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  براساس شهر شاد اهواز نشاط شهروندان احساس بر نقش مکان تحلیل جغرافیایی
 

 رانیا ،، اهوازاهواز چمران دیدانشگاه شه ،شهری ریزیبرنامه و جغرافیا گروه استاد -سجادیان ناهید

 ، اهواز، ایراناهواز دانشگاه شهید چمران ،ریزی شهریدکتری جغرافیا و برنامه - باغدامنصفیه 

 
  06/04/1400: مقاله تأیید   16/11/1399: مقاله پذیرش

 

 چکیده
ها مکاناز طرفی  .کندزندگی کسب میتجربۀ ها، دانش و همراه با دیگران در مکان، از همان آغاز زندگی انسان

و تالش  کانون علم جغرافیا عنوانبه مکانبررسی  کنند.می زندگی آن در که هستند مردمی و جامعه روح حاصل

پرداختن به نشاط  ،بنابراین در پایگاه این علم؛ علم استاین  ۀمکانی سنت دیرین و مسائلها براي درک تفاوت

 کالبدي، ی،محیطزیست مشکالت با که اي مهم استمسئله شهر اهواز مختلف هايمکانشهروندان براساس 

تحلیل اثرگذاري نقش مکان بر  ،پژوهش هدف .رو استبهاقتصادي رو و اجتماعی فضایی، هاينابرابري و مدیریتی

 شناسیروش لحاظ از و کاربرديپژوهش حاضر است. هاي منتخب شهر اهواز شهروندان در محله نشاطاحساس 

استاندارد شادکامی  پرسشنامۀساخته و محققپرسشنامۀ ترکیبی از  ،. ابزار مورداستفادهاست اکتشافی-توصیفی

 887،280) باال به سال 15 سنی محدودة در( مرد و زن) اهواز شهر آماري شامل شهروندانجامعۀ  آکسفورد است.

 ايطبقه نیز گیرينمونه روش و نفر 385 کوکران فرمول براساس و آماري جامعۀ با متناسب هنمون حجم. است( نفر

 کوي و آب منبع عامري، بوستان، گیت کیانپارس، نفت، شهرک منتخب محلۀ شش در هامهشناپرس. است نسبی

 زندگی کیفیت سطح جمعیت، شامل مکانی هايشاخص براساس هاهمحل این که آنجا از. شد تکمیل و توزیع علوي

 اهواز شهر مختلف هايبافت و هامکان از تنوعی ،هستند مکانی تفاوت و مختلف سطوح داراي اجتماعی قشربندي و

 هاآن پراکندگی و توزیع همچنین. شوندمی شامل را جدید و شدهطراحی پیش از فرسوده نشینحاشیه از اعم

 و بررسی منظوربه مناسب هايهمحل عنوانبه ها. این محلهدهدمی پوشش را اهواز شهر مناطق و جغرافیایی گسترة

 وجود نظر از موردمطالعه، هايمحله ینب پژوهش، هايیافته براساس. شدند تعیین موردمطالعه موضوع تحلیل

 دارد وجود فضایی گزینیجدایی و تفاوت شهروندان نشاط احساس بر فضاها این اثرگذاري و آفریننشاط فضاهاي

در احساس نشاط  محیط کالبدي و فراغتی .محور نیستعدالت هامحله این فضاهاي نشاط در بین توزیع الگوي و

 آفریننشاطلحاظ فضاهاي  ازکه شده ریزيبرنامه هايشهروندان اثرگذار است و سطح نشاط شهروندان در محله

 نشینحاشیه )عامري( و هاي بافت فرسوده، نسبت به محلهبوستان( گیت و کیانپارس نفت، )شهرک تر هستندغنی

در احساس  شرایط عینی محیط شهريباالتر است. ، لحاظ فقیر هستنداین که از  کوي علوي( و منبع آبمحلۀ )

 ودر سطح نشاط شهروندان  آفریننشاطنشاط شهروندان اثرگذار است و تفاوت مکانی در برخورداري از فضاهاي 

خلق فضاهاي در  محیط عینی .اثرگذار است نشاط شهروندانو محیط کالبدي و فراغتی  کیفیت نقش تعدیلگري در

بودن فضاهاي شهري بانشاط ،و در مقابل داثر دار شهروندانهاي کیفیت زندگی شاخص يشهري بانشاط و ارتقا

 مناسب پیشنهادهاي پایان نوشتار، درشود. شهروندان می براي حضور و فعالیت هافضاها و مکانجذابیت موجب 
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  مقدمه

 جوامع، مشكالت از یكي زیرا شد؛ بررسي مهم موضوعات از یكي عنوانبه بشر شادماني و نشاط ،بیستم قرن اواخر از

 است بوده شهرها در ویژهبه افسردگي و اضطراب قبیل از رواني هایبیماری افزایش درنتیجه و نشاط و شادی از غفلت

عنوان یک جزء به را ذهني رفاه و نشاط به مربوط مطالعات است توانسته امر این(. 42: 1393 عظیمي، و فاضلیان)

 و تعامل برای مهم هاینامك عنوانبه ویژه در شهرهابهو  جوامع مختلف، هاوری در تعریف سالمتي در فرهنگضر

 اقتصادی، مسائل مانند ساختاری تحوالت با شدنمواجه. کندمعرفي  شهروندان نشاط و رفاه سالمت، و نیز فعالیت

تغییرات و  بروزموجب  فناوری دنیای عرصۀ به ورود و مدرن جامعۀ به سنتي جامعۀ از گذر همچنین و سیاسي و اجتماعي

به که طوریبه ؛است داده قرار تأثیر تحت گذشته از بیشتر را افراد نشاط موضوع این که شده است مختلفي هایپدیده

  (.6: 1390 زاده،)قاسم استشهر های بارز این از ویژگي« انبوه تنها»دیوید رایزمن  ۀگفت

 2050 سال تا و( Bin Bishr, 2019: 117) کنندمي زندگي شهرها در جهان جمعیت از درصد 55 حدود حاضر حال در

اهمیت این  (.www.un.org/development) کرد خواهند زندگي شهری مناطق در جهان جمعیت از درصد 68 حدود

 عواطف، کاهش و شهرها( جوامع شدنعددی و شدنکميها )آن جمعیت و شهرها گسترش بااست که  اموضوع از آنج

 چالش ایجادزمینۀ  ،شهرها توسعۀ و درواقع تكاملآسیب در شهرها بروز پیدا کرده است.  یک عنوانبه شادی و نشاط

 جمعیت، تراکم و افزایش توسعه، این از ناشي مشكالت ترینمهماز جمله  .است شهروندان را فراهم کرده نشاط برای

 (.Bernini & Tampieri, 2017: 2) است در شهرها نابرابری و هوا آلودگي

 شرایط و با ناپذیریتفكیک پیوند شهروندان و نشاط جسمي روحي، عنوان مكان زندگي افراد، سالمتبهشهرها در 

 تحولدرحال و پویا، پیچیده ،متنوع، چندوجهي هایيعرصه، شهری هایمحیط .دارد شهری یهاو مكان هامحیط کیفیت

(؛ 78: 1396، بیگلو)شیخ دارند اساسي نقش شهروندان ذهني و نشاط رفاه ،روحي، جسمي تأمین سالمت در و هستند

 معماری سبک و محلي هایو زیرساخت خدمات با فضاها این همجواری و شهری باز فضاهای طراحي نحوۀبرای مثال 

 شادی و نشاط ،شهری حوزۀ درتوان گفت مي .دارد قطعي تأثیر نشاط شهروندان در فضاها، این و کارایي مناظر بر کیفیت

 تنش کاهش در توانندمي شهری فضاهایو  گیردشكل مي شهروند و شهر تعامل در که است فضایي-اجتماعي ایپدیده

زاده و )موسي ندشته باشدا محیطي شرایط و عوامل با نقش مثبتي آرامش و نشاط شهروندان افزایش آن دنبالبه و

 .کندمي پیدا فضا در را خود پاسخ انسان نیازهایکه برخي  است عقیده این ( نیز بر1994) وینهوون(. 2: 1397 محمدی،

 نیاز یارضا را برای بستر بهترین بتواند فضا که طلبدمي و را دارد خاص فضایي توقع انسان ذهن، يخاص هر نیاز برای

 هایفرصت خلق متعاقباً و انسان اجتماعي نیازهای به پاسخگویي(. بر این اساس، 145: 1385 )پاکزاد، کند فراهم انسان

 برای عظیم ظرفیتي، عمومي فضای و است کالبدی قرارگاه و فضا مستلزم وجود، شهروندان در ایجاد نشاط برای الزم

 محیط از بردنلذت و تفریح، انساني تعامل برای هایيفرصت فضاها این آید.شمار ميبه انسان حیات از جنبه این به پاسخ

  کنند.مي فراهم

 رسمیت بهای گسترده طوربه شهروندان عمومي سالمت روحي و و شهری ریزیارتباط بین برنامه با وجود اینكه

 يچندان توجه شهری ریزیبرنامه ادبیات در شهروندان رفاه و سالمتي برای شادی و نشاط اهمیتبه  است، شده شناخته
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 بر هستند، نشاط و سالمت بین ارتباط ۀدهندنشان که مثبت شناسيروان اندازهایچشم مثال برای ؛است نگرفته صورت

  (.O’Brien, 2005: 21اند )نداشته تأثیر( غیره و نقل وحمل مسكن، مانند يهایجنبه از) شهری ریزیبرنامه و سیاست

وضعیت کلي نشاط در کشور دهد نشاط نشان ميهای جهاني بندیها و رتبهکه داده اهمیت این موضوع از آنجا است

این ادعا مبتني . است شهری زندگي مفقودۀ ۀحلق نشاط و شادابي نیز ایران شهرهای ریزیبرنامه ایران مناسب نیست و در

ایران از نظر رتبۀ ، 2005-1995المللي از سال براساس پژوهشي در سطح بین بر آمارهای جهاني شادی و نشاط است.

های موج چهارم پیمایش ارزشنتیجۀ متغیر بوده است. همچنین  53تا  51کشور موردمطالعه بین  95سطح نشاط در بین 

)کارگر و  قرار داشته است 61رتبۀ کشور در  69جهانیان اینگلهارت نشان داده است میانگین سطح نشاط ایران از بین 

وضعیت نشاط از نظر  (2013) ها در سالملت 1گزارش جهاني نشاطایران براساس  ،این عالوه بر(. 132: 1396 همكاران،

هـای براساس اطالعات این گزارش، شاخص نشاط در ایران طي سال کشور جهان کسب کرد. 156را در بین  115 ۀرتبـ

 ه است.یافتکاهش  2012تا  2007های به نحوی که میزان این شاخص طي سال؛ نامناسبي بوده است اخیـر وضـعیت

زمرۀ  در یانایران است، 3نشاط و شادماني جهاني گزارش منابع از یكي که (2013) 2گالوپ مؤسسۀ در نظرسنجيهمچنین 

 شاخص ۀزمین در 4اکونومیست ارزیابي عالوه درهب .(30: 1396 )ممبیني، ي برخوردارنداندککه از نشاط هستند افرادی 

 شهر 140 میان در 132رتبۀ شهرهای ایران )عنوان یک نمونه از کالنبه شهر تهران ،2012 سال در 5سرزنده شهرهای

 (. 250: 1395 )طبیبیان و موسوی، قرار ندارد مناسبي جایگاه در جهان(

از  2015تا  2013های های آن طي سال( نیز گزارش دیگری است که داده2016) گزارش نشاط سازمان ملل متحد

 8/4نشاط در ایران با نمرۀ . براساس نتایج این گزارش، (Helliwell et al., 2016: 22)شد آوری کشور جهان جمع 157

تر از باال، باالتر از میانگین، پایینردۀ نشاط )ردۀ گزارش، ایران بین کشورهای باچهار مطابق ام قرار دارد. 105رتبۀ در 

تر در گزارش این است که در کنندهنگراننكتۀ گیرد. تر از میانگین قرار ميکشورهای پاییندستۀ پایین( در ردۀ میانگین و 

کاهش پیدا کرده  507/0نشاط در ایران حدود نمرۀ ، 2015تا  2013و  2007تا  2005دورۀ بررسي روند نشاط طي دو 

 براساس گزارش نشاط سازمان ملل متحد(. 161: 1396 زاده و همكاران،؛ شریفHelliwell et al., 2016: 25) است

نشاط در ایران نمرۀ نیز  است آوری شدهکشور جهان جمع 157از  2017تا  2015های های آن طي سال( که داده2018)

ها نشان ملت بین در نشاط تطبیقي مطالعات نتایج (.World Happiness Report, 2018) ام قرار دارد106رتبۀ در  7/4با 

 است متفاوت 6دیگر مكاني مكاني به از اساساً نشاط سطح بلكه میانگین ،انسان نیست ذهن محصول صرفاً دهد نشاطمي

 ( وBrulé & Veenhoven, 2015: 102) فرهنگي اجتماعي، اقتصادی، عوامل به توجه با توان عمدتاًها را ميکه این تفاوت

 وجوجست فضاها این در شادماني بروز هایزمینه و شهری فضاهای در کیفیت توانمي را وضعیت این از بخشي حتي

  .کرد

                                                                                                                                                                          
1. World Happiness Report 

2. Gallup 

3. World Happiness Report 

4. Economist Intelligence Unit (E.I.U) 

5. Livability Ranking 

 .است دیگر کشور به کشوری از و الملليبین سطح در مكاني تفاوت از منظور اینجا در. 6
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 و مدیریتي کالبدی، محیطي،زیست مشكالت با و نیست مستثني قاعده این از شهری عنوان یک مكانبه نیز اهواز

ای بوده است به گونهشهر این  در روند شهرنشیني. است روهروب های فضایيو نابرابری اقتصادی اجتماعي، هاینابرابری

روستاییان و مهاجرت از دیگر مهاجرت علت بهویژه در زمان جنگ تحمیلي و پایان آن پس از انقالب اسالمي و به که

شهری با خود مسائل و مشكالت اجتماعي، فرهنگي و  ۀتوسعاین نوع است که  شدت گسترش یافتهبهشهرهای استان 

 شهراین بافت ناهمگن جمعیتي ، نرخ جرمبودن باال(. 201: 1395 )سجادیان و همكاران، ردهمراه دااقتصادی زیادی را به

وهوایي استان آبشرایط خاص و همچنین انجامد های قومي ميهای متعدد که گاهي به بروز چالشو وجود قومیت

های )بیماری سالمت شهروندانحوزۀ و تأثیر در  آن مخاطرات بهداشتي ،ریزگردهاپدیدۀ از جمله  خوزستان و شهر اهواز

)انگیزه و موج تمایل به مهاجرت اقشار متوسط یا افراد و بیماراني که دارای سیستم  مهاجرتو ( غیره تنفسي، قلبي و

شهروندان شهر اهواز و عوامل مرتبط با آن نشاط  ۀمسئلیل دیگری برای طرح تواند دالمي، است دفاعي ضعیف هستند(

که در این زمینه  است افزایش به رو اهواز شهر گسترش و جمعیت رشد با مشكالت این .(142: 1392 )کیا و امیری، باشد

سطح زندگي و  ،تواند در دو بعد عیني و ذهنيشهر اهواز محیط شهر ميبنابراین در ؛ نیستند تأثیربي اهواز شهری فضاهای

 کهرا  نشاط شهروندان شهر اهواز موضوع به پرداختن ضرورت ،نشاط شهروندان آن را تحت تأثیر قرار دهد. این امر

  سازد.مي مشخص است، هاآن مرتبط با محیط شهری آن از بخشي

 عوامل یا شناسيمانند روان داخلي عوامل به بیشتر شادی و نشاط، موضوع به مربوط کنون متونتوجه به اینكه تا با

شهر از جمله محیط کالبدی و محیط  محیط فیزیكي به کمتر و اندپرداخته مادی شرایط یا ثروت مانند دیگر بیروني

تحلیل اثرگذاری نقش مكان )محیط  ،این پژوهشهدف ، اندکرده توجه برای نشاط شهروندان عاملي عنوانبه فراغتي

تر از جمله تحلیل اهداف فرعيو در پي  استمنتخب شهر اهواز های محلهدر شهروندان  ذهني فیزیكي و عیني( بر نشاط

عوامل محیط میزان اثرگذاری فضاهای محیط کالبدی و فراغتي، تحلیل  لحاظبهمنتخب  هایهبین محل مكاني تفاوت

های مكاني در عوامل تفاوت همچنین تحلیل نقش وهای منتخب فراغتي در نشاط شهروندان در محلهکالبدی و محیط 

 است. کالبدی و فراغتي در تفاوت سطح نشاط شهروندان 

 

 نظري  مبانی

گوناگوني تأثیر عوامل  ازشود و های مختلفي را شامل ميها و حوزهنشاط یک مفهوم گسترده و چندبعدی است و جنبه

بنابراین دربارۀ نشاط مطالعات خارجي و داخلي متعددی صورت گرفته و از زوایای گوناگوني به بحث شادی و  ؛یردپذمي

عیني و  شوند که بر عواملهای مرتبط با موضوع ارائه ميدر این بخش، آن دسته از پژوهش نشاط پرداخته شده است.

