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Abstract 

 

In the city of Ahvaz with its special characteristics in terms of urbanization and economic 

situation issues endanger the mental and social health and, consequently, the of the happiness 

citizens, which highlights the need to address the happiness of the citizens in Ahvaz The present 

study is theoretical-applied and methodologically "descriptive-analytical" in the field of behavioral 

geography. The tool used in this study is Oxford Happiness Standard Questionnaire. The statistical 

population includes the citizens of Ahvaz (both men and women) in the age range of 15 years and 

above, which is equal to 887,280 people. The sample size is 385 persons. The results showed that 

there is a significant difference between the studied areas in terms of the impact of economic 

environment factors on the level of happiness of citizens and the impact of economic environment 

factors on the level of happiness of citizens varies based on different places. In fact, the same levels 

of variables and economic factors lead to different levels of happiness in different neighborhoods. 

In fact, the factors of economic environment due to spatial and spatial differences and inequalities 

lead to inequality in the level of happiness among citizens. The results of structural equation 

modeling shown the effect of economic environment factors on the level of happiness of citizens in 

the six neighborhoods is not the same and does not follow a specific pattern. The place variable 

plays a role as an intermediate variable in this context.  
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مطالعه تطبیقی نقش مکان در اثرگذاری عوامل اقتصادی در نشاط شهروندان محالت شهر 

  1اهواز

 2 اهید سجادیانن،   1دامن باغفیه ص

  ریزی شهری دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایراندکتری جغرافیا و برنامه. 1

 رانیا ،چمران اهواز، اهواز دیدانشگاه شه یو علوم انسان اتیدانشکده ادب شهری ریزیبرنامه و جغرافیا گروه استاد. 2
 

     44/11/1444تاریخ پذیرش:            16/14/1444تاریخ دریافت: 
 

 

 چکیده
 جریان در نفت سیاسی اقتصاد مهم نقشهای خاص خود به لحاظ شهرنشینی و وضعیت اقتصادی)از جمله با ویژگی در شهر اهواز

 توسعة با که شودی مهم شناخته میحیطی شهروندان، به عنوان یک مسئلهنشاط م توسعه شهر اهواز به عنوان یک شهر نفت خیز( و شهرنشینی

ای که این مسائل سالمت روانی، اجتماعی و به به گونه .شودمی بیشتر روزآن روزبه اهمیت شهرنشینی و افزایش مسائل و مشکالت شهری روند

نکته نماید. پرداختن به وضعیت نشاط شهروندان در اهواز را مشخص می دهد که این امر لزومدنبال آن نشاط شهروندان را در معرض خطر قرار می

توأم با در نظر گرفتن تغییرات  نشاط شهروندانروی  های اقتصادی برای به بررسی روند تأثیرگذاری متغیرقابل توجه این است که تاکنون مطالعه

جغرافیای باشد که این مهم با استفاده از رویکرد ضر نیز همین مورد مینپرداخته است که مسئله اصلی پژوهش حا ) متغیر مکان(یک متغیر دیگر

-پژوهش حاضر از نوع نظری .پذیردصورت میرفتاری و نقش مکان و محیط در اثرگذاری متغیرهای اقتصادی در نشاط شهروندان شهر اهواز 

های مورد ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامهت. و در حیطه جغرافیای رفتاری اس "تحلیلی-توصیفی"شناسیکاربردی و به لحاظ روش

جامعه آماری پژوهش شامل  و پرسشنامه محقق ساخته است. آکسفورد یاستاندارد شادکام ایگویه 29 پرسشنامهجمله از  آزمون قرار گرفته شده

نفر از کل جمعیت شهر اهواز است. حجم نمونه  776274ر با سال به باال است که براب 11شهروندان شهر اهواز )اعم از زن و مرد( در محدوده سنی 

ها در شش نامهگیری نیز تصادفی ساده و در دسترس است. پرسشروش نمونهنفر و  271 نیز متناسب با جامعه آماری و بر اساس فرمول کوکران

ه بین محالت مورد مطالعه از لحاظ اثرگذاری عوامل کها توزیع و تکمیل گردید. نتایج پژوهش نشان داد محله منتخب و متناسب با جمعیت آن

-محیط اقتصادی در سطح نشاط شهروندان تفاوت معناداری وجود دارد و اثرگذاری عوامل محیط اقتصادی در سطح نشاط شهروندان براساس مکان

 که شود،های متفاوت میمحله بین در اطنش مختلف سطوح به منجر متغیرها و عوامل اقتصادی یکسان سطوحدر واقع  های متفاوت، متغیر است.

های فضایی ها و نابرابرینماید. در واقع عوامل محیط اقتصادی به واسطه تفاوتمی توجیه را نشاط در سطح شهر اهواز نابرابری سطح این امر مفهوم

نیز نشان داد  AMOSری با استفاده از نرم افزارساختا معادالت مدلسازیشود. نتایج و مکانی منجر به نابرابری سطح نشاط در بین شهروندان می

پیروی  خاص الگوی یک از و نبوده یکسان بررسی مورد محالت ششگانه در سطح نشاط شهروندان بر اثرگذاری عوامل محیط اقتصادی که میزان

کارهای مناسب در نهایت راه .کندمی آفرینی نقش ایواسطه متغیر زمینه به عنوان این در -هامکان سطح در تفاوت یا- مکان متغیر بلکه کند؛نمی

 ارائه گردیده است. 
 

 .نشاط، عوامل اقتصادی، تفاوت مکانی، شهر اهواز کلید واژه ها:
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 هألمقدمه و بیان مس
ات اثر او زندگی مجموعه که در است انسان روانی -نیازهای روحی  و ترین احساساتمهم از یکی احساس نشاط 

 آن آوردن دست به متوجه های شهریانسان به ویژه در محیط تالش به عنوان یک هدف متعالی، تمامی و دارد مثبتی

 سیاسی، اقتصادی، مختلف عوامل از متأثر که است متغیرهایی دسته آن از نشاط .(9931:62است)اکبرزاده و همکاران،

 تأثیر روی پژوهش بر این شود اما تمرکزنمی محسوب تک بعدی مفهوم یک لذا و است شناختیروان و اجتماعی، فرهنگی

ها، برای فیلسوفان جذاب بوده است و بعد از انسان نشاطاز زمان ارسطو جستجوی  .است احساس نشاط بر اقتصادی عوامل

اند. بنتام به هتأکید داشت نشاط نیز بر اهمیت :و آدام اسمیت 2و جان استوارت میل 1امهآن اقتصاددانانی نظیر جرمی بنت

اعتقاد داشت در هر لحظه بایستی در بین انواع امکانات چیزی را برگزید که به افراد « اصالت فایده»عنوان نماینده مکتب 

سعادتمند  و شاد زندگی برای ابزاری بلکه نیست؛ بشر نهایی هدف اقتصادی فعالیتو در این میان  بیشتری لذت رساند

 (. :231:6)نادمی و جلیلی کامجو،است

امروزه در مباحث اقتصادی مفاهیم جدیدی همانند شادی و نشاط ظهور یافته است این در حالی است که در 

 های اقتصادی از جمله اقتصاددانان نئوکالسیک عواملی همانند پول، دارایی و مصرف مورد تأکید بودتحلیل

(Graham,2011:33 9931:66جعفری،؛.) و مثبت عاطفه شادی و نشاط، کمی و ریکیتئو مطالعه شادکامی اقتصاد 

 شناسی،روان نظیر دیگر هایزمینه با را اقتصاد که است مرتبط مفاهیم و زندگی از رضایت زندگی، کیفیت بهزیستی، منفی،

شناختی و اجتماعی است، یک پدیده ای روانعالوه بر اینکه پدیده نشاط کند؛ چراکهمی ترکیب شناسی جامعه و بهداشت

 (. 1:31:69)منصف و همکاران،را از دیدگاه مادی بررسی و تحلیل کرد باشد که باید آنی نیز میماد

اشتغال، بیکاری،  و ثروت درآمد، نظیر اقتصادی عوامل تأثیرگذاری چگونگی ارزیابی به زیادی اقتصاددانانتاکنون 

متغیرهای مهمی است که اثرگذاری مثبت آن بر  اند. متغیر سطح درآمد از جملهپرداخته افراد نشاط روی و غیره بر تورم

 همکاران و 6ساکس و (2112)0استاتزر و از جمله در مطالعات فریروی سطح رفاه و نشاط شهروندان در مطالعات اقتصادی 

برخورداری از سطح درآمد مناسب، توانایی افراد را برای تأمین نیازهای زندگی و  چراکهمورد تأکید بوده است؛  (2112)

ی اقتصادی، اشتغال و وضعیت شغلی افراد است. یکی از متغیرهای تأثیرگذار در سرمایههمچنین  برد.خدمات رفاهی باال می

ای در ارتباط با نشاط و اشتغال آورد. ادبیات گسترهدر واقع اشتغال یک موقعیت ثابت درآمدی را برای افراد به وجود می

یت اقتصاددانان یک وضعیت مشکل و سخت در نظر گرفته شده است. دیتال و وجود دارد. بیکار بودن نیز توسط اکثر

کردند که شواهدی وجود دارد که بیکاری منبع اقتصادی بزرگی در ناراحتی و اضطراب انسان (، استدالل می2119همکاران)

 & Ditella))زداست یشادمان و آوراسترس دارند، اشتغال کار به که کسانی برای حتی جامعه، در بیکاری است. وجود

Macculloch, 2006:26 .زاده و داند)عباسمی شدن بیکار از ترس را امر این دالیل از ( یکی1661)9فلور بلنچ

  .(22:31:62همکاران،

-تر از افراد شاغل با ویژگی( دریافتند که نشاط اظهار شده توسط افراد بیکار خیلی پایین2111و همکاران ) دیتال

 & Frey)( نیز به نتایج مشابهی رسیدند2112فری و استوتزر) .Ditella et al, 2001:336))های مشابه است

Stutzer, 2002:15). توان گفت، بیکاری و ترس از بیکاری از عوامل مؤثر در عدم نشاط افراد است. زمانی که در واقع می

                                                           
1 . Jeremy Bentham 
2 . John Stuart Mill 
3 . Adam Smith 
4  . Frey   & Stutzer 
5 . Sacks 
6  .  Blanchflower 
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شند این احساس نگرانی و ترس حتی در در یک جامعه افراد زیادی در تأمین شغل برای خود دچار مشکل و نگرانی با

ثباتی شغلی یابد و این افراد نیز دچار احساس ناامنی و نگرانی در رابطه با بیافرادی که دارای شغل هستند نیز تسری می

تواند به عنوان یک ها نیز میوجود تورم و نگرانی در مورد افزایش قیمت (.Ruprah & Luengas, 2001:61)شوندمی

 .Romer,2011:5))م و اثرگذار دیگر در کاهش سطح نشاط شهروندان باشدعامل مه

، نارضایتی و احساس ناامیدی در بین احساسات منفی مانند نگرانی ی افزایشوجود تورم در جامعه به واسطه 

شادمانی و  سطح بر منفی تری دارند، اثرهای کم درآمد که قدرت خرید پایینهای جامعه به ویژه گروههمه قشرها و گروه

 ی اقتصادیدر اکثر مطالعات انجام شده تاکنون، تأثیر متغیرها . با توجه به آنچه که بیان شد(231:66:جعفری،)دارد نشاط

 نشاطرابطه غیرخطی برخی از متغیرها را روی  که مطالعاتیاست و ، به صورت خطی مورد بررسی قرار گرفته نشاطروی 

 ، اندک هستند.اندتحلیل کرده

نشاط روی  های اقتصادی برای به بررسی روند تأثیرگذاری متغیرنکته قابل توجه این است که تاکنون مطالعه 

نپرداخته است که مسئله اصلی پژوهش حاضر نیز  ) متغیر مکان(توأم با در نظر گرفتن تغییرات یک متغیر دیگر شهروندان

رافیای رفتاری و نقش مکان و محیط در اثرگذاری متغیرهای جغباشد که این مهم با استفاده از رویکرد همین مورد می

شود و مبحث در علم جغرافیا به رابطه متقابل انسان و محیط پرداخته می .پذیردصورت میاقتصادی در نشاط شهروندان 

ا در حیطه نشاط از جمله مباحثی است که در نوع رابطه مثبت با محیط از سوی انسان اثرگذار است. بحث نشاط در جغرافی

گیرد؛ شناسی به حیطه مباحث جغرافیایی است، مورد بررسی قرار میهای روانجغرافیای رفتاری که محصول ورود اندیشه

