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 چکیده 

آفرری(  اررذرراری  ر ویرعی  فضاهای نشاطنابرابری )فضایی -های مکانیتفاوتو  یهای محیطچالششهر اهواز با 

های مکانی و احساس نشاط شرهروندان از مهمترری( متغیرهرای مرور  بررسری ایر( تفاوت. روبروس  اط شهرونداننش

آفرری( های مکانی و فضایی  ر برخور اری از فضاهای نشاطریزی عدال  محور و کاهش نابرابریپژوهش هستند. برنامه

اسر .  "تحلیلی-توصیفی"شناسیبه لحاظ روشکاربر ی و -پژوهش حایر نظری تری( پیشنها  ای( پژوهش اس .مهم

نفرر از  882781سال به بالا اس  که برابر برا  11جامعه آماری شامل شهروندان اهواز )اعم از زن و مر    ر محدو ه سنی 

و ذیرری نیرز تدرا فی سرا ه نفر و روش نمونه 581کل جمعی  شهر اهواز اس . حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 

 ونرذرسی ها،پاسخ (یانگیمهای آماری از جمله ها با روشتحلیل  ا هتکمیل ذر ید. ا  ر شش محله منتخب هنامهپرسش

، سطح نشراط بر اساس نتایجانجام شده اس .  ArcGISراهه و نرم افزار کی انسیوار لیو تحل مستقل ی، آزمون تیخط

و ذروه زنان و مر ان شهر اهرواز از نظرر سرطح نشراط میان  تر از حد میانگی( و مطلوب اس . شهروندان اهوازی، پایی(

 مکرانی . تفاوت سطوحمعنا ار وجو   ار  سطح نشاط تفاوتاز نظر های سنی ذروهبی( معنا اری وجو  ندار  اما  تفاوت

-ها و محلهمکان از های مختلف شهر اهواز نقش  ار  و سطح نشاط شهروندان ر تفاوت سطح نشاط شهروندان  ر محله

-ها و نرابرابری ر واقع تفاوت متغیر و سیر نزولی  ار . ترپایی( های سطوحها و محلهمکان سم  به سطوح بالاتر با های

شو  و توزیع نشاط  ر بی( شهروندان بر اسراس های فضایی و مکانی منجر به نابرابری سطح نشاط  ر بی( شهروندان می

  عا لانه نیس .های مکانی  ارای یک الگوی تفاوت

 نشاط.، محیط شهریشهر اهواز، جغرافیای رفتاری، مکانی،  -تفاوت فضایی :هاهکلیدواژ

                                                      

 باشد.می اهواز چمران شهید  انشگاه شهری ریزیبرنامه و جغرافیا  انشجوی صفیه  ام( باغ  کتری یرساله از برذرفته حایر یمقاله. 1
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  مقدمه .1

 بررسری مرور  مهرم مویوعات از یکی به عنوان های شهری ر محیط شهروندان بحث نشاط بیستم قرن اواخر  ر

 قبیرل از روانری هرایبیمراری زایشافر ،نتیجه  ر و نشاط و شا ی از غفل  ،جوامع مشکلات از یکی زیرا، ذرف  قرار

بره  1براساس تعاریف مختلف ارائره شرده، نشراط  .07ص. ،1535بو ه اس )فایلیان و عظیمی، و افسر ذی ایطراب

کلرری، حررداقل از سرره جررزش تشررکیل شررده اسرر : وجررو  هیجانررات ممبرر ، نبررو  هیجانررات منفرری و  طررور

.  5، ص.7110، 1ولو هیلرری 0؛ هررال713، ص.7117و همکرراران،  5؛ لررور س12، ص.7،7111منرردی)مایرزریررای 

توان نشراط را ارزیرابی افررا  از کلیر  ها میهای مور  نظر آنبر اساس مجموعه تعاریف اندیشمندان و مؤلفهبنابرای(، 

 ، بروز عواطف خوشایند)خوشحالی، امیدواری، و...  و ظهرور 50، ص.2،7111های متعد  آن)وینهوونزندذی و بخش

هرا  ر یرک    ر افرا  اس  کره مجمروا ایر( مؤلفره... و اعتما ، امنی   اشت(،  وس  جتماعی)احساسعلائق ممب  ا

 کند. محیط شهری، موجبات خلق شهری بانشاط را فراهم می

  ر اصرلی هرایزمینه از نظریه امید یکیاس .  نشاط مختلف رویکر های ترکیبی از حایر تحقیق نظری چارچوب

، 1532، )رحیمری و رسرتمی  انردمری آینرده و زنردذی، خرو  بره امیرد نسرب  وجو ، طنشا احساس آمدن وجو  به

 وقتری ایر( رابطره  ر و پر ازندمی  یگران با خو  مقایسه به ها عموماًانسان نسبی محرومی  نظریهبراساس   .723ص.

 ایر( وقتری و نرد همری انجرام  … خو کشری و ماننرد)عراطفی های شردیدواکنش کنندمی عدالتیبی و فقر احساس

)نبروی و  ار  پری  ر را شردیدی و تعاریات انجامدمی اجتماعی تضا  احساس به برسد  رجه بالای خو  به احساس

 محرومیر  احسراس بره توانردمری اجتماا بر نابرابر حاکم ویعی  که کندبیان می 2کروسبی.  0، ص.1530،همکاران

 آنران هرایو خرانوا ه همسرالان خدوصراً اجتمراا اعضرای  یگر با افرا  نتیجه مقایسه نسبی محرومی  بینجامد. نسبی

ناخوشرایند  کره کنردمری ایجرا  را مخربری عواطف و احتمالاً رفتارها که  1772، ص.7113و همکاران، 8اس )برنبرگ

    .58، ص.7112 و همکاران، 3کاهد)وای می فر  بهزیستی، خوشبختی و نشاط احساس از و هستند

تکنولروژی  یرا فیزیکری محریط و  جغرافیرا) طبیعی محیط یعنی بیرونی تأریر عوامل 11محیطی شناسیروانی نظریه

 قررار مطالعره مرور  را انسران رفترار برر احسراس و، فیزیکری -فضرایی خدوصریات  یگر عبارت به یا و  معماری)

                                                      

1. Happiness  

2. Meyers 

3. Lourdes 

4. Hall 

5. Helliwell 

6. Veenhoven 

7. Crosby 

8. Bernburg 
9. White 

10. Environmental Psychology 
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  رآمرد  و ررروت توزیعمتغیرهای اقتدا ی) با را نشاط ، فقدان1بنتهام . جرمی 111، ص.1537)کیانی و ندیری، هدمی

  رآمرد نبرو  بیکراری، و اشرتغال عردم چرون؛ عرواملی بره را سطح جامعه  ر عمومی افسر ذی کند و وجو می تبیی(

 7ویلکینسرون . 0، ص.1531)قرائری و همکراران، ا  نسرب  آن نظایر واقتدا ی  عدالتیبی پایی(، عمومی رفاه مناسب،

شرهرهای  حتری یرا و هرابخرش هرا،خیابان مانند) کوچک مناطق  ر  رآمد رینابراب که اس  کر ه استدلال نیز  1332)

  .027، ص.7115 ،0و  ورلی( 5اس )بالاس غنی و نظر فقیر ها ازذزینی سکونتگاهبازتابی از جدایی  کوچک

شناسری بره حیطره مباحرث هرای روانجغرافیای رفتراری کره محدرول ورو  اندیشرهنشاط  ر جغرافیا  ر حیطه 