  (.1کالبدی و فراغتي تأکید دارند )جدولمكاني از جمله عوامل 
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 شهري نشاط ةدربار مطالعاتی پیشینۀ . گزیدة1 جدول

 نتایج ۀخالص عنوان پژوهش سال پژوهشگر

 1995 مونتگومری
 فرهنگ و شهری سرزندگي و نشاط

 شهرها
 و ارتباطات دیدار، برای هایيفرصت هارستوران و هاکافه هایي مانندمكان

 کنند.مي فراهم شادی و نشاط راتجربۀ 

و  1بریتون
 همكاران

 زیستمحیط و جغرافیا نشاط، 2008
 تاثیر زندگي و نشاط از رضایت بر مستقیم طوربه مكاني موقعیت عوامل

 گذارد.مي

 و 2کوین
 همكاران

 عمده شهر ده در شادی درک 2011
 امكانات و مناسب عمومي ونقلحمل وسایل به آسان دسترسي که شهرهایي
 افزایش را شادی و نشاط شهروندان کنند،مي فراهم را فرهنگي و تفریحي

 .دهندمي

 دارد. شهروندان شادیمهمي در  نقش معماری شهر معاصر اروپای شهرهای در شادی 2012 3براوو

 و بالس
 4دورلینگ

 نشاط جغرافیای 2013
 بر فضایي و اجتماعي هاینابرابری و فیزیكي محیط مانند جغرافیایي عوامل

 .گذاردمي تأثیر شهروندان نشاط و شادی احساس

 .و ایجاد شهر شاد است دگرگوني زندگي شهروندان برای ابزاری ،شهری طراحي شاد شهر 2013 مونتگومری

 و 5کرکل
 همكاران

2016 
 زمین هایکاربری بررسي تأثیر

 شهروندانبر شادی و نشاط  شهری
نشاط  با مثبتي ارتباط ها،پارک و هاباغ مانند شهری سبز فضاهای به دسترسي

 دارد. شهروندان

 و میرزایي
 همكاران

 شاد شهر هایشاخص شناسایي 1395
شهروندان اثرگذار  نشاط بر سبز فضاهای به دسترسي مانند محیطي عوامل

 است.

باستاني و 
 پورملكي

1395 
 بر شهری فضای تأثیر بررسي
 ۀمحل 9 ساکنان شادماني احساس

 تهران شهر

 احساس میزان. است اثرگذار شادماني احساس بر غیرمستقیم طوربه کالبدی بعد
 کالبدی بعد لحاظ از ترغني شهری فضای داشتن با 12 منطقۀ ساکنان شادماني

 .است تهران 17 و 3 مناطق از بیش غیرکالبدی، بعد ویژهبه و

منصوری رضي و 
 خطیبي

1396 
 بر شهری فضاهای نقش
 (گرگان شهر) آفرینيشادی

فعالیت و ) محتوایي و (مستقر در فضا یاجزاسقف، کف، بدنه و ) کالبدی عوامل
 .دارند شهری فضاهای در آفرینيشادی در زیادی نقش (حیات مدني

 و کریمي
 همكاران

1397 
 ارتقای در فضایي عوامل نقش

 شادی و سرزندگي

 فضایي ایجاد شاد، و طبیعي هایرنگ از استفاده بصری، زیبایي خوانایي، امنیت،
دلپذیر  تجارب احترام، شادی، و سرزندگي روها درپیاده بین گووگفت برای

 مؤثرند.

 1397 رنجبر و سماواتي
 در شادی بر مؤثر عوامل بازشناسي

 مرکز راهپیاده عمومي فضاهای
 تهران تاریخي

 جامعه هایویژگي و ابعاد ذهني شهری، فضای کیفیت کالبدی، هایویژگي
 هایویژگي میان این در و هستند شادی و نشاط بر تأثیرگذار عوامل ترینمهم

 .است برخوردار شادی و نشاط بر باالترین تأثیرگذاری از کالبدی

آبادی و زنگي
 میرزایي

1399 
 به دستیابي بر مؤثر عوامل تبیین

 شیراز شهردرکالن شاد شهر
 متغیر واریانس توانایي تبیین مدیریتي و کالبدی اقتصادی، مستقل متغیرهای

 دارند. مستقیم اثر شادی بر دارند و باالیي نسبتاً حد در را شادی

 

 کیفیت بودنمطلوب دربارۀ آن وسیلۀبه شخص که شودميگفته  میزاني یا درجه به 7( نشاط2008)6وینهوون نظر از

 .(Veenhoveen, 2000: 34) داندمي و نشاط را ارزیابي کلي و ذهني فرد از زندگي خود کندمي قضاوت خود کلي زندگي

 روحي حالت همان نشاطدرواقع  دارد. دوست را خود زندگي چه میزان به فرد اینكه از است عبارت نشاط دیگر، عبارت به

(. 42: 1395 )بارخدا، سپری کند لذت با را اشزندگي شودمي سبب و دارد خود اطراف نسبت به فرد که است دروني و

                                                                                                                                                                          
1. Brereton 

2. Kevin 

3. Bravo 

4. Ballas & Dorling 

5. Krekel 

6. Veenhoven 
7. Happiness 
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 .بیندچه مي را مطلوب زندگي دهدمي نشان که است خود زندگي از فرد ذهني و کلي ارزیابي نشاط»او  اعتقاد همچنین به

 میزان یا درجه فرد از قضاوت به او احساس نشاط نظر به«. غیره و کندمي برطرف را انتظاراتش چگونه زندگي این

 تعاریف از ایگزیده 2در جدول (. 51: 1381 جعفری و همكاران، )میرشاهشود مي گفته اشزندگي کل کیفیت مطلوبیت

 نشان داده شده است. نشاط 

 نشاط تعاریف از ايگزیده. 2جدول

 دیدگاه تعریف نشاط منبع

(Sligman, 2002: 80) 
(Lopez, 2009: 20) 

 هیجانات تجربۀبخش  3که شامل  است خود گذران زندگيدربارۀ چگونگي داوری فرد را نشاط 
 داند.مي آینده دربارۀ امید و بینيخوشو حال  زمان در لذت و نشاط گرمي،، گذشته به مثبت نسبت

 سلیگمن
(2002) 

)Lu & Gilmour, 

2004: 271) 

 یک ایجاد برای توانایي مثبت، احساسات خشنودی، روحي، مناسب کیفیتداشتن  معنای به نشاط
 است. رواني و جسماني هایرنج از رهایي و موفقیت، امید بخش، لذت زندگي

 گیلمور و لو
(2004) 

(Haller & Hadler, 

2006: 171) 

 تابع عنوانبه ،زندگي عیني وضعیت از حاصل ،افراد برای پایدار یک صفت عنوانبهرا  نشاط
 دانند.مي (نسبي رضایت) هاگروه دیگر با مقایسه فرایند از افراد و حاصل مطلوبیت

 هالر و هادلر
(2006) 

(Meyers, 2010: 57) 
صورت تنها و چه بهچگونگي گذران زندگي چه  ۀنشاط ناشي از قضاوت و داوری افراد دربار

 .است جمعي و مشارکتيدستهصورت به
 مایرز

(2010) 

(Lourdes et al., 
2012: 209) 

کثر أعواطف منفي، حدقل احدکنند: همبسته با یكدیگر تعریف مي ۀنشاط را براساس سه مؤلف
 عواطف مثبت و سطح باالی رضایت از زندگي.

لوردس و 
 (2012) همكاران

(Hall & Helliwell, 

2014: 3) 

است. نشاط  زندگينبودن احساسات منفي و ارزیابي کلي احساسات مثبت،  نشاط شامل سه بخش
 گیرد.های مثبت زندگي را دربرميجنبه

 ولهال و هیلي

(2014) 
 

وجود هیجانات مثبت، نبود هیجانات منفي و طورکلي حداقل از سه جزء بهشده، نشاط براساس تعاریف ارائه

شود؛ های عاطفي است و به خوشي و لذت مربوط ميکنندۀ جنبهمنعكسدو مؤلفۀ اول  رضایتمندی تشكیل شده است.

ست. اجزای ا که مؤلفۀ سوم عمدتاً شناختي است و براساس ارزیابي از اوضاع زندگي فرد در حال و گذشتۀ اودرحالي

اما در زمینۀ مؤلفۀ ، ردمربوط به خوشي و لذت شادی به افزایش احساسات مثبت و کاهش احساسات منفي اشاره دا

 زندگي در معنا و زندگي از رضایت این مؤلفه به دستیابي به هدف با تأکید بر .شناختي نشاط، ناهمگوني نسبي وجود دارد

 تواندمي شانزندگي و خود از افراد ارزشیابينشاط،  یتوضع يدر بررس رواین از. (Gruber, 2011: 24) شودمي مربوط

 به واکنش در عواطف، یا خلق جمله از هیجاني هایجنبه یا زندگي از خشنودی درمورد قضاوت مانند شناختي هایجنبه

تعاریف اندیشمندان و مجموعۀ براساس  بنابراین (؛159: 1390 و همكاران، یامیان)ص دربرگیرد را زندگي رویدادهای

های متعدد آن، بروز صفات و عواطف افراد از کلیت زندگي و بخشتوان نشاط را ارزیابي ها ميهای موردنظر آنمؤلفه

و عالیق ( و ظهور غیره بیني و)خوشحالي، امیدواری، دلگرمي، لذت، ارزشمندی، راحتي و آرامش ذهني، خوش خوشایند

 افراد در( غیره و امنیت احساس دیگران، با تعامل کیفیت و اعتماد احساس داشتن،دوست )احساس عالئم مثبت اجتماعي

 .کندمي فراهم را بانشاط شهری خلق موجبات درنهایت شهری، محیط یک در هامؤلفه این مجموع که کرد اطالق

 

 نشاطدرمورد مکان و جغرافیا دیدگاه 

علت وجود ها نیز به و مكان کندها، دانش و تجربه زندگي کسب ميانسان از همان آغاز زندگي همراه با دیگران در مكان

 ها حاصل روح جامعه و مردمي هستند که دردر واقع مكان .شوند که هستندکنند، همان ميزندگي مي هامردمي که در آن



 767   نقش مکان بر احساس نشاط شهروندان اهواز براساس شهر شاد ییایجغراف لیتحلباغ: سجادیان و دامن

 مكان کانون علم جغرافیا است و (.182: 1392 )پوراحمد، آیندوجود ميبهها کنند و مردم نیز در قالب مكانآن زندگي مي

 هامرکز عمل آگاهانه و ارادی انسانو  علم جغرافیا ۀسنت دیرینهای مكاني نیز ها و گوناگونيتفاوت تالش برای درک

در ساخت فقط آموزد. رویدادها و عملكردهای آگاهانه زندگي ميتجربۀ از رویدادهای مختلف  ،ست. مرکزی که در آنا

 در مختلف هایتجربه و هاهدف ها،دیدگاه ها،ارزش تمرکز هامكان افتراق علت. کنندمي جلوه پراهمیت معین هایمكان

: 1386 شكوئي،) هستند جهان از انسان هایقضاوت و تجربیات سامانمندی در اصلي عوامل هامكان رواین از. ستا هاآن

 و است هاآن «هایتفاوت و هاپدیده» و «فرایندها» درک برای «مكاني مسائل» جغرافیا در محوری اصل درواقع. (275

  (.179: 1392)پوراحمد،  آوردها را فراهم ميفرایندها و پدیده به نگرش برای بریمیان راه مكان، بر جغرافیا تمرکز

 باشد، بسته نقش افراد ذهن در که نیست آن چیزی مكان صرفاًکه  باورند این بر انساني جغرافیای حوزۀ صاحبنظران

 خود ماهیت در مكان. شودمي آن از بخشي و سپس گیردمي نشئت روزمره تجربیات و زندگي از که است ایپدیده بلكه

 هایجنبه به هم مكان، در تعریف بنابراین است؛ تعامالت و روابط کارکرد بلكه نیست، جغرافیایيپدیدۀ  یک صرفاً نیز

به  هاگروه و افراد کهشود مي سازماندهي معنایي براساس و شودمي توجه آن اجتماعيهای جنبه به هم و جغرافیایي

  (.415: 1398 )سجادیان و همكاران، دهندمي آن فیزیكي جنبۀ در مكان

های جغرافیای رفتاری که محصول ورود اندیشهحیطۀ در  نیز در جغرافیاو ارتباط آن با مكان و محیط نشاط مبحث 

؛ چرا که درمورد اهمیت ادراک، خالقیت، تفكر و عقاید شودمي مباحث جغرافیایي است، بررسيحیطۀ شناسي به روان

روابطشان با محیط تأثیر  ۀمحیط و در نتیجه در نحومكان و ها نسبت به های آنکردن دیدگاهفرمولهمردم که در 

احساس و ادراک انساني از مكان و محیط مطالعۀ (. جغرافیای رفتاری به 177: 1392 )پوراحمد، گذارد، تأکید داردمي

شهری در  هایها و مكانبنابراین در تحلیل رفتارگرایي در جغرافیای شهری، تأثیر محیط ؛(43: 1395 )احمدی، پردازدمي

 ،کنندمي ادراک افراد ،آن در که هایيشیوه زمینۀ در همچنین .شودمي بررسي شهری مختلف هایرفتار و فعالیت گروه

 دیدگاه این در درواقع. پردازدمي بررسي به گذارندمي تأثیر محیطشان در درنهایت و دهندمي نشان مطلوب واکنش سپس

 پراکندگي (.111: 1391 شكوئي،) است توجه مورد فضا و جامعه ذهني، صورت میان گفتمان و تأکید جغرافیایي،

های است و به فهم و ادراک و بررسي خصوصیات و موقعیت جغرافیایي مطالعات عمدۀ و مهم ارکان از نیز جغرافیایي

پراکندگي یا توزیع  ،زمینکرۀ ها روی سطح ها، نقاط و مكانچگونگي قرارگیری عناصر، پدیده کند.جغرافیایي کمک مي

ست؛ یعني پراکندگي ا تأکید جغرافیا بر پراکندگي شناختي،هستياز نظر (. 103: 1392)پوراحمد،  شودنامیده مي 1فضایي

 چارچوب در را ذهني و عیني هایهستي ۀهم جغرافیا درواقع کند.)مانند نشاط( را مطالعه مي های عیني یا ذهنيپدیده

  ست.ا هاجغرافیایي یا تحلیل فضایي شرح ساختار پراکندگي ۀکار مطالعکند و مي مطالعه پراکندگي

. او در کتاب است 2بین جغرافیا و نشاط به اظهارنظر پرداخته، ریچارد فلوریدا ارتباط دربارۀکساني که یكي از اولین 

عنوان بهو این موارد را دهد ارائه ميمحل سكونت  خصوصبهدرمورد رفتار افراد و خانوارها و  ایایده 3کیست شما شهر