ها نسبت به محیط و در های آنچرا که در مورد اهمیت ادراک، خالقیت، تفکر و عقاید مردم که در فرموله کردن دیدگاه

(. جغرافیای رفتاری به مطالعه 31:62::1گذارد، تأکید دارد)پوراحمد،تأثیر میی روابطشان با محیط نتیجه در نحوه

 (. 0:31:66پردازد)احمدی،احساس و ادراک انسانی از مکان و محیط می

های مختلف بنابراین در تحلیل رفتارگرایی در جغرافیای شهری، تأثیر محیط شهری در رفتار و فعالیت گروه

-کنند، سپس واکنش مطلوب نشان میهایی که در آن، مردم ادراک میی شیوهن در زمینهچنیشود، همشهری بررسی می

پردازد. در واقع در این دیدگاه جغرافیایی، تأکید و گفتمان گذارند به بررسی میشان تأثیر میدهند و در نهایت در محیط

 (.11131:61باشد)شکوئی،میان صورت ذهنی، جامعه و فضا مورد توجه می

ی مطالعات جغرافیایی است و به فهم و ادراک و بررسی کندگی جغرافیایی نیز از ارکان مهم و عمدهپرا 

ها بر روی سطح ها، نقاط و مکانچگونگی قرارگیری عناصر، پدیده کند.های جغرافیایی کمک میخصوصیات و موقعیت

 (.11:31:62شود)پوراحمد،نامیده می 1ی زمین پراکندگی یا توزیع فضاییکره

های عینی یا ذهنی)همانند هاست؛ یعنی پراکندگی پدیدهشناسی تأکید جغرافیا بر پراکندگیاز نظر هستی 

کار کند و می مطالعه پراکندگی چهارچوب در را ذهنی و عینی هایهستی یهمه جغرافیا واقع در کند.نشاط( را مطالعه می

از  علمی نشاط غالباً به عنوان بخشی یمطالعههاست. تاکنون اکندگیی جغرافیایی یا تحلیل فضایی شرح ساختار پرمطالعه

 اهمیت به توجه بنابراین با های جغرافیایی کمیاب است.مطالعات مربوط به رفاه شناخته شده است، اما ارتباط آن با تحلیل

د است. چراکه عالوه بر عوامل ذهنی از بعد جغرافیایی یک کار منحصر به فر رفاه و نشاط گیری اندازه و درک این موضوع،

دارد که بر روی احساس نشاط شهروندان تأثیر  نیز وجود عوامل جغرافیایی تعدادی شناختی و اجتماعی و غیرهمختلف روان

ذهنی و به منظور پاسخ به این که نشاط و  رفاه و بررسی نشاط برای جامع جغرافیایی رویکرد گذارند. بر این اساس یکمی

 درآمد مثال)وضعیت خانوار  (اشتغال مثال وضعیت عنوان به) "فردی"مکن است بر اساس کدام یک از عوامل  رفاه ذهنی م

 تعیین چنین برایهم و یا موقعیت و شرایط زندگی فرد باشد و (اقتصادی-اجتماعی محیط) تریا به طور گسترده خانوار( و

                                                           
1 . Spatial Distribution 



 منطقه ای شهری و  مطالعات توسعه اپیدار
 
 

 
  1444 زمستان 6شماره پیاپی  ،4شماره  ،2دوره           

07 

 

 است کشور، ضروری یک در شهرها و ناطقم داخل در و مختلف کشورهای در چنین خصوصیات نسبی اهمیت

(Brereton et al, 2008:387; Carbonell & Gowdy, 2007: 510; Mitchell & Popham, 

و چگونه محل یا  چرا که شود درک کامل طور به که در مطالعات این موضوع است بنابراین بسیار مهم. (2008:1656

 مکان اینکه چگونه دیگر، عبارت اط او را تحت تأثیر قرار دهد، یا بهکند ممکن است سطح نشمی یک فرد زندگی مکانی که

عالوه . (Ballas & dorling,2013: 469)گذارد، مورد بررسی قرار گیردمی اثر مردم آن میزان احساسات روی بر فضا و

ناراضی،  یا ال و خرسندخوشح آن ساکنان که شودمی باعث مکان از خاصی ها و عواملویژگی براین باید بررسی شود که آیا

 & Ballas)سطح شادی و نشاط تفاوتی وجود دارد ها از نظرمکان بین عوامل این به توجه باشند و با ناامید و افسرده

Tranmer,2012: 72) . 

 اقتصاد مهم نقشهای خاص خود به لحاظ شهرنشینی و وضعیت اقتصادی)از جمله در شهر اهواز، با ویژگی

نیز نشاط محیطی شهروندان، به عنوان  توسعه شهر اهواز به عنوان یک شهر نفت خیز( و شهرنشینی نجریا در نفت سیاسی

 روزآن روزبه اهمیت شهرنشینی و افزایش مسائل و مشکالت شهری روند توسعة با که شودی مهم شناخته مییک مسئله

نبال آن نشاط شهروندان را در معرض خطر قرار ای که این مسائل سالمت روانی، اجتماعی و به دبه گونه .شودمی بیشتر

نماید. در این راستا پژوهش حاضر به دهد که این امر لزوم پرداختن به وضعیت نشاط شهروندان در اهواز را مشخص میمی

اثرپذیری نشاط شهروندان از  در مکانی( زندگی )تفاوت طور مشخص در پی پاسخگویی به این سؤال است که نقش مکان

 و شرایط اقتصادی چگونه است؟ عوامل

 

 مبانی نظری پژوهش

بودند و  گرفته نادیده را آن علل و خوشبختی و نشاط مطالعه ایگسترده طور به اقتصاددانان طوالنی، مدت برای

 و شناسانجامعه شناسان،روان توسط شادی و نشاط کنندهتعیین عوامل و گیریاندازه مورد در تجربی تحقیقات بیشتر

بر میزان  اقتصادی شرایط تأثیر تعداد زیادی از اقتصاددانان اخیر، هایسال گرفت. اما درسیاسی صورت می علوم منداندانش

-می بررسی است، شده گزارش خود صورت به که را ذهنی زندگی و نشاط را در قالب رفاه از رضایت

 با نشاط بیان شده است. . در ادامه دیدگاه برخی اقتصاددانان در ارتباط(Stanca,2008:2)کنند

 

 دیدگاه بنتهام

 باید عمومی سیاست هدف که کردند اعالم دیگر ایعده و 1بنتهامجرمی م( 1:96-:169) هجدهم قرن در

شادی و  ترینیشب یدبا هدف تول یدبا یبنتام استدالل کرد که تمام اقدامات انسان. باشد جامعه در و سعادت نشاط افزایش

 . (Ballas & dorling,2013:166)باشد عداد افرادت یشترینب یبرانشاط 

 تبیین نشاط و شادی از بنتهام .کرد پیدا تحول جامعه در نشاط و سعادت بررسی حول اقتصاد علم این رو از 

 قالب در لذا کند.می تبیین درآمد( و ثروت متغیرهای اقتصادی)توزیع با را نشاط فقدان او. دهدمی به دست اقتصادی

 درآمد نبود بیکاری، و اشتغال عدم چون؛ عواملی به را سطح جامعه در عمومی افسردگی وجود توانمی اقتصادی یهاتحلیل

 داد. پس نسبت آن نظایر و جامعه در بوروکراتیک شایسته ساالری فقدان اقتصادی، عدالتیبی پایین، عمومی رفاه مناسب،

  .(031:66بود)قرائی و همکاران، خواهد بیشتر نشاط و شادی دازهان همان به باشد بیشتر عمومی درآمدهای میزان چه هر

 

                                                           
1  . Jeremy Bentham 
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 1پیکت و دیدگاه ویلکینسون

 یا و هابخش ها،خیابان مانند) کوچک مناطق در درآمد نابرابری که است کرده استدالل نیز (:166) ویلکینسون

اگر مردم از نظر  که کندبیان می ست. اوا غنی و نظر فقیر ها ازگزینی سکونتگاهبازتابی از جدایی (شهرهای کوچک حتی

 در آنکه خودشان بلکه به دلیل هایمحله در نابرابری خاطر به نه فقیرتر محروم هستند هایمحله مادی در سالمت و رفاه

 & Ballas).شوندمحروم شناخته می عنوان شوند بهگیری میاندازه ملی سطح در ترگسترده جامعه با رابطه

dorling,2013:172) و اجتماعی هایسیاست دهدمی نشان که دهندمی ارائه نیز شواهدی( 2116) پیکت و ویلکینسون 

 کل اجتماعی و روانی سالمت در را زیادی هایتفاوت تواندمی گذارد،می تأثیر جامعه یک درآمد توزیع بر که اقتصادی

 و اعتماد بیشتر، انسجام با جوامع به منجر درآمد، بریبه طوری که پایین بودن میزان نابرا .کند ایجاد جامعه این جمعیت

  .(Ballas et al,2016:2)شودمی اجتماعی استرس و فشارهای روانی و کاهش و بیشتر همکاری
 

 2ریچارد استرلیندیدگاه 

سعه تو ریچارد استرلین، محققان و پیشگامانی همانند با کار 16:1اوایل دهه  در و نشاط ادبیات مربوط به اقتصاد

پیدا کرد. ریچارد استرلین یکی از نخستین اقتصاددانانی بود که رابطه بین ارزیابی شخصی از نشاط و درآمد را مورد بررسی 

آیا رشد اقتصادی سرنوشت انسانی "، با عنوان 16:0ی خود در سال . وی در مقاله(Brereton etal,2008:386)قرار داد

کنند، بحث کرد. با استفاده از د تجربی، در مورد عواملی که به نشاط کمک میبر اساس برخی شواه "دهد؟را بهبود می

کشور، استرلین دریافت که در یک کشور معین، افراد با درآمد باال احتمال بیشتری دارد که  16های نشاط از پیمایش

ی میانگین درآمد افزایش گستردهرغم شان را گزارش کنند. به عالوه استرلین دریافت که نشاط در ایاالت متحده علیشادی

تری را واقعی شخصی، راکد و ایستا باقی مانده بود. با استفاده از این الگو، افراد ثروتمندتر در هر زمان معین، شادی بزرگ

 . است یافته استرلین شهرت تناقض به مسئله ایناند. گزارش کرده

شان توانایی کافی دارند، بعد از به ها و نیازهای زندگیزینهبر اساس دیدگاه این اقتصاددان، افرادی که در تأمین ه

ها ها اهمیت کمتری دارد و نشاط آندست آوردن حد معینی از ثروت و درآمد، نقش و اثرگذاری درآمد در سطح نشاط آن

 (.2:31:60)نیلی و همکاران، به عوامل دیگری بستگی دارد

 

 0و داینر :دیدگاه آرگایل

شود و در ( تغییر در سطح درآمد شهروندان منجر به تغییر سطح نشاط آنان می1666رگایل)بر اساس دیدگاه آ

های با سطح درآمد باالتر قرار دارند های سطح پایین درآمدی نسبت به افرادی که در گروهاین میان افرادی که در گروه

ی توان استنباط کرد که سرمایهبنابراین می (.19131:61پذیرند )دهقانی و همکاران،بیشتر از متغیر سطح درآمد اثر می

تواند به عنوان شود. به عبارت دیگر، درآمد و ثروت میرغم تصور و خیال اولیه، منجر به نشاط بیشتر نمیاقتصادی علی

 عوامل تأثیرگذار بر نشاط عمل کند ولی تداوم و استمرار آن به متغیرهای مهم دیگر وابسته است. 