ذیر ؛ چرا که  ر مرور  اهمیر  ا را ، خلاقیر ، تفکرر و عقایرد مرر م کره  ر یی اس ، مور  بررسی قرار میجغرافیا

ذررار ، تأکیرد ی روابطشران برا محریط ترأریر مریها نسب  به محیط و  ر نتیجره  ر نحروههای آنفرموله کر ن  یدذاه

ا را  انسررانی از مکرران و محرریط   . جغرافیررای رفترراری برره مطالعرره احسرراس و122، ص.1537  ار )پوراحمررد،

بنابرای(  ر تحلیل رفتارذرایی  ر جغرافیای شهری، تأریر محیط شرهری  ر رفترار و   .05، ص.1531، پر از )احمدیمی

 هنرد و  ر هایی که  ر آن مرر م ا را  و سر س واکرنش مطلروب نشران مریهای مختلف شهری، شیوهفعالی  ذروه

پر از .  ر واقع  ر ایر(  یردذاه جغرافیرایی، تأکیرد و ذفتمران میران ارند به بررسی میذرشان تأریر مینهای   ر محیط

ا را  یک فرآینرد آذراهی اسر  کره  ر  . 111، ص.1531باشد)شکوئی، صورت ذهنی، جامعه و فضا مور  توجه می

ای ا راکری  ر ذهر( فرر  هنتیجه اطلاعات  ریاف  شده از  نیای واقعی )محیط طبیعی یا انسانی  بوسیله  ریاف  کننده

عری را ای قابرل مشراهده  ر محریط رفتراری و محریط واقشو  و نهایتاً موجب بروز رفتار فر  بدورت واقعهیبط می

    .01، ص.1521آور  )بهفروز، فرآهم می

 بره بسرته شهرنشینی تأریر حال، ای( با ؛ ار  منفی رابطه ذهنی نشاط و رفاه با شهرنشینی ا بیات، از بسیاری با مطابق

 2مونتگرومریچرارلز از نظرر   .1، ص.7112 ،2و تم یرری 1)برنینیو نشراط متغیرر اسر  شرا ی هرای مختلرفحوزه

تری( خطر زندذی شهری باشد یعنی بدتر از سروصدا، آلرو ذی هروا یرا حتری تواند بزرگذسیختگی اجتماعی میهماز

اشررد، کمتررر  چررار حملرره قلبرری، افسررر ذی و... ترافیررک، هرچرره کرره ارتبرراط افرررا  بررا خررانوا ه و اجتمرراا بیشررتر ب

از لحراظ شرناختی ممرل  منفری نترایج بره شهری زندذی که اس  معتقد 8ویرث  .78، ص.1532 شوند)مونتگمری،می

نظمری و اختلالرات ذیری بریاحساس بیگانگی، به لحاظ رفتاری مانند رفتارهای انحرافی و از نظر ساختاری مانند شکل

 3(یکروزار-چیاوکرول)شو ها با عث ایجا  ناراحتی و احساسات ناخوشایند برای شهروندان میی(ی ا ر شهرها که همه
                                                      

1. Jeremy Bentham 

2. Wilkinson 

3. Ballas 

4. Dorling 

5. Bernini 

6. Tampieri 

7. Chares Montgomery 

8. Wirth 

9. Okulicz-Kozaryn 



  شمارۀ اول                                           مجلّة جغرافیا و توسعة فضای شهری                                                             718

 

 

هرای شرهری ماننرد حالر  به برخری از بیمرارذونگی خو   5ز ذینیز  ر نظریه  ل 7زیمل . 5، ص.7112 ،1سیمازلو 

فر یر  را بره عنروان کند و ه میتفاوتی اشارز ذی و بیآور و یعف اعداب، حساسی  بیش از حد و احتمالاً  لملال

 هاشرمی،)نایبی و حرا  انردهای مدرنیته قلمدا  کر ه اس  و شا مانی و نشراط را برا آن پیوسرته مرییکی از مشخده

  .717، ص.1537

اقتدرا ی، مسرک(، هرای مختلرف و ای( روند تحولاتی را  ر جنبهپدیده شهری شدن رو به ذسترش بو ه ، امروزه

بایرد  ی مهمی کرهمسئلهبنابرای(   .770، ص.1538، ی انسان ایجا  کر ه اس )مشکینی و همکارانزندذسلام  و غیره 

 فزاینردۀ مرو  ،روبررو شرده اسر  هرای شرهری برا خلأهراییمعاصر  ر محیط  اش  ای( اس  که انسان توجه به آن

نبرو ن  ، 11ص.، 1581 ، ذررایش بره مدررو مروا  مخردر)نظریان،بیکراری، خو کشری سر( آمدن (پایی افسر ذی،

-نشران مری که هستند انکارناپریری هایواقعی   یگر، اجتماعی –روانی مشکلات از بسیاری وسالم  ر شهر  حاتیتفر

 مهمری کره بنابرای( یکی از مسرائل . 5، ص.1530 اس )افشانی، های شهریمحیط از بست( رخ  حال  ر نشاط  هند

و همکراران،  0چلیمشرهری اسر ) هایمحیط  ر شهروندان اطجس  و جوی آن بو ، سطح نش  ر مداوم باید طور به

    .1، ص.7115

نیسرتند و از نبرو   خرسرند و مر م ایران، بانشراط شده  ر کشور، انجام برخی مطالعات و جهانی آمارهایبراساس 

ملرل براسراس ذرزارش نشراط سرازمان برنرد. های لازم برای ابراز شا مانی به شکل عمرومی رنرج مریبسترها و زمینه

، نمرره نشراط ه اسر آوری شردکشور جهان جمع 112از  7112تا  7111های های آن طی سالکه  ا ه 1 7118متحد)

کنرونی شرهرهای ایرران و از  شررایط  ر تأمرل برا . 7118، 2هلیول و همکارانام قرار  ار )112 ر رتبه  2/0 ر ایران با 

 و شرهروندان، افرزایش سرلام  و آرامرش تعرا ل، زننرده همعوامل بر که شو می احساس نکته ای( جمله شهر اهواز،

 اس .  یافته خاصی پیچیدذی

اهمگ( بافر  نر، میزان بالایی از نرخ جررم، های حاشیه نشی(ذسترش محلهاز جمله  شهر اهواز مسائل و مشکلات

 هرای طبیعریو بحرران )ریزذر هرا  شرایط خاص آب و هوایی، های قومیبروز چالشو  های متعد قومی ، جمعیتی

هایی که  ر ایر( پرژوهش مطررح اسر  تری( سوألمهم. ز اس رح مسئله نشاط شهروندان شهر اهواطاز  لایل   سیل)

ویعی  و توزیرع نشراط  ر  -7تلقی شهروندان اهوازی از نشاط محیط زندذی خو   ر چه سطحی اس ؟  -1: شامل

ویرعی  و توزیرع  -5ر شرهر اهرواز چگونره اسر ؟ های سنی مختلرف  های مختلف زنان و مر ان و ر هبی( ذروه

   نشاط  ر سطح محلات منتخب شهر اهواز چگونه اس ؟فضایی 

                                                      

1. Mazelis 

2. Simmel 

3. Blasé Outlook 

4. Mitchell 

5. World Happiness Report 

6. Helliwell 
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 . متدولوژی3

 کلیردی متغیرهرای بخش توصریفی ر . اس  "تحلیلی-توصیفی"شناسیروش پژوهش حایر کاربر ی و به لحاظ