                                                                                                                                                                          
1. Spatial Distribution 

2. Richard Florida 

3. Who is your city 



 1400 پاییز ،3رة شما ،9 دورة ، ریزي شهريبرنامه يفیااجغر يهاهشپژو   768

کنند: جوی نشاط، سه تصمیم بزرگ را اتخاذ ميودر جستافراد  از دیدگاه او، کند.افزایش دهندگان نشاط فردی بیان مي

مطالعۀ کجا این کار را انجام دهند؟ براساس نظر فلوریدا، . 3و  چه کسي این کار را انجام دهند؟با . 2 باید چه کنند؟. 1

و ا ،براینعالوهال سوم درمورد کجا نادیده گرفته شده است. ؤدرنتیجه س .است اول و دومسؤال محدود به دو فقط نشاط 

تحلیلي که فلوریدا ارائه داد براساس  و تجزیهبنابراین  ؛«استدر مطالعات نشاط  گمشده پیوند مكان»کند که بیان مي

ای از مناطق همچنین تمایل به مهاجرت رایگان در شبكهو  افراد عالوه بر منابع اقتصادیتر بود که فرض سادهیک پیش

همچنین فلوریدا بیان  (.Weckroth, 2012: 3) دنبال یافتن محلي برای ارتقای نشاط شخصي خود هستندبه ،شهری

ها در ارتباطند، وامع که با نشاط آنهای کلیدی جدهندگان، ویژگيپاسخنفر از  27،000اساس نظرسنجي از کند که برمي

 . هستند 1شكل مطابق 
 

 
 فلوریدا از نظر  افراد نشاط با مرتبط کلیدي هايویژگی .1 شکل

 Weckroth (2012: 7) منبع:
 

یافتن به نشاط دستگیری نشاط شهروندان تأثیرگذار است. بدیهي است که های بسیاری در شكلمحرکبنابراین 

 های محیطي در پیرامون فرد و زندگي او است.مستلزم داشتن سالمت روان و همچنین سالمت اجتماعي و وجود محرک

های پهن و باریک و ها، محلهاست با گوناگوني بسیار، با امكانات کم یا بیشتر، پارک و بوستان محیطينیز  1حیط شهریم

اگر  (.10: 1388، وحیدیانزادگان و )عباس زندهای مختلف که فضای اجتماعي را به هم پیوند ميا و گذرگاههنبا خیابا

 تأثیر حیطم بر انسانکنند. باشد، افراد احساس نشاط و آرامش دارند و آن را درک مي آفریننشاطمحیط یک شهر 

و یا ب، دا، صریق دیدنز طا کند؛ یعنيک رط را دمحید این بنسال اتعام یند اایجا راید بپذیريم تأثیر ند و از آگذاريم

ن، کردستنباطن، اکردمعم جستلزک مدراۀ اود. قوک شحرید تشويه مرضن عیراموط پحیدر م نچها آب تماس

                                                                                                                                                                          
1. Urban Environment 

ویژگی هاي  
ط کلیدي مرتب
ادبا نشاط افر

خدمات 
مدارس، )اساسی

خدمات بهداشتی،
مسکن، جاده ها و 
(حمل ونقل عمومی

و امنیت فیزیکی
ادراکات)اقتصادي 

جرم و جنایت و 
(ایمنی

فضاهاي باز 
پذیرش گروه هاي )

متنوع جمعیتی، 
ساختار ترکیبی
یاجتماعی و جمعیت

زیبایی شناسی
ی، زیبایی فیزیک)

معماري، امکانات 
رفاهی، 

فعالیت هاي 
(  فرهنگی

مدیریت و رهبري 
کار کیفیت کسب و)

و رهبري مدنی، 
فرصت مشارکت
(عمومی و محلی
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 حیطن از منسای اأثیرپذیرن و تنساي اصبم عیستک سحریی ت. برااست حیطت مطالعاک ارد دیجان و اکرددهيازمانس

 تأثیر بیشترین محیط اسمیت، آدام تحقیقات براساس. کنند استفاده المسه و بویایي شنوایي، بینایي، قوۀ از باید شهروندان

  (.223: 1391 همكاران، و کارمونا) است خانه فرد، برای و شهر اجتماع، برای محیط این گذارد.مي نشاط و شادی بر را

 شهر شاد

عنوان مفهومي تعریف کرد که درک مثبت از یک مكان را برای افرادی که در آن زندگي بهتوان شادی شهری را مي

تری در آنجا بمانند یا دوباره آن مكان را با همان تجربه کند تا زمان طوالنيتهییج ميها را آورد و آنوجود ميکنند، بهمي

شناسي محیطي است و از شاد در ارتباط با علم روان شهر ؛تر استتعریف یک مكان شاد سخت کهانتخاب کنند؛ درحالي

وجود به شناسي اجتماعياز مطالعات روان «ازندگي در شهرهتجربۀ »مقالۀ با مطالعات استنلي میلگرام و با  1970سال 

آبادی و )زنگي در شهرسازی دارد و توجه اصلي آن به موضوع زندگي اجتماعي است ینو نسبتاًسابقۀ  دیدگاه. این آمد

تأمین نیازهای ساکنان به بهترین نتیجۀ شهر شاد، شهری با کیفیت زندگي باال است که . درواقع (70: 1399 میرزایي،

چیزهای موردنیاز زندگي مردم را همۀ های مناسبي برای زندگي بسیاری از مردم هستند، شهرهایي که مكان. شكل است

  .بگذارند مردم تأثیر سطح شادی و نشاطتوانند بر دارند؛ بنابراین مي

محیط شهری ما  .تغییر مواجه هستندشهرهای ما با جهان درحال»: دنویسمي شاد شهردر کتاب  1مونتگومریچارلز 

پیوسته و پیچیده در تجارت، فرهنگ و جغرافیا همبهدنیایي را دیده است که متراکم،  .شدن استجهانيتجربۀ در حال 

اند که شهرها نیازمند های سراسر جهان تشخیص دادهدولتترشدن هستند و شده است. شهرها در حال رقابتي

بندی بودن کافي نیست. درنتیجه رتبهماليدن در عناصر بیشتری در مقایسه با ثروت هستند. دیگر تنها مرکز شرقابتي

نسخۀ بنابراین مونتگومری یک ؛ «شهرها منجر خواهد شدتوسعۀ عنوان ابزار رقابتي به بهشهرها در شاخص شهر شاد 

شناسان، متخصصان مغز و اعصاب و کارشناسان دهد که از مطالعات فیلسوفان، روانپایه برای شادی شهری پیشنهاد مي

 اقتصاد شادی استخراج شده است. 

شدن ل تبدیلافراد را تنها کرده است و اجتماع مشترک بین افراد در حای فناورمونتگومری معتقد است در قرن جدید، 

بالیي روشن برای  ،عظیمي جهاني ۀپنجرکنند. تلویزیون مشترک استفاده مي ۀبه گروه افرادی است که از یک رسان

بین و کمتر شاد هرچقدر که بیشتر تلویزیون نگاه کنید، دوستان کمتری خواهید داشت، کمتر خوش .نشاط بشر است

دهد ارتباطات آنالین به ها دارد. نتایج مطالعات نشان ميیزیون روی انسانخواهید بود. اینترنت نیز آثار مشابه با تلو

از ادبیات، شهرنشیني با نشاط و رفاه  بخش بزرگي گری ارتباطات رودررو نیستند. مطابق باقدرتمندی، صداقت و حمایت

 ،در این میان .شادی و نشاط متغیر استهای مختلف منفي دارد. با این حال، تأثیر شهرنشیني بسته به حوزهرابطۀ ذهني 

متغیرهای مهم اقتصاد  تحت تأثیر شهرنشیني نیست، بلكه متأثر ازفقط رضایتمندی و نشاط ناشي از شرایط اقتصادی، 

، یک شهر پس از تأمین وی براساس دیدگاه. شهر شاد مونتگومری با تأکید بر طراحي شهری بودایدۀ  .استکالن 

که آرزو  را ایآزادی واقعي، امكان حرکت و ساخت زندگي شهروندان احساسد غذا و مسكن باید به نیازهای اولیه مانن

یجاد . اای عادالنه، به افراد فضا، خدمات، امكانات، لذت، تفریح و هزینه تخصیص دهدارائه دهد. همچنین به شیوه دارند
                                                                                                                                                                          
1. Chares Montgomery 
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 ،انضباط، حمایت اجتماعي، همكاری و مشارکتهای عاطفي است. فرهنگ کلي نظم و تشهر شاد نیازمند زیرساخ

از امنیت، آسایش، سهولت در زندگي و  افراد در آن، دهند. شهرهایي کههای عاطفي را تشكیل ميتترین زیرساخاساسي

های کافي که فرصتشوند. شهرهای شاد درحاليتهییج فكری باالتری برخوردار هستند، امروزه شهرهای شاد خوانده مي

؛ کننديفرصتي برای نوآوری ایجاد م از طریق طراحي و ایجاد فرهنگ مشترک، ،دهندسب درآمد را ارائه ميبرای ک

  .کارآفریني اجتماعي هستندو  بنابراین شهرهای شاد مراکز خالقیت، نوآوری

 ۀدغدغبر و مشكل است و هریک از اندیشمندان که شاد زمانر دهد که تالش برای آفرینش شهمونتگومری هشدار مي

شهرشاد شهری است »و معتقد است ا .حرکت و زندگي و تفكر گام برداردشیوۀ تغییر زمینۀ زندگي شهری را دارد باید در 

کسب تجربیات  کردن وهای شهری باید با هدف تجربهطراحي«. کندکربن، سبز و شهری که از شهروندان حفاظت ميکم

گیرد. برای ها صورت ميدر جهت تقویت زیرساختفقط زندگي و ارتباطات انساني انجام شود و نه آن گونه که در حال حاضر 

ساخت یک پارک کوچک یا ایجاد یک مانند آنكه میزان شادماني و نشاط را در یک شهر ارتقا یابد، راهكارهای زیاد و مختلفي 

 (.1396 ،مونتگمری) ، درختان و فضای سبز بیشتر، ماشین کمتر وجود داردفضای شهریراه در پیادهمیدان یا 

یک . 1داند: پسند ميکند و چنین شهری را شاد و مردمگونه بیان ميدر شهر را این و نشاط مونتگومری اصول شادی

ارتقای سالمتي سبب باید شهر . 2 ؛ها بكاهدمیزان خوشي و لذت ساکنان را به حداکثر برساند و از سختي دشهر بای

. 4؛ واقعي برای زندگي، حرکت و ساخت زندگي که آرزومندند، ارائه دهدآزادی شهر باید به ساکنان . 3 ؛شهروندان شود

ای عادالنه باشد که به گونهبهرفتار شهر باید . 5 ؛پذیر باشدانعطافمحیطي شهر باید در برابر حوادث اقتصادی و زیست

بیش از همه، شهر . 6 ؛برابر از فضا، خدمات و امكانات، پویایي، لذت و تفریح و هزینه را بدهداستفادۀ ساکنان امكان همۀ 

دهندۀ نشانهایي که گروه؛ تشویق کندها ها و غریبههای بین دوستان، خانوادهباید افراد را در ساخت و تحكیم گروه

شهری که سرنوشت مشترک ساکنان را  .7 ؛بخشدشهر هستند و به آن معنای زندگي مي بیشترین موفقیت و فرصت

شادماني و مانند نبود های قرن معاصر ترین چالشگشاید و با بزرگسوی یكدلي و همكاری ميبهگیرد، درها را جشن مي

برای دستیابي به اصول کلي شهر شاد، به بررسي ایجاد شادی در ابعاد مختلف طراحي شهری  مقابله خواهد کرد.نشاط 

 (. 2)شكل پرداخته شده استبوم زیستونقل، بصری، ادراک، اجتماعي و حملشامل بعد فضایي، 
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 شاد شهر سازندة شهري طراحی ابعاد. 2 شکل

 (7: 1397) زاده و محمديموسی منبع:

اند و هریک از عوامل شادی و نشاط در شهر و فضاهای شهری پرداخته ۀدر ادامه رویكردها و نظریاتي که بحث دربار

توضیح است که  شایانآمده است.  3صورت مختصر در جدول بهها از نظر آنمؤثر بر شادی و نشاط در فضاهای شهری 

علوم  مـوردتوجـه کـه اسـت ایدارد و نـشاط مسئله وجـود شـادماني و نـشاط بـاب در متعـددی نظری هایدیدگاه

 این در مطرح هاینظریه از وسیعي تنوع بنابراین؛ است غیره شناسي، جغرافیا وشناسي، جامعهمختلف از جمله فلسفه، روان

شده است که عوامل مكاني و فیزیكي تأکید ي هایاما در اینجا با توجه به هدف پژوهش، بیشتر بر نظریه ،وجود دارد زمینه

رویكردهایي  صورت ترکیبي ازبه پژوهش نظری چارچوب ،این اساس ردانند. بنشاط شهروندان اثرگذار مي احساس را در

گفتني است که تمامي عوامل و . داننددخیل مي نشاط مسئلۀرا در  است که عوامل و متغیرهای فیزیكي و مكاني

شاد  عنوان و دیدگاه شهرزیرمجموعۀ در  ،ها اشاره شده استهای مختلف به آنمتغیرهای کالبدی و فراغتي که در نظریه

 شاد است.  در این پژوهش مبني بر شهر و هدایتگر دیدگاه اصليرو از این .شوندمطرح مي

 

 عوامل مؤثر بر شادي و نشاط در فضاهاي شهري اي از گزیده. 3جدول

 منبع عوامل و معیارهاي مؤثر در ایجاد شهرشاد سال پردازنظریه

 1997 1لنارد
 وآمدن غیررسمي مردم ها، امكان گردهمامكان تماشای مردم و شنیدن صدای آن

های عموميشدن برای کودکان و جوانان در عرصهاجتماعيفرصت   
)Farazmand & 

sehizadeh, 2014: 269( 

 1961 2جیكویز
 کنندهدعوت و مكث نقاط وجود نبودن،االنتقال، سریعوجوشجنبپر و فعال روپیاده

 شهر در تمرکز و اوج نقطۀ وجود شهروندان، برای
 (49: 1391 )راست بین و همكاران،

 1989 3اولدنبورگ
 حتي یا غذایي مواد هایفروشگاه یا محلي هایرستوراناجتماعي،  مراکز و هاکافه

، عمومي( ونقلحمل و سواریدوچرخه رفتن،راه) چندگانه ونقلحملها، آرایشگاه
 عمومي هایمیدانها و پارک

(Leyden et al., 2011: 

871) 

 ,Helliwell & Putnam) کنسرت، هایسالن ها،موزه تئاتر، مانند) خدمات و تفریحي امكانات به آسان دسترسي 2004هیل ول و 

                                                                                                                                                                          
1. lenard  

2. Jacobs 

3. Oldenburg 



 1400 پاییز ،3رة شما ،9 دورة ، ریزي شهريبرنامه يفیااجغر يهاهشپژو   772

 (1441: 2004 (غیره و هاکتابخانه و هافروشگاه ها،مغازه ورزشي، امكانات ها،پارک پوتنام

 جذاب هایخیابان 1995 1جان لنگ
: 1391 )زاهدزاهداني و عزیزی،

85) 

 (Duncan, 2010: 166) ورزشي آموزشي، تفریحي، امكانات به دسترسي - نظریه نیازها
 (7: 1391 )خلیلي و همكاران، فضاهای گذران اوقات فراغت و فضای سبز 1977 2بندورا

 

شده بیشتر عوامل و متغیرهایي مانند مطرحهای ای از نظریهطور کلي دستهبه شد، طور که پیشتر نیز اشارههمان

کننده و اثرگذار در احساس نشاط تبیینعنوان عوامل بهطراحي و رنگ و غیره را نحوۀ ونقل، معماری، مسكن، حمل

عنوان عوامل محیط کالبدی درنظر بهاند که با توجه به تمرکز این متغیرها روی مسائل کالبدی، شهروندان در نظر گرفته

کردن، فضاهای گذران اوقات فراغت زشورهای دیگر نیز متغیرها و عوامل دیگر مانند اند. در برخي نظریهگرفته شده

توجه به اینكه این عوامل  اند که باگرفته شدهر نشاط درنظ ۀکنندعنوان عوامل تبیینمانند سینما و سالن تئاتر و غیره به