ها و پایین آمدن سطح شادکامی افراد در دنیای ی از اثرات و نمودهای بارز بیکاری، وجود نگرانیاز نظر آرگایل یک

مدرن است به طوری که رفاه، کیفیت زندگی و روحیات شهروندان)پایین آمدن احساس عزت نفس( به خصوص در افراد 

وقتی افراد در زندگی برای  داینر اعتقاد به .(1131:66)خورسندی و علی بابایی، دهدبیکار را به شدت تحت تأثیر قرار می

                                                           
1  .  Wilkinson & Pickett 
2 . Richard Easterlin 
3 . Argyle 
4  .  Diener 
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ای نشاط هستند برخوردار باشند، درآمد و ثروت در تأمین نیازهای اولیه مانند غذا، مسکن و امنیت که از منابع اصلی و پایه

 .(22231:62زاده و همکاران،گیرد )عباسهای بعدی اهمیت برای نشاط قرار میمرتبه
 

 مارکس دیدگاه

 رفاه اجتماعی بر هایمقایسه و نابرابری تاثیر طریق از اجتماعی نسبی موقعیت اهمیت( :190)سمارک کارل

معتقد است وضعیت نشاط افراد جامعه به وسیله کرد. همچنین وی  اجتماعی شناسایی عدالت زمینه یک را در انسان

مادی زندگی، رفاه و سعادت را به ارمغان وضعیت عینی و "کند که گیرد و بیان میهای مادی تحت تأثیر قرار میموقعیت

 ."آوردمی

سطح درآمد به همراه توزیع متناسب و عادالنه پول و ثروت و همچنین برخورداری و دسترسی قشرهای مختلف  

شود. چرا که با از بین بردن جامعه از سطح درآمد مناسب باعث احساس خوشایند و در پی آن احساس نشاط شهروندان می

های برابر را برای همه اقشار توان فرصتطح و تفاوت بین قشرهای مختلف از لحاظ سطح  درآمد و رفاه، میاختالف س

 را نشاط با رابطه در مقایسه اثرات که تجربی مطالعات از بسیاری .(19631:61)دهقانی و همکاران، جامعه فراهم کرد

اند. منطق متمرکز شده هارتبه درآمدی آن دیگران( و درآمد اب رابطه در را فرد یک نسبی)درآمد بر درآمد اندکرده بررسی

 ,Layard)است اجتماعی مراتب سلسله یک در نسبی وضعیت ارتباط برقراری وسیله درآمد که است این اینجا در

 باشد. ها میبرای ارزیابی آن شاخص یک نیز درآمد توزیع از نظر فرد موقعیت نتیجه در و (13;2005

 

 1اقتصاد شادکامی رفاه ذهنی و

یکی از رویکردهای جدید اقتصادی که به صورت ترکیبی از علم اقتصاد و روان شناسی بهره گرفته است، رویکرد 

گرفتند، این رویکرد اقتصاد شادکامی است که هدف آن برخالف رویکردهای قبلی که رفاه را به صورت عینی در نظر می

بنابراین  .  (DiTella & MacCulloch,2006:27) کندع ذهنی معرفی میارزیابی رفاه افراد را به صورت یک موضو

اند که آیا همزمان با رشد اقتصادی و ی رفاه ذهنی به این مسئله پرداختهاکثر اقتصاددانان در مطالعات خود در زمینه

است که میزان رفاه ذهنی افزایش درآمد، رفاه ذهنی افراد نیز افزایش یافته است یا خیر؟ در برخی مطالعات مشخص شده 

تر، باالتر بوده است این در حالی است که با اند نسبت به افراد با سطح درآمد پایینافرادی که دارای سطح درآمد باالتر بوده

 ها نشده استاند که درآمد بیشتر باعث نشاط بیشتر آنگذشت زمان افراد با سطح درآمد باالتر بیان کرده

(Blanchflower & Oswald, 2004:1360) .تأثیرگذار شهروندان نشاط میزان بر که عوامل اقتصادی شناسایی برای 

پژوهشگران و نظریه  دیدگاه از عوامل ( این2جدول) در که است استفاده شده نظری مبانی و گذشته مطالعات از هستند

 .است شده آورده پردازان

 
 نظری مبانی و پژوهشگران مطالعات اساس بر شهروندان نشاط سطح بر اقتصادی اثرگذار : عوامل2جدول

 شغل  میزان درآمد پژوهشگر/نظریه پرداز

 و کیفیت شغلی

ثباتی بی تورم بیکاری

 اقتصاد کالن

نابرابری سطوح 

 درآمدی و فقر

    ×  × (2119دی تال و مک کوالی )

    ×  × (2119استنکا )

     ×  (2116) گراهام

                                                           
1  . Economics of happiness 
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   × ×   (2116) گاندلمن و هرناندز موریلو

   × ×   (2111) و همکاران بکچتی

   × ×   (2111) روپراه و لیوانگاس

      × (2112جیانگ و همکاران )

     × × (2112ماریلو و کیوموس )

   × ×   (2110بالنچفلوور و همکاران )

   × ×  × (2119آگان، سینک و اورهان )

      × (:211) ریس

  ×     (2119) گوریف و ملنیکف

     ×  (1:61) دهقانی و همکاران

 ×      (:1:6افشاری و دهمرده )

    ×  × (1:60)محمدیان و همکاران 

   × ×   (1:66)خورسندی و علی بابایی 

 ×      (:1:6)نادمی و جلیلی کامجو 

 ×      (1:69) جلیلی کامجو و نادمی

 ×  × ×  × (1:69منصف و همکاران )

 ×  × × × × م( 1:96-:169) هامجرمی بنت

 ×      (2116ویلکینسون و پیکت )

      × (16:1ریچارد استرلین)

      × (1666آرگایل )

 ×     × (:190کارل مارکس)

      × اقتصاد شادکامی

 منبع: مطالعات نگارندگان

 

 ی پژوهشپیشینه

و داخلی متعددی صورت گرفته و از زوایای گوناگونی به بحث نشاط مطالعات خارجی  و اقتصادی عوامل بحث در رابطه با با

 آمده است. ( 1ها در جدول)که برخی از آناند شادی و نشاط پرداخته

 

 و نشاط عوامل اقتصادی ی مطالعات خارجی و داخلی متعدد مرتبط با بحث: پیشینه1جدول

 ای از نتیجه پژوهشخالصه عنوان پژوهش سال پژوهشگر

هاست، سطح رضایتمندی و نشاط افراد در زندگی متأثر از سطح درآمد آن های شادی در اقتصادکاربردهای داده 2119 1کوالی دی تال و مک

این در حالی است که بیکاری و تورم به عنوان دو عامل بازدارنده و کاهش 

 شوند.دهنده سطح رضایت و نشاط افراد شناسایی می

 کشورهای میان بیکاری و درآمد وضعیت توزیع در فضایی ناهمگونی نشاط و ذهنی رفاه فضایی الگوی بررسی 2119 2استنکا

 دارد.  ارتباط خوشبختی و نشاط احساس با مختلف

نگاهی به تحقیقات صورت گرفته در  2116 :گراهام

های خصوص عوامل نشاط در بخش

 مختلف جهان

 

ختلف جهان با مقایسه عوامل مختلف اثرگذار در نشاط افراد در نقاط م

ها و ساختارهای مشخص شد که تفاوت و ناهمگونی در سه عامل زمینه

اقتصادی، وضعیت بازار کار و وضعیت آموزشی منجر به تفاوت در سطح 

 های مختلف جهان شده است.نشاط در بخش

                                                           
1  . Di Tella & MacColloch 
2  .  Stanca 
3 . Graham 
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گاندلمن و هرناندز 

 1موریلو

 شادی بر تورم و بیکاری اثر بررسی 2116

 فردی شده ادراک

شود تا افراد نسبت به ی مانند تورم و بیکاری در جامعه باعث میوجود عوامل

تأمین امکانات و منابع  رفاهی خود در زندگی نگرش مثبتی نداشته باشند 

 و در ایجاد این احساس ناخوشایند نقش بیکاری نسبت به تورم باالتر است. 

با  کامیاقتصاد شاد هایسنجش دیدگاه 2111 و همکاران 2کچتییب

و بی ثباتی و  بیکاری اثراتبه  ردیرویک

 ها بر سطح رفاهافزایش قیمت

در مقایسه میزان اثرگذاری بیکاری و تورم بر سطح نشاط افراد جامعه 

های بیشتری بر سطح رفاه و مشخص شده است که بیکاری اثرات و هزینه

 کند. نشاط شهروندان تحمیل می

یکاری در سطح سنجش نقش تورم و ب 2111 :را و لیوانگاسیروپ

 نشاط مردم کشورهای آمریکای التین

 

ها به عنوان دو ثباتی در افزایش قیمتوجود دو عامل اقتصادی بیکاری و بی

عامل مکمل باعث تنزل سطح نشاط مردم کشورهای آمریکای التین شده 

 است و در این میان نقش بیکاری در این تنزل بیشتر بوده است.

 بررسینقش عوامل اقتصادی، شغلی و 2112 0کیوهوس و ماریلیو

ذهنی  شناختی بر رفاه جمعیت

 توسعه حال در کشورهای

 ی وضعیت مناسب عواملی سطح نشاط باالتر در برخی کشورها به واسطه

 مانند سطح مناسب درآمد، شغل و سالمت بوده است.

و  6بالنچفلوور

 همکاران

مقایسه اثر بیکاری و تورم بر شادی در  2112

 اروپایی کشورهای

وجود عوامل اقتصادی مانند بیکاری و تورم  و به خصوص عامل بیکاری 

باعث شده تا افراد درک مثبت و مؤثری از سطح رفاه و نشاط خود نداشته 

 باشند. 

عوامل اقتصادی  سنجش و مقایسه نقش 2119 و همکاران 9 آگان

 تورم و درآمد سرانه بر، بیکاری سه گانه

 شادکامی سطح

عوامل سه گانه مورد سنجش، عامل اقتصادی درآمد سرانه به عنوان در بین 

عامل اقتصادی با اثرگذاری مثبت و بیکاری و تورم به عنوان عوامل با 

 شوند. اثرگذاری نامطلوب و منفی شناخته می

 اثر نابرابری درآمد روی شادی و نشاط :211 :ریس

 چیست؟

، اثر نابرابری درآمد بر شادی نتایج نشان داد برای آسیا و آمریکای التین

منفی است و برای آفریقا، اثر نابرابری درآمد بر میزان شادی بسیار مثبت 

 است.  

در  بررسی همگرایی شادی و نشاط 2119 9گوریف و ملنیکف

 کشورهای در حال گذار

ثباتی اقتصاد به علت رکود بزرگ و بی 1661شکاف شادی و نشاط در دهه 

در کشورهای درحال  نشاطاست. با بهبود شادی و  کالن، گسترش یافته

گذار بعد از رکود بزرگ و کاهش رضایت از زندگی در کشورهای دیگر، 

 بسته شده است.  نشاطشکاف شادی و 

بررسی تأثیر سرمایه اقتصادی بر شادی  1:61 دهقانی و همکاران

 جوانان

رگذار در سطح عواملی مانند سرمایه اقتصادی و اشتغال از عوامل مهم و اث

نشاط شهروندان هستند اما داشتن پول به تنهایی کافی نیست و  با توجه 

به اینکه نشاط یک موضوع چند بعدی است عالوه بر عوامل اقتصادی عوامل 

 دیگری نیز در سطح نشاط تعیین کننده هستند. 

 فقر، همچون متغیرهایی اثر بررسی :1:6 دهمرده و افشاری

 بر انسانی سعهتو شاخص و نابرابری

 جهان منتخب کشورهای در شادکامی

های فقر و توسعه یافته شاخص و توسعه حال در هر دو گروه کشورهای در

نابرابری اثر نامطلوبی بر روی سطح نشاط داشته است این در حالی است 

که شاخص توسعه انسانی به عنوان یک شاخص مثبت با اثرات مطلوب بر 

 ده است.سطح نشاط در نظر گرفته ش

در بین عوامل اجتماعی متغیرهایی مانند سطح تحصیالت اثر افزایشی و  مؤثر اقتصادی و اجتماعی عوامل تحلیل 1:60 همکاران و محمدیان

                                                           
1  . Gandelman & Hernandez- Murillo 
2  . Beccheti 
3  . Ruprah & Luengas 
4  . Marilou and Kiohos 
5  . Blanchflower 
6  . Agan, Sevinc and Orhan 
7  . Reis 
8. Gurive & Melnikov 



 
 
 

 ....عوامل در اثرگذاری نقش مکانتطبیقی طالعه م
66 

 

 در با اقتصادسنجی تحلیل یک)شادی بر

 (مذهبی هایمحدودیت گرفتن نظر

های مذهبی اثر کاهشی در سطح نشاط دارد. در بین عوامل محدودیت

ادی نیز سطح درآمد به عنوان عامل افزایش دهنده و بیکاری به عنوان اقتص

 شوند.عامل کاهنده سطح نشاط شناخته می

 علی و خورسندی

 بابایی

 اثر مقایسه تورم؟ یا است بدتر بیکاری 1:66

 شادی بر تورم و بیکاری

میزان اثرگذاری عوامل اقتصادی بیکاری و تورم با توجه به شرایط 

لف از جمله ایران متفاوت بوده است و بیکاری نسبت به کشورهای مخت

 تورم در کاهش سطح نشاط نقش مؤثرتری داشته است. 