اینکره  بره توجره . برا 1 )شکلذر ید ذر آوری و استخرا  مویوا به مربوط یپیشینه و منابع از نشاط یکنندهو تبیی(

برزار اسر . ا پرسشرنامه از اسرتفا ه اطلاعرات بره  ستیابی اصلی ابزار اس ، رفتاری جغرافیای حیطه  ر نشاط مویوا

 .  7اس  1آکسفور  یشا کام ایذویه 73 استاندار  پرسشنامه مور  استفا ه  ر ای( پژوهش،

 

 
          پژوهشمتغیرهای  یمدل نظر. 1 شکل

 

اس  که برابرر برا   سال به بالا 11)جامعه آماری شامل شهروندان قلمرو جغرافیایی ای( پژوهش شهر اهواز اس  و 

 عنروان بره اهرواز شرهر از محلره شرش نهای   ر سنجش سهول  نفر از کل جمعی  شهر اهواز اس . برای 882781

 . 7)شکل ذرف  قرار مور  مطالعه پژوهش هدو جامعه عنوان به هاآن جمعی  و انتخاب های مور ینمونه

                                                      

1. Oxford Happiness Inventory 

آزمو نی بره  سر  آور نرد. پایرایی ایر(  1502را با  31/1میلا ی تهیه کر ند و یریب آلفای  1383ای( پرسشنامه را آرذایل و لو  ر سال . 7

  اراس .  های آن  ر ایران راتوانایی سنجش نشاط را بر اساس مؤلفه ومور  تأیید های متعد  پرسشنامه  ر پژوهش
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       اهواز شهرمحلات مورد مطالعه در  . موقعیت3شکل 

 

تعردا   کره دیربررآور  ذر  هپرسشرنام 158تعدا   ،1اساس فرمول کوکرانجامعه آماری و برحجم نمونه متناسب با 

ای  اسر . )طبقره تخدیص نسبیذیری شد. روش نمونه محاسبهنتخب م محلات حجم جمعی  نسب  بهها پرسشنامه

 های تکمیل شده  ر هر محله نشان  ا ه شده اس . ها و پرسشنامهها، تعدا  نمونه  مشخدات محله7)  ر جدول

 

 منتخبمشخصات و تعداد نمونه در محلات  .3 جدول
 تعداد نمونه سطح مساحت)هکتار( جمعیت منطقه محله

 51 یک 038 2073 5 شهر  نف 

 111 یک 012 02227 7 ان ارسیک

 71  و 27 215 0 بوستان  یذ

 71  و 52 0030 2 عامری

 21 سه 112 72331 2 آب منبع

 171 سه 215 02328 2 کوی علوی 

  1533 های پژوهش،یافتهو  1532،معاون  برنامه ریزی و توسعه شهر اری اهواز): مأخر

                                                      

1. Cochran Formula 
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، 7، رذرسریون خطری1هاهای آماری از جمله میانگی( پاسخاز روش PSSSیط نرم افزار ها  ر محجه  تحلیل  ا ه

 ذرفته شده اس . نیز بهره Excel و GISArcنرم افزار  و 0و تحلیل واریانس یک راهه 5تی مستقل آزمون

 هایافته. 2

میرزان   سرتیابی برهمنظرور ای( مرحله از پژوهش به ارزیابی ویعی  نشاط شهروندان شهر اهواز پر اخته اس . به 

هرا از ها استفا ه شده اس . برا توجره اینکره  ر جریران ذرر آوری  ا هنشاط شهروندان از روش آماری میانگی( پاسخ

هرا اختدراص  ا ه شرده اسر ، به پاسرخ )امتیاز بالا  1تا )امتیاز پایی(  1ای لیکرت استفا ه شده و رتبهطیف پنج  رجه

  نشران  ا ه شرده اسر ، شرهروندان اهروازی 5) . همان طور که  ر جردولاس ها ری پاسخبه عنوان میانه نظ 5عد  

 اند. تر از حد میانگی( و حد مطلوب ارزیابی کر ههای نشاط را پایی(سطح نشاط خو  نسب  به همه مؤلفه

 

 های نشاط از نگاه شهروندان اهوازهای مرتبط با مؤلفهمیانگین پاسخ. 2 جدول

 گینمیان هاگویه
انحراف از 

 معیار

انحراف از خطای 

 میانگین

182/1 275/1 212/7 کنماحساس شا ابی و نشاط می -1  

 111/1 132/1 180/7 نسب  به آینده خوشبی( هستم -7

 1211/1 128/1 522/7 کنم زندذی سرشار از امید پیش رو  ارماحساس می -5

 110/1 125/1 781/7 ام کاملا رایی هستمهای زندذیاز همه جنبه -0

 112/1 151/1 515/7 نهای  ریای  بخش اس ام بیکنم زندذیاحساس می -1

 111/1 131/1 111/7 ام کنترل  ارمهای زندذیکنم بر تمام جنبهاحساس می -2

 112/1 113/1 011/7 کنماز آنچه هستم شدیداً احساس ریای  می -2

 715/1 117/1 270/7 ام هستمم( عاشق زندذی -8

 120/1 721/1 088/7 به مر م و  اطرافیانم علاقه  ارم -3

 121/1 717/1 002/7 توانم هر تدمیمی بگیرمبه راحتی می -11

 117/1 150/1 507/7 توانم هر کاری را به عهده بگیرمکنم میاحساس می -11

 112/1 171/1 123/7 خواب و استراح  کافی و مناسبی  ارم -17

 121/1 182/1 738/7 نم سرشار از نیرو و توانایی هستمکاحساس می -15

 112/1 151/1 712/7 کند نیا برایم زیبا و قشنگ جلوه می -10

 120/1 727/1 511/7 کنم از لحاظ ذهنی کاملا هوشیارماحساس می -11

 120/1 722/1 501/7 کنماحساس سلامتی و تندرستی می -12

                                                      

1. Means 

2. Regression Linear 

3. Independent-Sample T Test 

4. One-Way ANOVA 
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 گینمیان هاگویه
انحراف از 

 معیار

انحراف از خطای 

 میانگین

 121/1 188/1 520/7 ورزمها عشق میو به آن نسب  به  یگران احساس صمیمی  -12

 118/1 111/1 711/7 های ذرشته م( خوش هستندبیشتر خاطره -18

 122/1 512/1 511/7 همیشه  ارای شور و شوق هستم -13

 112/1 110/1 508/7 خواهم، اختداص بدهمتوانم وقتم را برای هر کاری که میمی -71

 121/1 137/1 021/7 برمیاز بو ن با  یگران لرت م -71

 113/1 121/1 017/7 ذرارمبر  یگران ارر خوبی می -77

 112/1 171/1 022/7 ام پر از معنا و هدو اس زندذی -75

 120/1 702/1 112/7 کنمم( همیشه احساس تعهد و فعالی  می -70

 112/1 112/1 501/7 امخواستم، انجام  ا ههمه چیزهایی که می -71

 118/1 153/1 035/7 کنم  نیا جای عالی اس کر میف -72

 115/1 115/1 511/7 همیشه  ر حال خوشحالی و خندیدن هستم -72

 117/1 152/1 018/7 جراب هستم -78

 112/1 172/1 003/7 به نظر م( همه چیزها جالب هستند -73

  1533، های پژوهشیافته): مأخر
 

امیردواری، ریرای ، خلرق ممبر ، سرلامتی، "عوامل ششرگانه برا عنروان    به5) های مطرح شده  ر جدولمؤلفه