ها ذکر است که این نظریه شایان. اندمحسوب شده های گذران اوقات فراغت تأکید دارند، محیط فراغتيبیشتر به فعالیت

پرسشنامۀ های ساخته هستند و نگارندگان در طرح گویهپرسشنامۀ محققهای نظری برای استخراج گویه پشتوانۀعنوان به

که شرح آن  اندبهره گرفته ها و همچنین دیدگاه کارشناسان بومي شهر اهوازاز این نظریهصورت ترکیبي بهساخته محقق

شهروندان  نشاط احساس در مؤثر فراغتي و کالبدی متغیرهای نظری مدل 3در شكل  شناسي آمده است.در بخش روش

 نشان داده شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
1. John Lang 

2. Bandura 

عوامل و متغیرهای کالبدی و 
فراغتي مؤثر بر احساس نشاط 

 شهروندان

فلوریدا دیدگاه  

اولدنبورگ دیدگاه  

 پوتنام و ول هیل

 دیدگاه فلوریدا

 جیكویز دیدگاه

 مونتگمری 

 نظریه نیازهای انساني جان لنگ 

 و حمل مسكن، بهداشت، مدارس،)خدمات اساسي
 معماری فیزیكي، عمومي(، زیبایي نقل

 محیط کالبدی

 باز فرهنگي،  فضاهای های فضاها و فعالیت

  تفریحي و ورزشي امكانات

 اولدنبورگ
محلي،  هایاجتماعي، رستوران مراکز و ها کافه

 پارک

 محیط فراغتي

 دیدگاه مونتگمری

 آمدن هم و گرد مردم تماشای فضاهای دیدگاه لنارد
 هایعرصه در شدن اجتماعي فرصت و غیررسمي

 عمومي

 ها محیط متغیرها نظریه اخذ متغیر

 تلویزیون و اینترنت، فضای سبز و پارک

 ها و رنگ ساختمانراه، حمل و نقل، طراحي  پیاده

 جوش، فضاهای و جنب پر رو جذاب، پیاده خیابان
 شهروندان برای کننده دعوت و مكث

 نقل و سواری، حمل مسیر دوچرخه پیاده راه،
و ... غذایي مواد هایعمومي، فروشگاه  

 ... و ورزش ،پارک کنسرت، سالن ها،موزه تئاتر،

 بندورا
 سبز فضای و فراغت اوقات گذران فضاهای
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 مؤثر در احساس نشاط شهروندان کالبدي و فراغتی نظري متغیرهاي مدل .3 شکل

 هاي پژوهشیافته: منبع

 پژوهش روش

 گردآوری، مطالعه بخش توصیفي ترینمهم .است« اکتشافي-توصیفي» شناسيروش لحاظبهکاربردی و  پژوهش حاضر

 از نشاط کنندۀتبیینو  کلیدی متغیرهای راستا، این در ای است.اسنادی و کتابخانه روش هب نشاط کنندۀتبیین متغیرهای

 نحوۀ دربارۀ فرد نگرش و داوری با چگونگي که نشاط نجا. از آشد گردآوری و استخراج موضوع به مربوط پیشینۀ و منابع

 بر که است مثبت عواطف و احساسات تجربۀ و فرد شخصي ادراکات از متأثر داوری نوع این ش مرتبط وازندگي گذران

برای . شودميجغرافیای رفتاری بحث حیطۀ موضوع نشاط در  ،گذاردمي اثر او گیریتصمیم و قضاوت تبیین، سبک

 جغرافیای حیطۀ در نشاط اینكه موضوع به توجه باهای مختلفي وجود دارد و سنجش مباحث ذهني رویكردها و روش

ابزار مورداستفاده در این پژوهش،  بنابراین؛ است پرسشنامه از استفاده اطالعات به دستیابي اصلي ابزار است، رفتاری

 ساختهپرسشنامۀ محققو ( 4 )جدول 1آکسفورد ياستاندارد شادکام ایگویه 29ۀ پرسشنامشامل  شدههای آزمونپرسشنامه

 است.  (5 )جدول

 استاندارد شادکامی آکسفوردپرسشنامۀ هاي گویه. 4 جدول

 هاگویه پرسشنامه

 شادکامي
 آکسفورد

 هایجنبه همۀ از .4. دارم روپیش امید از سرشار زندگي کنممي احساس. 3. هستم بینخوش آینده به .2 .العاده خوشحالمفوقمن . 1
ام های زندگيکنم بر تمام جنبهاحساس مي .6. است بخشرضایت نهایتبي امزندگي کنممي احساس .5. هستم راضي کامالً امزندگي

راحتي به .10. به مردم و اطرافیانم عالقه دارم. 9. ام هستمعاشق زندگي .8. کنماز آنچه هستم شدیداً احساس رضایت مي. 7. کنترل دارم
. 13 .خواب و استراحت کافي و مناسب دارم. 12. توانم هر کاری را به عهده بگیرمميکنم احساس مي. 11. توانم هر تصمیمي بگیرممي

 کنم از لحاظ ذهني کامالًاحساس مي. 15. کنددنیا برایم زیبا و قشنگ جلوه مي. 14. کنم سرشار از نیرو و توانایي هستماحساس مي
بیشتر  .18. ورزمها عشق ميو به آن دارم ران احساس صمیمیتدیگبا  .17. کنماحساس سالمتي و تندرستي مي .16. هوشیارم

اختصاص  ،خواهمتوانم وقتم را برای هر کاری که ميمي .20. همیشه دارای شور و شوق هستم .19. هستندخوب من گذشتۀ های خاطره
همیشه احساس  .24. ام پر از معنا و هدف استزندگي .23. گذارمبر دیگران اثر خوبي مي .22. برماز بودن با دیگران لذت مي .21. بدهم

همیشه در حال  .27. عالي است يکنم دنیا جایفكر مي. 26. امخواستم، انجام دادهکه ميکارهایي همۀ  .25. کنمتعهد و فعالیت مي
 .استن همه چیز جالب به نظر م .29. جذاب هستم .28. خوشحالي و خندیدن هستم

 (294: 1386) پور و آگاه هریسمنبع: علی

 

 اولمرحلۀ در ناسب با شرایط بومي و محلي شهر اهواز، تهای مساخته و تعیین گویهپرسشنامۀ محققبرای تدوین 

 استخراج موضوع به مربوط پیشینۀ و منابع از ویژه متغیرهای کالبدی و فراغتي()به نشاط کنندۀتبیینو  کلیدی متغیرهای

                                                                                                                                                                          
 هایپژوهش در پرسشنامه این پایایي. آوردند دستبه آزمودني 1347 با را 90/0 آلفای ضریب و کردند تهیه 1989 سال  در لو و آرگایل را پرسشنامه این. 1

 براساس را نشاط سنجش توانایي پرسشنامه این دهدنشان مي پرسشنامه این صوری پایایي بررسي. است شده تأیید گرفته، انجام تاکنون که متعددی
 . است شده استفاده پرسشنامه این از اهواز شهروندان نشاط سطح سنجش برای راستا این در. دارد ایران در آن هایمؤلفه
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 متخصصان را افرادی و کارشناسان .شدپژوهش بررسي  کارشناسان وسیلۀبه هدفمند دلفي به روش سپس و گردآوری و

 موضوع با ارتباط در که دهندمي تشكیلغیره امور شهری در اهواز و  ها وشهرداری کارشناسان دانشگاه، اندااست شامل

 دارا را الزم تخصص و دانش( اهواز شهر) موردی نمونۀ با ارتباط در مصداقي لحاظبه هم و نظری لحاظبه هم ،پژوهش

  .اندبوده

 سپس و کارشناسان نظرات آوریبرای جمع دلفي روش در این پژوهش از ،تر اشاره شدطور که پیشهمان

 ترینمهم»: از استعبارت  شد، مطرح باز صورتبه که اول دور سؤال استفاده شد. آنان مورداجماع بندی معیارهایاولویت

 نام مورد را پنج حداقل چیست؟ شما دید ها و عوامل کالبدی و فراغتي اثرگذار در احساس نشاط شهروندان ازشاخص

 شده مطرح ،اثرگذار در نشاط شهروندان کالبدی و فراغتي ها و عواملشاخص از کاملي فهرست دوم، دور در« .ببرید

 و ارائه پژوهش استخراج شده بود،پیشینۀ ها و عواملي که از مباني نظری و گروه کارشناسان و همچنین شاخص سیلۀوبه

 از دور این در. شد پرداخته دور اول نتایج اجمالي تحلیل و تجزیه به فراواني، مانند درصد هایيآماره از استفاده با

 مجدد آمده تشریح کنند و به بررسيدستبه ها و عواملشاخص با خود را مخالفت یاموافقت  که شد پاسخگویان پرسیده

 سوم دور در . سپسشد اقدام اجماع( )درصد ها و عواملشاخص تأیید فراواني به توجه با نهایي تأیید و تدوین حذف، و

 بندیدسته ،است دوم و اول تحلیل دورهای و بررسي ماحصل که متخصصان موردتوافق گروه مهم و ها و عواملشاخص

 .شدو تعیین 

 مشابه تجربي هایپژوهش دستاوردهای و نظری مطالعات نتایج ترکیب از استفاده با پرسشنامه اولیۀ طرح که آنجا از

 ،شد استخراج دلفي روش چارچوب در مشخصاً و کارشناسان و متخصصان پانل نظر اجماع با نهایي طرح سپس و تهیه

 در آن پایایي همچنین. است الزم روایي و اعتبار متضمن متخصصان، ییدأت بعد از هم و تحقیقاتي سوابق بعد از هم

 و ندشد اصالح دارمسئله و مبهم متغیرهای و هاپرسش .شد سنجش 1کرونباخ آلفای وسیلۀبه و آزمونپیش مرحلۀ

 توانمي بنابراین ؛دست آمدبه 7/0 باالی اغلب پرسشنامه ابعاد از هریک برای کرونباخ آلفای آزمون نهایي نتایج ،درنهایت

 مطالعات نتایج ترکیب براساس ساختهمحققپرسشنامۀ های گویه 5 در جدول .است برخوردار قبوليقابل پایایي از گفت

 نشان داده شده است.  کارشناسان پژوهش نظر و نظری

 

  ساختهمحقق پرسشنامۀ هايگویه .5 جدول

                                                                                                                                                                          
1. Cronbach’s alpha 
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های ناتوان( در تقویت احساس ارزشمندی و عزت نفس سازی، شیب، مطلوبیت برای گروهروها )از نظر عرض، کفها و پیادهوضعیت خیابان. 1
تقویت حس لذت، صمیمیت و موجب ها( رو)مانند مسیر پیاده فضاهایي برای نشستن و تماشا در فضاهای شهریوجود  .2 من اثر داشته است.

سواری همراه با مناظر جذاب و دیدني ها( و دوچرخهراه)پیاده رویوجود فضاهای مناسب برای پیاده .3 تعامل من با دیگر شهروندان شده است.
ها و آثار هنری و تزییني( در ها )مانند نیمكت، آبنماها، مجسمهوجود مبلمان .4 راحتي و آرامش ذهني من اثر داشته است.بر احساس تندرستي، 

وجود امكانات ورزشي)باشگاه  .5 انگیزی و داشتن کیفیت مناسب روحي در من شده است.تقویت حس زیبایي، خاطرهسبب فضاهای شهری، 
ها در کارگیری مناسب رنگزیبایي و به. 6. اثر گذاشته استام حل سكونتم در تقویت احساس سالمتي و شادابي( در مغیره ورزشي، استخر و

ها، نمادها و اصول توجه به ارزش .7 تقویت حس زیبایي، لذت و هیجان مثبت در من شده است.موجب ( غیره ها و)ساختمان طراحي شهری
ها و روشنایي مناسب و نورپردازی در خیابان. 8داشتن زندگي بامعنا و تقویت حس هویت من شده است. موجب بومي در طراحي شهری 

وجود و تنوع فضاهای عمومي شهری متناسب با سن  .9 بر احساس لذت و آزادی من در محیط محله و شهر اثر گذاشته است.فضاهای عمومي 
( در غیره )اتوبوس و تاکسي و ونقل عموميمطلوبیت، دسترسي و تنوع حمل .10ام شده است. تقویت حس عزت نفس و شكوفایي سببمن، 

( غیره) از نظر تعداد اتاق، اندازه، داشتن حیاط و  وضعیت و کیفیت منزل من .11 ام اثر گذاشته است.محل زندگي من بر احساس لذت و شادابي
ها و خدمات زندگي روزمره( در محل )مغازه دسترسي آسان به مراکز خرید .12 در تقویت حس آرامش، لذت و عزت نفسم اثر داشته است.

ای آموزشي در محل زندگي من هدسترسي مناسب به خدمات و مكان .13 زندگي من در تقویت حس خشنودی و مسرت من اثر گذاشته است.
دسترسي مناسب به . 14 ام اثر داشته است.های اجتماعيهای شخصي مانند کارآمدی، استقالل و همچنین مهارتدر تقویت و شكوفایي توانایي

در محل زندگي من فضاهای  .15 ام اثر داشته است.( بر سالمتي و احساس شادابيغیره امكانات بهداشتي مانند )داروخانه،کلینیک،پزشک و
 کافي و مناسب وجود دارد.اندازۀ بازی برای شادی و فعالیت مستقالنه کودکان و نوجوانان به 
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وجود  .2 ام در تقویت احساس لذت و آرامش من اثر داشته است.ها و باغ( در محل زندگي)مانند پارک وجود و دسترسي به فضاهای سبز .1
های ورزشي و استفاده از انجام فعالیت .3 من شده است. تقویت احساس صمیمیت و خوشحاليموجب فضاهایي برای مالقات و دیدار دوستانه 

 ها وهانگیز )مانند سینما، تئاتر، موزوجود فضاهای خاطره .4 ام اثر داشته است.لوازم و مبلمان ورزشي بر افزایش انرژی و احساس لذت و شادابي
ها، سالن کنسرت موسیقي( بر ها، نمایشگاه)مانند کتابخانه وجود فضاهای فرهنگي .5 ( بر احساس لذت و نشاط من اثر گذاشته است.غیره

 .7 شهربازی بر احساس هیجان، لذت و شادابي من اثر گذاشته است.نظیر وجود فضاهایي . 6 احساس لذت و نشاط من اثر گذاشته است.
 .8 ام اثر داشته است.بر احساس لذت و شادابيغیره(  ، نمایش خیاباني، اجرای موسیقي زنده و)جشن ها در فضای آزادو جشن برگزاری مراسم

ه مسافرت و گشتن ب .9 ام اثر گذاشته است.در احساس راحتي و آرامش ذهني غیرهو زیارت اماکن متبرکه و  وجود فضاهای مذهبي مانند مساجد
دادن به موسیقي بر احساس آرامش، لذت گوش. 10 شدن من اثر داشته است.سرحالهمراه خانواده و دوستان بر تقویت انرژی، احساس لذت و 

 استفاده از موبایل،. 12 ام اثر داشته است.( بر احساس آرامش، لذت و شادابيغیره مطالعه )روزنامه، کتاب و .11 ام اثر داشته است.و شادابي
های اجتماعي استفاده از اینترنت و شبكه. 13 ام اثر داشته است.ای در سرگرمي، خندیدن و تقویت احساس شادابيهای ماهوارهتلویزیون و شبكه

 ام اثر داشته است.( در سرگرمي، خندیدن و تقویت احساس شادابيغیره مجازی )مانند واتساپ و تلگرام و

 

سال به باال است که  15سني محدودۀ آماری پژوهش نیز شامل شهروندان شهر اهواز )اعم از زن و مرد( در جامعۀ 

 درنهایت ،مطالعات انجام همچنین و سنجش سهولت برای ولي ،اهواز است نفر از کل جمعیت شهر 887،280رابر با ب

 .شد مطالعه پژوهش هدف ۀجامع عنوانبه هاآن جمعیت و انتخاب های موردینمونه عنوانبه اهواز شهر از محله شش

 انسیبرآورد وارشیدرصد و پ 95 نانیبا سطح اطم ،1آماری و براساس فرمول کوکرانجامعۀ حجم نمونه نیز متناسب با 

 کل از موردمطالعه یهاهمحل حجم جمعیت نسبت به که شدبرآورد  نفر 385درصد  5مطلوب  يدرصد و دقت احتمال 25

 تخصیص برحسب شدهبندیطبقهروش  در این پژوهش، گیریروش نمونهشد.  محله محاسبه هر برای هدف جامعه

 موردبررسي هایهمحل گسترۀ امكان تمامي حد تا که است نحوی به هاتكمیل پرسشنامه و است نسبي ایطبقه نسبي یا

  .شود داده پوشش مستقیم ۀمراجع و حضوری شیوۀ به

های آماری مختلفي از جمله از روش SPSSافزار آمده در محیط نرمدستها و اطالعات بهتحلیل دادهمنظور به

                                                                                                                                                                          
1. Cochran Formula 
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رگرسیون وزني جغرافیایي و  همسایه تریننزدیک های)چاو( و روش لیمر F، آزمون  1راههیکو تحلیل واریانس  میانگین

 بهره گرفته شده است. GISافزار نرم در محیط

 :اصلي این مدل به صورت زیر است ۀجوهر .رگرسیون عمومي است ،یافتهگسترشمدل رگرسوین وزني جغرافیایي 
 

                                    (1رابطۀ )
 

است  i ۀدر هر نطق  (U,V) تابع پیوسته از i,Vi(UI ( دهد.امین نقطه را در فضا نشان ميiمختصات  U)i, Vi( در آن، که

k ای های منطقهشده پارامترهای دادهداده ۀمجموعست. برای ا خطا ءجز iو  i ۀنقطتوضیحي در  یمتغیرها Ip,...X1iX و

(U,V) هایوزن .شودبا استفاده از مراحل حداقل مربعات تخمین زده مي w برای  ,…… n1,2j=   در هر موقعیت, i(U

)iV ای از فواصل بین نقاط تابع پیوستهi آیددست ميبهای و دیگر نقاط داده. 
 