 جلیلی و نادمی

 کامجو

 بر و نسبی مطلق فقر تأثیر ارزیابی :1:6

 ایران در شادی نابرابری

فقر مطلق و نسبی تأثیر مثبت و معنادار بر نابرابری شادی در جامعه ایران 

 .داشته است

جلیلی کامجو و 

 نادمی

 و درآمد نابرابری بین رابطه ارزیابی 1:69

 ایران3 موردی مطالعه شادی، نابرابری

 به دارد شادی نابرابری بر ایغیرخطی آستانه تاثیر درآمد توزیع نابرابری

در  درآمدی نابرابری تاثیر بر مبنی مزلو معکوس هرم نظریه که طوری

 .شد تایید دیشا بر معکوس هرم باالی مقاطع

 شادی بر مؤثر اقتصادی عوامل بررسی 1:69 همکاران و منصف

 رگرسیون رهیافت3 منتخب کشورهای در

 پانل ایآستانه

 دولتی مخارج مصرف، سالمت، سرانه، درآمد با شادی رابطه پژوهش، نتایج

 بیکاری و تورم درآمد، نابرابری با شادی رابطه و مثبت را اقتصادی آزادی و

 دهد. می نشان یمنف را

 نگارندگان گردآوری و مطالعه3 منبع

 

 روش پژوهش
 بخش توصیفی ترینمهم .است "تحلیلی-توصیفی"شناسیروش کاربردی و به لحاظ-از نوع نظری پژوهش حاضر

 تا،راس این در ای است.اسنادی و کتابخانه روش از استفاده با نشاط یکنندهتبیین متغیرهای گردآوری حاضر یمطالعه

جایی که گردید. از آن گردآوری و استخراج موضوع به مربوط یپیشینه و منابع از نشاط یکنندهو تبیین کلیدی متغیرهای

 شخصی ادراکات از متأثر داوری نوع این است و ش مرتبطازندگی گذران نحوه درباره فرد نگرش و داوری با چگونگی نشاط

گذارد، بنابراین موضوع  می اثر او گیری تصمیم و قضاوت تبیین، سبک بر که ستا مثبت عواطف و احساسات تجربه و فرد

 گیرد. نشاط در حیطه جغرافیای رفتاری مورد بحث و بررسی قرار می

 حیطه در نشاط اینکه موضوع به توجه باهای مختلفی وجود دارد و برای سنجش مباحث ذهنی رویکردها و روش

است. ابزار مورد استفاده در این پژوهش،  پرسشنامه از استفاده اطالعات به دستیابی لیاص ابزار است، رفتاری جغرافیای

و پرسشنامه  1آکسفورد یاستاندارد شادکام ایگویه 26 پرسشنامهجمله از  های مورد آزمون قرار گرفته شدهپرسشنامه

سال به  16زن و مرد( در محدوده سنی . جامعه آماری پژوهش نیز شامل شهروندان شهر اهواز )اعم از 2محقق ساخته است

در  مطالعات انجام چنینهم و سنجش سهولت برای نفر از کل جمعیت شهر اهواز است. ولی 99:291باال است که برابر با 

مورد  پژوهش هدف جامعه عنوان به هاآن جمعیت و انتخاب های موردینمونه عنوان به اهواز شهر از محله شش نهایت

 شیدرصد و پ 66 نانیبا سطح اطم ،:حجم نمونه نیز متناسب با جامعه آماری و بر اساس فرمول کوکران.رفتگ قرار مطالعه

 حجم جمعیت نسبت به که دیبرآورد گرد هپرسشنام 96:درصد تعداد  6مطلوب  یدرصد و دقت احتمال 26 انسیبرآورد وار

گیری نیز تصادفی ساده و در دسترس است وش نمونهشد. ر محله محاسبه هر برای هدف جامعه کل از مطالعه مورد محالت

 پوشش مورد مراجعه مستقیم و حضوری شیوه به بررسی مورد محالت گستره امکان تمامی حد تا که بوده است نحوی و به

                                                           
1
 . Oxford Happiness Inventory 

2
-آزمودنی به دست آوردند. پایایی این پرسشنامه در پژوهش :1:0را با  61/1میالدی تهیه کردند و ضریب آلفای  1696. این پرسشنامه را آرگایل و لو در سال  

رسشنامه توانایی سنجش نشاط را بر های متعددی که تاکنون انجام گرفته مورد تأیید قرار گرفته است. بررسی پایایی صوری این پرسشنامه نشان داده است که این پ

های آن در ایران را داراست. در این راستا برای سنجش سطح نشاط شهروندان اهواز از این پرسشنامه استفاده شده است. اساس مؤلفه  
3 . Cochran Formula 
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های آماری مختلفی از جمله از روش spssها و اطالعات به دست آمده در محیط نرم افزار جهت تحلیل داده .گیرد قرار

 ساختاری با استفاده از نرم افزار معادالت مدلسازیو همچنین از  2و تحلیل واریانس یک راهه 1تی مستقل مونآز

AMOS استفاده شده است. همچنین از نرم افزارGIS  وExcel .فرایند انجام پژوهش  (1در شکل) نیز بهره گرفته شده است

 نشان داده شده است.            

 
 ترسیم3 نگارندگانم پژوهش            : فرایند انجا1شکل

 

 معرفی محدوده مورد مطالعه
طبق  آن تیّجمع است و شهر اهواز مرکز استان خوزستانباشد. قلمرو جغرافیایی پژوهش حاضر، شهر اهواز می

محمدی ده )دیآ یشمار م به رانیا تیشهر پرجمع نیعنوان هفتم که به باشد، ینفر م 1190:99برابر  1:66سال  یآمار رسم

 قهیدق 01و  رجهد 09و  یعرض شمال قهیدق 21درجه و  1: ییایجغراف تی. اهواز در موقع(:22:31:6چشمه و همکاران،

آخرین  براساس اهواز شهر است. واقع شده ایمتر از سطح در 19خوزستان و با ارتفاع  یا در بخش جلگه ،یطول شرق

ناحیه و  0:منطقه شهری،  9ین منطقه بندی شهرداری، دارای ( و آخر1:66مستندات )سرشماری نفوس و مسکن سال 

 تقسیمات در اهواز شهر جایگاه و ( موقعیت2در شکل) (.39 1:69ریزی شهرداری اهواز،باشد)معاونت برنامهمحله می 120

 کشور نشان داده شده است. و استان سیاسی

                                                           
1 . Independent-Sample T Test 
2 . One-Way ANOVA 

،  انتخاب موضوع•
سیر مطالعاتی  

 موضوع    

 مرحله اول

انتخاب شاخص •
های مناسب  
جهت بررسی  
موضوع مورد  

 مطالعه

 مرحله دوم
شناخت  •

محدوده مورد  
مطالعه و  

گردآوری داده  
 ها
 مرحله سوم

تجزیه و تحلیل  •
داده ها، آزمون  

فرضیه ها و  
 نتیجه گیری

 مرحله چهارم



 
 
 

 ....عوامل در اثرگذاری نقش مکانتطبیقی طالعه م
69 

 

 
  کشور      و استان سیاسی تقسیمات در اهواز شهر جایگاه و : موقعیت2شکل

 

 موردی هایبه عنوان نمونه محله لذا شش و است شده استفاده تطبیقی تحلیل روش از جغرافیایی تحلیل برای

مکانی شامل  هایشاخص براساس اهواز شهر محالت ابتدا هدف، در هایمحله انتخاب برای. است شده انتخاب

الگوی گذران اوقات فراغت، امنیت و ....(، قشربندی اجتماعی) جمعیت)مانند اشتغال و بیکاری و ...(، سطح کیفیت زندگی)

 نماینده عنوان به) شش محله شهرک نفت و کیانپارس در نهایت و شد بندیسطح تحصیالت، وضعیت مسکن و...( سطح

ه محل و( یا متوسط دو سطح محالت نماینده عنوان به) محله عامری و گیت بوستان ،(یافتهیا توسعه یک سطح محالت

همچنین  .شدند انتخاب مطالعه برای( پایین سطح توسعه یا سه سطح محالت نماینده عنوان به)و کوی علوی  آب منبع

دهد. ها گستره جغرافیایی و مناطق شهر اهواز را پوشش میای بوده است که توزیع و پراکندگی آنها به گونهانتخاب محله

 داده شده است. ( مشخصات محالت مورد مطالعه نشان :در جدول)

 
 : مشخصات محالت مورد مطالعه2جدول

 سطح مساحت)هکتار( جمعیت منطقه محله

 یک 069 9026 : شهرک نفت

 یک :01 09:92 2 انپارسیک

 دو 2: :1: 0 بوستان تیگ

 دو :: 0060 : عامری

 سه :11 2:661 : آب منبع

 سه :1: 0:6:9 9 آباد(کوی علوی)شلنگ

 (1:69ریزی و توسعه شهرداری اهواز، )معاونت برنامهمنبع: 

 

 

 داده ها تجزیه و تحلیل
در این مرحله از پژوهش به ارزیابی وضعیت عوامل محیط اقتصادی و سطح نشاط شهروندان در محالت مورد 

اد ی اقتصادی، اشتغال و وضعیت شغلی افریکی از متغیرهای تأثیرگذار در سرمایهمطالعه شهر اهواز پرداخته شده است. 
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ای در ارتباط با نشاط و آورد. ادبیات گسترهاست. در واقع اشتغال یک موقعیت ثابت درآمدی را برای افراد به وجود می

اشتغال وجود دارد. بیکار بودن نیز توسط اکثریت اقتصاددانان یک وضعیت مشکل و سخت در نظر گرفته شده است. چراکه 

اضطراب انسان است. وقتی تعداد زیادی از افراد در یک جامعه برای تأمین شغل بیکاری منبع اقتصادی بزرگی در ناراحتی و 

توانند به شغل دست پیدا کنند حتی افرادی که شاغل هستند نیز احساس خود با مشکل مواجه هستند و به راحتی نمی

بدون درآمد هستند، بلکه های بیکاری فقط از آن کسانی نیست که دهند. در واقع هزینهامنیت شغلی خود را از دست می

ی های غیرمستقیم به واسطهشود. این هزینههای غیرمالی بیکاری نامیده میای اضافی هم وجود دارد که هزینهبار هزینه

شود. بیکاری ابعاد نشاط را تحت نفس پایین افراد، از دست دادن روابط اجتماعی و هویت در جامعه نشان داده میعزت

گیرد. نتایج ی منفی را نیز دربرمیی مثبت، رضایت از زندگی و عالوه بر آن عاطفه، از جمله عاطفهدهدتأثیر قرار می

های مشابه است. در تر از افراد شاغل با ویژگیدهد که نشاط اظهار شده توسط افراد بیکار خیلی پایینتحقیقات نشان می

( نشان 0در عدم نشاط افراد است. همان طور که در جدول) توان گفت، بیکاری و ترس از بیکاری از عوامل مؤثرواقع می

های کیانپارس، شهرک نفت و گیت بوستان داده شده است در بین نمونه مورد مطالعه در محالت ششگانه، به ترتیب محله

رتیب در بین سه اند. این در حالی است که تعداد و درصد افراد بیکار به تتعداد و درصد بیشتری از افراد شاغل را بر گرفته

 های دیگر است.محله کوی علوی)شلنگ آباد(، عامری و منبع آب بیشتر از محله

 
 : وضعیت اشتغال و بیکاری در محالت مورد مطالعه4جدول

 تعداد نمونه بیکار شاغل محله

 درصد تعداد درصد تعداد

 1: 1: 6 1: 21 شهرک نفت

 116 29 2: 2: :9 انپارسیک

 21 1: 9 1: 10 بوستان تیگ

 26 09 12 62 :1 عامری

 1: 6:/6 26 6/90 06 آب منبع

 126 9/09 61 2/66 0: آباد(کوی علوی)شلنگ

 های پژوهشمنبع: یافته

مطالعه نشان داده شده است. بر  مورد محالت به تفکیک در مشاغل شهروندان نوع و ( نیز وضعیت6در جدول)

دار و شاغل به لحاظ نوع شغل به چند گروه شامل کارمند، کارگر، آزاد، خانه اساس نتایج به دست آمده از پرسشنامه افراد

های گیت بوستان، شهرک نفت و کیانپارس باالترین درصد (، به ترتیب در بین محله6اند. براساس جدول)تقسیم شده 1سایر

عامری نیز  اند. در محلهص دادههای شغلی درصد کمتری را به خود اختصامربوط به گروه کارمند بوده است و سایر گروه

درصد را شهروندان دارای شغل آزاد تشکیل داده است. در دو محله کوی  :9/6بیشتر از نیم درصد یعنی حدود 

درصد مربوط به گروه شغلی کارگر بوده است.  1/61و  1/92علوی)شلنگ آباد( و منبع آب نیز بیشترین درصد به ترتیب با 

های گیت بوستان، شهرک نفت و ل پاسخ دهندگان در محالت مختلف مشخص شد که در محلهچنین با بررسی نوع شغهم

های عامری، کوی علوی)شلنگ آباد( و کیانپارس اکثر پاسخ دهندگان دارای مشاغل رسمی و دولتی هستند اما در محله

 منبع آب بیشتر مشاغل شهروندان از نوع مشاغل خدماتی هستند. 

