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بطضسی حس تؼلق بِ هکاى با تَجِ بِ تفاٍتّای جٌسیتی

تاضید زضیافت هقالِ :

1391/04/29

تاضید پصیطش هقالِ:

1392/11/13

مکان تىُا مجمًفٍای اس اؽیا ویغت ي َز مکان تقًیز خاؿ خًد را تز ريی ذَه افزاد تاقی میگذارد .حسظ تققسب تسٍ مکسانو دیًوس ی
محکم تیه فزد ي مکان ایجاد کزدٌ ي افزاد خًد را تا مکاوی کٍ تٍ آن تققب دارو تقزیف میکىى  .سماوی کٍ فزد وغثت تٍ مکان حظ تققسب
کى ایه امز مًجة َماَىگی فزد تا محیظ ي رضایت يی اس محیظ ؽ ٌ ي َمچىیه اوگیشٌ السم تزای ماوس گاری فسزد در محسیظ را فسزاَم
تٍيجًد میآيرد .تاکىًن تحقیقات تغیاری در سمیىٍ ارسیاتی حظ تققب تٍ مکان فًرت دذیزفتٍ اعست .تسا ایسه حساغ متجیسز جىغسیت در
جمقیت مًرد ارسیاتیو دخیل وگزدی ٌ اعت ي اس يسندَی تٍ آن چؾمدًؽی میؽًد.
دضيَؼ حاضز راتغٍ میشان َمدًؽاوی حظ تققب تٍ مکان در جمقیت َ ف ایالم تا مقایغٍ اثزگذاری متجیز جىغیتو را مًرد تزرعی قزار
میدَ  .ایه مقالٍ تا اتکا تز ريػ اعىادی ي دیمایؾی ي َمچىیه جمـآيری دادٌَا تا اعتفادٌ اس اتشار دزعؾىامٍ حافل گزدی ٌ اعت .وتایج
ایه تحقیب وؾاندَى ٌ ایه مًضًؿ اعت کٍ میشان حظ تققب تٍ مکان تٍ میشان احغاط امىیت در آن مکانو خقًفیات کالث یو تسأثیزات
آن مکان تز تزداؽتَای ذَىی ي ماو گاری ایه تقًرات تغتگی دارد کٍ تا تجییز َزک ام اس ایه فًامل میشان حظ تققب تٍ مکان در افسزاد
تجییز خًاَ کزد .در ایه میان تفايتَایی ویش میان حظ تققب سوان ي مزدان يجًد دارد کٍ تٍ خقًفیات جىغیتی آوان ياتغتٍ اعت.

ٍاغگاى كلیسی :جىغیتو حظ تققب تٍ مکانو ؽُز ایالم.

* کارؽىاعی ارؽ مقماریو گزيٌ مقماریو ياح فقًم تحقیقات ایالمو داوؾگاٌ آساد اعالمیو ایالمو ایزانm.maleki200@yahoo.com .

** دکتزای مقماریو اعتادیار ي فضً َیات فقمی داوؾگاٌ فىقتی جى ی ؽادًر دسفًغ.
*** دکتزای تاعتان ؽىاعیو اعتادیار ي فضً َیات فقمی داوؾگاٌ آساد اعالمی ياح ایالم.
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هحوسضضا هلکی * ،سپیسُ پاضسا* ،بْعاز ٍثیق** ،ابطاّین هطازی***

ضواضُ  ♦148ظهستاى

(هطالؼِ هَضزی :ضْط ایالم)

هقسهِ
دیًو اوغان ي محیظو تافث مسیؽسًد تسا يی احغساط
تققب ي ًَیست کىس  .تجزتسٍ اوغسان اس جُسان تسٍياعسغٍ
کیفیتَا ي مقاوی آن ؽىاختٍ میؽ (ؽسًلتشو  1382و.)30
ضواضُ  ♦148ظهستاى

خقًفیات فزدی اعست .ایسه راَثسزد تغستٍ تسٍ فىافسز
تؾسکیلدَىس ٌ فضسا ي ادراک ؽ قسسی فسزد اس مجمًفسسٍ
فىافزو متفايت میؽًد .تٍفثسارتی َمسانگًوسٍ کسٍ تسیه
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ارسػَای فزدی ي رفتارَای اجتمافی ي چگًوگی حسظ
مکان تأثیز ي تاثّز يجسًد دارد .لسذات تققسب مکساویو راتغسٍ
ومادیه ایجاد ؽ ٌ تًعظ افزاد تٍ مکان اعست کسٍ مقساوی
احغاعیو فساعفی ي فزَىگسی مؾستزکی تسٍ یسی فضسای
خاؿ میدَ  .تققسب تسٍ مکسانو چیسشی تسیؼ اس تجزتسٍ
فاعفی ي ؽىاختی تًدٌ ي فقایس فزَىگسی مسزتثظ کىىس ٌ
افزاد تٍ مکان را ویش ؽامل مسیؽسًد .تسا قزاردَسی محسیظ
ؽُزی در تزاتز تجزتیات جمقیت َ فو تالػ مسیؽسًد
تا مؾارکت مزدم در عاخت محیظ ي افسشایؼ یسا کساَؼ
حظ تققب مکان مًرد تحث قزار گیزد.
پطسصّای تحقیق
.1