 

 ( 2)رابطۀ 

 

 :زیر حاصل شده استرابطۀ هر سطر از  .ای استهای منطقهاین ماتریس پارامتر
 

                                                                                                                          (3) رابطۀ

 

 w(i) متغییر وابسته  Yهای مستقل، ماتریس متغییر Xهای ماتریس سطر ۀدهندنشان i=1,2,…… nطوری که به

 :استصورت زیر بهوزن فضایي  n×nماتریس 

 

 

 

 ( 4ۀ )رابط

 

 

باید برای هر  w(i)رو زدن در این رابطه تخمین حداقل مربعات است، اما ماتریس وزني ثابت نیست. از اینتخمین

دارای وزن  iای نزدیک به دهد. نقاط دادهرا نشان مي iداده در موقعیت نقطۀ از هر  تقریبيwij  .محاسبه شود iنقطۀ 

ترین، تابع متداول .کردني استتعریفتر است. توابع وزني متفاوتي رنسبت به نقاط دو β(i)  هایپارامتربیشتری در تخمین 

 کرنل، گاوسي و تابع وزني است.

. شودمي شناسانده نیز لیمر F یا مقید F عنوان با گاهي دلیل همین بهو  است Fآمارۀ آزمون چاو،  انجام آمارۀ

                                                                                                                                                                          
1. One-Way ANOVA 
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یكدیگر  ها باگروه بین رگرسیون ضرایب که شودمي حاصل نتیجه این ،باشداز نظر آماری معنادار  F آزمون درصورتي که

خط  یک گروه هر برای باید بلكه شود، محاسبه ترکیبي صورتبهها گروه رگرسیون خط نباید و دارد ساختاری تفاوت

مبنای  که است متغیری برای گرتعدیل اثر وجود بر دلیليچاو  آزمون معناداربودن حقیقت در. شود برآورد مجزا رگرسیون

 فرمول آزمون به صورت زیر است: .است شده گروه چند به جامعه کل تفكیک و بندیتقسیم
 

=[( RSS combined-∑Rssj)/ -∑Rssj]*( ∑nj-jk-j)/ [(j-1) (k+1)]                                              )5( رابطۀ  
 

 combinedRSS  : بندی و تقسیم(گروهمشاهدات )بدون  ۀکلیمانده باقيمجموع مجذورات 

j: هاگروه تعداد  

j مجموع مجذورات باقیمانده تا گروه :∑Rssj 

 K: (مستقل) بینپیش متغیرهای تعداد 

 𝐹((𝑗−1)(𝑘+1)),(∑𝑛𝑗−𝑗𝑘−𝑗)بحراني:  مقدار محاسبۀ فرمول

( و 1395آخرین مستندات )سرشماری نفوس و مسكن سال  براساس است که اهواز شهرقلمرو مكاني پژوهش حاضر 

 ریزی شهرداری اهواز،)معاونت برنامهاست محله  124ناحیه و  34شهری، منطقۀ  8بندی شهرداری، دارای آخرین منطقه

 انتخاب عنوان نمونهبه محله شش؛ بنابراین است شده استفاده تطبیقي تحلیل روش از جغرافیایي تحلیل برای(. 6: 1396

آمده در طرح جامع عملبهبندی سطحقشربندی و  مطالعۀبه هدف،  یهاانتخاب محله یبرا پژوهش نیدر ا. است شده

 ریز 20بخش،  4در  يمكان یهاشاخص. در این طرح با بررسي شداستناد  -1397عرصۀ مهندسین مشاور –شهر اهواز 

  اند.هشد یبندسطحشهر اهواز  هایهمحل( 6شاخص )جدول  46بخش و 

 

 

 

 اهواز شهر هايهمحل بنديسطح مکانی هايشاخص .6 جدول

 هاها و شاخصسنجه بخشریز بخش

 يشناستیجمع
اشتغال و بیكاری، وضعیت زناشویي، 

 سواد
میزان اشتغال زنان، میزان اشتغال مردان، میزان بیكاری مردان، میزان بیكاری زنان 

 و غیره

 کیفیت زندگي

به محل سكونت، الگوی  خاطرتعلق
ی هابیآسگذران اوقات فراغت، 

 اجتماعي، امنیت اجتماعي

سكونت، رضایت از محل سكونت، تمایل به سكونت فرزندان در محله، نوع  مدت
فعالیت در زمان فراغت، خدمات گذران اوقات فراغت در محله، ترجیح به گذران 

ی شهر، درگیری، سرقت، فحشا، هامحلهاوقات فراغت در محله نسبت به سایر 
 محله در ناامن هایمكان امنیتي، هایارگان وجود امنیت، احساس اعتیاد، میزان

 قشربندی اجتماعي
ماهیانه، منزلت شغلي، تحصیالت، درآمد 
 مسكن

تفكیک جنس، بهسطح سواد  ماهیانه، نوع گروه شغلي، میزانهزینۀ  ،درآمد ماهیانه
 نوع مالكیت مسكوني، خانوار در واحد مسكوني، نفر در واحد مسكوني

ي طیمحستیز مسائل
 و کالبدی

آلودگي صوتي و بصری، دفع فاضالب و 
های سطحي، خدمات آموزشي، آب

خدمات تفریحي و فرهنگي، خدمات 
عمومي،  ونقلحملدرماني و بهداشتي، 

های مزاحم، ی با کاربریهمجوارآلودگي صوتي و  ازنظرها ناسازگاری کاربری
کالبدی،  نظر از هایاربرکها، سازگاری و ناسازگاری آشفتگي فضایي نمای کاربری

 يآموزشسطحي، میزان کاربری  یهاآبفاضالب و علت بهبار آلودگي محیطي 
جمعیت، سینما، تئاتر، مراکز کانون پرورش  برحسبغیره( مهدکودک، دبستان و )



 1400 پاییز ،3رة شما ،9 دورة ، ریزي شهريبرنامه يفیااجغر يهاهشپژو   778

، تاکسي اتوبوس ستگاهیا، غیره، بیمارستان، مطب، بهداری و غیره فكری کودکان و بنا و ساختمان
 و بنا زمین متیق ، جنس مصالح،بناهاقدمت بنا، کیفیت ، غیرهو 

 (1397) عرصه مشاور مهندسین: منبع

 

را بهتر به  1مكاني شهر اهواز ناهمگوني و مختلف سطوح ،محله براساس اهواز شهر هایمكان اینكه به توجه با

 ابتدا هدف، در هایمحله انتخاب برای. شد و بررسي موضوع موردمطالعه در سطح محله تحلیل گذارند،نمایش مي

 سطح کیفیت زندگيغیره(، )مانند اشتغال و بیكاری و  مكاني شامل جمعیت هایشاخص براساس اهواز شهر هایهمحل

 بندیسطحغیره(  )سطح تحصیالت، وضعیت مسكن و (، قشربندی اجتماعيغیره)الگوی گذران اوقات فراغت، امنیت و 

عامری و محلۀ  ،(یافتهیا توسعه 1 سطح هایهمحل نمایندۀ عنوانبه) شهرک نفت و کیانپارسمحلۀ  شش درنهایت و شد

 هایهمحل نمایندۀ عنوانبه)و کوی علوی  آب منبعمحلۀ  و( یا متوسط 2 سطح هایمحله نمایندۀ عنوانبه) گیت بوستان

 هایمحله عنوانبه آب منبع و کوی علوی محلۀ دو .شدند انتخاب مطالعه برای( پایین توسعۀسطح  یا 3 سطح

های شهرک نفت و گیت محله. شودمي شناخته شهری فرسودۀ محلۀ عنوانبه نیز عامری محلۀ و شهر نشینحاشیه

 هایهمحل سایر با شهری کیفیت باالی سطوح با نیز کیانپارس محلۀشده و طراحيهای ازپیشعنوان محلهبوستان نیز به

 و نشینهای مختلف اعم از حاشیهتنوع بافت ای بوده است کهگونهبهها( )مكان هاانتخاب محله .است متفاوت شهر

جغرافیایي و مناطق شهر گسترۀ ها توزیع و پراکندگي آنشود. همچنین شده و جدید را شامل ميطراحيفرسوده، از پیش 

گانه و تفاوت مكاني های ششمحلهها یا مكانبنابراین متغیر مكان در این پژوهش براساس ؛ دهداهواز را پوشش مي

  .است شده داده نشان موردمطالعه هایهمحل مشخصات 7 در جدولشود. های مكاني سنجیده ميها براساس شاخصآن

 

 

 

 موردمطالعه هايهمشخصات محل. 7 جدول

 سطح )هکتار( مساحت جمعیت منطقه محله
 1 498 6429 3 شهرک نفت

 1 407 46،762 2 انپارسیک
 2 72 713 4 بوستان تیگ

 2 37 4494 7 عامری
 3 117 27،991 7 آب منبع

 3 703 47،978 6 آبادشلنگ

 (1396)شهرداري اهواز توسعۀ ریزي و منبع: معاونت برنامه

 

 اثرگذار در نشاط کالبدي و فراغتیفضاهاي و  اقتصادي و اجتماعی هايجنبهاز  منتخبهاي محله معرفی
                                                                                                                                                                          

 مكاني هایشاخص براساس هامحله بندیسطح. 1
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کارکنان شرکت  زندگيمحل  سطح باالی زندگي و با هایهمحل ءاز لحاظ اجتماعي و اقتصادی جز شهرک نفتمحلۀ 

خیز مدیریت مهندسي و ساختمان شرکت ملي مناطق نفتوسیلۀ به. این شهرک که استخیز جنوب ملي مناطق نفت

این محله دارای  ،آفریناز نظر وجود فضاهای نشاطاست. ای طراحي ویژهدارای  ،ساخته شده استدر چندین فاز  جنوب

 محله مساحت کلاست که  ورزشي-فرهنگي کامل از فضاهای مجموعۀ رستوران و یک و فضاهای متنوعي از جمله کافه

 این .شودمي شامل را نفت شهرک محلۀ مساحت از درصد 12 درمجموع. دارد قرار مجموعه این دهيسرویس شعاع در

 سالن بانوان، و آقایان بدنسازی هایسالن بانوان، و آقایان استخرهای بانوان، و آقایان ۀچندمنظور هایسالن شامل مجتمع

نمایش و  سالن و وکلوپدیوی ،(غیره و نمایش و تئاتر کنسرت،)مراسم  تئاتر و تاالرآمفي سینما، هایسالن اسكواش،

 بانوان و و آقایان تنیس روباز هایزمین نفت، بزرگ ورزشگاه فوتبال، مدرسۀ چمن بازی، زمین همچنین. است کنفرانس

 وضعیت سبز فضای و گیاهي پوشش نظر این محله از .دارد وجود شهرک این در سواریدوچرخه پارک و مسیر چند

 این که دارد وجود نفت شهرکمحلۀ  در مجتمع شكل به رفاهي امكانات فضاهای نشاط و بیشتر بنابراین ؛دارد مطلوبي

 شهر هایبخش سایر با ارتباط و شهری فضاهای نشاط از بردنبهره برای شهرک خارج به وآمدرفت به ساکنان نیاز امر،

  سازد.مي برطرف را

 باسواد، جمعیت زمین، ارزش از نظر را سطح باالترین است که اهواز شهر هایهمحل کیانپارس یكي دیگر ازمحلۀ 

 رفاه از محله این ساکنان. دارد اهواز شهر هایهمحل بین در اجتماعي و اقتصادی وضعیت کالبدی، و شهری خدمات

 سایر انساکن خرید و تفریح مكان کیانپارسو  برخوردارند اهواز شهر دیگر هایهمحل در ساکن اقشار به نسبت بیشتری

آفریني از فضاهای نشاط ،کیانپارسمحلۀ در . است کرده زیادی کمک آن رونق به موضوع این .است اهواز شهر مناطق

رودخانۀ  ۀروی در حاشیپیادهسواری و دوچرخهکارون، فضای مناسب رودخانۀ حاشیۀ های جمله فضای سبز و پارک

ها، رستورانباغ جمله فضاهای تفریحي ازهای ورزشي، استخر، سینما هالل و همچنین کارون، مراکز و باشگاه

 و بزرگ هایباشگاه و ورزشي مراکز و( غیره و بیلیارد بولینگ،) بازی مراکز قبیل از تجهیزاتي با هامگامال ها،شاپکافي

 جاذب شهروندان در شهر اهواز تبدیل کرده است.های مجهز، این محله را به یكي از کانون

 سال دربرق است که  )کوی آب و برق( از لحاظ اجتماعي محل سكونت کارکنان سازمان آب و بوستان گیتمحلۀ 

 ،مجموعه این. است دهش احداث( غیره و باغشهر) نوین شهرسازی هایایده از متأثر و انگلیسي شرکتي وسیلۀبه 1353

 سه صورتبه ویالیي هایخانه احداث بر مجموعه کلي طرح آپارتماني است. هایخانه و ویالیي هایخانه از ترکیبي

 آموزشي، هایکاربری دارای مجموعه این کاربری مسكوني، بر عالوه است. استوار تفریحي مرکزی هستۀ دور به رینگ

 سبز فضاهای پارک، مانند آفرینيفضاهای نشاط. غیره است و تفریحي-فرهنگي مذهبي، تجاری، تفریحي،-ورزشي

 توانندگیرند، ميمي قرار این محله ساکنان ۀاستفاد مورد که غیره و سالمت ایستگاه کودکان، بازی فضای محلي،

 ایجاد شهروندان اجتماعي تعامالت ایجاد تفریح، شادی و برای همسایگي، و محلي مقیاس در را دنجي عمومي هایمكان

 اند. فضاهایشده یابيمكان ویالیي و آپارتماني واحدهای میان مرز در نیز و ویالیي مسكوني واحدهای مرکز در و کنند

 بر عالوه که غیره باشگاه و و رستوران هتل، سینما، فروشگاه، آموزشي، تفریحي، ورزشي، فضاهای دیگر نیز مانند عمومي

 احاطه را ویالیي منازل که کوی اصلي خیابان حاشیۀدر  ،گیرندمي قرار نیز دیگر مراجعان استفادۀ مورد محله، این ساکنان
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 اند.شده یابيمكان ،است کرده