                                                           
 پاسخی ثبت نشده بود از آوردن آن در جدول صرف نظر شده است. "سایر". با توجه به اینکه برای گزینه  1
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 شاغل در محالت مورد مطالعه: وضعیت و نوع م1جدول

 تعداد نمونه دارخانه آزاد کارگر کارمند محله

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 1: - - 6/6 2 6/6 2 91 :1 شهرک نفت

 116 :2/1 11 :2/: :2 6/: 9 0/06 01 انپارسیک

 21 - - 16 2 - - 96 12 بوستان تیگ

 26 :/9 1 :9/6 : :21/2 : 6/16: 2 عامری

 1: 6/0 2 9/29 12 1/61 :2 :9/1 9 آب منبع

 126 26/9 9 2/21 16 1/92 09 06/6 : آباد(کوی علوی)شلنگ

 های پژوهشمنبع3 یافته

 

ها اقتصادی به عنوان یکی از متغیرهای در این بخش متغیر سطح درآمد شهروندان که از نظر بسیاری از دیدگاه

شود، مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس نتایج حاصل از هروندان شناخته میمهم و اساسی در سطح نشاط ش

درصد از پاسخ دهندگان  66/06درصد و در محله کیانپارس  91، در هر دو محله شهرک نفت و گیت بوستان پرسشنامه

ان در این سه محله وجود نداشته میلیون توم :تومان هستند و افراد با درآمد زیر  میلیون 11 از دارای درآمد ماهیانه بیشتر

 1:اند. در محله منبع آب تومان داشته میلیون 11 درصد از پاسخ دهندگان درآمد باالتر از 01است. در محله عامری نیز 

درصد درآمد ماهیانه دو تا  69تومان و محله کوی علوی)شلنگ آباد( با  میلیون درصد شهروندان با درآمد ماهیانه سه تا پنج

لیون بیشترین درصد را داشته است و کمترین درصد مربوط به گروه درآمدی بیشتر از ده میلیون تومان است. در سه می

 مطالعه نشان داده شده است. مورد محالت در خانوار ماهیانه درآمد میزان و ( وضعیت9جدول)

 
 : وضعیت سطح درآمد ماهیانه خانوار در محالت مورد مطالعه6جدول

 1 از کمتر محله

 تومان میلیون 

 2-میلیون  1

 میلیون تومان

 2–میلیون  2

 میلیون تومان

 1–میلیون  2

 میلیون تومان

 14-میلیون 1

 میلیون تومان

 14بیشتر از 

 میلیون تومان

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 91 19 21 9 6/16 9 - - - - - - شهرک نفت

 66/06 :6 ::/16 9: :0/1 21 - - - - - - انپارسیک

 91 12 6: : 6 1 - - - - - - بوستان تیگ

 01 11 20 9 19 0 12 : 9 2 - - عامری

 9/:6 9 29/10 11 1: 21 69/29 21 16/:: 11 9/2 2 آب منبع

 کوی علوی

 آباد()شلنگ

16 12 10 2/11 :1 69 11 9/9 11 9/9 0 2/: 

 های پژوهشمنبع3 یافته

شهروندان شاغل و بیکار از نظر سطح نشاط از جمله مباحث مورد تاکید در این پژوهش  دو گروه اوت میانتف

مستقل استفاده شده است، چرا که هدف مقایسه  tاز نظر سطح نشاط، از آزمون  بیکار و . برای مقایسه دو گروه شاغلاست

 آزمون نتایج به توجه باو  (:ج به دست آمده در جدول شماره)باشد. بر اساس نتایهای نابرابر میدو گروه مستقل با نمونه

است.  16/1کمتر از  بیکار و داری به دست آمده برای سطح نشاط در دو گروه شاغلسطح معنی است که مشخص 1لوین

                                                           
1
. Levenes Test  
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 مستقل هایگروه از نظر سطح نشاط دارای تفاوت میانگین معناداری هستند و واریانس بیکار و بنابراین دو گروه شاغل

توان نتیجه گرفت که بنابراین می درصد(. 66)با ضریب اطمینان . نیستند برابر هم با از نظر سطح نشاط بیکار و شاغل

وضعیت اشتغال در میزان درآمد اند. شهروندان دارای شغل سطح نشاط خود را بهتر و باالتر از شهروندان بیکار ارزیابی کرده

تماعی و کیفیت زندگی شهروندان تأثیر مهمی دارد. نرخ اشتغال باالتر باعث افزایش قدرت و ثروت و به طور کلی در رفاه اج

شود. این های جدید اقتصادی و غیره میهای آموزش و فراغت و دسترسی بهتر به فرصتخرید و ثروت، دسترسی به فرصت

شود. همان کاهش اعتماد به نفس می در حالی است که بیکاری منجر به احساسات منفی و ناخوشایند از جمله افسردگی،

تر مشخص شد با توجه به اینکه تعداد و درصد افراد بیکار در بین سه محله کوی علوی)شلنگ آباد(، عامری و طور که پیش

تر از دیگر ها سطح نشاط خود را پایینرود که شهروندان این محلههای دیگر است پس انتظار میمنبع آب بیشتر از محله

 ا ارزیابی کنند.    همحله

 
 سطح نشاط در شهر اهوازاز نظر  بیکار و شاغل گروه شهروندان دوبرای مستقل  tآزمون نتایج  :6جدول

 تساوی تست هاتست تساوی میانگین

هاواریانس  

 )تست لوین(

 

 

 

 فروض
 

خطای استاندارد 

هاتفاوت میانگین  

تفاوت میانگین 

 ها

سطح معناداری 

 )دوطرفه(

مقدار  درجه آزادی

 tآماره 

سطح معنی 

 داری

مقدار 

 Fآماره 

494/4  26:/1  111/1  ::9 02:/:  112/1  206/9  هابا فرض تساوی واریانس 

471/4  161/1  111/1  9:9/:16  069/2 با فرض عدم تساوی  - - 

 هاواریانس

 های پژوهشمنبع3 یافته

 

شاط مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته مختلف از نظر سطح ن های درآمدیگروه در این بخش نیز تفاوت میان

 1تومان،  میلیون 1 از از نظر سطح درآمد به چند گروه شامل افراد دارای درآمد ماهیانه کمتر است. در این راستا شهروندان

 تومان، بیشتر میلیون 11-میلیون 6تومان،  میلیون 6– میلیون :تومان،  میلیون :– میلیون 2تومان،  میلیون 2- میلیون

تحلیل واریانس مختلف از  های درآمدیگروه تفاوت سطح نشاط میانبه منظور بررسی اند. تومان تقسیم شده میلیون 11 زا

های بیش از دو جامعه یا بیش استفاده شده است. زمانی که محقق بخواهد به بررسی تفاوت میانگین یک راهه و آزمون شفه

 .باشد. روش تحلیل واریانس مناسب میاستفاده از ند، از دو گروه و یا بیش از چند شاخص استفاده ک

تر از و بزرگ 16/1گیرد. اگر میزان آن کوچکتر از داری معیار قرار میدر ارزیابی تحلیل واریانس، میزان معنی

 باشد. در صورتی که عدد به دست% می66های مورد مطالعه تفاوت در سطح توان قضاوت کرد که بین گروهباشد، می 11/1

از پی بردن به  (. پس9% معنادار است)جدول66توان ادعا کرد که این تفاوت در سطح باشد، می 11/1آمده کوچکتر از 

ها انجام دهدکه در ها، مناطق و یا شاخصهای دیگری را نیز در بین گروهها، محقق باید مقایسهسطح معناداری میانگین

ی چندگانه شفه استفاده شده ، از آزمون مقایسهمختلف های درآمدیگروهها در این جا با توجه نامساوی بودن تعداد نمونه

 است. 
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مختلف درآمدی های با سطوحریانس تفاوت سطح نشاط در بین گروه: تحلیل وا7جدول  

داریمعنی  F 

 
 متغیر - جمع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات

 

111/1  

 

 

200/:1 

 

::1/16611 6 909/:6619  نشاط درون گروهی 

 

 

:91/626 ::6 :1:/1662:1  بین گروهی 

- :90 :91/2:9::6  کل 

 وهشهای پژمنبع3 یافته

 

( نیز 6بر اساس آزمون شفه همان گونه که در جدول شماره) مختلف درآمدی هایبر اساس مقایسه تطبیقی گروه

توان شناسایی نمود. از نظر طبقه را می :به لحاظ سطح نشاط،  مختلف درآمدی هاینشان داده شده است، در بین گروه

 و :6:6/0امتیاز  با ترتیب تومان، به میلیون 2- میلیون 1تومان و میلیون 1 از درآمد ماهیانه کمتربا  هایسطح نشاط گروه

به ترتیب با  تومان، میلیون 6– میلیون :تومان و  میلیون :– میلیون 2 درآمد ماهیانهبا  هایگروه اول، طبقه در 111/61

 میلیون 11 از مان و بیشترتو میلیون 11-میلیون 6درآمد ماهیانهبا  هایگروه در طبقه دوم و ::/12:و  1:/211امتیاز 

 هایاین امر نشان دهنده تفاوت در بین گروه سوم قرار گرفته است. در طبقه 061/90و  :269/9به ترتیب با امتیاز  تومان

 1و تومان میلیون 1 از کمتر ماهیانه درآمد با هایباشد به طوری که گروهها میاز لحاظ سطح نشاط آن مختلف درآمدی

اند و در این میان سطح نشاط تر ابراز کردههای دیگر پایینتومان، سطح نشاط خود را نسبت به گروه ونمیلی 2- میلیون

های درآمدی دیگر باالتر از گروهتومان  میلیون 11 از بیشتر تومان و میلیون 11-میلیون 6 درآمد ماهیانهبا  هایگروه گروه

 اقشار بین در ارتباط این سطح نشاط وجود دارد که و سطح درآمد نبی مثبت دهد که ارتباطاین امر نشان میبوده است. 

 اهداف از انواع دیگری به دستیابی برای ابزاری مثابه به بلکه نیست؛ نشاط برای در واقع درآمد هدفی .است بیشتر درآمد کم

 دست تریمرفه و بهتر زندگی به تا دهدمی شهروندان اجازه به است. داشتن پول و درآمد، های زندگی شهروندانو خواسته

افزایش درآمد و  .خود اختصاص دهند و نشاطبتوانند بخشی از درآمد خود را صرف هزینه برای افزایش شادی یابند و 

همچون مسافرت، تغذیه و نشاط  خانوارها برای شادیافراد و مخارج  افزایشتواند موجب چنین میقدرت خرید هم افزایش

تر مشخص شد با توجه به اینکه تعداد و درصد بیشتری از شهروندان همان طور که پیش .... شودمناسب، پوشاک مناسب و 

های دیگر زندگی های محله کوی علوی)شلنگ آباد(، منبع آب و عامری نسبت به محلهتر در محلهبا سطح درآمد پایین

 ها ارزیابی کنند.    تر از دیگر محلهیینها سطح نشاط خود را پارود که شهروندان این محلهکنند پس انتظار میمی

 
های با سطوح درآمدی مختلفبندی سطح نشاط در بین گروه: طبقه9جدول  

41/4داری طبقات در سطح آلفامعنی سطح درآمد  

1 2 2 

:6:6/0 تومان میلیون 1 از کمتر    

111/61 تومان میلیون 2- میلیون 1    

1:/211  تومان میلیون :– میلیون 2   

::/12:  تومان میلیون 6– میلیون :   

:269/9   تومان میلیون 11-میلیون 6  

061/90   تومان میلیون 11 از بیشتر  

111/1 داریسطح معنی  111/1  111/1  

 های پژوهشمنبع3 یافته
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د در این بخش به بررسی و ارزیابی میزان اختالف عوامل محیط اقتصادی و سطح نشاط شهروندان در محالت مور

استفاده شده است. همان طور  مطالعه پرداخته شده است. به منظور این ارزیابی از تحلیل واریانس یک راهه و آزمون شفه

داری برابر با صفر به دست آمده است. بنابراین معنادار بودن آن را در شود، سطح معنی( نیز مشاهده می11که در جدول)

شهروندان مورد پرسش قرار گرفته، در محالت مورد مطالعه از نظر میزان کند. به این معنا که % تأیید می66سطح 

ترین از آن جا که شغل یکی از مهمباشند. ها دارای اختالف نظر میتأثیرگذاری عوامل محیط اقتصادی در سطح نشاط آن

که او از شغل خود دارد، رود وضعیت و کیفیت شغل فرد و ارزیابی شود، انتظار میهای زندگی شهروندان محسوب میحوزه

 بر احساس نشاط او تأثیر داشته باشد. 