میرزان  ،SPSS اند. که با استفا ه از مدل برازش رذرسیونی  ر محیط نررم افرزارذراری شدهنام "کارآمدی و عزت نفس

دان  ر سرطح نشراط شرهرون ها براتأریرذراری هر یک از ای( عوامل برای مشخص شدن  رجه تأریر و رابطه ای( مؤلفه

ذانه اصرلی بره عنروان متغیرر مسرتقل، و های شششهر اهواز مور  ارزیابی قرار ذرفته اس . لازم به ذکر اس  که مؤلفه

باشد به عنروان متغیرر وابسرته  ر نظرر ذرفتره شرده های نشاط شهروندان میهای تلفیقی که مجموا کل مؤلفهشاخص

 ار بو ه و همگی  ر نشاط شرهروندان ترأریر ذانه معنیهای ششلفهاس . نتایج حاصله حکای  از آن  ار  که تمامی مؤ

ی واحرد  ر مؤلفره 113/1که هر یک واحرد تغییرر  ر انحرراو معیرار بره میرزان  هد نتایج نشان می. 1خواهند  اش 

ر   752/1ی سرلامتی،  ر مؤلفره 022/1ی خلرق ممبر ،  ر مؤلفره 572/1ی ریرایتمندی،  ر مؤلفره 112/1امیدواری، 

 )مطرابق شرکل کنردی عزت نفس  ر نشاط شهروندان شهر اهواز تغییر ایجرا  مری ر مؤلفه 722/1ی کارامدی و مؤلفه

همران   ار بو ه و  ر نشاط شهروندان شهر اهواز تأریرذررار خواهنرد برو .ها معنی . ای(  ر حالی اس  که همه مؤلفه0

بیشرتری( میرزان اررذرراری را  )سلامتی جسمانی و روحی متیی سلا  نشان  ا ه شده اس ، مؤلفه5) طور که  ر شکل

به عنوان یکی از عوامل اصرلی و تعیری( کننرده  ی سلامتیچرا که مؤلفهاز نظر شهروندان به خو  اختداص  ا ه اس . 

   .آیداحساس شا کامی و نشاط به ذه( می
                                                      

های مربوط به نتایج رذرسیون صرو نظرر شرده اسر  و ها از آور ن جدوللازم به ذکر اس  که با توجه به زیا  بو ن حجم و تعدا  جدول .1

  ه شده اس . نتایج کلی به صورت شکل نشان  ا
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 هرد را  اشته اس  که ای( امر نشان مری اشت( احساس امیدواری نیز کمتری( میزان اررذراری  ر نشاط شهروندان 

 بره  ر مهرم و اصرلی هایزمینه از یکیکه میزان و سطح امید  ر شهروندان اهوازی پایی( اس . ای(  ر حالی اس  که 

اسر  و وجرو  امیرد خرو  شرکل  آینرده و زنردذی، خرو  به امید نسب  وجو ، شا ی و نشاط احساس آمدن وجو 

ابرای( سطح پایی( احساس امیدواری  ر شهروندان اهروازی، نشران  هنرده ویرعی  خاصی از شا ی و نشاط اس . بن

ها اس ؛ چرا که وجو  میزان بالایی از احساس ناامیدی  ر بی( شرهروندان نقطره مقابرل نشراط نامناسب سطح نشاط آن

ذیرری اسر  کره ل هد که نوعی افسر ذی عمومی  ر بی( شهروندان اهوازی  ر حال شکها اس . ای( امر نشان میآن

ا امه ای( ویعی  برای روحیه شهروندان اهوازی خطرنا  اس  و مسائل روانی، اجتمراعی و محیطری مختلفری را  ر 

های مهم افرا  افسر ه ایر( اسر  کره  هد که یکی از ویژذیپی خواهد  اش ؛ چراکه نتایج مطالعات مختلف نشان می

باشرد، علرائمی بره هایی که ناامیدی بارزتر از همره چیرز مریافسر ذیها  چار ناامیدی زیا ی هستند؛ مخدوصاً  ر آن

 تفاوتی و کندی حرک  را نام بر .توان از غمگینی، خو کشی، انرژی کم، بیها میآید که از جمله آنوجو  می

 

 
 های ششگانه در نشاط شهروندان اهواز     میزان اثرگذاری مؤلفه. 2 شکل

 

و مر ان شهر اهواز از نظر سطح نشاط از جمله مباحرث مرور  تاکیرد  ر ایر( پرژوهش زنان   و ذروه تفاوت میان

اسرتفا ه شرد کره برا توجره معنرا اری بره  رنوواسررمی –کولموذروو ها از آزمون برای آزمون نرمال بو ن  ا ه. اس 

هرا ارامتریرک بررای تحلیرل  ا ههای پها  ارای توزیع نرمال بو ه اس  بنابرای( از آزمون،  ا ه11/1 س  آمده بالاتر از 

مستقل اسرتفا ه شرده اسر ، چررا کره  tبرای مقایسه  و ذروه زنان و مر ان از نظر سطح نشاط، از آزمون استفا ه شد. 

باشرد. برر اسراس نفرر  مری 131نفر و تعدا  مر ان  131)تعدا  زنان  های نابرابرهدو مقایسه  و ذروه مستقل با نمونه
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 اری به  سر  آمرده سطح معنی اس  که مشخص 1لوی( آزمون نتایج به توجه باو   0ر جدول )نتایج به  س  آمده  

اس . بنرابرای( مرر ان و زنران از نظرر سرطح نشراط  ارای  11/1برای سطح نشاط  ر  و ذروه زنان و مر ان بیشتر از 

)برا  هسرتند برابرر هرم با سطح نشاطزنان از نظر  و مر ان مستقل هایذروه تفاوت میانگی( معنا اری نیستند و واریانس

    رصد . 31یریب اطمینان 
 

 سطح نشاط در شهر اهوازاز نظر  زنان و مردانهای برای گروهمستقل  tآزمون نتایج  . 0 جدول

 هاتست تساوی میانگین
هاواریانس تساوی تست  

 )تست لوین(

 فروض
خطای 

استاندارد 

ین تفاوت میانگ

 ها

میانگین 

تفاوت 

هامیانگین  

سطح 

 معناداری
 درجه آزادی

مقدار 

 tآماره 

سطح معنی 

 داری

مقدار 

 Fآماره 

278/7  211/2  110/1  585 022/7  512/1  111/1  
-تساوی واریانس

 ها

257/7  211/2  110/1  151/522  025/7  - - 
عدم تساوی 

 هاواریانس

  1533های پژوهش، مأخر: )یافته
 

ن  ا ه اس  که سطح نشاط مر ان از زنان بیشتر بو ه اسر  و زنران از ها نشاعلی رغم اینکه نتایج برخی از پژوهش

نوسانات احساسی بیشتری مانند ایطراب و افسر ذی برخور ار هستند اما نتایج ای( پژوهش نشان  ا  کره بری( سرطح 

ن بره  لیرل  هد که تفاوت سطح نشاط  ر ذروه زنران و مرر انشاط زنان و مر ان تفاوتی وجو  ندار . ای( امر نشان می

های فر ی و شخدیتی مختص هر کدام از  و ذروه نیس  بلکه که شررایط عمرومی جامعره و شرهر اهرواز برر تفاوت

سطح نشاط مر ان و زنان ارر ذراشته اس  و میزان اررذراری آن برای هر  و ذرروه زنران و مرر ان یکسران اسر .  ر 

شرا مانی و  ابرراز برای لازم های زمینه و و  یا کمبو  بسترها هد که نبواقع شرایط عمومی جامعه و شهر اهواز نشان می

ای اس  که سطح نشراط عمرومی شرهروندان را شرایط به ذونه  یگر عبارت به. اس  عمومی و جمعی شکل به نشاط

 تح  تأریر قرار  ا ه اس  و احساس ناامیدی را به شکل عمومی ذسترش  ا ه اس .