وقؼ جىغیت در تققی اس عکًوت در خاوٍ تا چسٍ

ح ی ي چٍ گغتزٌای را ؽامل میؽًد ؟
.2

مؤلفٍَای دخیل در تزَم کىؼ دي متجیز عزاحسی

مغسسسکًوی دزداختسسسٍ ؽس س ٌ اعسسست .در مزحقسسسٍ ايغ اس
دزعؼؽًو گان درخًاعت ؽس ٌ اعست تسا تسٍ عسًاالت
داعخ دادٌ ي وؾسزات خسًد را در مسًرد محسیظ مغسکًوی
خًد ي محیظ دل ًاٌ خًد تیان کىى ي در مزحقٍ تقس تسٍ
تحقیل ایه داعخَا ي مقایغٍ آن َا دزداختسٍ ؽس ٌ اعست.
اتشار افقی آماری کٍ در ایه مقالٍ اعستفادٌ ؽس ٌت تحقیسل
رگزعیًوی اعت.
ازبیات تحقیق
هکاى
ياصٌ مکان در فزَىگ لجت آکغفًردو تٍ مقىای وقغسٍای
در سمیه اعت کٍ ارسػَای اوغساوی تسز تغستز آن ؽسکل
گزفتٍ ي رؽ مییات َ .مچىیه در فزَىگ لجست اوگقیغسی
يتغتزو فاليٌ تز مفًُم ججزافیایی آنو تٍوحًٌ ي قزارگیزی
افزاد در جامقٍ در مکانَای خاؿ اؽارٌ میکى .
مکان ت ؾی اس فضا ي دارای تار ارسؽی -مقىسایی تسًدٌ
(افؾار وادریو 1378و  )4کٍ خًد وتیجسٍ تسزَمکىؼ عسٍ
مؤلفٍ رفتار اوغاویو مفساَیم ي ویسش يیضگسیَسای فیشیکسی
اعت .تز ایه اعاط میتًان آنرا تجزتٍ فزفٍ دريوی در
تزاتسسز فزفسسٍ تیزيوسسی داوغسست کسسٍ در تزگیزوس ٌ جُسسات
گًواگًن ي تق ادی گؾًدگی مسیتاؽس  .در ایسه تجزتسٍو
رعالت مقمارو تث یل جا تٍ مکسان ي تسٍ فققیست درآيردن
تالقًٌگیَای محیظ اعت (دًرمى ي دیگزانو 1389و .)82

مغکًوی ي تققب مکاوی ک امى ؟

در فزفٍ تجزتٍ فزدیو َز اوغسانو مکسان را آعسانتسز اس

ضٍش تحقیق

فضاو کٍ تىیاوی اوتشافی داردت درک کسزدٌ ي در مقایغسٍ تسا

در ایه دضيَؼ تزرعی راتغٍ میشان مؾارکت مزدمی در
عزاحی مغکًوی ي حظ تققب تٍ مکان تا مغالقٍ مسًردی

فضاو ضزيرت مکان تزای سو گی فزدی ي اجتمافی را تسٍ
عادگی احغاط میکى .

ؽُز ایالم مًرد تزرعی قسزار خًاَس گزفست .لسذا ريػ

در دی گاٌ د ی ارؽىاعاوٍو مکسان چیسشی تسیؼ اس یسی

تحقیسسب در ایسسه دسسضيَؼو ريػ اعسسىادی ي دیمایؾسسی

محل اوتشافی تًدٌ ي کقیتی اعت کٍ اس اؽسیا ي چیشَسای

میتاؽ  .تا تُیٍ دزعؾىامٍ وغثت تٍ تزداؽت وؾزات مزدم

ياققی عاختٍ ؽ ٌ ي دارای مقالحو مادٌو ؽسکلو تافست ي

اس محیظو خًاٌ خاوٍ ي یا محسیظ جمقسی ؽسُزیو میسشان

روگ اعت .مجمًفٍ ایه فىافز تا َم ؽ قیت محیغسی
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حظ مکانو راَثزد مقىادَی تٍ درک حغی افزاد تزمثىسای

رضایتمى ی اس مکان سو گی ي اوتؾارَای آوان اس محسیظ

مکسسان را تقزیسسف مسسیکىىسس  .مکسسان سمیىسسٍای تسسزای

افسسغالح حسسظ مکسسان اس تزکیسسة دي ياصٌ حسسظ ي مکسسان

فقالیتَاعت ي فمًمسا دارای ًَیست ؽسىاختی تسًدٌ در

تؾکیل ؽ ٌ اعست .ياصٌ حسظ در افسغالح حسظ مکسان

تزگیزو ٌ فًامل اجتمسافی متىسًؿ تسًدٌ ي دارای تساری ی

تیؾتز تٍ مفًُم فاعفٍو محثتو قضايت ي تجزتٍ کقی مکان

اعت کٍ گذؽتٍو حاغ ي آیىس ٌ را تسٍَسم دیًوس مسیسوس

یا تًاوایی آن در ایجاد حظ خاؿ یا تققب در افزاد اعست.

(دزتًیو 1382و .)42

اس دی گاٌ ؽًلتشو مکان فضایی اعت کسٍ دسظ اس احغساط

مقیاط تقامل ي ت ؼَای عزاحی دعتٍتى ی میکى ت کسٍ

حظ مکانو ؽکل میگیزد .در تفغسیزَسای امسزيسی حسظ

تفايت فمقکزدی تٍ فقالیتَای مکانو اَ اف مکاوی تسٍ

مکسسان چیسسشی اعسست کسسٍ افسسزاد در ديرٌ سمسساوی خسساؿ

مفسساَیم ي مقسساوی مکسسانو مقیسساط تسسٍ او س اسٌ محیغسسی ي

می آفزیىى ي وتیجٍ رعًم ي اتفاقات تکزاری تسًدٌت حساغ ي

ت ؼَای عزاحی تٍ فىافز ي اجشای کالث ی مکان اؽارٌ

ًَای محیظ را تًفیف میکى  .تقضی اس مکانَا آنچىسان
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ضواضُ  ♦148ظهستاى