 از محلهاین بافت شود. های دارای بافت فرسوده در شهر اهواز شناخته ميعنوان یكي از محلهبهعامری نیز محلۀ 

از نظر وجود  .است 1کم نسبتاًسطح درآمد  ي بااقشار اجتماعو محل زندگي  استمتراکم و نامنظم  اریلحاظ مورفولوژی بس

حاشیۀ فضای سبز  ،کارونرودخانۀ با  محله نیادلیل همجواری این محله بسیار فقیر است و به ،آفرینفضاهای نشاط

عامری را محلۀ . بیشترین مساحت در شودواقع ميشهروندان این محله استفادۀ است که مورد  یباز یفضارودخانه تنها 

آفرین به خود اختصاص داده است و از نظر وجود فضاهای نشاط غیرهمعابر، بایر و مذهبي و  درصد( 46)کاربری مسكوني 

 اشگاه ورزشي که اخیراًو یک ب 2خانه( و رستوران)قهوه جز چندین کافههای رفاهي، تفریحي و ورزشي بهمانند کاربری

دلیل بافت سنتي و مذهبي این به) استآقایان  ویژۀ)براساس برداشت میداني نگارندگان( که آن هم  اندشده احداث

 .شودنميمحله(، فضاهای نشاط دیگری در این محله مشاهده 

 ،تیوسعت و جمع نظراز و هم قدمت  نظراز  است. این محله هم شهر اهواز نینشهیحاش هایهاز محل ،منبع آبمحلۀ 

آفرین در این از نظر وجود فضاهای نشاطکه در قلب شهر قرار دارد.  استاهواز  يرسمریغ اسكان یهامحله نیتراز بزرگ

گیرد و همچنین آقایان قرار مياستفادۀ کوچک، یک باشگاه ورزشي که بیشتر مورد کافۀ توان گفت وجود چند محله مي

ها و فضاهای ( از تنها کاربریآن را ندارندبانوان امكان استفاده از کم، دلیل امنیت ه)که ب پارک و فضای سبز کوهساران

 .استمهم در این محله  فراغتي و کالبدی

-طبقات پایین اجتماعينشین شهر اهواز و محل زندگي حاشیههای آباد( نیز از محلهشلنگ) کوی علویمحلۀ 

از وجود هرگونه  ،فروشي(مغازۀ فالفل) )قهوه خانه( و رستوران کوچک این محله جز چندین کافه اناست. ساکن اقتصادی

وضعیت  4 شكل در محروم هستند.غیره دیگر مانند فضاهای تفریحي، ورزشي، فضای سبز و  فراغتي و کالبدیفضای 

  .است شده داده نشان های موردمطالعهمحله در فراغتي و کالبدی ها و فضاهایکاربری پراکندگي

                                                                                                                                                                          
 .دارند قرار اهواز شهر در 3 سطح اقتصادی اجتماعي پایگاه در محله این ساکنان. 1

 تبدیل رستوران کافه و رستوران به و اندداده کاربری تغییر مسكوني مراکز از بسیاری اخیر، سال چند طي کارون رودخانۀ حاشیۀ فضای وجود دلیلبه. 2
 است. بانوان از بیش محله ساکن آقایان استفادۀ نیز استفاده درصورت و کنندمي استفاده مراکز این از کمتر محله این ساکنان رسدمي نظربه هرچند. اندشده

 .شودمي انجام مرد یک همراهي و با خانوادگي صورتبه امكان صورت در بانوان نیز مراجعۀ
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 (D ؛بوستان گیت (C ؛کیانپارس (B ؛نفت شهرک (A ،موردمطالعه هايمحله در فراغتی و کالبدي فضاهاي و هاکاربري .4 شکل

 علوي کوي( F ؛آب منبع( E ؛عامري

 نگارندگان: ترسیم

 

 است.  آمدههای موردمطالعه در محلهفراغتي  و کالبدیوضعیت فضاهای  8در جدول 
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 هاي موردمطالعهدر محله فراغتی و کالبديوضعیت فضاهاي . 8جدول 

فضاي 

 آفریننشاط
 محله

 دارد/

 ندارد
 نام تعداد

 کافه و رستوران

 نفت تشریفات نفت، سالن شهرک حزابیان، رستوران رستوران 3 * شهرک نفت

 لنج، کافه رستوران بازیل و.... نوونو، رستوران لـئـو، کافه رستوران کافه 63 * کیانپارس

 رستوران هتل بوستان 1 * گیت بوستان

 پارک و... رویال بابل، رستوران رستوران سید، ساحلي کافۀیوسف،  ۀخانقهوه 24 * عامری

20 علي، بستني هکافبنیامین،  سرایفالفل 3 * منبع آب  

 ...و شناشیل رستوران کربالیي، فالفل ،الروشه کافه علي، شاپکافي 12 * کوی علوی

 سینما

 نفت شهرک سینما 1 * شهرک نفت

 بعدیشش ، سینمای Soofia Likee، سینما حالل اهواز 3 * کیانپارس

 بوستان کوی اجتماعات تاالر و سینما 1 * گیت بوستان

 - - - عامری

 - - - منبع آب

 - - - کوی علوی

 تاالر مراسم
)کنسرت، تئاتر و 

 (غیره نمایش و

 NISOC آموزشي فرهنگي مجتمع نفت، تشریفات سالن 2 * شهرک نفت

 کیانپارس پذیرایي تاالر مهتاب، تاالر ،Hadi & Hoda Wedding Hall 3 * کیانپارس

 تئاترآمفي سالن 1 * گیت بوستان

 - - - عامری

 - - - منبع آب

 - - - کوی علوی

 باشگاه ورزشي

 نفت شهرک والیبال و چندمنظوره ، سالن(ع) رضا امام ورزشي فرهنگي مجموعۀ 2 * شهرک نفت

 اویسا و... باشگاه هومان، ورزشي آکادمي هیوا، ورزشي باشگاه رزمي، باشگاه 29 * کیانپارس

 بیلیارد سورنا، سالن بالپینت پنگ بوستان، باشگاهپینگو سالن تیراندازی و  بولینگ باشگاه 3 * گیت بوستان

 توانمند بدنسازی باشگاه 1 * عامری

 مهاجر باشگاه 1 * منبع آب

 - - - کوی علوی

 استخر

 آقایان استخر بانوان، استخر 2 * شهرک نفت

 جهان استخر راشا، استخر هالل، استخر مخابرات، استخر 4 * کیانپارس

 عباسپور شهید استخر 1 * گیت بوستان

 - - - عامری

 - - - منبع آب

 - - - کوی علوی

زمین بازی و 
 بازیخانه

 ....و اسكیت محوطۀ ،نفت شهرک تنیس زمین فوتبال، مصنوعي چمن زمین 5 * شهرک نفت

 ...و مخابرات فوتبال چمن زمین ،(کیدز هوم) کودک بازی خانۀ سرپوشیده، بازی زمین 8 * کیانپارس

 بازی خاکي زمین یاران، فوتبال مدرسۀ 2 * گیت بوستان

 - - - عامری

 - - - منبع آب

 - - - کوی علوی

مسیر 
 سواریدوچرخه

 سالمت پارک سواریدوچرخه مسیر 1 * شهرک نفت

 ساحلي پارک سواریدوچرخه مسیر 1 * کیانپارس

 سواریدوچرخه مسیر 1 * گیت بوستان

 - - - عامری
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فضاي 

 آفریننشاط
 محله

 دارد/

 ندارد
 نام تعداد

 - - - منبع آب

 - - - کوی علوی

فضای سبز و 
 پارک

 نفت شهرک نشاط پارک ،2 فاز پارک صفرپور، پارک سالمت، پارک 4 * شهرک نفت

 ...و رضا پارک مهر، پارک چوبي، پارک کیانپارس، ساحلي پارک دولت، پارک 9 * کیانپارس

 سبز فضای و بوستان 6 * گیت بوستان

 محسني مسعود شهید بوستان مهزیار، بوستان 2 * عامری

 کوهساران دریاچۀ و پارک 1 * آب منبع

 - - - علوی کوی

 پژوهشهاي یافتهمنبع: 

 

 هاي پژوهشیافته

  مرتبط با شادي و نشاط توزیع فضاهاي محیط کالبدي و فراغتیهاي منتخب از لحاظ تفاوت مکانی محله

 فضاهای توزیع لحاظ از منتخب هایمحله مكاني تفاوت وضعیت لؤاس به پاسخگویي این بخش از پژوهش در راستای

 موردمطالعه، هایهتر در بخش معرفي محلپیش. است گرفته صورت ،است چگونه مطالعه فراغتي و کالبدی محیط

 پراکندگي توزیع و چگونگي تحلیل بهدر این بخش . شدها بررسي از لحاظ فیزیكي و عیني در این محله وضعیت فضاها

 محیط در همسایه تریننزدیک روش از موردمطالعه هایمحله سطح درفراغتي مرتبط با نشاط  و ی کالبدیفضاها

کالبدی و  و فضاهای هاترین مجاورت، الگوی توزیع کاربریبراساس روش نزدیکاستفاده شده است.  GIS افزارنرم

 های شهرک نفت، کیانپارس و گیت بوستان،محلهسطح در که  بیانگر آن استموردمطالعه های محله در فراغتي

 برخي تمرکز و تجمع به این معنا که .ای توزیع شده استبراساس الگوی خوشه فراغتي و کالبدیو فضاهای  هاکاربری

 منبع های عامری و. در سطح محلهاست دیگر هایمكان از بیشتر مكان یک در فراغتي و کالبدیو فضاهای  هاکاربری

 فراغتي و کالبدی فضاهای کم تعداد همین توزیع الگوی ،است محدود فراغتي و کالبدی فضاهای تعداد اگرچه نیز آب

 رستوران و( خانهقهوه) کافه مانند فراغتي و کالبدی فضاهای فقط علوی کوی محلۀ سطح در. است پراکنده صورتبه

 ؛اندشده توزیع تصادفي صورتبه محله این سطح در و ندکنمي پیروی خاصي نظم از نیز فضاها این توزیع که دارد دوجو

 روش نتایج و خروجي. است نگرفته صورت ریزیبرنامه براساس و منطقي فضاها این توزیع محله، این سطح در رواین از

 .است مطلب این ۀکنندبیان 5 شكل قالب در GIS افزارنرم در همسایه تریننزدیک
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 ؛فراغتی و کالبديتوزیع فضاهاي  هاي منتخب از نظروضعیت محله. 5 شکل

A) ؛نفت شهرک B) ؛ کیانپارسC )؛ گیت بوستانD )؛ عامريE )؛منبع آب F )کوي علوي 

 نگارندگان: ترسیم
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دهد های موردمطالعه نشان ميدر سطح محله فراغتي و کالبدیتحلیل الگوهای توزیع فضاهای مقایسه و طورکلي به

محور های موردمطالعه یک الگوی عدالتدر بین محله مرتبط با شادی و نشاط فراغتي و کالبدیالگوی توزیع فضاهای 

از نظر  ،ای هستندها مانند شهرک نفت، کیانپارس و گیت بوستان اگرچه دارای الگوی توزیع خوشهنیست و برخي محله

های عامری، منبع آب و لهتری نسبت به محدر سطح محله از وضعیت مناسب فراغتي و کالبدی تمرکز و تجمع فضاهای

های عامری، منبع آب و کوی علوی از نظر وجود فضاهای این درحالي است که محله. برخوردار هستند کوی علوی

 فقیر و الگوی توزیع نامناسبي دارند. ، فراغتي و کالبدی

 

  منتخب هايمحله در شهروندان نشاط در فراغتی محیط و کالبدي محیط اثرگذاري عوامل

 نشاط در فراغتي محیط و کالبدی محیط عوامل اثرگذاری میزان لؤاس به پاسخگویي راستای در پژوهش از بخش این

 محیط و کالبدی محیط ،هدف این به دستیابي برای .است گرفته صورت ،است چگونه منتخب هایمحله در شهروندان

یر وابسته درنظر گرفته عنوان متغبه ،موردمطالعه هایهمحل در شهروندان نشاط سطح و مستقل متغیر عنوانبه فراغتي

نشاط شهروندان در وابستۀ شده است. برای تحلیل میزان اثرگذاری متغیرهای مستقل محیط کالبدی و فراغتي بر متغیر 

  از رگرسیون وزني جغرافیایي استفاده شده است. ،موردمطالعه هایهمحل

راهه و موردمطالعه از تحلیل واریانس یک هایهشهروندان در بین محل 1بررسي و تحلیل اختالف سطح نشاطمنظور به

 99بنابراین معناداربودن آن را در سطح ؛ دست آمده استبهداری صفر اسطح معن ،9 جدول مطابقشد.  استفاده آزمون شفه

 مورد مطالعه از نظر سطح نشاط متفاوت هستند.  هایهکند. به این معنا که شهروندان در محلتأیید ميدرصد 

 

 موردمطالعه  هايهتحلیل واریانس تفاوت سطح نشاط در بین محل .9 جدول

 متغیر - جمع مجذورات آزاديدرجۀ  میانگین مجذورات F داريمعنی

000/0  425/194 

958/40115 5 788/200579  گروهيدرون 

573/78199 379 331/206 نشاطسطح   گروهيبین 

- 384 361/278779  کل 

 هاي پژوهشمنبع: یافته
 

 توان شناسایيطبقه را ميچهار  لحاظ سطح نشاط،به(، 10 )جدول موردمطالعه هایهتطبیقي محلمقایسۀ براساس 

محلۀ دوم، طبقۀ در  971/56با امتیاز  آب منبعمحلۀ اول، طبقۀ در  000/43 علوی با امتیاز کویمحلۀ نظر  این . ازکرد

قرار گرفته چهارم طبقۀ گیت بوستان، کیانپارس و شهرک نفت در  هایهسوم و محلطبقۀ در  800/72عامری با امتیاز 

های کوی علوی ویژه در محلهبه ؛استموردمطالعه از لحاظ سطح نشاط  هایهتفاوت بین محل ۀدهندنشاناین امر  است.

لحاظ برخورداری از امكانات و خدمات شهری( که سطح نشاط بهنشین و محروم های حاشیهعنوان محلهبهو منبع آب )

های شهرک نفت، کیانپارس و اند و در این میان سطح نشاط محلهتر ابراز کردههای دیگر پایینخود را نسبت به محله

 دیگر بوده است. محلۀ گیت بوستان بیشتر از سه 
                                                                                                                                                                          

 امتیاز مجموع عنوانبه شهروندان نشاط سطح اینجا در. شد معرفي آکسفورد شادکامي پرسشنامۀ گانۀ29 هایگویه پژوهش، شناسيروش بخش در. 1
 . است زیاد( )خیلي 5 امتیاز تا کم( )خیلي 1 از تایيپنج طیف براساس هاگویه امتیاز. است شده گرفته درنظر گانه29 هایگویه
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 اساس سطح نشاطرموردمطالعه در شهر اهواز ب هایهبندی محلطبقه. 10 جدول

 تعداد نمونه محله
 05/0 داری طبقات در سطح آلفامعنی

1 2 3 4 

    000/43 125 کوی علوی

   971/56  70 منبع آب

  800/72   25 عامری

 900/92    20 گیت بوستان

 887/93    115 کیانپارس

 700/96    30 شهرک نفت

 928/0 000/1 000/1 000/1 - داریمعنی

 پژوهش هايیافته: منبع
 

های موردمطالعه به بررسي و در محلهساخته محققپرسشنامۀ های حاصل از دادهمیانگین در ادامه با استفاده از 

در احساس نشاط شهروندان  (کالبدی و فراغتي)فضاهای  های محیط کالبدی و محیط فراغتيمؤلفه هریک ازتحلیل 

ای لیكرت از خیلي درجهپنجبراساس طیف  ساختهسؤاالت پرسشنامۀ محقق هبا توجه به اینكه پاسخ بپرداخته شده است. 

