان

ندارد
*
*
*
*
*
*
*
*
*

3
63
1
24
3
12
1
3
1

عامری

-

-

-

منبع آب

-

-

-

کوی علوی

-

-

-

شهرک نفت
کیانپارس

*
*

2
3

سالن تشریفات نفت ،مجتمع فرهنگي آموزشي NISOC
 ،Hadi & Hoda Wedding Hallتاالر مهتاب ،تاالر پذیرایي کیانپارس

گیت بوستان

*

1

سالن آمفيتئاتر

عامری

-

-

-

منبع آب

-

-

-

کوی علوی

-

-

-

شهرک نفت

*

2

مجموعۀ فرهنگي ورزشي امام رضا (ع) ،سالن چندمنظوره و والیبال شهرک نفت

کیانپارس

*

29

باشگاه رزمي ،باشگاه ورزشي هیوا ،آکادمي ورزشي هومان ،باشگاه اویسا و...

گیت بوستان

*

3

باشگاه بولینگ و سالن تیراندازی و پینگپنگ بوستان ،باشگاه پینتبال سورنا ،سالن بیلیارد

عامری

*

1

باشگاه بدنسازی توانمند

منبع آب

*

1

باشگاه مهاجر

کوی علوی
شهرک نفت
کیانپارس
گیت بوستان

*
*
*

2
4
1

استخر بانوان ،استخر آقایان
استخر مخابرات ،استخر هالل ،استخر راشا ،استخر جهان
استخر شهید عباسپور

عامری

-

-

-

منبع آب

-

-

-

کوی علوی

-

-

-

شهرک نفت

*

5

زمین چمن مصنوعي فوتبال ،زمین تنیس شهرک نفت ،محوطۀ اسكیت و....

گیت بوستان

*
*

8

زمین بازی سرپوشیده ،خانۀ بازی کودک (هوم کیدز) ،زمین چمن فوتبال مخابرات و...

2

مدرسۀ فوتبال یاران ،زمین خاکي بازی

عامری

-

-

-

منبع آب

-

-

-

کوی علوی
شهرک نفت
کیانپارس

*
*

1
1

مسیر دوچرخهسواری پارک سالمت
مسیر دوچرخهسواری پارک ساحلي

گیت بوستان

*

1

مسیر دوچرخهسواری

عامری

-

-

-

کیانپارس
زمین بازی و
خانهبازی

دارد/

تعداد

نﺎم
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ﻓضﺎي
نشﺎطآﻓﺮین

محله
منبع آب

-

-

-

شهرک نفت
کیانپارس

*
*

4
9

پارک سالمت ،پارک صفرپور ،پارک فاز  ،2پارک نشاط شهرک نفت
پارک دولت ،پارک ساحلي کیانپارس ،پارک چوبي ،پارک مهر ،پارک رضا و...

گیت بوستان

*

6

بوستان و فضای سبز

منبع آب

*
*

2

بوستان مهزیار ،بوستان شهید مسعود محسني

1

پارک و دریاچۀ کوهساران

کوی علوی

-

-

-

کوی علوی

فضای سبز و
پارک

دارد/

تعداد

نﺎم

عامری

ندارد
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یﺎﻓتهﻫﺎي پژوﻫﺶ
تفﺎوت مکﺎنی محلهﻫﺎي منتخب از لحﺎظ توزیع ﻓضﺎﻫﺎي محﯿط کﺎلبدي و ﻓﺮاغتی مﺮتبط بﺎ شﺎدي و نشﺎط
این بخش از پژوهش در راستای پاسخگویي به سؤال وضعیت تفاوت مكاني محلههای منتخب از لحاظ توزیع فضاهای
محیط کالبدی و فراغتي مطالعه چگونه است ،صورت گرفته است .پیشتر در بخش معرفي محلههای موردمطالعه،
وضعیت فضاها از لحاظ فیزیكي و عیني در این محلهها بررسي شد .در این بخش به تحلیل چگونگي توزیع و پراکندگي
فضاهای کالبدی و فراغتي مرتبط با نشاط در سطح محلههای موردمطالعه از روش نزدیکترین همسایه در محیط
نرمافزار

GIS

استفاده شده است .براساس روش نزدیکترین مجاورت ،الگوی توزیع کاربریها و فضاهای کالبدی و