یی مکان را ؽسامل تفسايت فمقکسزدیو اَس اف مکساویو

در حاالت ريحی ي خاعزات َغتمىس تؾسزی اعست کسٍ

دارد .يی مکان را ؽامل فقالیتو قزارگاٌ کالث ی ي اجشای

احغاعسسی اس جاذتسسٍ دارو س کسسٍ تسسٍ فسسزد وسسًفی احغسساط

010

دیگز میداو  .تزاعاط م غ کاوتزو مکان ت ؾی اس فضسای

يففوؾ وی القا ي اي را عزسو ٌو ؽاداب ي فالقسٍمىس تسٍ

عاختٍ ؽ ٌ یا فضای عثیقی اعت کٍ کیفیت مکان وتیجسٍ

تاسگؾت تٍ آن مکانَا میکىىس  .در ياقسـ مسیتسًان گفست

رياتظ متقاتل میان عٍ فامل اوغاویو مقاوی ي مفاَیم ي در

حظ مکان اوگیشٌ ماو گاری را در محیغی خاؿ تقًیت یا

وُایت مؾ قات کالث ی اعست).(Canter, 1977a, p83

افشایؼ میدَ (قادرمزسیو 1380و .) 8

رلف افتقاد دارد کٍ یی مکانو سماوی فزاتسز اس یسی فضسا

لذات حظ مکان فامقی اعت کٍ مًجة تث یل یی فضا

اعت کٍ ياج عٍ خقًفیت مح يدٌ کالث یو فقالیت ي

تٍ مکاوی تا خقًفیات حغی ي رفتاری يیضٌ تزای افسزاد

مقىا تاؽ ي در ایه میانو مقىا را جش افسقی ي الیىفسی ي

خاؿ میگزدد (عزمغست ي متًعسقیو 1389و  .)1ؽسکل

فسسسسقةالًفسسسسًغ ایسسسسه گسسسسزيٌ مسسسسیداوسسسس .

ايلیٍ حظ مکانو آؽىایی تا مکان اعت کٍ ؽامل تًدن در

)(relph, 1976; tuan, 1974

یی مکان ت ين تًجسٍ تسٍ کیفیسات یسا مقىسای آن اعست.

حس هکاى

تغیاری اس مزدمو مکانَا را در ح آؽىایی تجزتٍ میکىى

مح یظو خًاٌ خاوٍ ي یا فضای فمًمیو فاليٌ تسز فىافسز

ي راتغٍ آنَا تا تزخی اس مکانَا فقظ اس عزیب فقالیتَسا

کالث ی ؽامل دیامَاو مقساوی ي رمشَسایی اعست کسٍ مسزدم

اعت .ایه افزاد تًجٍ فمیقسی تسٍ خسًد مکسان و اروس ي

تزاعاط وقؼَاو اوگیشٌَا ي دیگز فًاملو آن را رمشگؾسایی

ؽکقی اس مکان را تجزتٍ میکىى کٍ تافث و یس ن ياققسی

ي درک می کىى  .ایه حظ کقی کٍ دظ اس ادراک ي قضايت

مکان ي ف م مؾارکت در فقالیتَای آن میؽًد .تٍ وؾسز

وغثت تٍ محیظ خاؿ در فزد تٍيجًد میآی و حظ مکسان

میرع تسزای افسزادی کسٍ تحست فؾسارَای فزَىگسی ي

وامی ٌ میؽًد کٍ تٍفىًان فامقی مُم در َمساَىگی فسزد ي

فهآيراوٍ قزار گزفتٍاو و محسیظَسا در ایسه عسغح تجزتسٍ

محسسیظو تافسسث تُسسزٌتسسزداری تُتسسز اس محسسیظو رضسسایت

میؽًو  .در وتیجٍ احغاط تقققی تسٍ مکسان و اروس ي اس

تُزٌتزداران ي در وُایت احغاط تققسب آنَسا تسٍ محسیظ ي

لحاػ ججزافیایی احغاط تیگساوگی مسیکىىس  .اس دیس گاٌ

ت ايم حضًر در آن میؽًد(عزمغت ي متًعقیو1389و .)1

د ی ارؽىاعان ادراک حظ مکان تٍ مقىای مزتثظ ؽ ن تسا
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کاوتز تا ارائٍ وؾزیٍ چُزٌ مکانو چُار جسش مسزتثظ در

ؽ نو درک ؽ ٌ ي عپظ تا خاعزٌ فجیه میؽًدت تىاتزایه

ضواضُ  ♦148ظهستاى

ایه حظ میتًاو در مکان سو گی فزد تسٍيجسًد آمس ٌ ي

میکىى (عزمغت ي تًعقیو 1389و  .)2احغاط تققب تسٍ

تا گذر اس سمان فمسب ي گغستزػ یاتس (َماوجسا) .لیسى و

مکانو عسغح تساالتزی اس حسظ مکسان اعست کسٍ در َسز

ادراک ي تقًر ذَىی مزدم اس ؽُز را تٍ دلیل َمیه راتغٍ

مًققیت ي فضاو تٍمىؾًر تُزٌمى ی ي ت ايم حضًر اوغان

تغیار مُم داوغتٍ ي افتقساد دارد کسٍ حسظ مکسان فسامقی

در مکان وقؼ تقییهکىى ٌای دارد (فالحتو 1385و .)60
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اعت کٍ میان اوغان ي مکان ارتثاط تزقزار کزدٌ ي يح ت

مغالقات متق دی در مًرد ؽىاخت حظ تققب ي ارتثاط

تٍ يجًد میآيرد .مکان تای ًَیت قاتسل ادراکسی داؽستٍو

آن تا جىثٍَای م تقف اوغاوی فًرت گزفتٍ ي متفکسزیه

قاتل ؽىاعاییو تٍ یاد ماو وی ي ومایان تاؽ ت تا تتًاو حظ

م تقفی در حًسٌَای گًواگًن تٍ تثیسیه ي ؽسىاخت ایسه

مکان را ویش ایجاد کى .

حسسظ ي وقسسؼ آن در سوسس گی اوغسساوی دزداختسسٍاوسس .