ی سنی مختلف  ر شهر اهواز از نظر سطح نشاط مور  بررسری و تحلیرل قررار هار ه  ر ای( بخش نیز تفاوت میان

های عمر به چند ذرروه شرامل شرهروندان از نظر س( و بر اساس  وره شهر اهواز ذرفته اس .  ر ای( راستا شهروندان

سراله بره  72-01ساله به عنروان ذرروه جوانران، شرهروندان  18-71به عنوان ذروه نوجوانان، شهروندان  7سال 18زیر 
                                                      

1. Levenes Test  

سال  ر نظر ذرفتره شرده اسر   11. لازم به توییح اس  که با توجه به ای( که  ر ای( پژوهش جامعه آماری  ر شهر اهواز، شهروندان بالای 7

 ساله اس .  18تا 11بنابرای( ذروه سنی نوجوانان  ر ای( پژوهش شامل شهروندان 
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سرال بره عنروان ذرروه  21ساله به عنوان ذروه بزرذسالان و شهروندان بالرای  02-21عنوان ذروه میانسالان، شهروندان 

های سرنی مختلرف  ر شرهر اهرواز از ر ه تفاوت سطح نشاط میانبه منظور بررسی کهنسالان تقسیم بندی شده اس . 

هرای شده اس . زمانی که محقق بخواهد بره بررسری تفراوت میرانگی(استفا ه  تحلیل واریانس یک راهه و آزمون شفه

روش تحلیل واریرانس مناسرب استفا ه از بیش از  و جامعه یا بیش از  و ذروه و یا بیش از چند شاخص استفا ه کند، 

ترر از و برزرگ 11/1ذیر . اذر میزان آن کوچکتر از  اری معیار قرار میباشد.  ر ارزیابی تحلیل واریانس، میزان معنیمی

باشرد.  ر صرورتی کره عرد  می %31های مور  مطالعه تفاوت  ر سطح توان قضاوت کر  که بی( ذروهباشد، می 11/1

 . پرس از 1 معنرا ار اسر )جدول %33توان ا عا کر  که ای( تفاوت  ر سطح باشد، می 11/1به  س  آمده کوچکتر از 

هرا هرا، منراطق و یرا شراخصهای  یگری را نیز  ر بی( ذروهباید مقایسه ها، محققپی بر ن به سطح معنا اری میانگی(

ی چندذانره های سنی مختلف، از آزمرون مقایسرهها  ر ر هانجام  هدکه  ر ای( جا با توجه نامساوی بو ن تعدا  نمونه

 شفه استفا ه شده اس . 

 

هر اهوازهای سنی در شتحلیل واریانس تفاوت سطح نشاط در بین گروه . 2 جدول  

داریمعنی  F متغیر - جمع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات 

111/1  101/3 

111/2525 0 105/71017   رون ذروهی 

518/715572 581 211/222 نشاط  بی( ذروهی 

- 580 521/728223  کل 

  1533های پژوهش، مأخر: )یافته
 

  نیرز نشران  ا ه شرده 2مون شفه همان ذونه کره  ر جردول )های سنی بر اساس آزبر اساس مقایسه تطبیقی ذروه

هرای توان شناسایی نمو . از نظر سرطح نشراط ذرروهطبقه را می 5های سنی به لحاظ سطح نشاط، اس ،  ر بی( ذروه

یرب کهنسالان و نوجوانان بره ترت ر طبقه اول، ذروه سنی  107/21و  111/21سنی میانسالان و جوانان به ترتیب با امتیاز

ایر(   ر طبقه سوم قرار ذرفته اسر . 072/85 ر طبقه  وم و ذروه سنی بزرذسالان با امتیاز  301/21و  011/25با امتیاز 

باشد به طوری که ذروه سرنی میانسرالان و ها میهای سنی از لحاظ سطح نشاط آنامر نشان  هنده تفاوت  ر بی( ذروه

انرد و  ر ایر( میران سرطح نشراط ذرروه سرنی تر ابراز کر هیگر پایی(های  جوانان سطح نشاط خو  را نسب  به ذروه

 ممکر( نشراط و شرا ی ذررتبیی( عوامل که  ا  توییح باید باره ای( های  یگر بو ه اس .  ربزرذسالان بیشتر از ذروه

ربره کرر ه اسر  های مختلف زندذی تغییراتی را تجکنند.  ر واقع معناسازی از نشاط  ر  وره تغییر س( با همراه اس 

اند.  ر حالی که جوانان بیشتر احتمال  ار  نشراط را بره هیجران های سنی مختلف تلقی متفاوتی از آن  اشتهو  ر ذروه

 مرتبط بدانند اما با افزایش س( بیشتر احتمال  ار  که افرا  نشاط را به  اشت( احساس آرامش مربوط سازند. 
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 هر اهواز بر اساس سطح نشاطهای سنی در شبندی گروهطبقه .6 جدول

 تعداد نمونه گروه رده سنی
92/9داری طبقات در سطح آلفامعنی  

1 3 2 

111/21 711 میانسالان سال 72-01    

سال 18-71 107/21 10 جوانان     

سال و بالاتر 21 011/25  21 کهنسالان    

سال 18زیر  301/21  17 نوجوانان    

سال 02-21 207/85   80 بزرذسالان   

15/1 -   اریمعنی  10/1  11/1  

  1533های پژوهش، مأخر: )یافته
 

 عواطرف و هرااس  که  ر آن جوانان  ارای هیجانات، احسراس اساسی و حساس، مهم بسیار  وران جوانی  وران

بو ن سطح نشاط  ر میان ذروه جوانان و میانسالان ممک( اس   ر ارتباط با عوامرل مختلرف و  هستند. پایی( ذوناذون

 و فضراها های ابراز خرو  و تخلیره هیجانرات)کمبو فراهم نبو ن زمینهشرایط جامعه و شهر اهواز، باشد. عواملی مانند 

نیازهایشران و مهیرا نسراخت( موجبرات توجهی ساختارهای کلران بره کر ن ، شرایط نامساعد و بی شا ی فرصتها برای

  ر حتری آینرده بو ن مبهم و آینده به نسب  ها )همانند اشتغال، از وا  و امکانات فراغتی و تفریحی ، ناامیدیتأمی( آن

وابسرتگی بیشرتر جوانران بره ابزارهرا و اسرتفا ه از وسرایل  تحدیلکر ه، مسائل اقتدا ی از جمله بیکاری، جوانان نز 

  ر معنراییبری کراذب، حرس هرایشرا ی به آور ن ارتباطی جدید مانند اینترن ، موبایل، ماشی(، روی تکنولوژیک و