فراغتي در محلههای موردمطالعه بیانگر آن است که در سطح محلههای شهرک نفت ،کیانپارس و گیت بوستان،
کاربریها و فضاهای کالبدی و فراغتي براساس الگوی خوشهای توزیع شده است .به این معنا که تجمع و تمرکز برخي
کاربریها و فضاهای کالبدی و فراغتي در یک مكان بیشتر از مكانهای دیگر است .در سطح محلههای عامری و منبع
آب نیز اگرچه تعداد فضاهای کالبدی و فراغتي محدود است ،الگوی توزیع همین تعداد کم فضاهای کالبدی و فراغتي
بهصورت پراکنده است .در سطح محلۀ کوی علوی فقط فضاهای کالبدی و فراغتي مانند کافه (قهوهخانه) و رستوران
وجود دارد که توزیع این فضاها نیز از نظم خاصي پیروی نميکند و در سطح این محله بهصورت تصادفي توزیع شدهاند؛
از اینرو در سطح این محله ،توزیع این فضاها منطقي و براساس برنامهریزی صورت نگرفته است .خروجي و نتایج روش
نزدیکترین همسایه در نرمافزار  GISدر قالب شكل  5بیانکنندۀ این مطلب است.
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شکل  .5وضعﯿت محلهﻫﺎي منتخب از نظﺮ توزیع ﻓضﺎﻫﺎي کﺎلبدي و ﻓﺮاغتی؛
 )Aشهﺮک نفت؛  )Bکﯿﺎنپﺎرس؛  )Cگﯿت بوستﺎن؛  )Dعﺎمﺮي؛  )Eمنبع آب؛  )Fکوي علوي
تﺮسﯿم :نگﺎرندگﺎن
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بهطورکلي مقایسه و تحلیل الگوهای توزیع فضاهای کالبدی و فراغتي در سطح محلههای موردمطالعه نشان ميدهد
الگوی توزیع فضاهای کالبدی و فراغتي مرتبط با شادی و نشاط در بین محلههای موردمطالعه یک الگوی عدالتمحور
نیست و برخي محلهها مانند شهرک نفت ،کیانپارس و گیت بوستان اگرچه دارای الگوی توزیع خوشهای هستند ،از نظر
تمرکز و تجمع فضاهای کالبدی و فراغتي در سطح محله از وضعیت مناسبتری نسبت به محلههای عامری ،منبع آب و
کوی علوی برخوردار هستند .این درحالي است که محلههای عامری ،منبع آب و کوی علوی از نظر وجود فضاهای
کالبدی و فراغتي ،فقیر و الگوی توزیع نامناسبي دارند.
اثﺮگذاري عوامل محﯿط کﺎلبدي و محﯿط ﻓﺮاغتی در نشﺎط شهﺮوندان در محلهﻫﺎي منتخب
این بخش از پژوهش در راستای پاسخگویي به سؤال میزان اثرگذاری عوامل محیط کالبدی و محیط فراغتي در نشاط
شهروندان در محلههای منتخب چگونه است ،صورت گرفته است .برای دستیابي به این هدف ،محیط کالبدی و محیط
فراغتي بهعنوان متغیر مستقل و سطح نشاط شهروندان در محلههای موردمطالعه ،بهعنوان متغیر وابسته درنظر گرفته
شده است .برای تحلیل میزان اثرگذاری متغیرهای مستقل محیط کالبدی و فراغتي بر متغیر وابستۀ نشاط شهروندان در
محلههای موردمطالعه ،از رگرسیون وزني جغرافیایي استفاده شده است.
بهمنظور بررسي و تحلیل اختالف سطح نشاط 1شهروندان در بین محلههای موردمطالعه از تحلیل واریانس یکراهه و
آزمون شفه استفاده شد .مطابق جدول  ،9سطح معناداری صفر بهدست آمده است؛ بنابراین معناداربودن آن را در سطح 99
درصد تأیید ميکند .به این معنا که شهروندان در محلههای مورد مطالعه از نظر سطح نشاط متفاوت هستند.
ﺟدول  .9تحلﯿل واریﺎنس تفﺎوت سطح نشﺎط در بﯿن محلهﻫﺎي موردمطﺎلعه
متﻐﯿﺮ
سطح نشﺎط

درونگروهي
بینگروهي
کل

ﺟﻤع مجذورات
200579/788
78199/573
278779/361

درﺟۀ آزادي
5
379
384

مﯿﺎنگﯿن مجذورات
40115/958
206/331
-

F

معنیداري

194/425

0/000
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براساس مقایسۀ تطبیقي محلههای موردمطالعه (جدول  ،)10بهلحاظ سطح نشاط ،چهار طبقه را ميتوان شناسایي
کرد .از این نظر محلۀ کوی علوی با امتیاز  43/000در طبقۀ اول ،محلۀ منبع آب با امتیاز  56/971در طبقۀ دوم ،محلۀ
عامری با امتیاز  72/800در طبقۀ سوم و محلههای گیت بوستان ،کیانپارس و شهرک نفت در طبقۀ چهارم قرار گرفته
است .این امر نشاندهندۀ تفاوت بین محلههای موردمطالعه از لحاظ سطح نشاط است؛ بهویژه در محلههای کوی علوی
و منبع آب (بهعنوان محلههای حاشیهنشین و محروم بهلحاظ برخورداری از امكانات و خدمات شهری) که سطح نشاط
خود را نسبت به محلههای دیگر پایینتر ابراز کردهاند و در این میان سطح نشاط محلههای شهرک نفت ،کیانپارس و
گیت بوستان بیشتر از سه محلۀ دیگر بوده است.
 .1در بخش روششناسي پژوهش ،گویههای 29گانۀ پرسشنامۀ شادکامي آکسفورد معرفي شد .در اینجا سطح نشاط شهروندان بهعنوان مجموع امتیاز
گویههای 29گانه درنظر گرفته شده است .امتیاز گویهها براساس طیف پنجتایي از ( 1خیلي کم) تا امتیاز ( 5خیلي زیاد) است.
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جدول  .10طبقهبندی محلههای موردمطالعه در شهر اهواز براساس سطح نشاط
محله