ؽامای ( )1991عٍ مزحقٍ را تزای حظ مکسان در وؾسز

د ی ارؽىاعسسان ي رياوؾىاعسسان محیغسسیو دي دعسستٍ فمس ٌ

می گیزد کٍ ؽامل تققب تٍ مکانو دلثغتگی تٍ مکان ي تقُ

َغسستى کسسٍ تسسٍ تزرعسسی مًضسسًؿ دزداختسسٍاو س  .اس وگسساٌ

تٍ مکان اعت .يی حسظ مکسان را تسٍ  7عسغح متفسايت

د ی ارؽىاعانو حظ تققب تسٍ مقىسای دیًوس ی محکسم ي

دعتٍتى ی میکى -1 :تیتفايتی وغثت تٍ مکان -2آگساَی

فامقی تأثیزگذار میان مزدم ي مکان تا اجشای تؾکیلدَى ٌ

اس قزارگیزی در یی مکان -3تققب تٍ مکسان -4دلثغستگی

آن اعت .ایه دیًو و عثة گغتزػ فمسب تقامسل فسزد تسا

تٍ مکان -5یکی ؽ ن تا اَ اف مکان  -6حضًر در مکان

محیظ ؽ ٌ ي تسا گسذر سمسان فمسب ي گغستزػ تیؾستزی

-7ف اکاری تزای مکان .حظ مکان دارای عقغسقٍ مزاتثسی

مییات ) .(Relph,1976;and,1974ريان ؽىاعان محیغسی

اس تیتفايتی تا فس اکاری وغسثت تسٍ مکسان اعستَ .زچسٍ

ویسسش تسسٍ مغالقسسٍ محسسیظ ي رياتسسظ اوغسساوی دزداختسسٍاو س

يیضگیَای محیغسی تسٍ مؾ قسات یسی مکسان ؽسُزی

) .(Hidalgo & Hernandez, 2001در ایه دی گاٌو تققسب

وشدیکتز تاؽ و ایه حظ افشایؼ یافتٍ ي در غیسز آن مسزدم

مکاوی تٍ راتغٍ ؽىاختی فزد تا محیظ یا یی فضسا اعسال

وغثت تٍ محیظ تیتفايت میماوى کٍ فًاقة وساگًاری اس

میؽًد ي اس لحاػ ًَیتیو تققب مکساوی اؽسارٌ تسٍ راتغسٍ

مؾکالت جغمی ي ريحی ؽُزيو ان تسا ت زیسة محسیظ

ًَیتی فزد تٍ محسیظ اجتمسافی کسٍ در آن سوس گی کىس ت

ؽُزی را در دی دارد(يرؽًچیو 1390و .)12

دارد) .(Altman & low, 1992, p22اوسًاؿ وگسزػَسای

حس تؼلق

ارتثسسساط اوغسسسان ي مکسسسسانو در جسسس يغ ؽسسسسمارٌ 1و

تققب مکاوی تٍ ایه مقىا اعت کٍ مزدم خًد را تٍ ياعغٍ
ريیکزد

گزدآيری ؽ ٌاو .

مًضًؿ افقی مًرد اؽارٌ

ؽىاختی

وقؼ ؽىاخت اوغان اس محیظ

اجتمافی

حظ تققب تزایى فًامقی اس تقامالت اجتمافی اعت کٍ در

وتیجٍ
محیظ َای تا آگاَی ي ؽىاخت تیؾتز

مقىای تیؾتز

محیظ َای تا آگاَی ي ؽىاخت کمتز

مقىای کمتز

محیظ حايی اعالفات ي وؾاوٍ َای مؾتزک اجتمافی اعت کٍ اوغاوُا تا درک ي رمشگؾایی آنَا تا محیظ خًد تٍ تقامل میرعى

محیظ فًرت میگیزد .
احغاعی
َغتی
ؽىاعی

تٍ تق فاعفی ي احغاعی ارتثاط اوغان ي مکان اؽارٌ دارد.

تقامل واؽی اس وًفی ارتثاط فمیب تیه اوغان ي مکان اعت ي ؽکلگیزی مقىا در ارتثاط تا فًاعف اوغاوی اعت .

تًجٍ تٍ ویاسَای اوغاوی

حظ تققب تزگزفتٍ اس وًفی ویاس اجتمافی تًدن اوغان اعت کٍ تٍدوثاغ یافته جادای محکم در جُت ارتثاط تا محیظ ي دیًو
فمیماوٍ تا آن میتاؽ  .اوغان فضا را تا ویاسَای اعاعی خًد تقثیز کزدٌ ي تزاعاط ؽایغتگی ي اوگیشػَای خًد مقىای خاؿ
تققب را اس محیظ اعتىثاط میکىى .

ج .1اًَاع ًگطشّای اضتباط اًساى ٍ هکاى زض ضٍاًطٌاسی هحیطی .هأذصً( :گاضًسگاى).
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مکان تٍياعغٍ درک ومادَا ي فقالیتَای ريسمسزٌ اعست.

مکاوی کٍ در آن تٍ دویا آم ٌاو ي رؽ کزدٌاو و تقزیسف

آن در ؽکلدَی مقىای تققب تٍ خاعز میعپارد (فزيسو ٌ

ابؼاز هرتلف حس تؼلق بِ هکاى
تٍعًر کقی حظ تققب تٍ مکان را میتًان در دي دعستٍ

ي مغقثیو 1390و  .)37-27در فضاَای فمًمی ي ؽسُزی
ویش ایه مًضًؿ دی ٌ می ؽًد .محقٍَای ؽسُزی یکسی اس

تقغیمتى ی ومًد:

گًوسسٍای اس تققسسب ي تزکیثسسی اس فىافسسز اجتمسسافی را دارا

افزاد تا مًضًؿ تققب را ؽکل دادٌ ي تٍفسًرت مىاعسثات

میتاؽ ت کٍ فزد در آن تٍ جغستجًی تققسب خساعز خسًد

ريیاريیو حظ تققب اجتمافی را تقًیت میکىى  .فًامسل

میدزداسد (کاؽاویجًو 1389و .)106-95

ؽکلدَى ٌ حظ مکان اس وؾز فاحةوؾزان م تقسفو در

ب  :تققب کالث ی تٍ مکان :تزگزفتٍ اس فىافز ي اجسشای

ج يغ  2گزدآيری ؽ ٌاو  .درجٍ محقسًریت ي امىیستو

کالث ی مکان تٍفىًان ت ؾی اس فزایى ؽىاخت ي ًَیست

ؽ قیت َای فیشیکی مکانو اس جمقٍ مؤلفٍَای مؾتزک

اوغاوی میتاؽ  .ریجز ي الياراکاطو در مغالقات خًد تسٍ

در دی گاٌ فاحة وؾزان َغتى  .یکی اس اَس اف تحقیسبو

♦ 93
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اجتمافی در محیظ فًرت میگیزدو ي محیظ اس ایه مىؾز

ارسػَا ي َىجارَای محقسٍای ايلسیه تزخسًرد مقمسًط

وقؼ مُم ي اعاعی تققب کالث ی اؽارٌ ي اس آن تسا فىسًان

فُم تفايت دریافت افسزاد اس چگسًوگی تققسب تسٍ مکسانو

012

ریؾٍداری یاد میومای  .تز ایه اعاط فزدو محسیظو خسًاٌ

وغثت تٍ جىغیت افزاد اعت .در ادامٍو متجیز جىغسیت در

خاوٍ ي یسا فضسای فمسًمی را تسٍَمسزاٌ فىافسز کالثس ی

آسمًن تحقیب مًرد تًجٍ ياقـ ؽ ٌ اعت.