محیط کالبدی ها درنظر گرفته شده است. نظری پاسخ میانۀعنوان به 3عدد  ،( بوده است5 )عدد زیاد( تا خیلي 1 )عدد کم

 شهری، زیبایي فضاهای در تماشا و نشستن برای فضاهایي روها، وجودپیاده و هاخیابان هایي مانند وضعیتبراساس مؤلفه

 طراحي در بومي اصول و نمادها ها،ارزش به توجه، (رهیغ و هاساختمان) شهری طراحي در هارنگ مناسب کارگیریبه و

 عمومي ونقلحمل تنوع و دسترسي مطلوبیت، عمومي، فضاهای و هاخیابان در نورپردازی و مناسب شهری، روشنایي

 سنجیده امثال آن و( غیره و حیاط داشتن اندازه، اتاق، تعداد نظر از) منزل کیفیت و ، وضعیت(و مترو تاکسي و اتوبوس)

 وجود میانگین اختالف گانهشش هایمحله بین کالبدی محیط هایمؤلفه همۀ لحاظ از ،11 جدول براساس. است شده

ها سطح نشاط آن در بیشتری نقش کالبدی محیط هایمؤلفه ،نفت شهرک ۀمحل شهروندان نظر از کهطوریبه ؛دارد

های محیط مؤلفه ،های منبع آب و کوی علویداشته است. این در حالي است که در محلههای دیگر نسبت به محله

 . ردنشاط آنان دا احساسرا در نقش کالبدی کمترین 
 

 هاي موردمطالعهنشاط شهروندان محلهاحساس ( در غیره ونقل، طراحی وحمل) هاي محیط کالبديمؤلفهامتیاز  میانگین. 11 جدول

 محیط کالبديهاي مؤلفه

ت
 نف

ک
هر

ش
 

س
ار

انپ
کی

 

ن
ستا

بو
 

ي
مر

عا
ب 

ع آ
منب

ي 
لو

 ع
ي

کو
 

68/2 73/2 روهاها و پیادهوضعیت خیابان  7/2  1/2  2 5/1  

88/2 9/3 فضاهای شهری در تماشا و نشستن برای فضاهایي وجود  7/2  2/2  1/2  3/1  

8/2 03/3 سواریها( و دوچرخهراه)پیاده رویوجود فضاهای مناسب برای پیاده  8/2  2/2  2 2/1  

01/3 05/3 ها و آثار هنری و تزییني(آبنماها، مجسمه نیمكت، )مانند مبلمان وجود  7/2  08/2  01/2  3/1  

19/3 23/3 (غیره )باشگاه ورزشي، استخر و وجود امكانات ورزشي  2/3  8/2  2/2  1 

7/2 8/2 (غیره ها و)ساختمان در طراحي شهری هارنگ مناسب کارگیریبهزیبایي و   8/2  3/2  1/2  1/1  

8/2 7/2 ها، نمادها و اصول بومي در طراحي شهریتوجه به ارزش  7/2  1/2  2 2/1  

1/3 8/3 ها و فضاهای عموميابانیخدر  ینورپردازروشنایي مناسب و   3/3  04/2  01/2  3/1  

8/2 9/2 شهری متناسب با سن من عمومي وجود و تنوع فضاهای  1/3  2/2  02/2  3/1  
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 محیط کالبديهاي مؤلفه

ت
 نف

ک
هر

ش
 

س
ار

انپ
کی

 

ن
ستا

بو
 

ي
مر

عا
ب 

ع آ
منب

ي 
لو

 ع
ي

کو
 

9/2 3 /45 (غیره )اتوبوس و تاکسي و ونقل عموميحملمطلوبیت، دسترسي و تنوع   9/2  04/2  2 2/1  

6/3 23/3 غیره(داشتن حیاط و  ،)از نظر تعداد اتاق، اندازه وضعیت و کیفیت منزل  05/3  4/2  2/2  5/1  

4/3 1/3 (روزمره زندگي و خدمات هامغازه) مراکز خرید دسترسي آسان به  2/3  3 4/2  4/1  

4/3 26/3 های آموزشيدسترسي مناسب به خدمات و مكان  05/3  9/2  3/2  2/1  

35/3 3/3 غیره( پزشک و کلینیک، دسترسي مناسب به امكانات بهداشتي مانند )داروخانه،  3 6/2  2/2  5/1  

1/3 36/3 کودکان و نوجوانانمستقل وجود فضاهای بازی برای شادی و فعالیت   1/3  1/2  7/1  1 

71/45 84/47 مجموع  3/44  06/35  24/31  2/20  

 هاي پژوهشمنبع: یافته
 

 استفاده ازورزشي،  هایفعالیت ، انجام(هاپارک مانند) سبز هایي مانند استفاده از فضاهایبا مؤلفهنیز محیط فراغتي 

ها، جشن و مراسم شهربازی، شرکت در مانند فضاهایي از استفاده، (غیره و تئاتر سینما، مانند) انگیزخاطره فضاهای

سنجیده شده نواده و غیره خا همراهبه گشتن و متبرکه، مسافرت اماکن زیارت و مساجد مانند مذهبي فضاهای استفاده از

های بین محله فراغتيهای محیط مؤلفه میانگیناز لحاظ  ،نشان داده شده است 12 طور که در جدولهمان .است

 نقش فراغتيهای محیط مؤلفه ،شهرک نفتمحلۀ که از نظر شهروندان طوریبه ؛گانه اختالف میانگین وجود داردشش

های محیط یانگین مؤلفهمهای دیگر داشته است. این در حالي است که ها نسبت به محلهبیشتری در سطح نشاط آن

 را داشته است. میانگین  ترینپایینهای منبع آب و کوی علوی در محلهنشاط شهروندان  احساسغتي در افر
 

 هاي موردمطالعهنشاط شهروندان محلهاحساس فراغتی در  هاي محیطمؤلفه میانگین .12 جدول

 فراغتی هاي محیطمؤلفه

ت
 نف

ک
هر

ش
 

س
ار

انپ
کی

 

ن
ستا

بو
 

ي
مر

عا
ب 

ع آ
منب

ي 
لو

 ع
ي

کو
 

1/3 5/3 ها و باغ()مانند پارک وجود و دسترسي به فضاهای سبز  2/3  6/2  2/2  1 

26/3 53/3 )مانند کافه ورستوران( وجود فضاهایي برای مالقات و دیدار دوستانه  1/3  7/2  3/2  5/1  

12/3 5/3 ورزشي مبلمان و لوازم از های ورزشي و استفادهانجام فعالیت  3 5/2  2/2  2/1  

5/3 4/3 زدنقدمروی و پیاده  4/3 3/2 2 97/1 

03/3 16/3 (غیره ها وسینما، تئاتر، موزه انگیز )مانندفضاهای خاطره وجود  02/3  3/2  02/2  1 

06/3 1/3 ها، سالن کنسرت موسیقي(نمایشگاه ها،)مانند کتابخانه فضاهای فرهنگي وجود  03/3  1/2  2 1 

97/2 93/2 شهربازی نظیر فضاهایي وجود  95/2  1/2  01/2  1 

95/2 8/3 (غیره ، نمایش، اجرای موسیقي زنده و)جشن ها در فضای آزادو جشن برگزاری مراسم  05/3  01/2  96/1  1 

32/2 46/2 غیرهمتبرکه و  اماکن زیارت وجود فضاهای مذهبي مانند مساجد و  3/2  9/2  4/2  2/2  

3/3 65/3 همراه خانواده و دوستانبهمسافرت و گشتن   15/3  4/2  1/2  2/1  

36/3 7/3 موسیقي در فضای باز به دادنگوش  3 5/2  02/2  5/1  

5/2 9/2 در کتابخانه (غیره و کتاب روزنامه،) مطالعه  4/2  1/2  2 2/1  

59/2 7/2 ایماهواره هایتلویزیون و شبكه از موبایل، استفاده  8/2  3/2  5/2  2 

1/3 8/2 (غیره اپ و تلگرام وهای اجتماعي مجازی )مانند واتساز اینترنت و شبكه استفاده  7/2  2/2  93/1  5/1  

16/42 13/45 مجموع  1/41 01/33 64/29 27/19 

 هاي پژوهشمنبع: یافته
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نشاط شهروندان در  احساسمحیط کالبدی و فراغتي در  نقشمقایسۀ طورکلي به، 12و  11 هایجدول طبق

تری تر و پررنگمحیط فراغتي در افزایش سطح نشاط شهروندان نقش قوی بیانگر آن است کههای موردمطالعه محله

های موردمطالعه از لحاظ اثرگذاری محیط کالبدی و فراغتي تفاوت وجود دارد. تفاوت در داشته است. همچنین بین محله

های های موردمطالعه را عالوه بر تفاوت فضایي بین محلهمحیط فراغتي در سطح نشاط شهروندان محله نقش

های دیگری مانند سبکتوان با عوامل آفرین ميموردمطالعه در برخورداری و دسترسي به فضاهای فراغتي و نشاط

به  زندگــي مختلف ها و سطوحکه سبکطوری؛ بهاقتصادی مختلف نیز توجیه کرد-مختلف زندگي و پایگاه اجتماعي

سینما، مسافرت و غیره  موسیقي، مطالعه، ها،مانند ورزش فراغت اوقات هایفعالیت متنوعي از مجموعۀ در شكل بهترین

-طبقاتي و پایگاه اجتماعي هویت بازنمود اوقات فراغت هایفعالیتتوان گفت همچنین مي. شوندگذاشته ميبه نمایش 

 اوقات به مربوط هایفعالیت در تفاوت مختلف، اقتصادی-اجتماعي هایپایگاه در تمایز که معني این به ؛است اقتصادی

از  شهرک نفت(محلۀ شهروندان نمونه،  برای) باالافراد با سطح زندگي  که مثال فضاهایي برای؛ کندمي تبیین را فراغت

 .کندمي فراهم برایشان را فضاها از این استفاده امكان هاآن طبقاتي که جایگاه است فضاهایي کنند،مي ها استفادهآن

و  رستوران معروف، هنرمندان کنسرت رفتن به. است مالي و توانایي مادی هایهزینه صرف مستلزم این فضاها استفاده از

 توانندنمي منبع آب و کوی علوی(محلۀ برای مثال در ) فرودست افراد که دارد باالیي هایهزینه هاشاپکافي برخي حتي

 و مادی دالیل همچنین به .است محدود نیز برایشان فضاها این از استفاده فرصت و امكان کنند؛ بنابراین فراهم را آن

 و بیشتر اســت باال اقتصادی-افراد با پایگاه اجتماعي در های اجتماعياینترنت و شبكه و از ماهواره استفاده ،اجتماعي

 .دارند ایرسانه جدید هایفناوری این از استفاده برای بیشتری امكان و فرصت هاآن

در سطح نشاط عنوان متغیرهای مستقل( به)تعیین میزان اثرگذاری محیط کالبدی و فراغتي منظور به ادامهدر 

استفاده  ISGافزار نرمدر محیط ( GWR) 1روش رگرسیون وزني جغرافیایياز  )متغیر وابسته( منتخبهای شهروندان محله

حاصل شد. این  13 صورت جدولبهپس از اجرای رگرسیون وزني جغرافیایي روی پارامترهای مدل، خروجي شده است. 

ترین مقادیر در کنند. مهمدهد که میزان خوبي مدل را منعكس ميمي هایي را نشانو آماره پارامترهای مدل ،خروجي

دهند. اگر حقیقت خوبي و دقت مدل مورداستفاده را نشان ميهستند که در ( Adjusted2R) شدهتعدیل 2R و 2Rاینجا 

 را وابسته متغیر تغییرات اندتوانسته مورداستفاده توصیفي متغیرهای که است آن معنای بهر باشد، تنزدیک 1مقادیر به عدد 

 . دارد هاشاخص بین در رابطه عكس از حكایت ،باشد نزدیک -1 به مقدار این هرچه و دهند توضیح

 خروجي موردمطالعه، هایهسطح نشاط شهروندان محل بر محیط کالبدی و فراغتي گذاریاثر ،نتایجبراساس 

 R2 باالی ضریب به توجه با. کندمي تأیید مستقیم حالت در را موردنظر بینيپیش باالیي میزان به مدل پارامترهای

 و مستقیم رابطۀ احساس نشاط شهروندان و متغیر محیط فراغتي بین گفت توانميبرای متغیر محیط فراغتي،  (977/0)

احساس نشاط  میزان باشد، های محیط فراغتي باالترتعداد و کیفیت مؤلفه هرچه که ایگونهبه ؛است برقرار معناداری

برابر ( R2) مجموع مربعاتبا برای متغیر محیط کالبدی مدل موردنظر های یافتههمچنین  .شودمي بیشتر نیز شهروندان

سازی روابط فضایي قبولي در مدلبلادارای دقت ق 907/0برابر  (Adjusted2R) شدهتعدیلمجموع مربعات و  977/0

                                                                                                                                                                          
1. Geographically Weighted Regression 



 789   نقش مکان بر احساس نشاط شهروندان اهواز براساس شهر شاد ییایجغراف لیتحلباغ: سجادیان و دامن

 در (GWR) جغرافیایي وزني رگرسیون مدل برآورد ،13 در جدولعوامل محیط کالبدی بر احساس نشاط شهروندان است. 

موردمطالعه نشان داده شده است.  هایههای محیط کالبدی و فراغتي در سطح نشاط شهروندان در محلشاخص اثرگذاری

آمده  موردمطالعه هایهمحل در شهروندان نشاط احساس بر فراغتيکالبدی و  محیط اثرگذارینیز  7و  6 هایدر شكل

 است.
 

 در (GWR) جغرافیایی وزنی رگرسیون مدل برآورد .Error! No text of specified style in document.13جدول

 اثرگذاري محیط کالبدي و فراغتی در سطح نشاط شهروندان

Adjusted2R R2 Sigma Bandwidth متغیر 

 کالبدي 317/4578 515199/1017 977491/0 907626/0

 فراغتی 317/4578 187765/1001 977875/0 910567/0

 هاي پژوهشمنبع: یافته

 

 
 مطالعهمورد هايهاثرگذاري محیط کالبدي بر احساس نشاط شهروندان در محل. 6 شکل

 ترسیم: نگارندگان

 



 1400 پاییز ،3رة شما ،9 دورة ، ریزي شهريبرنامه يفیااجغر يهاهشپژو   790

 
 موردمطالعه هايهفراغتی بر احساس نشاط شهروندان در محلاثرگذاري محیط . 7 شکل

 ترسیم: نگارندگان

 

محیط  اثراست و  اثرگذار احساس نشاط شهروندان بر توان گفت محیط فراغتي و محیط کالبدیطورکلي ميبه

و  در سطح نشاط شهروندان متغیرها این . درواقعاست معنادار آماری لحاظبه سطح نشاط شهروندان بر فراغتي و کالبدی

از طریق اثرگذاری بنابراین  ؛اثرگذار هستند های مختلف آن مانند امیدواری، رضایت، خلق مثبت و غیره(بندیتقسیم

( رضایت، خلق مثبت، عزت نفس و غیره )امیدواری، های کالبدی و فراغتي( صفات و عواطف خوشایند)مؤلفه محیط عیني

 و اعتماد احساس داشتن،دوست احساسمانند ) عالئق و عالئم مثبت اجتماعي تقویتسبب  همچنین و یابندمي بروز

 خلقزمینۀ ها در یک محیط شهری، درنهایت مجموع این مؤلفه .شودمي در شهروندان( دیگران و غیره با تعامل کیفیت

 .سازدميفراهم  وندانشهر را برای های کیفیت زندگيشاخصارتقای زمینۀ  و بانشاط شاد و شهرونداني شهری فضاهای

خود عامل  ،وجود فضاهای شهری سرزنده و بانشاط ،دهندگان(پاسخ) شهروندان ۀبه گفتمهم دیگر این است که نكتۀ 

 کردندکه بیشتر شهروندان بیان طوریبهاست؛  هافضااین در  شهروندان حضور برای مكانيجاذبۀ مهمي برای ایجاد 

ها برای مشوق آن، کندها ایجاد ميرا در آن انگیزیداشتن و خاطرهدوستحس دلیل اینكه بهفضاهای سرزنده و بانشاط، 