افسرر ذی  باعرث و شده خو  آرزوهای و و آمال هاایده به جوانان  ستیابی عدم تواند موجبمی زندذی و غیره همگی

 .ای( شهر شو  جوانان بی(  ر و ناامیدی

 51-50 سرنی ر ه  ر جمعیر   رصرد و ترراکم  هد که بیشتری(  نشان می1531نگاهی به هرم سنی شهر اهواز )

  نیرز مشرخص شرد  ر 2همان طور که  ر جردول ) . 0  ار )شکل قرار سال 73 تا 71 سنی ر ه  ر آن از پس و سال

پرایی( تری( سطح نشاط  ر ای( محدو ه سنی قرار  اشته اس  که ای( امر نشان  هنرده سرطح های سنی پایی(بی( ذروه

نشاط  ر ذروه بزرذی از جمعی  و شهروندان شرهر اهرواز اسر . پرایی( برو ن سرطح نشراط  ر زنردذی جوانران و 

های اجتماعی متعد ی  ر آنان از جمله ناامیدی، افسر ذی و غیره بینجامرد. بنرابرای( توجره تواند به آسیبمیانسالان می

 ای برخور ار اس .به سطح نشاط جوانان از اهمی  ویژه
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شهر اهواز 1202هرم سنی جمعیت . 0 شکل  

  1531 ایران، آمار مرکزمأخر: )
 

 ر ای( بخش به بررسی و تحلیل اختلاو سطح نشاط شهروندان  ر بی( محلات مور  مطالعه برا اسرتفا ه از تحلیرل 

، سرطح شرو   مشراهده مری2)شرماره  پر اخته شده اس . همان طور که  ر جردول واریانس یک راهه و آزمون شفه

کنرد. بره ایر( معنرا کره تأیید می %33 اری برابر با صفر به  س  آمده اس . بنابرای( معنا ار بو ن آن را  ر سطح معنی

 شهروندان  ر محلات مور  مطالعه از نظر سطح نشاط متفاوت هستند. 
 

 تحلیل واریانس تفاوت سطح نشاط در بین محلات مورد مطالعه در شهر اهواز . 7 جدول

داریمعنی  F متغیر - جمع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات 

111/1  071/130 

318/01111 1 288/711123   رون ذروهی 

125/28133 523 551/712 نشاط  بی( ذروهی 

- 580 521/728223  کل 

  1533های پژوهش، مأخر: )یافته
 

توان شناسرایی نمرو . طبقه را می 0اظ سطح نشاط، ، به لح8 )جدول بر اساس مقایسه تطبیقی محلات مور  مطالعه

 ر طبقره  وم،  321/12برا امتیراز  آب  ر طبقره اول، محلره منبرع 111/05علوی با امتیاز از نظر سطح نشاط محله کوی

قررار ذرفتره  0 ر طبقه سوم و محلات ذی  بوستان، کیان ارس و شهر  نفر   ر طبقره  811/27محله عامری با امتیاز 

باشرد، بره ویرژه  ر هرا مریامر نشان  هنده تفاوت  ر بی( محلات مور  مطالعره از لحراظ سرطح نشراط آنای(  اس .

نشری( و محرروم بره لحراظ برخرور اری از امکانرات و های حاشریههای کوی علوی و منبع آب )به عنوان محلهمحله

انرد و  ر ایر( میران سرطح نشراط  هتر ابراز کرهای  یگر پایی(خدمات شهری  که سطح نشاط خو  را نسب  به محله

 های شهر  نف ، کیان ارس و ذی  بوستان بیشتر از سه محله  یگر بو ه اس . محله
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 بندی محلات مورد مطالعه در شهر اهواز بر اساس سطح نشاططبقه .8 جدول

 تعداد نمونه محله
92/9داری طبقات در سطح آلفامعنی  

1 3 2 0 

111/05 171 کوی علوی  - - - 

321/12 - 21 منبع آب  - - 

811/27 - - 71 عامری  - 

311/37 - - - 71 ذی  بوستان  

882/35 - - - 111 کیان ارس  

211/32 - - - 51 شهر  نف   

111/1 -  اریمعنی  111/1  111/1  378/1  

  1533های پژوهش، مأخر: )یافته
 

نشراط شرهروندان، نشران  ا ه شرده اسر .  ر بندی محلات مور  مطالعه براساس سرطح رتبه  1 ر شکل شماره )

  رصد وسرع  شرهر اهرواز را 01که حدو  بندی براساس سطوح مکانی از غنی به فقیر اس . از آنجایی واقع ای( رتبه

 هرد کره برا حجرم  هد، ای( امر نشان میهای فقیرنشی(  تشکیل می)محله های حاشیه نشی( و اسکان غیررسمیمحله

ها و شرهر اهرواز ریزی محلهای از شهر اهواز  با شرایط نامناسب سطح نشاط  ر برنامهذستر ه زیا ی از جمعی )بخش

 مواجه هستیم.   
 

 
  بندی محلات مورد مطالعه براساس سطح نشاط    رتبه .2 شکل

 1533های پژوهش، منبع: یافته
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-مری تاییرد ح نشراط شرهروندان را ر تفاوت سط مکانی هایو تفاوت مکان بخش نقش ای( هاییافته کلی طور به

 چنری( بیران و  ر تفاوت  ر سطح نشراط شرهروندان را پرریرف  را مکانی متفاوت توان نقش سطوحبنابرای( می .کند

 تررپرایی( های سطوحها و محلهمکان سم  به سطوح بالاتر های باها و محلهمکان از سطح نشاط شهروندان که  اش 

  .  2)شکل کندتغییر پیدا می

 

 
 نقش سطوح مکانی در تفاوت سطح نشاط    . 6شکل

 بحث. 0

شرهروندان شرهر اهرواز و ذسرترش ناامیردی و افسرر ذی عمرومی  ر بری(  ر خدوص پایی( بو ن سطح نشاط 

سرطح  و اررذرراری  ر ارتبراطمختلفی  ر  کالبدی- و مکانی )محیط طبیعی و انسانی  توان ذف  که عوامل محیطیمی

که ای( شرایط محیطی و مکانی مخرل نشراط عمرومی  وجو   ار شهروندان اهواز  ذهنی و نشاط زیستی عینی وخوب

 پایدار  ر سطح شهر اهواز اس .

تروان بره مروار  زیرر ارر ذرار اس  مری های محیط طبیعی شهر اهواز  ر ویعی  نشاط شهروندانچالشاز جمله 

 اشاره کر :

و  هنده شررایط سرخ  آب  رجه و بالراتر، نشران 03 امنه ذرمایی  های اقلیمی شهر اهواز مانند رطوب ،ویژذی -

 ، فعالی  و لرت برر ن شرهروندانحضور برای را نامساعدی شرایط مجموا  رهوایی ای( شهر برای سکون  اس  که 

هرایی را بررای رنرج ر ایر( شرهر  زیسرتیمحریط هاییآلو ذو  هوا  آلو ذی س .ا آور ه وجو  بهرا  شهری فضای از

شهروندان به همراه  اشته اس  و بر روحیات و احساسات منفی شهروندان از جمله احساس ناریرایتی آنران اررذررار 

شهر به خدروص  ر زمرانی ای(  فع فایلاب  ر و  وجو  زبالهپایی( بو ن کیفی  آب آشامیدنی و به طوری که اس . 

-های ناشی از آن علاوه برر خسرارتیل و ویرانیبحران سهمچنی(  بارندذی همیشه یکی از مشکلات اصلی بو ه اس .