دی گاٌ کقی

او یؾمى ان

فًامل ؽکلدَى ٌ حظ مکان
او اسٌ مکانو درجٍ محقًریتو تضادو مقیاطو تىاعةو مقیاط

فزیتش اعتیل

یی عزی فًامل کالث ی ي خقًفیات مًجة تزقزاری راتغٍ

اوغاویو فافقٍو تافتو روگو تًو ف او تىًؿ تقزیو ًَیتو

متمزکش تا مکان اعت

تاریخو ت یل ي تًَمو راس ي رمشو لذتو ؽگفتیو امىیتو
عزسو گیو ؽًر ي خاعزٌ.

عالًاعه

یان سي
وًرتزگ ؽًلتش
لیى
جىیفز کزاط

حظ مکان اس تقامل عٍ فىقز مًققیتو مىؾزو ي درَمتىی گی

ؽ قیت کالث یو مالکیتو افالتو عاکىیهو يعایل رفاَیو

فزدی تًجًد میآی کٍ َز ک ام اس آنَا تٍ تىُایی تزای خقب حظ

عثیقت (آبو گیاَانو آعمانو خًرؽی )و فضاَای خقًفی

مکان کافی ویغت.

ي جمقی (درجٍ محقًریت)

-1عاختارَای مقىایی فضا ي محیظ عاختٍ ؽ ٌ تزای ایجاد

وگزػَاو جُانتیىیَاو دیًو افزاد تا مکان ماوى :

مجمًفٍَایی اس کیفیات خاؿ ي تٍيجًد آم ن حظ مکان وقؼ

حکایات مزتًط تٍ مکان

دارو  -2.عٍ متجیز مکانو خًاواییو ادراک محیظ تقزی ي

تجزتٍَای مکان

َماَىگی قزارگاٌ رفتاری تا محیظ تقزی اعت.

دیًو َای مقىًی تا مکان

حظ مکان در مکانَایی یافت می ؽًد کٍ دارای ؽ قیت
مؾ ـ ي متمایش َغتى .

مقالحو ؽکلو تافتو روگ

حظ مکان فامقی اعت کٍ میان اوغان ي مکان ارتثاط تزقزار کزدٌ

ًَیت قاتل ادراک فضاو قاتل ؽىاعایی تًدن فضاو تٍ یاد

ي يح ت تٍيجًد می آيرد.

ماو وی تًدن فضا
چگًوگی راتغٍ تا مکان ي اجتماؿو درجٍ محقًریت

ج .2ػَاهل ضکلزٌّسُ حس هکاى اظ ًظط صاحبًظطاى .هأذصً( :گاضًسگاى).
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الف  :تققب اجتمافی :تسز دایسٍ تقسامالت ي کسىؼَسای

کاوًنَای مقمًط ؽکلگیزی تققب اجتمافی مسیتاؽسى .

رتثٍتىس ی متجیزَسا تسزاعساط آسمسًن فزیس مهو اوجسام

آظهَى تحقیق هطالؼِ پیوایطی

ضواضُ  ♦148ظهستاى
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تیه دي جامقٍ آماریو تٍفًرت اتفاقیو اس سوسان ي مسزدان

وؾان میدَ  .تسا تًجسٍ تسٍ مقس ار عسغح مقىسیداری در

عاکه ؽُز ایالمو مًرد عًاغ قزار دادٌ ؽ ٌ اعت .تقس اد

ج يغ ( )0/000آسمًن مقىادار اعستو لسذا فسزك فسفز

ومًوٍَای َز جامقٍ  30وفزو ي در مجمًؿ  60وفسز مسًرد

یقىی تزاتزی میاوگیه رتثٍ گزيٌَای سیزمجمًفٍ در عغح

تزرعی قزار گزفتٍ اعت .در ادامٍ تالػ ؽ تسا تزاعساط

مقىاداری  0/05رد میگزدد .چًن رتثٍَسا دارای اخستالف

مغالقات دایٍو فًامل مؤثز در ایجاد حظ تققب تٍ مکسانو

مقىادار َغتى لسذا قاتسل مقایغسٍ خًاَىس تسًد (جس يغ

تٍ تفکیی جىغیتو تقغسیمتىس ی ي مسًرد تزرعسی قسزار

ؽمارٌ.)3در ادامٍو تسزاعساط آسمسًن -tیکغزفسٍو فزضسیٍ

گیزو  .فًامل اعاعسی َمسانگًوسٍ کسٍ اس کقیست وًؽستار

تأثیزدار تًدن متجیزَاو مًرد تزرعی قزار گزفتٍو لذات تسزای

تزآم ٌو ؽاملو خقًفیات مکانو فقالیتَسا ي در وُایست

متجیز خاؿ فزك تأثیزگذاری متجیزو تأیی مسیگسزدد .در

تقًیز ي تزداؽت ذَىی اعت کٍ در ومًدار 1آيردٌ ؽس ٌ

تزرعی تٍ فمل آم ٌ َز ک ام اس فًامل تٍفًرت ج اگاوٍ

اعسست .ایسسه مسسًارد تسسٍفسسًرت چُسسارچًب متجیزَ سای

در مًرد سوان ي مزدان مغالقسٍ ؽس ٌ ي وتسایج حافسقٍ در

ؽکلدَى ٌ عًاالت دزعؾىامٍ آيردٌ ؽ ٌاو .