تعداد نمونه

کوی علوی
منبع آب
عامری
گیت بوستان
کیانپارس
شهرک نفت
معنیداری

125
70
25
20
115
30
-

معنیداری طبقات در سطح آلفا 0/05
2

1

4

3

43/000
56/971
72/800

1/000

1/000

92/900
93/887
96/700
0/928

1/000

منبع :یﺎﻓتهﻫﺎي پژوﻫﺶ

در ادامه با استفاده از میانگین دادههای حاصل از پرسشنامۀ محققساخته در محلههای موردمطالعه به بررسي و
تحلیل هریک از مؤلفههای محیط کالبدی و محیط فراغتي (فضاهای کالبدی و فراغتي) در احساس نشاط شهروندان
پرداخته شده است .با توجه به اینكه پاسخ به سؤاالت پرسشنامۀ محققساخته براساس طیف پنجدرجهای لیكرت از خیلي
کم (عدد  )1تا خیلي زیاد (عدد  )5بوده است ،عدد  3بهعنوان میانۀ نظری پاسخها درنظر گرفته شده است .محیط کالبدی
براساس مؤلفههایي مانند وضعیت خیابانها و پیادهروها ،وجود فضاهایي برای نشستن و تماشا در فضاهای شهری ،زیبایي
و بهکارگیری مناسب رنگها در طراحي شهری (ساختمانها و غیره) ،توجه به ارزشها ،نمادها و اصول بومي در طراحي
شهری ،روشنایي مناسب و نورپردازی در خیابانها و فضاهای عمومي ،مطلوبیت ،دسترسي و تنوع حملونقل عمومي
(اتوبوس و تاکسي و مترو) ،وضعیت و کیفیت منزل (از نظر تعداد اتاق ،اندازه ،داشتن حیاط و غیره) و امثال آن سنجیده
شده است .براساس جدول  ،11از لحاظ همۀ مؤلفههای محیط کالبدی بین محلههای ششگانه اختالف میانگین وجود
دارد؛ بهطوریکه از نظر شهروندان محلۀ شهرک نفت ،مؤلفههای محیط کالبدی نقش بیشتری در سطح نشاط آنها
نسبت به محلههای دیگر داشته است .این در حالي است که در محلههای منبع آب و کوی علوی ،مؤلفههای محیط
کالبدی کمترین نقش را در احساس نشاط آنان دارد.
ﺟدول  .11مﯿﺎنگﯿن امتﯿﺎز مؤلفهﻫﺎي محﯿط کﺎلبدي (حﻤلونقل ،طﺮاحی و غﯿﺮه) در احسﺎس نشﺎط شهﺮوندان محلهﻫﺎي موردمطﺎلعه

شهﺮک نفت

کﯿﺎنپﺎرس

بوستﺎن

عﺎمﺮي

منبع آب

وضعیت خیابانها و پیادهروها
وجود فضاهایي برای نشستن و تماشا در فضاهای شهری
وجود فضاهای مناسب برای پیادهروی (پیادهراهها) و دوچرخهسواری
وجود مبلمان (مانند نیمكت ،آبنماها ،مجسمهها و آثار هنری و تزییني)
وجود امكانات ورزشي (باشگاه ورزشي ،استخر و غیره)
زیبایي و بهکارگیری مناسب رنگها در طراحي شهری (ساختمانها و غیره)
توجه به ارزشها ،نمادها و اصول بومي در طراحي شهری
روشنایي مناسب و نورپردازی در خیابانها و فضاهای عمومي
وجود و تنوع فضاهای عمومي شهری متناسب با سن من

2/73
3/9
3/03
3/05
3/23
2/8
2/7
3/8
2/9

2/68
2/88
2/8
3/01
3/19
2/7
2/8
3/1
2/8

2/7
2/7
2/8
2/7
3/2
2/8
2/7
3/3
3/1

2/1
2/2
2/2
2/08
2/8
2/3
2/1
2/04
2/2

2
2/1
2
2/01
2/2
2/1
2
2/01
2/02

کوي علوي

مؤلفهﻫﺎي محﯿط کﺎلبدي

1/5
1/3
1/2
1/3
1
1/1
1/2
1/3
1/3
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شهﺮک نفت

کﯿﺎنپﺎرس

بوستﺎن

عﺎمﺮي

منبع آب

مطلوبیت ،دسترسي و تنوع حملونقل عمومي (اتوبوس و تاکسي و غیره)
وضعیت و کیفیت منزل (از نظر تعداد اتاق ،اندازه ،داشتن حیاط و غیره)
دسترسي آسان به مراکز خرید (مغازهها و خدمات زندگي روزمره)
دسترسي مناسب به خدمات و مكانهای آموزشي
دسترسي مناسب به امكانات بهداشتي مانند (داروخانه ،کلینیک ،پزشک و غیره)
وجود فضاهای بازی برای شادی و فعالیت مستقل کودکان و نوجوانان
مجموع