( نیز 11بر اساس مقایسه تطبیقی محالت مورد مطالعه بر اساس آزمون شفه همان گونه که در جدول شماره)

طبقه  2، کیفیت شغلی در نشاط شهروندانگانه به لحاظ میزان اثرگذاری نشان داده شده است، در سطح محالت شش

شهروندان محله شهرک نفت و پس از آن  احساس نشاط در شغلی کیفیت توان شناسایی نمود. از نظر میزان اثرگذاریرا می

های کیانپارس و عامری اند و محلههای دیگر داشتهمیانگین باالتری نسبت به محله :/:1و  :/1به ترتیب با امتیاز  بوستان

محله در طبقه دوم قرار  0اند اما با توجه به کم بودن اختالف میانگین این هها قرار گرفتپس از آن 99/2و  96/2با امتیاز 

ها را به اند. اما در دو محله منبع آب و کوی علوی از دیدگاه شهروندان کیفیت شغلی آنان نتوانسته احساس نشاط آنگرفته

های دیگر ر این دو محله نسبت به محلهطور مناسبی افزایش دهد و با توجه به پایین بودن میانگین این عامل اقتصادی د

مشخص است که شهروندان این دو محله و به ویژه محله کوی علوی از کیفیت شغلی خود چندان رضایت و احساس 

خرسندی ندارند. بنابراین ساکنان محله منبع آب و کوی علوی از وضعیت شغلی خود به دلیل وجود مشکالتی که با آن 

کنند و به آینده و پیشرفت سازد، احساس نارضایتی میها میانداز ناچیزی را عاید آندرآمد و پس مواجه بوده که در نهایت

  شغلی خود امیدوار نیستند.

های مورد مطالعه در شهروندان محله احساس نشاط و شغل با تخصص و مهارت بین تناسباز نظر متغیر 

ک نفت و بوستان امتیاز در حد متوسط به دست آورده است اما های شهراند. این متغیر در محلهچهار دسته قرار گرفته

تر از حد میانگین بوده است، به ویژه برای امتیاز این متغیر برای چهار محله کیانپارس، عامری، منبع آب و کوی علوی پایین

ها به ویژه محله کوی دهد که در این محلهمحله کوی علوی امتیاز این متغیر بسیار کم بوده است. که این امر نشان می

کنند و در علوی و منبع آب شهروندان به ناچار برای رهایی از بیکاری و احساسات منفی ناشی از آن شغلی را انتخاب می

 دهند.آن شغل علی رغم عالقه و تمایل به فعالیت خود ادامه می

ط شهروندان، محالت مورد تأثیر آن در احساس نشا و شغلی آینده به امید و امنیت احساسمتغیر از نظر  

تر از حد گانه پاییناند. میزان امتیاز به دست آمده برای این متغیر در همه محالت ششمطالعه در سه دسته قرار گرفته

دهد که شهروندان نسبت به وضعیت پیشرفت و آینده شغلی خود احساس متوسط و میانگین بوده است که این نشان می

های ثابت هستند ترس و نگرانی برای از دست دادن کار خود را دارند، و حتی کسانی که دارای شغلامیدواری باالیی ندارند 

اما وضعیت این متغیر در دو محله کوی علوی و منبع آب بسیار ضعیف بوده است و اختالف زیادی با سطح میانگین دارد. 

دم نشاط شهروندان است. وجود تعداد زیاد افراد بیکار توان گفت، بیکاری و ترس از بیکاری از عوامل مؤثر در عدر واقع می

ها کند که ممکن آنآورد و این تصور در آنان ایجاد میدر جامعه حس ترس و نگرانی را حتی برای افراد شاغل به وجود می

حقیقات از دیگر متغیرها و نشانگرهای اصلی در سنجش فقر و محرومیت که در اکثر تنیز شغل خود را از دست بدهند. 

تواند بازتاب کیفیت های انجام شده زندگی افراد است که میگیرد، میزان تناسب بین درآمد و هزینهمورد توجه قرار می

 زندگی آنان باشد.
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تأثیر آن در احساس نشاط  و زندگی هایهزینه و درآمد وضعیت تناسب بیناز نظر متغیرهای  

نشاط  و سالمت و بهداشت به مربوط هایهزینه تأمین رایب نگرانی وجود عدم و امنیت احساسو  شهروندان

ای بوده است که در همه اند. از نظر شهروندان وضعیت این دو متغیر نیز به گونهمحالت ششگانه به دو دسته تقسیم شده

ین متغیر تر از حد میانگین بوده است اما در دو محله منبع آب و کوی علوی وضعیت اگانه امتیاز آن پایینمحالت شش

ها تنها صرف نیازهای اساسی زندگی از تر از حد میانگین بوده است. به طوری که بیشتر درآمد آنمتفاوت و بسیار پایین

شان است. در بعضی ها چگونگی تأمین نیازهای اساسیشود و تنها نگرانی و دغدغه ذهنی آنجمله خوراک و پوشاک می

های مربوط به خوراک و پوشاک خود را تأمین نمایند و از لحاظ وانند هزینهتخانوارها مشاهده شده که به سختی می

های دیگر از جمله مسافرت و غیره برای افزایش هایی از جمله بهداشت و سالمت در تنگنا هستند و در تأمین هزینههزینه

 شادی و نشاط خود نیز بسیار ناتوان هستند.

در بین محالت مورد  تأثیر آن در احساس نشاط شهروندان و مصرف هایشیوه و الگوبا بررسی متغیر 

اند. با بررسی این متغیر نیز مشخص مطالعه از نظر امتیاز پاسخ دهندگان به این متغیر محالت به چهار دسته تقسیم شده

ال از نظر تر از حد میانگین و متوسط بوده است. با این حها برای همه محالت مورد مطالعه پایینشد که امتیاز پاسخ

میانگین پاسخ به این متغیر و نقش آن در احساس نشاط شهروندان در بین محالت مورد مطالعه تفاوت وجود دارد. به 

 اند. های کوی علوی، منبع آب و عامری به ترتیب کمترین امتیاز را از نظر این متغیر به دست آوردهطوری که محله

و تأثیر  مادی رفاه و آسایش احساس داشتن و زندگی نیازهای تأمین برای انداز پس میزاناز نظر متغیر 

های به دست آمده برای این دو متغیر نشاط شهروندان نیز بر اساس امتیاز و میانگین پاسخ این دو متغیر در احساس

تر از حد ییناند. امتیاز این متغیرها نیز در همه محالت مورد مطالعه پابندی شدهمحالت مورد مطالعه در سه گروه دسته

گانه تفاوت وجود دارد. به طوری ها از نظر شهروندان محالت ششمیانگین بوده است اما با این وجود از لحاظ میانگین پاسخ

که در این متغیرها نیز به ترتیب محالت کوی علوی، منبع آب، عامری، کیانپارس، بوستان و شهرک نفت کمترین تا 

 اند.اص دادهبیشترین میانگین را به خود اختص

و تأثیر  کارآفرینی مشاغل از حمایت و شغلی هایفرصت متغیر وجودها بر اساس براساس میانگین پاسخ 

نیز در بین محالت مورد مطالعه سه طبقه مشخص شد. از نظر شهروندان امتیاز این نشاط شهروندان  آن در احساس

بوده است. اما میانگین این متغیر نیز در بین محالت مورد  متغیر نیز در همه محالت مورد مطالعه کمتر از حد میانگین

ای که به ترتیب محالت کوی علوی، منبع آب، عامری، کیانپارس، بوستان و شهرک نفت مطالعه متفاوت بوده است. به گونه

 اند. کمترین تا بیشترین میانگین را به خود اختصاص داده

تأثیر آن  و جامعه افراد بین در طبقاتی شکاف نبودن و ثروت توزیع در تعادلها برای متغیر امتیاز پاسخ

گانه تر از حد میانگین و در بین محالت ششنیز برای همه محالت مورد مطالعه پایین در احساس نشاط شهروندان

ود که شمتفاوت بوده است. با توجه پایین بودن امتیاز این متغیر در بین محالت کوی علوی، منبع آب و عامری مشخص می

دانند. شهروندان با ها و وجود شکاف طبقاتی را بر سطح نشاط خود اثرگذارتر میشهروندان این محالت اثرات منفی نابرابری

و  همساالن خصوصاً اجتماع اعضای افراد و دیگر و مقایسه خود با اجتماع و شهر بر نابرابر حاکم وضعیتمشاهده و درک 

بهزیستی،  احساس از و ناخوشایند هستند که کندمی ها ایجاددر آن را مخربی عواطف و رهااحتماالً رفتاآنان،  هایخانواده

بیکاری گذاران اهمیت دارد. . پیگیری وضعیت و آمار بیکاری هم برای مردم و هم سیاستکاهدمی هاآن خوشبختی و نشاط

 قرار تأثیر تحت گیرد، رای منفی را نیز دربرمیی مثبت، رضایت از زندگی و عالوه بر آن عاطفهابعاد نشاط از جمله عاطفه

عدم اطمینان های زندگی و کاهش سطح رفاه، ی افزایش هزینهبه واسطه ها نیزثباتی و افزایش قیمتو بی تورمدهد. می

 نشاط شهروندان اثر بگذارد. بر رفاه و تواند و ایجاد و گسترش احساس نارضایتی می نسبت به آینده
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اثرات  و تورم و بیکاری کشور)سطح کالن( از نظر و اقتصادی شرایط و وضعیتمتغیرهای یاز با بررسی امت

در بین محالت مورد مطالعه سه طبقه مشخص شد. وضعیت بیکاری و تورم در عدم نشاط شهروندان  آن بر سطح

بیشترین میزان اثرگذاری های با سطح درآمد پایین، احساس نشاط شهروندان محله کوی علوی و منبع آب به عنوان محله

 ها به ترتیب محالت عامری، بوستان، کیانپارس و شهرک نفت را تحت تأثیر قرار داده است.را داشته است و پس از آن

و اثرگذاری آن در  آینده در کشور در معیشت شرایط و اقتصادی شرایط بهبود به امیداز نظر متغیر  

ه برای این متغیر در بین محالت مورد مطالعه نشان داد که به طور کلی نیز امتیاز به دست آمدنشاط شهروندان  سطح

تر از حد میانگین است و در سطح محالت با سطح میانگین احساس امیدواری نسبت به شرایط اقتصادی در آینده پایین

محالت  و به ویژه دهد که شهروندانتر است. این امر نشان میتر این احساس امیدواری به آینده ضعیفدرآمدی پایین

 بر وضعیت اقتصادی چراکه اند؛حساس اوضاع اقتصادی در سطح کالن به نسبت تر شدیدافقیرنشین و با سطح درآمد پایین

 است.  اثرگذار بسیار آنان رفاه و زندگی سطح

 
  : اختالف میانگین عوامل محیط اقتصادی و نشاط شهروندان در محالت مورد مطالعه 14جدول

معناداری طبقات  محیط اقتصادی و نشاطعوامل 

در سطح آلفا 

41/4 

 هامحله

منبع  عامری بوستان کیانپارس شهرک نفت

 آب

کوی 

 علوی

 919/1 11/2     1 شغلی و نشاط کیفیت

2 1/: 96/2 1:/: 99/2   

 00/1 - - - - - 1 شغل و نشاط با تخصص و مهارت بین تناسب

2 - - - - 20/2 - 

: - 9:/2 - 01/2 - - 

0 19/: - 12/: - - - 

 0/1 - - - - - 1 شغلی و نشاط آینده به امید و امنیت احساس

2 - - - 19/2 90/1 - 

: 9:/2 99/2 66/2 - - - 

 26/1 62/1 - - - - 1 زندگی و نشاط هایهزینه و درآمد تناسب وضعیت

2 9:/2 6:/2 01/2 :2/2 - - 

-هزینه تأمین برای رانینگ وجود عدم و امنیت احساس

 سالمت و نشاط و بهداشت به مربوط های

1 - - - 99/1  09/1  00/1  

2 ::/2  60/2  6/2  - - - 

 