توان گفت محیط بنابراین مي ؛کندعمل مي شهروندان برای جاذبه عنوان یکبه ،فضاهااست و وجود این حضور مكرر 

ای که گونهبهمتقابل و دوطرفه دارند؛ رابطۀ یكدیگر با  ،( و احساس نشاط شهروندانمحیط کالبدی و فراغتي) عیني

بودن سرزنده و بانشاط ،و در مقابل دهدرا افزایش مي )محیط کالبدی و فراغتي( سطح نشاط شهروندان محیط عیني
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های ها یا جاذبهشود و این فضاها را به کانونبرای حضور و فعالیت شهروندان مي هاجذابیت آنسبب فضاهای شهری 

 . (8 )شكل کندمكاني برای شهروندان تبدیل مي

 

 
 هاي کالبدي و فراغتی بر احساس نشاط شهرونداناثرگذاري محیط .8 شکل

 هاي پژوهشمنبع: یافته

 

 هاي مکانی عوامل کالبدي و فراغتی در تفاوت سطح نشاط شهروندانتحلیل نقش تفاوت

کالبدی و فراغتي های مكاني در عوامل آیا تفاوتکه  است الؤاین بخش از پژوهش نیز در راستای پاسخگویي به این س

 مقایسۀ برایکه  شد استفاده چاو آزمون از پرسش، این به پاسخ برای. در تفاوت سطح نشاط شهروندان نقش دارند

 . مناسب است رگرسیون خط یا گروه دو از بیش بین ضرایب رگرسیون در

ن از عوامل محیط نشاط شهروندااثرپذیری احساس  در مكاني تفاوت متغیر تحلیل نقش برای چاو آزمون نهایي نتیجۀ

 سطح در F جدول بحراني مقدار از که( 9/70) محاسباتي F مقدار به توجه بااست.  آمده 14 در جدولکالبدی و فراغتي 

 مبني ،آزمون صفر فرضیۀ ،است بیشتر( 11/2 حدود) درصد 99 اطمینان سطح در حتي و( 70/1حدود )درصد  95 اطمینان

 بین رگرسیون ضرایب شودمي مشخص و نشده است تأیید ها()محله هاگروه بین رگرسیون ضرایب ساختاری شباهت بر

 . دارند ساختاری تفاوت یكدیگر با (هامحله) هاگروه

 

 محیط عوامل از شهروندان نشاط احساس اثرپذیري در مکانی تفاوت متغیر تحلیل نقش براي چاو آزمون . نتیجۀ14 جدول

 فراغتی و کالبدي

𝑭((𝒋−𝟏)(𝒌+𝟏)),(∑𝒏𝒋−𝒋𝒌−𝒋) نتیجه
 F k j ∑𝒏𝒋 ∑𝑹𝑺𝑺𝒋 𝑹𝒔𝒔𝒄𝒐𝒎𝒃𝒊𝒏𝒆𝒅 

 𝑯𝟎رد 

Test is 

significant 

𝐹(15,378)(. 05) = 1.705 

𝐹(15,378)(. 01) = 2.11 
90887/70  2 6 384 885/59184  922/225721  

 هاي پژوهشمنبع: یافته

 محیط کالبدی

 محیط فراغتی

احساس 

 نشاط

مثبتخلق   

 

 سالمتی

 

 کارآمدی

 

 رضایت

 امیدواری

 

 عزت نفس

 

 و... هاخیابان در شهری، نورپردازی ، طراحیرنگ

 فضای سبز، سینما، ورزش، شهربازی و...

 یارتقا

 هایشاخص

زندگی  کیفیت

 شهری

 شهری شاد فضاهای خلق

بانشاط

 ایجاد جاذبه مکانی برای شهروندان
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 هایهمحل در احساس نشاط شهروندان بر عوامل محیط کالبدی و فراغتي اثرگذاری میزان، 14جدول  به توجه با

 زمینه این در هامكان سطح در تفاوت یا مكان متغیر بلكه ،کندنمي پیروی يخاص الگوی از و یستن یكسان موردمطالعه

کالبدی و فراغتي در احساس نشاط میزان اثرگذاری عوامل محیط رو از این کند.عمل مي گرتعدیل متغیر عنوانبه

های گیت محله به سطح باالتر شهری هایمكان نمایندۀ عنوانهای شهرک نفت و کیانپارس بهشهروندان از محله

 شهری هایمكان نمایندۀ عنوانبه آب و کوی علوی های منبعمحله درنهایت عنوان سطح متوسط وبوستان و عامری به

 تأثیرگذار فرعي متغیرهای نوع و الگو کلي، حالت در تأثیرگذاری متفاوت میزان از گذشته. یابدمي کاهش ترپایین سطوح

 گریتعدیل پژوهش، این هاییافته طورکليبه. دارند هایيتفاوت گانهشش هایمحله در اشتراکات برخي رغمعلي نیز

 .کندمي ییدأتمحیط کالبدی و فراغتي بر سطح نشاط شهروندان  عوامل اثرگذاری بر را مكاني هایتفاوت و مكان نقش

 

 گیرينتیجه

 در مكاني در عوامل محیط کالبدی و فراغتي متفاوت سطوح گریتعدیل توان نقشنتایج کلي این پژوهش ميبراساس 

 سمت به باالتر سطوح هایمكان از سطح نشاط شهروندان که داشت بیان و پذیرفت را احساس نشاط شهروندان

 .و سیر نزولي دارد یابدتغییر مي ترپایین سطوح هایمكان

 دویران و محمدی ،(1397) نژاد و همكارانمصلي ،(1396) دل و ساداتطلوع مطالعات نتایجهای این پژوهش، یافته

 آبادی و میرزایيزنگي و (1399) همكارانشهبازی و  ،(1397) سماواتي و رنجبر ،(1399) نوریان و همكاران ،(1394)

 (1976)1ویتي و اندرو هایهمچنین یافته( را درخصوص اثرگذاری عوامل کالبدی در احساس نشاط شهروندان و 1399)

رضایي (، 1394) فرزعلیان ،(1394)فر و عزیزی مهر، تمیزی، (2009) والكر و اسپیرز ،(2012) 3، ساکتیول(2000) 2وناست

در  اثرگذاری عوامل فراغتي مبني بررا ( 1397) نیكو و همكارانمحمدی و (1397) کارگر و همكاران ،(1396) صارميو 

تفاوت  عالوه بر ،کندمي متفاوت نامبرده هایپژوهشبا  را حاضر پژوهش آنچه اماکند، مياحساس نشاط شهروندان تأیید 

عوامل فراغتي و کالبدی بر احساس  اثرگذاری بر هااین پژوهش که است این ،تطبیقي مطالعۀ از استفاده و موردینمونۀ 

 به مكان گریتعدیل نقش و مكان و محیطجنبۀ از پژوهش این که درحالي؛ اندطورکلي پرداختهنشاط شهروندان به

 .است پرداخته نشاط شهروندان از عوامل کالبدی و فراغتي اثرپذیری

ها و است که بر نقش مكان شاد پردازان در ارتباط با شهرنظریههای این پژوهش همسو با دیدگاه همچنین یافته

 شاد، شهری فضاهای ،انآن نظر برمبنای ای کهگونهبه ؛دندار شهروندان تأکید غمگیني یا شادی در شهری فضاهای

. آوردوجود ميبه را بیمار و غمگین شهروندان بیمار، و غمگین شهری فضاهای و وجوشپرجنب و بانشاط شهروندان

این درحالي  .آوردمي ارمغان به شهروندان برای را نشاط و شور و است پویا شهری مناطق ها وبرخي محله ترتیببدین

 آورد.ميوجود به ساکنان برای را آورغمگین و کسالتفضایي  ،شهری مناطق ها وبرخي محله در سردی و است که مالل

                                                                                                                                                                          
1. Andrew and Withey 

2. Steven 

3. Sakkthivel 
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  .کندایجاد مي یأس های امید وعنوان مكانبا  را ایها و فضاهای متفاوت و دوگانهدرنتیجه این امر مكان

و اثری که این  آفریننشاطهای موردمطالعه از نظر وجود فضاهای بین محله ،نشان داد این پژوهشکه طور همان

ای گونهبه؛ دنگزیني فضایي داراند، تفاوت و ناهمگوني و حتي نوعي جدایيفضاها روی احساس نشاط شهروندان گذاشته

 نیاز براساس امكانات تمام با که نفت صنعت هایفعالیت از حاصل هایمحله از اینمونه عنوانبه نفت شهرکمحلۀ  که

لحاظ بهتری ، در وضعیت مناسباست آمده وجودبه هاشرکت این کارکنان رفاه تأمین برای نفتي، بزرگ هایشرکت

)محل سكونت کارکنان  های کیانپارس و گیت بوستانهمچنین محله .قرار دارد آفریننشاطبرخورداری از فضاهای 

در سطح محله برخوردار هستند. این در حالي است  آفریننشاطبرق( نیز تا حدودی از وجود برخي فضاهای  سازمان آب و

های دارای بافت محله های شهرک نفت و گیت بوستان(،)محله ایشدهریزیبرنامه هایمجموعه چنین برابر درکه 

دارد که از لحاظ برخورداری  وجود اهواز شهر در نیز وی(منبع آب و کوی علمحلۀ ) نشینحاشیه عامری( ومحلۀ ) فرسوده

 و با الگوی یک محله در شهر شاد مطابقت ندارند.  هستند بسیار فقیر آفریننشاطاز فضاهای 

های محله در آفریننشاط و فضاهای هاالگوی توزیع کاربریتحلیل منظور به ،ترین مجاورتروش نزدیک نتایج

محور نیست عدالت ،های موردمطالعهالگوی توزیع فضاهای نشاط در بین محلهکه  نیز مؤید این مطلب استموردمطالعه 

از نظر تمرکز و ، ای هستندها مانند شهرک نفت، کیانپارس و گیت بوستان اگرچه دارای الگوی توزیع خوشهو برخي محله

های عامری، منبع آب و کوی علوی تری نسبت به محلهدر سطح محله از وضعیت مناسب آفریننشاطتجمع فضاهای 

فقیر  ،آفریننشاطهای عامری، منبع آب و کوی علوی از نظر وجود فضاهای برخوردار هستند. این درحالي است که محله

 نیز نشان داد های موردمطالعهدر محلهشهروندان پرسشنامۀ های حاصل از دادهتحلیل و الگوی توزیع نامناسبي دارند. 

اثرگذار است و  ( در احساس نشاط شهروندانآفریننشاط)فضاهای  های محیط کالبدی و محیط فراغتيهریک از مؤلفه

لحاظ وجود و دسترسي به بهکه  مانند شهرک نفت، کیانپارس و گیت بوستان هایيسطح نشاط شهروندان در محله

که از لحاظ وجود فضاهای  هایي مانند عامری، منبع آب و کوی علویهستند، نسبت به محلهتر غني آفریننشاطفضاهای 

شرایط عیني محیط شهری از جمله محیط کالبدی و فراغتي در احساس  ترتیببدین فقیر هستند، باالتر است. آفریننشاط

تفاوت در سطح نشاط شهروندان را  ،آفریننشاطنشاط شهروندان اثرگذار است و تفاوت مكاني در برخورداری از فضاهای 

)امیدواری، رضایت،  صفات و عواطف خوشایند ،های کالبدی و فراغتي()مؤلفه اثرگذاری محیط عیني ۀدرنتیج در پي دارد.

خلق زمینۀ ها در یک محیط شهری، درنهایت یابند که مجموع این مؤلفهخلق مثبت، عزت نفس و غیره( بروز مي

 محیط عینيالبته کند. های کیفیت زندگي را برای شهروندان فراهم ميشاخص یارتقازمینۀ فضاهای شهری بانشاط و 

 عیني محیط هک ایگونهبه دارند؛ دوطرفه و متقابل رابطۀ یكدیگر با شهروندان نشاط)محیط کالبدی و فراغتي( و احساس 

 موجب شهری فضاهای بودنبانشاط و سرزنده ،مقابل در و ددهمي را افزایش شهروندان نشاط( فراغتي و کالبدی محیط)

 شهروندان برای مكاني هایجاذبه یا هاکانون به را فضاها این و شودمي شهروندان فعالیت و حضور برای هاآن جذابیت

  .کندمي تبدیل

 و دارد وضعیت محیط فراغتي و کالبدی در افزایش احساس شادی و نشاط شهروندان نقش بهبود توجه به اینكه با

به  پیشنهادهایي ،ددهمي را کاهش ها احساس نشاط شهروندانریزی برای بهبود این محیطبرنامه به يتوجهبي ،برعكس
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 : شودميارائه  شرح زیر

روی و ها، ایجاد فضاهای پیادهدهي خیاباناز جمله ساماناز طریق طراحي منظر شهری و بهبود وضعیت کالبدی  -

زمینه برای  ،های عامری، منبع آب و کوی علویویژه در محلهها و فضاهای عمومي بهنورپردازی مناسب خیابان

 ؛ دشوبهبود سطح نشاط شهروندان فراهم 

 و تعریف شهر، در فضای سبز سرانه افزایش جمله از اجتماعي سالم هایسرگرمي و تفریحي هایزیرساخت بهبود -

 های شادها و برنامهو برگزاری جشن روباز ایجاد سینماهای ها،بوستان در ورزشي و فرهنگي هایمجموعه ایجاد

و غیره  بدمینتون میز، روی ورزشي مانند فوتسال، تنیس کوچک هایسایت ایجاد شهر، هایبوستان محل در

  ؛شودمي پیشنهاد ،هستند فقیر لحاظ هر های عامری، منبع آب و کوی علوی که ازویژه در محلهبه

 از استفاده ،زمینه این در .شودمي پیشنهاد اهواز شهر در جاذب فضاهای ایجاد شهروندان، نشاط افزایش منظوربه -

 به هاآن تبدیل و محور این امتداد ۀشدفراموش و رهاشده فضاهای از بهینه استفادۀ و کارونرودخانۀ  هایپتانسیل

 با بلكه ،است شهر برای مناسب عمومي هایعرصه سطح افزایشسبب  فقطنه افراد حضور برای جاذب فضاهایي

 ؛دهدمي ارتقا را شهری محیط کیفیت آورد،مي وجودبه ناظران برای که منظری و دید

تواند نقش مهمي در ایجاد شادابي و نشاط طبیعي در شهر اهواز ميسرمایۀ عنوان یک بهکارون رودخانۀ وجود  -

 تفریحي، رفاهي، زمینۀ در ،کارون و ساحل آن رودخانۀ هایچرا که احیای ظرفیت ؛شهروندان اهوازی داشته باشد

 در شهروندان فراغت اوقات گذراندن برای تفریحي فضاهای و نشاط با محیطي ایجادتواند به مي گردشگری

روابط اجتماعي شهروندان نیز  ۀو در توسعکند کمک  گرم هایفصل ویژههب سال فصول کلیۀ در کارون ساحل

کند، بستر و جغرافیای کارون از میان بافت فیزیكي شهر اهواز عبور ميرودخانۀ با توجه به اینكه  نقش داشته باشد.

های مناسب و بنابراین با طراحي ؛دهدای برای ایجاد فضاهای عمومي و گذران اوقات فراغت ارائه ميویژه

توان به تأمین نیازهای کارون در عین حفظ طبیعت آن ميرودخانۀ برداری آگاهانه از ساحل بهرهشده و بینيپیش

 ها کمک کرد.بخشي به آنهویترواني شهروندان، تعامالت اجتماعي و 
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 .آرادتهران:  .مهرباني فتوحي باقر و زادهسلیمان نژاد، رضاحاتمي حسینترجمۀ . شاد شهر(. 1396) مونتگمری، چارلز

 .شهری محیط کیفیت تفصیلي مطالعات .اهواز شهر( جامع) عمران و توسعه راهبردی طرح .(1397) عرصه مشاور مهندسین

 هایتازه فصلنامۀ. آن بر مؤثر عوامل و شادماني(. 1381) الههدایت دریكوندی، و محمدرضا عابدی، ،سیدابراهیم جعفری، میرشاه

 .58-50، (3)4، شناختي علوم
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