3 /45
3/23
3/1
3/26
3/3
3/36
47/84

2/9
3/6
3/4
3/4
3/35
3/1
45/71

2/9
3/05
3/2
3/05
3
3/1
44/3

کوي علوي

مؤلفهﻫﺎي محﯿط کﺎلبدي

2/04
2/4
3
2/9
2/6
2/1
35/06

2
2/2
2/4
2/3
2/2
1/7
31/24

1/2
1/5
1/4
1/2
1/5
1
20/2

منبع :یﺎﻓتهﻫﺎي پژوﻫﺶ

محیط فراغتي نیز با مؤلفههایي مانند استفاده از فضاهای سبز (مانند پارکها) ،انجام فعالیتهای ورزشي ،استفاده از
فضاهای خاطرهانگیز (مانند سینما ،تئاتر و غیره) ،استفاده از فضاهایي مانند شهربازی ،شرکت در مراسم و جشنها،
استفاده از فضاهای مذهبي مانند مساجد و زیارت اماکن متبرکه ،مسافرت و گشتن بههمراه خانواده و غیره سنجیده شده
است .همانطور که در جدول  12نشان داده شده است ،از لحاظ میانگین مؤلفههای محیط فراغتي بین محلههای
ششگانه اختالف میانگین وجود دارد؛ بهطوریکه از نظر شهروندان محلۀ شهرک نفت ،مؤلفههای محیط فراغتي نقش
بیشتری در سطح نشاط آنها نسبت به محلههای دیگر داشته است .این در حالي است که میانگین مؤلفههای محیط
فراغتي در احساس نشاط شهروندان در محلههای منبع آب و کوی علوی پایینترین میانگین را داشته است.
ﺟدول  .12مﯿﺎنگﯿن مؤلفهﻫﺎي محﯿط ﻓﺮاغتی در احسﺎس نشﺎط شهﺮوندان محلهﻫﺎي موردمطﺎلعه

شهﺮک نفت

کﯿﺎنپﺎرس

بوستﺎن

عﺎمﺮي

منبع :یﺎﻓتهﻫﺎي پژوﻫﺶ

منبع آب

3/5
وجود و دسترسي به فضاهای سبز (مانند پارکها و باغ)
3/53
وجود فضاهایي برای مالقات و دیدار دوستانه (مانند کافه ورستوران)
3/5
انجام فعالیتهای ورزشي و استفاده از لوازم و مبلمان ورزشي
3/4
پیادهروی و قدمزدن
3/16
وجود فضاهای خاطرهانگیز (مانند سینما ،تئاتر ،موزهها و غیره)
3/1
وجود فضاهای فرهنگي (مانند کتابخانهها ،نمایشگاهها ،سالن کنسرت موسیقي)
2/93
وجود فضاهایي نظیر شهربازی
برگزاری مراسم و جشنها در فضای آزاد (جشن ،نمایش ،اجرای موسیقي زنده و غیره) 3/8
2/46
وجود فضاهای مذهبي مانند مساجد و زیارت اماکن متبرکه و غیره
3/65
مسافرت و گشتن بههمراه خانواده و دوستان
3/7
گوشدادن به موسیقي در فضای باز
2/9
مطالعه (روزنامه ،کتاب و غیره) در کتابخانه
2/7
استفاده از موبایل ،تلویزیون و شبكههای ماهوارهای
2/8
استفاده از اینترنت و شبكههای اجتماعي مجازی (مانند واتساپ و تلگرام و غیره)
45/13
مجموع

کوي علوي

مؤلفهﻫﺎي محﯿط ﻓﺮاغتی

3/1
3/26
3/12
3/5
3/03
3/06
2/97
2/95
2/32
3/3
3/36
2/5
2/59
3/1
42/16

3/2
3/1
3
3/4
3/02
3/03
2/95
3/05
2/3
3/15
3
2/4
2/8
2/7
41/1

2/6
2/7
2/5
2/3
2/3
2/1
2/1
2/01
2/9
2/4
2/5
2/1
2/3
2/2
33/01

2/2
2/3
2/2
2
2/02
2
2/01
1/96
2/4
2/1
2/02
2
2/5
1/93
29/64

1
1/5
1/2
1/97
1
1
1
1
2/2
1/2
1/5
1/2
2
1/5
19/27
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طبق جدولهای  11و  ،12بهطورکلي مقایسۀ نقش محیط کالبدی و فراغتي در احساس نشاط شهروندان در
محلههای موردمطالعه بیانگر آن است که محیط فراغتي در افزایش سطح نشاط شهروندان نقش قویتر و پررنگتری
داشته است .همچنین بین محلههای موردمطالعه از لحاظ اثرگذاری محیط کالبدی و فراغتي تفاوت وجود دارد .تفاوت در
نقش محیط فراغتي در سطح نشاط شهروندان محلههای موردمطالعه را عالوه بر تفاوت فضایي بین محلههای
موردمطالعه در برخورداری و دسترسي به فضاهای فراغتي و نشاطآفرین ميتوان با عوامل دیگری مانند سبکهای
مختلف زندگي و پایگاه اجتماعي-اقتصادی مختلف نیز توجیه کرد؛ بهطوریکه سبکها و سطوح مختلف زندگــي به
بهترین شكل در مجموعۀ متنوعي از فعالیتهای اوقات فراغت مانند ورزشها ،مطالعه ،موسیقي ،سینما ،مسافرت و غیره
به نمایش گذاشته ميشوند .همچنین ميتوان گفت فعالیتهای اوقات فراغت بازنمود هویت طبقاتي و پایگاه اجتماعي-
اقتصادی است؛ به این معني که تمایز در پایگاههای اجتماعي-اقتصادی مختلف ،تفاوت در فعالیتهای مربوط به اوقات
فراغت را تبیین ميکند؛ برای مثال فضاهایي که افراد با سطح زندگي باال (برای نمونه ،شهروندان محلۀ شهرک نفت) از
آنها استفاده ميکنند ،فضاهایي است که جایگاه طبقاتي آنها امكان استفاده از این فضاها را برایشان فراهم ميکند.
استفاده از این فضاها مستلزم صرف هزینههای مادی و توانایي مالي است .رفتن به کنسرت هنرمندان معروف ،رستوران و
حتي برخي کافيشاپها هزینههای باالیي دارد که افراد فرودست (برای مثال در محلۀ منبع آب و کوی علوی) نميتوانند
آن را فراهم کنند؛ بنابراین فرصت و امكان استفاده از این فضاها نیز برایشان محدود است .همچنین به دالیل مادی و
اجتماعي ،استفاده از ماهواره و اینترنت و شبكههای اجتماعي در افراد با پایگاه اجتماعي-اقتصادی باال بیشتر اســت و
آنها فرصت و امكان بیشتری برای استفاده از این فناوریهای جدید رسانهای دارند.
در ادامه بهمنظور تعیین میزان اثرگذاری محیط کالبدی و فراغتي (بهعنوان متغیرهای مستقل) در سطح نشاط
شهروندان محلههای منتخب (متغیر وابسته) از روش رگرسیون وزني جغرافیایي )GWR( 1در محیط نرمافزار  GISاستفاده
شده است .پس از اجرای رگرسیون وزني جغرافیایي روی پارامترهای مدل ،خروجي بهصورت جدول  13حاصل شد .این
خروجي ،پارامترهای مدل و آمارههایي را نشان ميدهد که میزان خوبي مدل را منعكس ميکنند .مهمترین مقادیر در
اینجا