ذیری احساسات منفی ماننرد ایرطراب، تررس، خشرم، ناامیردی، غرم و های جسمانی باعث شکلهای مالی و آسیب
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 حرسسرلامتی،  محیطری، هرایریسک ذونه ای( وجو  که با اس  شو . بدیهیمی ای( شهر اندوه و غیره  ر شهروندان

 .یاف  خواهد عمومی  ر شهر اهواز کاهش پایدار نشاط نتیجه  ر و محیطی ناامنی

  ر بیکراری نسرب اینکره  از جملهروبروس   های محیط انسانی)اجتماعی و اقتدا ی چالشای( شهر همچنی( با 

 ، شررایط21/17، برا نسرب  1531کشرور  ر سرال  کرل رسرمی میانگی( به توجه با  رصد اس  که 28/15اهواز  شهر

بیکراری  ر بری( وجرو  اسر .  مشخص کاملاًبه خدوص برای ذروه جوانان  لحاظ ای( از اهواز شهر نابسامان عمومی

 رون   ر نابسرامانی جوانان  ر بروز احساسات منفی آنان از جمله ناامیدی، افسر ذی و غیره اررذرار خواهرد برو . ایر(

شرهر  مختلرف محلرات  ر بری( شراخص ای( که معنی بدی(  ار . تریذستر ه ویعی  شهر مختلف محلات و هاحوزه

 صرورت بره و کرر ه ایفرا اهواز شهر فضایی و کالبدی تقسیمات  ر مؤرری نقش تفاوت سطح  رآمد .اس  متغیر اهواز

 متخددران و کارمنردان محلات با کارذرنشی( محلات یافته اس . تجلی فضا  ر شغل، و  رآمد  ر طبقاتی هایتفاوت

 و موجرب سراخته فرراهم اجتماعی قشربندی برای را اس ، شرایط همراه  رآمد ظرن از تفاوت با که سازمانی بالای ر ه

 رآمرد  کرم اقشرار را فقر سطح سطح  رآمد، بیشتری(  ر نابرابری و کیفی  حیث از .اس  شده اجتماعی نابرابری بروز

 هرد کره از نشران مریها  ر سطح شهر اهواند که با توجه به ذستر ذی آنکر ه های حاشیه نشی( تحملمحله عمدتا و

 نامناسرب  ر ویرعی  زندذی به مجبور شغل مناسب و  رآمد کافی به بدون  سترسی شهروندان اهواز از کمیری تعدا 

اسر .  شرده افرزو ه نسبی  ر شرهر اهرواز فقر میزان بر محسوسی شکل  رآمدی به شکاو هستند. با وجو  ای( میزان

های کیفیر  زنردذی شرهری و اررر آن  ر ویرعی  نشراط  ر شاخص چالش  یگر محیط انسانی شهر اهواز نابرابری

بافر  نراهمگ( جمعیتری و وجرو  و همچنری(  )مرر ان و زنران میزان بالرایی از نررخ جرمهمچنی( شهروندان اس . 

وجو  احسراس تررس و نراامنی بره عنروان عراملی بررای حضرور کمترر و های قومی های متعد ، بروز چالشقومی 

هرا و بحرران جملره ازشرو . ذروه زنان   ر فضای شهری و لرت بر ن از فضاهای شهری مریشهروندان)به خدوص 

 روشرنی و خراطرات اطلاعات آن به شهروندان اهواز راجعکه شهر اهواز آن را تجربه کر ه اس  و  های انسانیمخاطره

سعه ای( شهر و ارررات روانری که از  و جنبه اررات بر سطح تو اس  ایران علیه عراق ساله هش  تحمیلی جنگ  ارند،

 و ذهنی بر شهروندان بسیار اهمی   ار . 

 ر ویرعی  نشراط کره شرهر اهرواز   فضرایی-هرای مکرانی)تفراوتمکانی –های محیط کالبدی چالشاز جمله 

 توان به موار  زیر اشاره کر :ذرار اس  میارر شهروندان

بره  کالبردی، رشرد و توسرعه برا ارتباط  ر آن متناسب عتوزی عدم  لیل به و جمعی  افزایش با اهواز کنونی شهر -

منبرع آب، کروی علوی)شرلنگ  محلرات چرون افسر ه سیمایی و نشده ریزیبرنامه محلات و پیدایش پراکنده صورتی

کالبردی و  -نابرابری فضایی از جمله نرابرابری فضراهای مکرانی و پاشیدذی نظام توزیع مراکز خدمات شهری آبا   و 

 ر .  اشر  یرا  ر پر های مرور  مطالعره )نمونه  ر محلهجغرافیایی شهر اهواز مختلف مناطق آفری(  رطفضاهای نشا

 بره هرا اشراره شرد،کالبدی که پیشتر به آن -بسترها و شرایط محیطی)طبیعی و انسانی  و مکانی ها،مجموا تمامی زمینه
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 شا زیسرتیکراهش سرطح و  زیسرت( خروب احسراس زنردذی، کیفیر  هرایشراخص بر غیرمستقیم و مستقیم طور

 .  ذرارندمی تاریر شهر اهواز شهروندان

ارتبراط امیرد  ر  یهمسو برا نظریره مبنی بر پایی( بو ن سطح امیدواری و نشاط شهروندان اهواز پژوهش ای( نتایج

د قررار براساس ای(  یدذاه نقش احساس امید  ر نشاط شهروندان اهروازی مرور  تأییربا سطح نشاط شهروندان اس . 

 میرانبره طروری کره  بو ه اس .تر از حد میانگی( و حد مطلوب شهروندان اهوازی پایی( چرا که سطح نشاط ذیر می

معنرا اری وجرو  نداشرته اسر . نترایج ایر( بخرش از  زنان و مر ان شهر اهواز از نظر سطح نشراط تفراوت  و ذروه

 برابرر و مرر ان زنران شرا مانی و نشراط میرزان معتقدند اس  که  1333) همکاران و  اینرپژوهش با همسو با  یدذاه 

وجرو   برا کره صرورت ای( به. شو می پیچیده حدو ی تا مویوا ،ذیریممی نظر  ر را افسر ذی که هنگامی اما، اس 

ترری( تفراوت احساسری بری( زن و مرر  ایر( مهم .اس  مر ان از بیشتر زنان  ر افسر ذی، مر ان و زنان یکسان نشاط

 رصرد  11زنان تغییرپریری بیشتری  ارند؛ یعنی هم عاطفه ممب  و هرم عاطفره منفری بیشرتری  ارنرد. زنران اس  که 

برند و هیجان منفی بیشرتری  ر زنردذی روزمرره  ارنرد و  و برابرر مرر ان رنجوری رنج میبیشتر از ایطراب و روان

 شوند. چار افسر ذی می

 گیرینتیجه .2

ترر از حرد میرانگی( و حرد هرای نشراط را پرایی(ح نشاط خو  نسب  به همه مؤلفهشهروندان اهوازی میزان و سط

نروعی افسرر ذی عمرومی  ر بری( میزان و سطح امید  ر شهروندان اهروازی پرایی( اسر  و اند. کر ه مطلوب ارزیابی

اسر  و ذیری اس  که ا امه ای( ویعی  برای روحیه شهروندان اهروازی خطرنرا  شهروندان اهوازی  ر حال شکل

هرای بری( علی رغم وجو  تفاوت  ر برخی ویژذی مسائل روانی، اجتماعی و محیطی مختلفی را  ر پی خواهد  اش .