 مصرف و نشاط هایالگو و شیوه

1 - - - - 92/1 2:/1 

2 - - - 90/1 - - 

: - 16/2 :6/2 - - - 

0 91/2 - - - - - 

 29/1 91/1 - - - - 1 ی و نشاطزندگ نیازهای تأمین برای من انداز پس میزان

2 - - - 10/2 - - 

: 09/2 :0/2 :6/2 - - - 

 29/1 9/1 - - - - 1 مادی و نشاط رفاه و آسایش احساس داشتن

2 - - - 1/2 - - 
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: ::/2 :1/2 20/2 - - - 

 های شغلی و حمایت از مشاغل کارآفرینیوجود فرصت

 و نشاط

1 - - - - 06/1 19/1 

2 - - - 99/1 - - 

: 19/2 11/2 96/2 - - - 

طبقاتی در بین  نبودن شکاف و ثروت تعادل در توزیع

 و نشاط افراد جامعه

1 - - - 9:/1 66/1 :1/1 

2 9:/1 69/1 10/2 - - - 

و عدم احساس شرایط اقتصادی کشور از نظر تورم 

 نشاط

1 - - - - 6:/: 69/: 

2 - - :9/2 99/2 - - 

: 16/2 :9/2 - - - - 

 2/0: 0/: - - - - 1 وضعیت بیکاری در کشور و عدم احساس نشاط

2 - - 91/2 1:/: - - 

: 26/2 :1/2 - - - - 

در  معیشت شرایط امید به بهبود شرایط اقتصادی و

 و نشاط کشور در آینده

1 11/2 16/2 11/2 - - - 

2 - - - 22/1 :6/1 :6/1 

 های پژوهشمنبع3 یافته

 

در محالت مورد مطالعه نیز در جدول  نشاط شهروندان بر اساس میانگین عوامل محیط اقتصادیکلی سطح      

 ، محالتاقتصادی و اثرات آن در نشاط شهروندان محیط عواملبنابراین با در نظر گرفتن  ( نشان داده شده است.11شماره)

لنگ آباد( و منبع آب در گروه یک، محله عامری در های کوی علوی)شگروه تقسیم کرد. محله چهارتوان به را میگانه شش

این امر بیانگر آن  اند.قرار گرفتهگروه دو، محله کیانپارس در گروه سه و شهرک نفت و گیت بوستان نیز در گروه چهارم 

ی است که بین محالت مورد مطالعه از لحاظ اثر گذاری عوامل محیط اقتصادی در سطح نشاط شهروندان تفاوت معنادار

دهد که اثرگذاری عوامل محیط اقتصادی در سطح نشاط پژوهش نشان می این بخش از هاییافته کلی طور وجود دارد. به

  های متفاوت، متغیر است.شهروندان براساس مکان

 
 در محالت مورد مطالعه نشاط شهروندان بر اساس اثرگذاری عوامل محیط اقتصادیسطح بندی : طبقه11جدول

 41/4ری طبقات در سطح آلفا معنادا  محله

1 2 2 4 

    910/21 آباد(کوی علوی)شلنگ

    :611/2 آب منبع

   29/:10  عامری

  1:/:21   انپارسیک

 2:/616    بوستان تیگ

 0:/261    شهرک نفت

 های پژوهشمنبع3 یافته

حیط اقتصادی در سطح نشاط بندی محالت مورد مطالعه براساس اثرگذاری عوامل مرتبه (:در شکل شماره )

 در فضایی بندی براساس سطوح مکانی از غنی به فقیر است و ناهمگونیدر واقع این رتبه شهروندان، نشان داده شده است.

بیکاری منجر به ناهمگونی و شکاف سطح نشاط  و توزیع وضعیت درآمد)شکاف درآمدی در بین محالت مورد مطالعه(
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های مورد مطالعه به بنابراین نابرابری و شکاف سطح نشاط در بین محلهمطالعه شده است. های مورد شهروندان در محله

 است.  غنی و نظر فقیر ها ازگزینی محلهجداییعنوان تابعی از 

 

 
 بندی محالت مورد مطالعه براساس اثرگذاری عوامل محیط اقتصادی در سطح نشاط شهروندان: رتبه2شکل

 

 عوامل محیط اقتصادی، محله )مکان( و سطح نشاط شهروندان با ساختاری ارتباطل در این مرحله نیز به تحلی

 مقوله این. گردید اقدامAMOS ساختاری با استفاده از نرم افزار معادالت مدلسازی قالب در تأییدی عامل تحلیل از استفاده

 کمک اهواز نشاط محیطی شهروندان شهروضعیت و سطح  تبیین برای دیگر باهم این عوامل ارتباط و ارزیابی به تواندمی

، AMOSساختاری  معادالت در مدلسازی تأییدی عاملی تحلیل مدل از شده استخراج آماری هاینمایه راستا این در .نماید

 .دارد شده عوامل مطرح ساختاری ارتباط معناداری از نشان

های ترین سنجههمم. شودمی استفاده ارسنجه یا معی چند از ساختاری معادالت الگوی برازندگی ارزیابی برای

ی هنسبت کای اسکوئر بر درج ،(CMIN) یا (x)ی آماری در ساختار عاملی تأییدی سنجه خی دو یا کای اسکوئردهندهشکل

 شاخص، (GFI)برازش نیکویی شاخص (IFI)و شاخص برازش افزایشی (CFI)شاخص برازش تطبیقی ،(CMIN/DF) آزادی

ها دارای مقدار معینی بوده است. این سنجه (RMSEA) در نهایت ریشه میانگین مربعات تقریبیو  (FIN) اصالح شده برازش

 پردازد. به دست آمده می متغیرهایکه تحلیل را معنادار ساخته و به تشریح ارتباط ساختاری 

x)کای مدل، شاخص مجذور مطلق برازندگی هایشاخص یکی از
2
یشتر باشد، است و مقدار آن اگر از صفر ب (

تا  6: با برابردر صورتی که حجم نمونه  یک اندازه معقول برازندگی است ،مجذورکای تر است. میزانبرازندگی مدل پایین

-تقریبا همیشه از نظر آماری معنادار است و این موجب می تر، مجذور کایبیش حجم نمونه های باباشد. اما برای مدل 211
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x2) شود که آماره مجذور کای
های تحلیلی به علت متورم شدن میزان کای اسکوئر در نمونه. تقریبا همیشه مدل را رد کند (

های دقیق تحلیل شده برای که نمونهکنند استفاده میگران از نسبت مجذور کای اسکوئر بر درجه آزادی اکثر تحلیل

جذور کای اثرگذار است، اندازه و حجم نمونه یکی از متغیرهایی که بر روی میزان م گیرد.شناسایی ساختار را به کار می

آید را در نظر است. بنابراین اکثر محققان مقدار مجذور کای نسبی که از نسبت مجذور کای به درجه آزادی آن به دست می

از  اگر این شاخص دارای مقدار کمتر .دهدکای را کاهش می مجذور مدل بر را نمونه اندازه اثر شاخص این گیرند. نسبتمی

همان طور که باشد به ترتیب دارای برازندگی، عالی، خوب و ضعیف و غیرقابل قبول خواهد بود.  6و بزرگتر از  6تا  2، بین2

 به دست آمده است. :/19( نشان داده شده است مقدار آن 12در جدول)

1برازش نیکویی شاخص گیرد،ساختاری مورد بررسی قرار می معادالت الگوی که در معیارهایی از یکی دیگر 
 

است که میزان آن بین صفر و یک متفاوت است و اگر مقدار آن به یک نزدیک باشد دارای برازش بیشتری است. از دیگر 

 کنند، شاخصمی مقایسه نیست، متغیرها بین کوواریانس وجود به قائل که پایه مدل با را مدل یک برازشهایی که شاخص

است. اگر میزان این دو شاخص به یک نزدیک باشد، مدل از برازش بهتری  :زایشیاف برازندگی شاخص و 2تطبیق برازش

نیز  0شده هنجار برازندگی . شاخصشود پذیرفته نظر مورد مدل تا باشد/. 61 حداقل باید مقدار این برخوردار است. البته

 از شاخص باالتر این د. اگر مقدارشوالگو از آن استفاده می یک برازش افزایشی است که برای تعیین برازندگی یک شاخص

نشان از  های مورد نظراین سنجه یهمه درمورد مطالعه  متغیرنتایج تحلیل ساختار ارتباطی سه  .باشد، مناسب است 61/1

های برازش تطبیقی و افزایشی مطابق با استاندارهای آماری تعیین شده هر چه به دارد. شاخص هاقابل قبول بودن آن

و تبیین ارتباط  متغیرهاکند، برازش از سطح نکویی باالیی برخوردار خواهد بود. نتایج این دو شاخص برای میل  1سمت 

 مجذورات میانگین دوم به عنوان ریشه برازندگی که هایشاخص از دیگرقابل قبول به دست آمده است.  نیز هاساختاری آن

 با است که 6مجذورات میانگین تقریب خطای ریشه شود، شاخصیدر نظر گرفته م کواریانس مقدار از و تابعی مانده باقی

-بازه در متغیرها قرارگیری ضعیف بسیار برازش عنوان به باال به 11/1 و کامل برازش عنوان به صفر گرفتن نظر در به توجه

 .(12متغیرهاست)جدول این برای خوبی و مناسب برازش یدهنده نشان 1011/1 ی

 
 متغیرهای پژوهش تأییدی عاملی ساختار آماره: 12جدول

 معیار مورد میزان معیار برازش مدل معیار نوع

 پذیرش

 نتیجه

 

 مطلق معیارهای

 (مدل برازندگی)

   122/106 (CMIN)اسکوئر کای

   :0 (DF)آزادی درجه

 مورد پذیرش 16/1تر از پایین /.111 (P)معناداری سطح

 مورد پذیرش 6 تا 1 بین :/19 (CMIN/DF) آزادی درجه به اسکوئر کای نسبت

 

 نسبی هایمعیار

 مورد پذیرش  11/1کمتر از 1011/1 (RMSEA)برآورد خطای مجذورات میانگین ریشه

 مورد پذیرش 61/1بیشتر از 660/1 (GFI)برازش نیکویی شاخص

 مورد پذیرش 61/1بیشتر از 621/1 (NFI)اصالح شده برازش شاخص

 مورد پذیرش 61/1بیشتر از 622/1 (IFI)فزاینده برازندگی شاخص

 مورد پذیرش 61/1بیشتر از 622/1 (CFI)تطبیقی برازندگی شاخص

 های پژوهشمنبع3 یافته

                                                           
1  .  (GFI) 
2  .  (CFI) 
3  .  (IFI) 
4.  )NFI(  
5  .  (RAMSEA) 
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ها نمایش داده مستطیل شده بر روی تبیین بتا بر روی مسیرها و مقدار واریانس یا مسیر های( وزن0شکل) در

است که نشان از  61/1بوط به محیط اقتصادی معنادار و باالتر از مسیر برای همه عوامل مر هایشده است. میزان وزن

 .1اثرگذاری این عوامل در سطح نشاط شهروندان دارد

 

 
 : مدل ارتباط متغیرهای سه گانه مورد مطالعه 4شکل

 های پژوهشمنبع: یافته

 نشاط شهروندان محیط اقتصادی، محله )مکان( و سطحسه متغیر  معماری ساختاری ارتباطینیز  (6)در شکل 

به 6/1 باالتر ازمتغیر مورد مطالعه  ارتباط ساختاری بین سه  (WR)داری رگرسیون وزنهدهد که بر اساس آمارنشان می

 .است متغیردست آمده است که تراز مثبت و قابل قبولی برای تشریح اهمیت ارتباط این سه 

حله( در اثرگذاری عوامل محیط اقتصادی در سطح نشاط ای مکان)منقش واسطهدر حقیقت این مسئله نشان از تأیید 

 بر اثرگذاری عوامل محیط اقتصادی میزان که شودمی استنباط چنین فوق نتایج به توجه . بااستشهروندان شهر اهواز 

 متغیر بلکه کند؛پیروی نمی خاص الگوی یک از و نبوده یکسان بررسی مورد محالت ششگانه در سطح نشاط شهروندان

اهمیت نقش متغیر مکان  .کندمی نقش آفرینی ایواسطه متغیر زمینه به عنوان این در -هامکان سطح در تفاوت یا- انمک