R2

و

R2

تعدیلشده ( )R2Adjustedهستند که در حقیقت خوبي و دقت مدل مورداستفاده را نشان ميدهند .اگر

مقادیر به عدد  1نزدیکتر باشد ،به معنای آن است که متغیرهای توصیفي مورداستفاده توانستهاند تغییرات متغیر وابسته را
توضیح دهند و هرچه این مقدار به  -1نزدیک باشد ،حكایت از عكس رابطه در بین شاخصها دارد.
براساس نتایج ،اثرگذاری محیط کالبدی و فراغتي بر سطح نشاط شهروندان محلههای موردمطالعه ،خروجي
پارامترهای مدل به میزان باالیي پیشبیني موردنظر را در حالت مستقیم تأیید ميکند .با توجه به ضریب باالی

R2

( )0/977برای متغیر محیط فراغتي ،ميتوان گفت بین متغیر محیط فراغتي و احساس نشاط شهروندان رابطۀ مستقیم و
معناداری برقرار است؛ بهگونهای که هرچه تعداد و کیفیت مؤلفههای محیط فراغتي باالتر باشد ،میزان احساس نشاط
شهروندان نیز بیشتر ميشود .همچنین یافتههای مدل موردنظر برای متغیر محیط کالبدی با مجموع مربعات ( )R2برابر
 0/977و مجموع مربعات تعدیلشده ( )R2Adjustedبرابر  0/907دارای دقت قابلقبولي در مدلسازی روابط فضایي
1. Geographically Weighted Regression
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عوامل محیط کالبدی بر احساس نشاط شهروندان است .در جدول  ،13برآورد مدل رگرسیون وزني جغرافیایي ( )GWRدر
اثرگذاری شاخصهای محیط کالبدی و فراغتي در سطح نشاط شهروندان در محلههای موردمطالعه نشان داده شده است.
در شكلهای  6و  7نیز اثرگذاری محیط کالبدی و فراغتي بر احساس نشاط شهروندان در محلههای موردمطالعه آمده
است.
ﺟدول Error! No text of specified style in document..13بﺮآورد مدل رگﺮسﯿون وزنی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎیی ( )GWRدر
اثﺮگذاري محﯿط کﺎلبدي و ﻓﺮاغتی در سطح نشﺎط شهﺮوندان
R2Adjusted
0/907626

R2
0/977491

Sigma
1017/515199

Bandwidth
4578/317

کﺎلبدي

0/910567

0/977875

1001/187765

4578/317

ﻓﺮاغتی

متﻐﯿﺮ

منبع :یﺎﻓتهﻫﺎي پژوﻫﺶ

شکل  .6اثﺮگذاري محﯿط کﺎلبدي بﺮ احسﺎس نشﺎط شهﺮوندان در محلهﻫﺎي موردمطﺎلعه
تﺮسﯿم :نگﺎرندگﺎن
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شکل  .7اثﺮگذاري محﯿط ﻓﺮاغتی بﺮ احسﺎس نشﺎط شهﺮوندان در محلهﻫﺎي موردمطﺎلعه
تﺮسﯿم :نگﺎرندگﺎن