ج يغَای ؽمارٌ  4الی  6آيردٌ ؽ ٌ اعت.
مًارد مًرد تزرعی

خقًفیات مکان

اتقاد ي مقیاط فضاَا فافقٍ فضاَا اس َم روگ ي تافت ي جىظ مقالح يضًح ي خًاوایی فضاَا فضاَای فمًمی ي خقًفی دی ي مىؾز -فىافز عثیقی مًجًد در فضا

فقالیتَا

تقًیز ي تزداؽت ذَىی

حزکت در فضاَا فضاَای مىاعة تزای فقالیتَایم تقف
 -رياتظ اجتمافی افزاد

 خاعزات تاری چٍ مکان احغاعات افزاد در فضاَای م تقف يجًد ريی ادی خاؿ در مکان مجايرت تا مکاوی خاؿ -ف اَای خاعزٌ اوگیش

ى .1ػَاهل هؤثط زض ایجاز حس تؼلق .هأذصً( :گاضًسگاى).

ج .3هیاًگیي ضتبِّای هطبَط بِ ّط هتغیط ٍ ضتبِبٌسی هتغیطّا ًسبت بِ ّن .هأذصً( :گاضًسگاى).
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جُت آسمًنو یافتٍَای ايلیٍ تحقیبو دزعؼوامسٍَسایی

دذیزفت .ج يغ سیز آسمًن فزك تزاتزی رتثٍ متجیزَسا را

السم حذف ؽًد تا تتًان مًاردی ماوى محقسًریت ي یسا

محقًریت ي رياتظ اجتمافی افزادو تفايت دادٌَای آماری

حظ امىیت را تىُا در قالة خاوٍ مًرد تزرعسی قسزار داد.

تیه دي دعتٍ جامقٍ َ ف قاتل چؾمدًؽسی ویغست .گًوسٍ

در سمیىٍ فقالیتَاو َمگًوی مقىاداری تیه حظ امىیست ي

تًلی حظ محقًریت تققی افسزاد دي جمقیست َس فو اس

حفساؽت اس آن ي ویش فضسای مىاعة تزای افسزاد تا عسىیه

فًامل عاسو ٌو در دي مغیز غیزَمغًو جزیان دارد.

فقالیتَا

تمام افزاد اس امىیت مىشغ کىًوی خًد رضایت کامسل داؽستٍ ي

َمگی اس امىیت مىشغ کىًوی خًد راضی َغتى ي تمایل تٍ حفؼ

آنرا یکی اس مُمتزیه فًامقی میداوى کٍ تای حفؼ گزدد.

ایه فامل دارو .

فضای مىاعة تزای

َی ک ام تمایقی تٍ يجًد فضایی تزای اوجام ت ؾی اس ؽسجل

 %63مایل تٍ داؽته فضایی تزای اوجام ت ؾی اس کارَای مزتًط

فقالیتَای م تقف

خًد در مىشغ و ارو .

تٍ ؽجل خًد در مىشغ تًدٌ ي  %60ایه فضا را دارو .

 %50تا َمغایٍَای خًد ارتثاط دارو ي  %76مایل تٍ تزقزاری

 %34تا َمغایٍَای خًد ارتثاط داؽتٍ ي %50مایسل تسٍ تزقسزاری

ارتثاط تا َمغایگان َغتى .

ارتثاط تا َمغایگان َغتى .

 %56دارای فضاَایی تزا ی سمان دلتىگی َغتى ي  %53دارای

 %60فضایی تزای سمان دلتىگسی ي وساراحتی ي احغساط آرامسؼ

فضسسای خقًفسسی َغسستى َ .مگسسی مایسسل تسسٍ داؽسسته چىسسیه

و ارو ي  %66فضای خقًفی خًد و ارو ي َمگسی مایسل تسٍ

فضاَایی َغتى .

داؽته چىیه فضاَایی َغتى .

حظ امىیت

رياتظ اجتمافی افزاد
فضای مىاعة تزای
افزاد تا عىیه م تقف

محقًریت

 %73سوان ديعت دارو خاوسٍؽسان محقسًر تاؽس ي جُست

 %53مسزدان محقسًریت را ديعسست و اروس ي  %66تساقی افسسزاد

محقًریت تٍ تزتیة ايلًیت چُارجُت عسپظ دي جُست ي

محقًریت اس دي جُت را ديعت داروس ي محقسًریت حسظ

در وُایت عٍ جُت ي یی جُت اعت ي ایه محقسًریت را

ف م آسادی را فزاَم مسیکىس ي ایسه محقسًریت را تسٍتزتیسة

در درجٍ ايغ تا َمغسایٍ ي عسپظ تسا دیسًار ي در وُایست تسا

تٍ يعیقٍ درخت ي گیاٌ ي عپظ تا دیًار ي در وُایت تسا َمغسایٍ

درخت میدغى و .

تزجیح میدَى .

ج .4فؼالیتّا ٍ ضٍیسازّا .هأذصً( :گاضًسگاى).

خقًفیات مکانو تا مؤلفٍَای اتقساد ي مقیساط فضساو

دادٌَا در مؤلفٍ تفکیی ي خًاوایی تیه فضاَاو در مقایغٍ

فافقٍ فضاَا اس َسمو روسگ ي تافست مقسالحو يضسًح ي

جامقٍ آماری سوان ي مزدانو فامقی مؤثز در درک تفسايت

خًاوایی فضاَا ي تىًؿ فضای فمًمی-خقًفیو دیس ي

حظ تققب تٍ مکان در جمقیت َ ف اعت(ج يغ .)5

مىؾز ي جىثٍ فىافز عثیقی مًرد آسمًن قزار گزفتٍ اعت.