نشاط گیری برای ی تصمیم سازی و تصمیمهتواند فرآیند مثبتی را در عرصمیدر تغییرات سطح نشاط شهروندان 

 رقم بزند. را  اهوازشهر شهروندان 

                                                           
 باشد3 ، توضیح حروف التین به این شرح می0. در شکل شماره  1

 Q333نشاط،  و شغلی آینده به امید و امنیت احساسQ32 3نشاط،  و شغل با تخصص و مهارت بین تناسبQ31 3نشاط،  و شغلی 3 کیفیتQ30: عوامل اقتصادی
 الگو :Q35نشاط،  و سالمت و بهداشت به مربوط هایهزینه تأمین برای نگرانی وجود عدم و امنیت احساس : Q34نشاط، و زندگی هایهزینه و درآمد وضعیت تناسب

-فرصت 3 وجودQ38نشاط،  و مادی رفاه و آسایش احساس 3 داشتنQ37نشاط،  و زندگی نیازهای تأمین یبرا من انداز پس میزان :Q36نشاط،  و مصرف هایشیوه و

 از کشور اقتصادی شرایط: Q40نشاط،  و جامعه افراد بین در طبقاتی شکاف نبودن و ثروت توزیع در تعادل: Q39نشاط،  و کارآفرینی مشاغل از حمایت و شغلی های
 و آینده در کشور در معیشت شرایط و اقتصادی شرایط بهبود به 3 امیدQ42نشاط،  احساس عدم و کشور در بیکاری 3 وضعیتQ41، نشاط احساس عدم و تورم نظر

  .نشاط

 . 3 عزت نفس3Q48 کارآمدی، 3Q47 سالمتی، Q46خلق مثبت،  :Q45رضایتمندی،  :Q44امیدواری، Q43 3 متغیرهای نشاط:
 . 3 قشربندی اجتماعی3M3 کیفیت زندگی،  3M2 جمعیت شناسی،M1 های مکانی:شاخص
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 شهروندان اهواز نشاط سطح و( مکان) محله اقتصادی، محیط متغیر سه ارتباطی ارساخت : معماری1شکل

 های پژوهشمنبع3 یافته

 هاو پیشنهاد گیرینتیجه
 "مکان"از آنجا که مفهوم کانونی در علم جغرافیا و  یابدعینی با مکان پیوند می ذهنی یا در جغرافیا هر واقعیت

های باشد، کیفیتی خود بر اثر تحوالت درونی و بیرونی در طول زمان متغیر میاست و تحت شرایط نظام طبیعی و انسان

 وجود به اقتصاد علم در بدیل جریانی اخیر هایسال از طرفی در .دهدمتفاوتی از فعالیت، معیشت و رفاه را در خود جای می

هایی که تا کنون پژوهش .دارد تأکید بحث نشاط( ذهنی)از جمله هایشاخص قالب در رفاه گیریاندازه بر که است آمده

اند اما در این پژوهش سعی شد تا اثر عوامل انجام گرفته به صورت خطی اثر عوامل اقتصادی را بر روی نشاط بررسی کرده

های فضایی( مورد تحلیل قرار گیرد. نابرابری)ای تفاوت مکانیاقتصادی بر روی نشاط شهروندان با توجه به متغیر واسطه

 کنترلی درآمد و اشتغال شهروندان متغیرج به دست آمده از این پژوهش نشان داد که عوامل اقتصادی از جمله وضعیت نتای

های در بین نمونه مورد مطالعه در محالت ششگانه، به ترتیب محله .است توزیع نشاط در سطح محالت شهر اهواز در مهمی

اند. این در حالی است که تعداد و بیشتری از افراد شاغل را بر گرفتهکیانپارس، شهرک نفت و گیت بوستان تعداد و درصد 

های دیگر است. با درصد افراد بیکار به ترتیب در بین سه محله کوی علوی)شلنگ آباد(، عامری و منبع آب بیشتر از محله

های منبع آب بیشتر از محله توجه به اینکه تعداد و درصد افراد بیکار در بین سه محله کوی علوی)شلنگ آباد(، عامری و

 اینکه به توجه اند. همچنین باها ارزیابی کردهتر از دیگر محلهها سطح نشاط خود را پاییندیگر است شهروندان این محله

 عامری و آب منبع کوی علوی)شلنگ آباد(، محله هایمحله در ترپایین درآمد سطح با شهروندان از بیشتری درصد و تعداد

-کرده ارزیابی هامحله دیگر از ترپایین را خود نشاط سطح هامحله این کنند، شهروندانمی زندگی دیگر هایمحله به نسبت

دچار احساس ناامیدی، عدم رضایت خاطر و سرخوردگی  شهروندان محالت با سطح درآمد پایین در شهر اهوازبنابراین  .اند

قدرت خرید این طبقات برای صرف  ،ر تکفل خانوارهای طبقات پایینبا چنین با توجه به باال بودنبیشتری هستند. هم

 .رودخانواده عمال بسیار محدود شده یا از بین می شادی و نشاط ایمخارج بر

به  که بر اساس آن متغیر سطح درآمداست ( 2116) یانگ و تیاننتایج این پژوهش همسو با نتایج پژوهش 

تأیید  (1661) لو و آرگایلچنین نتایج پژوهش هم .شودشناخته می قا سطح نشاطعنوان یک متغیر مهم و اساسی برای ارت

های کم درآمد اثر بیشتری از شرایط های با سطح درآمد مختلف، سطح نشاط افراد در گروهکند که در بین گروهمی

دازانی همچون بنتهام، پرهای این پژوهش منطبق و همسو با دیدگاه نظریهعالوه بر این یافتهپذیرد. اقتصادی می

پیکت، استرلین، داینر و مارکس در مورد اثرگذاری عوامل اقتصادی از جمله درآمد بر سطح نشاط شهروندان  و ویلکینسون
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 تفاوت غنی و فقیر کشورهای بین شادی و نشاط متوسط میزان لحاظ از که دهندمی نشان هایی کهاست و نتایج پژوهش

، اقتصادی و اثرات آن در نشاط شهروندان محیط عواملبا در نظر گرفتن کند. یز تأیید میدارد را ن وجود توجهی قابل

های کوی علوی)شلنگ آباد( و منبع آب در گروه یک،  محله عامری در . محلهشدندگروه تقسیم  چهاربه گانه شش محالت

این امر بیانگر آن است  قرار گرفتند.چهارم گروه دو، محله کیانپارس در گروه سه و شهرک نفت و گیت بوستان نیز در گروه 

که بین محالت مورد مطالعه از لحاظ اثر گذاری عوامل محیط اقتصادی در سطح نشاط شهروندان تفاوت معناداری وجود 

 سطوحدر واقع  های متفاوت، متغیر است.دارد و اثرگذاری عوامل محیط اقتصادی در سطح نشاط شهروندان براساس مکان

 این امر مفهوم که شود،های متفاوت میمحله بین در نشاط مختلف سطوح به منجر غیرها و عوامل اقتصادیمت یکسان

-ها و نابرابرینماید. در واقع عوامل محیط اقتصادی به واسطه تفاوتمی توجیه را نشاط در سطح شهر اهواز نابرابری سطح

 تواندمی جغرافیایی بنابراین مکان و محیط شود.هروندان میهای فضایی و مکانی منجر به نابرابری سطح نشاط در بین ش

 کند.  بازی زندگی و احساسات شهروندان نوع تعیین در ایعمده نقش

 استفاده عوامل محیط اقتصادی، محله )مکان( و سطح نشاط شهروندان با ساختاری ارتباطنتایج بررسی و تحلیل 

 نیز نشان داد که میزانAMOS ساختاری با استفاده از نرم افزار تمعادال مدلسازی قالب در تأییدی عامل تحلیل از

 الگوی یک از و نبوده یکسان بررسی مورد محالت ششگانه در سطح نشاط شهروندان بر اثرگذاری عوامل محیط اقتصادی

 نقش آفرینی ایهواسط متغیر زمینه به عنوان این در -هامکان سطح در تفاوت یا- مکان متغیر بلکه کند؛پیروی نمی خاص

ی تصمیم هتواند فرآیند مثبتی را در عرصمیبنابراین اهمیت نقش متغیر مکان در تغییرات سطح نشاط شهروندان  .کندمی

 رقم بزند. را  اهوازشهر نشاط شهروندان گیری برای سازی و تصمیم

ها و محالت اقتصادی در بین مکانبا توجه به اینکه نتایج پژوهش نشان داد که وجود نابرابری در عوامل محیط  -

ها و ارائه خدمات اساسی به مختلف شهر اهواز در نابرابری سطح نشاط شهروندان اثر داشته است، بنابراین رفع محرومیت

تواند در ارتقا سطح نشاط جمعیت بزرگی از شهر اهواز اثر داشته باشد)حجم بزرگی از های محروم میمناطق و محله

های درصد وسعت این شهر در محالت حاشیه نشین و اسکان غیررسمی و به عنوان محله 01ز حدودجمعیت شهر اهوا

طبقات و  بین در سطح نشاط در نابرابری کاهش تواندمی طبقاتی شکاف کاهش ترتیب این بهشوند(. محروم شناخته می

اهواز  شهر بخشد. بنابراین مسئوالن هبودب را نشاط هایشاخص های مختلف شهر اهواز، میانگینهای مختلف در محلهگروه

 ای بوده است که ســببدر این شهر به گونه هــاثروت و درآمــدها توزیــع سیاســت باشـند که داشته نظر در باید

محــروم )به  هــایبـرداری تودهبهره بـه فضـایی است و سیاسـت نگردیده شهر اهواز کل اقتصادی -توســعة اجتماعی

 -اجتمــاعی توســعة از های منبع آب و کوی علوی(های حاشیه نشین و اسکان غیررسمی از جمله محلهر محلهویژه د

های پردرآمـد در برخی محله هـایگروه ای را فراهم کرده تازمینه آمـده فـراهم شـرایط. اسـت کارســاز نبوده اقتصــادی

 توانمندسازی فقر، کاهش شهری، زندگی ارتقاء هایدر این خصوص برنامه. شوند مندبهره بیشتر موجود از اوضاع شهر اهواز

 محلی توسعه در که است هاییاولویت از غیررسمی در شهر اهواز هایزیستگاه سرطانی رشد کردن مهار و هامناطق و محله

این  شهروندان سطح نشاطدر  های اقتصادی و فضاییهمچنین اثرات نابرابری .شود پرداخته آن به باید شهری این شهر و

ها به گذاریسیاست و هاریزیبرنامه این شهر از نظر سطح نشاط باید در مختلف هایبافت محالت و  میان تفاوت و شهر

 تواند کارساز باشد3قرار بگیرد. که در این زمینه توجه به موارد زیر می  طور جدی مورد توجه

-جنبه های مهاجرنشین و اسکان غیررسمی( ازهای محروم) محلهمحله مناطق و کردن پایدار برای زمینه ایجاد -

های دارای های اشتغال پایدار و افزایش درآمد سرانه در محدودهایجاد زمینه رسددر این حوزه به نظر میکه  ی اقتصادی،

توان د. در این زمینه میر باشؤثتواند تا حدود بسیاری در ارتقای وضعیت اجتماعی و اقتصادی مکیفیت پایین زندگی می

ها و ایجاد کسب و های دانش بنیان، تعاونیکترهای بخش خصوصی، شوه بر ایجاد مشاغل دولتی با استفاده از ظرفیتالع
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ت بانکی با یالوه بر آن اعطای تسهالتا حدود بسیاری این مسئله را پوشش داد. ع ی محرومهاکارهای ارزان در خانواده

ای در زمینه مهارت آموزی با های مناسب در زمان باز پرداخت آن، تقویت مراکز فنی و حرفهز تنفسسودهای حداقلی و نی

  .های مناسبی داشتتوان فعالیتمهارت جویان می

درآمد و به دنبال آن افزایش احساس امید و  سطح افزایش به منجر تواندمی محلی اشتغال افزایش به کمک-

 موجود کار نیروی مهارت و تخصص بردن که در این زمینه باال .ه ویژه در گروه جوانان گرددهای محروم و بنشاط در محله

 سطح مهارت بردن باال و ایو حرفه فنـی و رسـمی هـایآموزش طریـق از شـهر اهواز، حاشیه نشین های محروم ودر محله

 کاهش و رسمی بخش اقتصاد در جذب به منظور و مهارت، تخصـص دانـش، و علـم فراگیـری به آنان تشویق راه از جوانان

 .ها مؤثر باشدسکونتگاه این آینده در غیررسمی بخش در اشتغال
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