بهطورکلي ميتوان گفت محیط فراغتي و محیط کالبدی بر احساس نشاط شهروندان اثرگذار است و اثر محیط
فراغتي و کالبدی بر سطح نشاط شهروندان بهلحاظ آماری معنادار است .درواقع این متغیرها در سطح نشاط شهروندان و
تقسیمبندیهای مختلف آن مانند امیدواری ،رضایت ،خلق مثبت و غیره) اثرگذار هستند؛ بنابراین از طریق اثرگذاری
محیط عیني (مؤلفههای کالبدی و فراغتي) صفات و عواطف خوشایند (امیدواری ،رضایت ،خلق مثبت ،عزت نفس و غیره)
بروز ميیابند و همچنین سبب تقویت عالئق و عالئم مثبت اجتماعي (مانند احساس دوستداشتن ،احساس اعتماد و
کیفیت تعامل با دیگران و غیره) در شهروندان ميشود .مجموع این مؤلفهها در یک محیط شهری ،درنهایت زمینۀ خلق
فضاهای شهری شاد و شهرونداني بانشاط و زمینۀ ارتقای شاخصهای کیفیت زندگي را برای شهروندان فراهم ميسازد.
نكتۀ مهم دیگر این است که به گفتۀ شهروندان (پاسخدهندگان) ،وجود فضاهای شهری سرزنده و بانشاط ،خود عامل
مهمي برای ایجاد جاذبۀ مكاني برای حضور شهروندان در این فضاها است؛ بهطوریکه بیشتر شهروندان بیان کردند
فضاهای سرزنده و بانشاط ،بهدلیل اینكه حس دوستداشتن و خاطرهانگیزی را در آنها ایجاد ميکند ،مشوق آنها برای
حضور مكرر است و وجود این فضاها ،بهعنوان یک جاذبه برای شهروندان عمل ميکند؛ بنابراین ميتوان گفت محیط
عیني (محیط کالبدی و فراغتي) و احساس نشاط شهروندان ،با یكدیگر رابطۀ متقابل و دوطرفه دارند؛ بهگونهای که
محیط عیني (محیط کالبدی و فراغتي) سطح نشاط شهروندان را افزایش ميدهد و در مقابل ،سرزنده و بانشاطبودن
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فضاهای شهری سبب جذابیت آنها برای حضور و فعالیت شهروندان ميشود و این فضاها را به کانونها یا جاذبههای
مكاني برای شهروندان تبدیل ميکند (شكل .)8
محیط کالبدی

امیدواری

رضایت
ارتقای

رنگ ،طراحی شهری ،نورپردازی در خیابانها و...

احساس

خلق مثبت

شاخصهای
کیفیت زندگی

نشاط

ایجاد جاذبه مکانی برای شهروندان

سالمتی

شهری
کارآمدی

محیط فراغتی

عزت نفس
فضای سبز ،سینما ،ورزش ،شهربازی و...

خلق فضاهای شهری شاد
بانشاط

شکل  .8اثﺮگذاري محﯿطﻫﺎي کﺎلبدي و ﻓﺮاغتی بﺮ احسﺎس نشﺎط شهﺮوندان
منبع :یﺎﻓتهﻫﺎي پژوﻫﺶ

تحلﯿل نقﺶ تفﺎوت ﻫﺎي مکﺎنی عوامل کﺎلبدي و ﻓﺮاغتی در تفﺎوت سطح نشﺎط شهﺮوندان
این بخش از پژوهش نیز در راستای پاسخگویي به این سؤال است که آیا تفاوتهای مكاني در عوامل کالبدی و فراغتي
در تفاوت سطح نشاط شهروندان نقش دارند .برای پاسخ به این پرسش ،از آزمون چاو استفاده شد که برای مقایسۀ
ضرایب رگرسیون در بین بیش از دو گروه یا خط رگرسیون مناسب است.
نتیجۀ نهایي آزمون چاو برای تحلیل نقش متغیر تفاوت مكاني در اثرپذیری احساس نشاط شهروندان از عوامل محیط
کالبدی و فراغتي در جدول  14آمده است .با توجه به مقدار  Fمحاسباتي ( )70/9که از مقدار بحراني جدول  Fدر سطح
اطمینان  95درصد (حدود  )1/70و حتي در سطح اطمینان  99درصد (حدود  )2/11بیشتر است ،فرضیۀ صفر آزمون ،مبني
بر شباهت ساختاری ضرایب رگرسیون بین گروهها (محلهها) تأیید نشده است و مشخص ميشود ضرایب رگرسیون بین
گروهها (محلهها) با یكدیگر تفاوت ساختاری دارند.
ﺟدول  .14نتﯿجۀ آزمون چﺎو بﺮاي تحلﯿل نقﺶ متﻐﯿﺮ تفﺎوت مکﺎنی در اثﺮپذیﺮي احسﺎس نشﺎط شهﺮوندان از عوامل محﯿط
کﺎلبدي و ﻓﺮاغتی
نتﯿجه
رد 𝟎𝑯
Test is
significant
منبع :یﺎﻓتهﻫﺎي پژوﻫﺶ

)𝒋𝑭((𝒋−𝟏)(𝒌+𝟏)),(∑𝒏𝒋−𝒋𝒌−

F

k

j

𝒋𝒏∑

𝒋𝑺𝑺𝑹∑

𝒅𝒆𝒏𝒊𝒃𝒎𝒐𝒄𝒔𝒔𝑹

𝐹(15,378) (. 05) = 1.705
𝐹(15,378) (. 01) = 2.11

70/90887

2

6

384

59184/885

225721/922
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با توجه به جدول  ،14میزان اثرگذاری عوامل محیط کالبدی و فراغتي بر احساس نشاط شهروندان در محلههای
موردمطالعه یكسان نیست و از الگوی خاصي پیروی نميکند ،بلكه متغیر مكان یا تفاوت در سطح مكانها در این زمینه
بهعنوان متغیر تعدیلگر عمل ميکند .از اینرو میزان اثرگذاری عوامل محیط کالبدی و فراغتي در احساس نشاط
شهروندان از محلههای شهرک نفت و کیانپارس بهعنوان نمایندۀ مكانهای شهری سطح باالتر به محلههای گیت
بوستان و عامری بهعنوان سطح متوسط و درنهایت محلههای منبع آب و کوی علوی بهعنوان نمایندۀ مكانهای شهری
سطوح پایینتر کاهش ميیابد .گذشته از میزان متفاوت تأثیرگذاری در حالت کلي ،الگو و نوع متغیرهای فرعي تأثیرگذار
نیز عليرغم برخي اشتراکات در محلههای ششگانه تفاوتهایي دارند .بهطورکلي یافتههای این پژوهش ،تعدیلگری
نقش مكان و تفاوتهای مكاني را بر اثرگذاری عوامل محیط کالبدی و فراغتي بر سطح نشاط شهروندان تأیید ميکند.