تقًیز ي تزداؽت ذَىی سوان ي مزدان ایالمسیو جسش در

سوان وؾسز مبثتسی درتسارٌ اتقساد ي مقیساط فضسایی مکسان

سمیىٍ درک يضقیت حغی کٍ مزتًط تٍ مزاعم ي مىاعی

و اؽتٍت اما فافقٍ تیه فضاَا را مىاعة داوغتٍاو ي مًافب

تاؽ ت َمپًؽاوی دارد(ج يغ  .)6در ایه تحقیبو تٍمىؾسًر

خًاوایی ي تفکیسی تسیه فضساَا َغستى  .روسگو تافست ي

تقییه دایسایی آسمسًنو اس ريػ آلفسای کزيوثسا،و اعستفادٌ

جىظ مقالح ویشو مًرددذیزػ جامقسٍ سوسان تسًدٌ اعست

گزدی ٌ اعت .ت یه مىؾًرو تا اعتفادٌ اس دادٌَای تٍدعت

يلی درفیه حاغ حضًر فىافز عثیقی را در خاوسٍ عقسة

آم ٌ اس دزعؾىامٍَا ي تٍ کمی وسزمافسشار آمساری SPSSو

کزدٌ ي تٍ دی ي مىؾز تیؾتز ياکىؼ مبثت داؽتٍاو .تفايت

میشان ضزیة افتماد تاريػ آلفای کزيوثا ،تزای ایه اتشار

♦ 93
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مزدان

ضواضُ  ♦148ظهستاى

در قالة عًاالت دزعؾىامٍ تالػ ؽس ت تسا متجیزَسای وسا

در سمیىسسٍ فضسسای مىاعسسة تسسزای فقالیسستَسسای م تقسسفو
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تزرعی مًاردو ویاسمى تزرعی اجتمافی دقیقی اعت کسٍ

م تقفو تیه دي دعتٍ جامقٍ َ ف يجًد داؽتٍت درحالیکٍ

محاعثٍ ؽ َ .زچٍ ایه مق ارو تٍ فس د  1وشدیکتسز تاؽس

آلفای کزيوثا ،تزای دایایی دزعؾىامٍ تٍفًرت جس يغ 7

دزعؾىامٍو اس دایایی تاالتزی تزخًردار مسیتاؽس  .آسمسًن

تٍدعت آم .

سوان

خقًفیات مکان

فافقٍ فضاَا اس َم
روگ ي تافت ي جىظ مقالح

♦ 93

يضًح ي خًاوایی فضاَا

015

فضاَای خقًفی ي فمًمی
دی ي مىؾز
فىافز عثیقی

 %76مزدان اس اتقاد مىشغ کىًوی خًد راضیاو ي اتقاد مًرد وؾزؽان تٍتزتیة ايلًیت %36
اتقاد تیؼ اس  200متز مزتـ را تزجیح میدَى ي  120 %30تا  200متز مزتـ را تزجیح
میدَى ي  %33عایز اتقاد را میدغى و  %53 .مزدان اس تىاعثات عًغ ي فزك ي ارتفاؿ
مىشلؾان راضی َغتى .
 %73مزدان دی گاٌ مؾاتٍ سوان داؽتٍ ي تاقی فافقٍ فضاَا را مىاعة میداوى .
 %60مزدان روگ خاوٍ مغاتب عقیقٍؽان اعت %50 .مقالح خاوٍ خًد را میدغى و %43
مقالح عىگی ي  %40چًب ي تاقی آجز را تزجیح میدَى  .تمامی مزدان َم تافت فاف
ي تزا را تزجیح میدَى .
 %76فضاَای م تقف خاوٍؽان قاتل تفکیی ي تؾ یـ اعت ي تمامی مزدان فالقٍمى
تٍ ایه قاتل تؾ یـ تًدن فضاَا َغتى .
 %46تفکیی فضاَای خقًفی اس فمًمی خاوٍ خًد را درعت میداوى ي َمگی تا ایجاد
ایه تفکیی مًافب َغتى .
 % 63اس افزاد دی ي مىؾز مىاعة را در خاوٍ خًد و ارو ي َمٍ افزاد داؽته دی ي مىؾز را
در خاوٍ خًد میدغى و .
 %63ایه فىافز را در مىشغ خًد و ارو ي َمگی مایل تٍ اعتفادٌ اس آب ي گل ي گیاٌ ي ...
َغتى .

ج . 5ذصَصیات هکاى .هأذصً( :گاضًسگاى).
تقًیز ي تزداؽت ذَىی

مزدان

سوان
 %50فضاَایی خاعزٌاوگیش در مىشلؾان دارو  %40 .مایل تٍ حفؼ ایسه

خاعزات

فضاَا ي  %33افزاد تًد ي وثًد ایه فضاَا تزایؾان فزقی و ارد ي تساقی

 %53فضاَایی خاعزٌاوگیش دارو  %66 .مایل تٍ حفؼ ایه فضاَا َغتى .

تٍ َی يجٍ مایل تٍ حفؼ ایه فضاَا ویغتى .

تاری چٍ مکان
احغاط افزاد در
فضاَای م تقف
مجايرت تا مکانَای
خاؿ

تمام افزاد تٍ يجٍُ اجتمافی مکان اَمیت دادٌ ي تاری چٍ مکان تىُسا

تمام افزاد تٍ يجٍُ اجتمافی مکان اَمیت دادٌ ي تاری چٍ مکسان تىُسا اس جىثسٍ اجتمسافی آن

اس جىثٍ اجتمافی آن اَمیت دارد.

تزای آنَا حائش اَمیت اعت.

 %63سوان تا يريد تٍ فضاَای م تقف احغاط م تقف دی ا میکىى .

 %60مزدان تا يريد تٍ فضاَای م تقف احغاط م تقف دی ا ومیکىى .

 %100سوان يجًد اماکىی مبل مغج و تکیٍو حغیىیٍ ي امساکه سیسارتی
در مجايرت خاوٍ را ديعت دارو ي آنرا فامقی تأثیزگذار در اوت اب
محل عکًوت میداوى .
 %56سوان تٍ ف اَای اعزاف اَمیتی ومیدَى ي تساقی افسزاد يجسًد

ف اَا

ف اَا را آسار دَى ٌ میداوىس ي فس اَای خساعزٌ اوگیسشی در محسل
عکًوت و ارو .

يجًد ريی ادی خاؿ
در مکان

 %63مزدان يجًد اماکىی مبل مغج و تکیٍ ي حغیىیٍ ي اماکه سیسارتی را در مجسايرت خاوسٍ
خًد ديعت و ارو ي يجًد آن را فامقی تزای ف م اوت اب محل عکًوت میداوى .
 %60مسسزدان يجسسًد ف س اَا در اعزافؾسسان تزایؾسسان اَمیتسسی و س ارد ي  %63آوسسان ف س اَا را
خاعزٌاوگیش ومیداوى .