از  بره طرور یکسران  هد که سطح نشاط هرر  و ذرروه زنران و مرر انذروه زنان و مر ان، نتایج ای( پژوهش نشان می

 هرد کره ع شرایط عمومی جامعه و شهر اهرواز نشران مری ر واقارر پریرفته اس . شرایط عمومی جامعه و شهر اهواز 

و احسراس ناامیردی  اس  عمومی و جمعی شکل به شا مانی و نشاط ابراز برای لازم های زمینه و نبو  یا کمبو  بسترها

-های سنی براساس سطح نشاط تفاوت معنا ار بری( ذرروهمقایسه تطبیقی ذروه را به شکل عمومی ذسترش  ا ه اس .

پایی( بو ن سطح نشاط  ر میران ذرروه جوانران و میانسرالان .کند؛شهر اهواز از لحاظ سطح نشاط را تأیید می های سنی

هرای ابرراز خرو  و فراهم نبرو ن زمینرهختلف و شرایط جامعه و شهر اهواز از جمله ممک( اس   ر ارتباط با عوامل م

تروجهی سراختارهای کلران بره ط نامسراعد و بریکر ن ، شررای شا ی ها برایفرص  و فضاها تخلیه هیجانات)کمبو 

 نسرب  ها )همانند اشتغال، از وا  و امکانات فراغتی و تفریحی ، ناامیردینیازهایشان و مهیا نساخت( موجبات تأمی( آن

وابستگی بیشرتر جوانران  تحدیلکر ه، مسائل اقتدا ی از جمله بیکاری، جوانان نز   ر حتی آینده بو ن مبهم و آینده به

 هرایشرا ی بره آور ن ابزارها و استفا ه از وسایل تکنولوژیک و ارتباطی جدید مانند اینترن ، موبایل، ماشری(، روی به

 آرزوهرای و و آمرال هراایرده به جوانان  ستیابی عدم تواند موجبمی زندذی و غیره همگی  ر معناییبی کاذب، حس
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 ر تفراوت سرطح نشراط  مکرانی تفاوت سرطوح .شهر شو  ای( جوانان بی(  ر افسر ذی و ناامیدی باعث و شده خو 

هرای هرا و محلرهمکران سم  به سطوح بالاتر های باها و محلهمکان از شهروندان نقش  ار  و سطح نشاط شهروندان

هرای مقایسه تطبیقی محلات مور  مطالعه، تفاوت معنا ار بی( محلرهکند و سیر نزولی  ار . تغییر پیدا می ترپایی( سطوح

هرای هایی که سطح زندذی پایی( اس  هماننرد محلرهکند.  ر محلهمنتخب شهر اهواز از لحاظ سطح نشاط را تأیید می

نشی( و محروم به لحراظ برخرور اری از امکانرات و خردمات شرهری های حاشیهکوی علوی و منبع آب که جز محله

هرای شرهر  اس  به طوری که سطح نشاط محله تر از محلات با سطح زندذی متوسط و بالاهستند، سطح نشاط پایی(

بنردی محلرات مرور  مطالعره براسراس سرطح رتبهنف ، کیان ارس و ذی  بوستان بیشتر از سه محله  یگر بو ه اس . 

 رصرد  01کره حردو  تر براساس سطوح مکانی از غنی به فقیرر اسر  و از آنجرایی نشاط از سطح بالا به سطح پایی(

 هد، ایر( امرر نشران های فقیرنشی(  تشکیل میهای حاشیه نشی( و اسکان غیررسمی)محلههمحل وسع  شهر اهواز را

ریرزی ای از شهر اهواز  با شرایط نامناسب سطح نشراط  ر برنامره هد که با حجم زیا ی از جمعی )بخش ذستر همی

حسراس محرومیر  نسربی و های ای( بخش از پرژوهش همسرو برا  یردذاه ایافتهها و شهر اهواز مواجه هستیم. محله

نسربی  ر  محرومیر  احسراس بره تواندمی شهر اهواز بر نابرابر حاکم چراکه ویعی  باشد.سطح نشاط شهروندان می

 هرای شردیدواکنش کنند،می عدالتیبی و فقر وقتی شهروندان احساس بینجامد و های شهری فقیرنشی(شهروندان محله

نی( نتایج پژوهش همسو با  یدذاه روانشناسری محیطری و  یردذاه جغرافیرای  هند. همچعاطفی منفی از خو  بروز می

ها احساس و ا را  شهروندان از محیط و مکانی که شرهروندان  ر آن قررار رفتاری اس  چرا که بر اساس ای(  یدذاه

شرهروندان  شراطن سرطح  ر تفاوت  ر مکانی متفاوت پریر  و نتایج ای( پژوهش نیز نشان  ا  که سطوح ارند، ارر می

 یی ارائه شده اس :پیشنها هابر اساس نتایج ارر  اشته اس . 

 و ارائره هرای مکرانی  ر سرطوح مختلرف شرهر اهرواز تفراوت ها ونابرابری برنامه ریزی عدال  محور و کاهش

هرای خروب زیسرتی و کیفیر  زنردذی و ارتقرا  های اساسی  ر ارتقاش و بهبو  شراخصخدمات و زیرساخ 

 های محروم و فقیر نشی( بسیار اررذرار اس .شهروندان محلهسطح نشاط 

  هرا و هویتی  ارند از جمله برذزاری مراسرم و فرهنگی هایآور که خاستگاههای نشاطافزایش و ذسترش فعالی

   .های عمومی که با هوی  آفرینی برای شهروندان همراه اس  و اررات روحیه بخشی  ار جش(

 -پخر  ایمحلره هرا، جشرنوارهسیقی  ر فضاهای باز  ر سطح شهر و  ر  اخل محلرههای موبرذزاری کنسرت 

 بررای آن فرروش و  سرتی صرنایع پوشرا ، انواا  وخ  و های محلی و طراحیجشنواره لباس سنتی، غراهای

 و غیره. فرهنگ های خانه و سراها فرهنگ  ر آنان بی(  ر نشاط احساس و اجتماعی افزایش تعاملات

 اینکه سطح نشاط  ر هر  و ذروه زنان و مر ان یکسان برو ه اسر  و هرر  و ذرروه از سرطح نشراط  با توجه به

ها و اقدامات  ر جه  ارتقای نشراط بایرد همزمران بررای هرر ذرروه باشند، انجام فعالی مناسبی برخور ار نمی

 های جنسیتی  ر ای( زمینه رفع ذر  . صورت ذیر  و تبعیض
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 هرای شرغلی، ی به نیازهای جوانان از جمله حل مشکلات اقتدا ی و افزایش فرصر سازی برای پاسخگویزمینه

، جلرب مشرارک  جوانران ر کر ن مناسب اوقات فراغ  جوانرانهای متنوا و غنی و پذسترش و طراحی برنامه

هرای سیاسری، اجتمراعی و های اجتماعی و فراهم آور ن زمینه حضور مؤرر جوانان  ر بستر مشارک  ر فعالی 

 ذر  . اقتدا ی پیشنها  می

  تواند  ر ارتقرا سرطح نشراط جمعیر  های محروم میها و ارائه خدمات اساسی به مناطق و محلهرفع محرومی

 بزرذی از شهر اهواز ارر  اشته باشد. 
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