نتﯿجهگﯿﺮي
براساس نتایج کلي این پژوهش ميتوان نقش تعدیلگری سطوح متفاوت مكاني در عوامل محیط کالبدی و فراغتي در
احساس نشاط شهروندان را پذیرفت و بیان داشت که سطح نشاط شهروندان از مكانهای سطوح باالتر به سمت
مكانهای سطوح پایینتر تغییر ميیابد و سیر نزولي دارد.
یافتههای این پژوهش ،نتایج مطالعات طلوعدل و سادات ( ،)1396مصلينژاد و همكاران ( ،)1397دویران و محمدی
( ،)1394نوریان و همكاران ( ،)1399سماواتي و رنجبر ( ،)1397شهبازی و همكاران ( )1399و زنگيآبادی و میرزایي
( )1399را درخصوص اثرگذاری عوامل کالبدی در احساس نشاط شهروندان و همچنین یافتههای اندرو و ویتي)1976(1
استون ،)2000( 2ساکتیول ،)2012( 3اسپیرز و والكر ( ،)2009تمیزیفر و عزیزی مهر ،)1394( ،فرزعلیان ( ،)1394رضایي
و صارمي ( ،)1396کارگر و همكاران ( )1397و محمدینیكو و همكاران ( )1397را مبني بر اثرگذاری عوامل فراغتي در
احساس نشاط شهروندان تأیید ميکند ،اما آنچه پژوهش حاضر را با پژوهشهای نامبرده متفاوت ميکند ،عالوه بر تفاوت
نمونۀ موردی و استفاده از مطالعۀ تطبیقي ،این است که این پژوهشها بر اثرگذاری عوامل فراغتي و کالبدی بر احساس
نشاط شهروندان بهطورکلي پرداختهاند؛ درحاليکه این پژوهش از جنبۀ محیط و مكان و نقش تعدیلگری مكان به
اثرپذیری نشاط شهروندان از عوامل کالبدی و فراغتي پرداخته است.
همچنین یافتههای این پژوهش همسو با دیدگاه نظریهپردازان در ارتباط با شهر شاد است که بر نقش مكانها و
فضاهای شهری در شادی یا غمگیني شهروندان تأکید دارند؛ بهگونهای که برمبنای نظر آنان ،فضاهای شهری شاد،
شهروندان بانشاط و پرجنبوجوش و فضاهای شهری غمگین و بیمار ،شهروندان غمگین و بیمار را بهوجود ميآورد.
بدینترتیب برخي محلهها و مناطق شهری پویا است و شور و نشاط را برای شهروندان به ارمغان ميآورد .این درحالي
است که مالل و سردی در برخي محلهها و مناطق شهری ،فضایي غمگین و کسالتآور را برای ساکنان بهوجود ميآورد.
1. Andrew and Withey
2. Steven
3. Sakkthivel
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درنتیجه این امر مكانها و فضاهای متفاوت و دوگانهای را با عنوان مكانهای امید و یأس ایجاد ميکند.
همانطور که این پژوهش نشان داد ،بین محلههای موردمطالعه از نظر وجود فضاهای نشاطآفرین و اثری که این
فضاها روی احساس نشاط شهروندان گذاشتهاند ،تفاوت و ناهمگوني و حتي نوعي جدایيگزیني فضایي دارند؛ بهگونهای
که محلۀ شهرک نفت بهعنوان نمونهای از محلههای حاصل از فعالیتهای صنعت نفت که با تمام امكانات براساس نیاز
شرکتهای بزرگ نفتي ،برای تأمین رفاه کارکنان این شرکتها بهوجود آمده است ،در وضعیت مناسبتری بهلحاظ
برخورداری از فضاهای نشاطآفرین قرار دارد .همچنین محلههای کیانپارس و گیت بوستان (محل سكونت کارکنان
سازمان آب و برق) نیز تا حدودی از وجود برخي فضاهای نشاطآفرین در سطح محله برخوردار هستند .این در حالي است
که در برابر چنین مجموعههای برنامهریزیشدهای (محلههای شهرک نفت و گیت بوستان) ،محلههای دارای بافت
فرسوده (محلۀ عامری) و حاشیهنشین (محلۀ منبع آب و کوی علوی) نیز در شهر اهواز وجود دارد که از لحاظ برخورداری
از فضاهای نشاطآفرین بسیار فقیر هستند و با الگوی یک محله در شهر شاد مطابقت ندارند.
نتایج روش نزدیکترین مجاورت ،بهمنظور تحلیل الگوی توزیع کاربریها و فضاهای نشاطآفرین در محلههای
موردمطالعه نیز مؤید این مطلب است که الگوی توزیع فضاهای نشاط در بین محلههای موردمطالعه ،عدالتمحور نیست
و برخي محله ها مانند شهرک نفت ،کیانپارس و گیت بوستان اگرچه دارای الگوی توزیع خوشهای هستند ،از نظر تمرکز و
تجمع فضاهای نشاطآفرین در سطح محله از وضعیت مناسبتری نسبت به محلههای عامری ،منبع آب و کوی علوی
برخوردار هستند .این درحالي است که محلههای عامری ،منبع آب و کوی علوی از نظر وجود فضاهای نشاطآفرین ،فقیر
و الگوی توزیع نامناسبي دارند .تحلیل دادههای حاصل از پرسشنامۀ شهروندان در محلههای موردمطالعه نیز نشان داد
هریک از مؤلفههای محیط کالبدی و محیط فراغتي (فضاهای نشاطآفرین) در احساس نشاط شهروندان اثرگذار است و
سطح نشاط شهروندان در محلههایي مانند شهرک نفت ،کیانپارس و گیت بوستان که بهلحاظ وجود و دسترسي به
فضاهای نشاطآفرین غنيتر هستند ،نسبت به محلههایي مانند عامری ،منبع آب و کوی علوی که از لحاظ وجود فضاهای
نشاطآفرین فقیر هستند ،باالتر است .بدینترتیب شرایط عیني محیط شهری از جمله محیط کالبدی و فراغتي در احساس
نشاط شهروندان اثرگذار است و تفاوت مكاني در برخورداری از فضاهای نشاطآفرین ،تفاوت در سطح نشاط شهروندان را
در پي دارد .درنتیجۀ اثرگذاری محیط عیني (مؤلفههای کالبدی و فراغتي) ،صفات و عواطف خوشایند (امیدواری ،رضایت،
خلق مثبت ،عزت نفس و غیره) بروز ميیابند که مجموع این مؤلفهها در یک محیط شهری ،درنهایت زمینۀ خلق
فضاهای شهری بانشاط و زمینۀ ارتقای شاخصهای کیفیت زندگي را برای شهروندان فراهم ميکند .البته محیط عیني
(محیط کالبدی و فراغتي) و احساس نشاط شهروندان با یكدیگر رابطۀ متقابل و دوطرفه دارند؛ بهگونهای که محیط عیني
(محیط کالبدی و فراغتي) نشاط شهروندان را افزایش ميدهد و در مقابل ،سرزنده و بانشاطبودن فضاهای شهری موجب
جذابیت آنها برای حضور و فعالیت شهروندان ميشود و این فضاها را به کانونها یا جاذبههای مكاني برای شهروندان
تبدیل ميکند.
با توجه به اینكه بهبود وضعیت محیط فراغتي و کالبدی در افزایش احساس شادی و نشاط شهروندان نقش دارد و
برعكس ،بيتوجهي به برنامهریزی برای بهبود این محیطها احساس نشاط شهروندان را کاهش ميدهد ،پیشنهادهایي به
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شرح زیر ارائه ميشود:
 از طریق طراحي منظر شهری و بهبود وضعیت کالبدی از جمله ساماندهي خیابانها ،ایجاد فضاهای پیادهروی ونورپردازی مناسب خیابانها و فضاهای عمومي بهویژه در محلههای عامری ،منبع آب و کوی علوی ،زمینه برای
بهبود سطح نشاط شهروندان فراهم شود؛
 بهبود زیرساختهای تفریحي و سرگرميهای سالم اجتماعي از جمله افزایش سرانه فضای سبز در شهر ،تعریف وایجاد مجموعههای فرهنگي و ورزشي در بوستانها ،ایجاد سینماهای روباز و برگزاری جشنها و برنامههای شاد
در محل بوستانهای شهر ،ایجاد سایتهای کوچک ورزشي مانند فوتسال ،تنیس روی میز ،بدمینتون و غیره
بهویژه در محلههای عامری ،منبع آب و کوی علوی که از هر لحاظ فقیر هستند ،پیشنهاد ميشود؛
 بهمنظور افزایش نشاط شهروندان ،ایجاد فضاهای جاذب در شهر اهواز پیشنهاد ميشود .در این زمینه ،استفاده ازپتانسیلهای رودخانۀ کارون و استفادۀ بهینه از فضاهای رهاشده و فراموششدۀ امتداد این محور و تبدیل آنها به
فضاهایي جاذب برای حضور افراد نهفقط سبب افزایش سطح عرصههای عمومي مناسب برای شهر است ،بلكه با
دید و منظری که برای ناظران بهوجود ميآورد ،کیفیت محیط شهری را ارتقا ميدهد؛
 وجود رودخانۀ کارون بهعنوان یک سرمایۀ طبیعي در شهر اهواز ميتواند نقش مهمي در ایجاد شادابي و نشاطشهروندان اهوازی داشته باشد؛ چرا که احیای ظرفیتهای رودخانۀ کارون و ساحل آن ،در زمینۀ رفاهي ،تفریحي،
گردشگری ميتواند به ایجاد محیطي با نشاط و فضاهای تفریحي برای گذراندن اوقات فراغت شهروندان در
ساحل کارون در کلیۀ فصول سال بهویژه فصلهای گرم کمک کند و در توسعۀ روابط اجتماعي شهروندان نیز
نقش داشته باشد .با توجه به اینكه رودخانۀ کارون از میان بافت فیزیكي شهر اهواز عبور ميکند ،بستر و جغرافیای
ویژهای برای ایجاد فضاهای عمومي و گذران اوقات فراغت ارائه ميدهد؛ بنابراین با طراحيهای مناسب و
پیشبینيشده و بهرهبرداری آگاهانه از ساحل رودخانۀ کارون در عین حفظ طبیعت آن ميتوان به تأمین نیازهای
رواني شهروندان ،تعامالت اجتماعي و هویتبخشي به آنها کمک کرد.
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