ريی ادی خاؿ در محل عکًوت خًد تٍ یساد و اروس ي در اوت ساب

ريی ادی خاؿ را در محل عکًوت خًد تٍ یاد و اروس ي در اوت ساب محسل عسکًوت آن را

محل عکًوت آن را تیتأثیز میداوى .

تیتأثیز میداوى

ج . 6تصَیط ٍ بطزاضتّای شٌّی .هأذصً( :گاضًسگاى).

جً .7تایج آظهَى آلفای كطًٍباخ بطای ً 60وًَِ .هأذصً( :گاضًسگاى).
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اتقاد ي مقیاط فضاَا

 %50سوان اس اتقاد کىًوی مىشغ خًد واراضیاو ي اتقاد مًرد
وؾز آنَا تٍتزتیة ايلًیت  75تا  90متز مزتـ ي عپظ  120تا
 200متز مزتـ ي در وُایت تیؼ اس  200متز مزتـ %76 .سوان
مًرد مغالقٍ اس تىاعثات عًغ ي فزك ي ارتفاؿ مىشغ خًد
واراضی تًدو .
تمام سوان فافقٍَای مًجًد را مىاعة میداوى يلی اس دی گاٌ
آوان میتًاو تُتز اس ایه تاؽ .
 %50خاومَا روگ مغاتب عقیقٍ آنَاعت
 %50سوان مقالح خاوٍ خًد را میدغى و  %43 .اس سوان مقالح
عىگی را تزجیح میدَى ي  %30چًب ي تاقی آجز را تزجیح
میدَى َ .مگی سوان تافت فاف ي تزا را ديعت دارو .
 %66فضاَای م تقف خاوٍؽان قاتل تفکیی ي تؾ یـ اعت
ي تمامی خاومَا فالقٍمى تٍ ایه قاتل تؾ یـ تًدن فضاَا
َغتى .
 %63تفکیی فضاَای خقًفی اس فمًمی فًرت گزفتٍ ي
تمامی خاومَا مایل تٍ ایه تفکیی فضاَای خقًفی اس
فمًمی َغتى .
 %60اس افزاد دی ي مىؾز مىاعة را در خاوٍ خًد و ارو ي َمٍ
افزاد داؽته دی ي مىؾز را در خاوٍ خًد میدغى و .
 %60ایه فىافز را در مىشغ خًد و ارو ي َمگی مایل تٍ
اعتفادٌ اس آب ي گل ي گیاٌ ي َ ...غتى .

مزدان

وؾاندَى ٌ ایه اعت کٍ فًامل تأثیزگذار در ایجاد حسظ

ًتیجِ

تققب تٍ مکان در سوان ي مسزدان در تزخسی مسًارد تسا َسم

حظ تققب تٍ مکان تحت تأثیز فًامقی اعست کسٍ اگسز

متفايت اعت(ج يغ .)8

ایه فًامل تٍ درعتی ؽىاختٍ ي در عزاحی م وؾسز قسزار

حظ تققب تٍ مکانو عقی ؽ ٌ اعت تا تأثیز آنَسا را تسز

میشان رياتظ اجتمافی افزادو يجًد داؽستٍ درحسالیکسٍ در

ريی حظ تققب تسٍ مکسان در دي جامقسٍ سوسان ي مسزدان

سمیىٍ فقالیتَاو مؤلفٍَای ماوى امىیت تٍ فًرت مؾتزک

ایالمسسیو مسسًرد تزرعسسی قسسزار دَ س  .وتسسایج ایسسه تحقیسسب

تیه دي جامقٍ دًؽؼ مبثت دادٌ ؽ ٌ اعت.

مکان

تاری چٍ ي يجٍُ اجتمافی

فضای مىاعة تزای

فقالیتَای م تقف

حظ امىیت

مجايرت تا اماکه مق ط

خقًفی

عثیقت

م تقف

محقًریت

يضًح ي خًاوایی فضاَا

تفکیی فضای فمًمی-

دی ي مىؾز ي اعتفادٌ اس

افزاد م تقف ي عىیه

فضاَایی متفايت تزای

رياتظ اجتمافی

اس َم

مقالح

خاعزات

اتقاد فضاَا ي فافقٍ فضاَا

روگ ي تافت ي جىظ

مزدان

1

5

2

4

3

7

6

11

8

10

9

ج .8اٍلَیتبٌسی هؤلفِای تأثیطگصاض زض تجطبِ حس تؼلق بِ هکاى .هأذصً( :گاضًسگاى).

در مزدان امىیت مکان ي تاری چٍ مکان اس وؾز عسالمت

ايلًیت تق ی قزار دارد ي يضًح ي خًاوایی فضسا تسزای

اجتمافی محلو اس اَمیت تغیار سیسادی تزخسًردار اعست

سوان اس اَمیت تیؾتزی تزخسًردار اعست .یکسی دیگسز اس

مسیکىس  .سوسان

تفايتَای سوان ي مزدانو اَمیت دادن تسٍ دیس يمىؾسز ي

فضاَای محقًر را تسیؼ اس مسزدان تسزجیح مسیدَىس ي

اعتفادٌ اس عثیقت اعت کٍ در سوان تیؼ اس مسزدان اعست.

تمایل تٍ سو گی در کىار َمغایگان دارو کٍ َسم امىیست

درحسسالیکسسٍ مسسزدان يجسسًد فضسساَای م تقسسف تسسزای

آنَا فزاَم ؽًد ي َم در تقامل اجتمافی تا دیگسز افسزاد

فقالیت َای م تقف ي افزاد م تقسف ي داؽسته فضساَایی

تاؽى و تسزخالف سوسانو مسزدان فضساَای تساس را تسزجیح

تزای اوجام ت ؾی اس کارَای مزتسًط تسٍ ؽسجل آنَسا در

میدَى  .ایه فالقٍ تسٍ فضساَای تساس در مسزدان در اتقساد

خاوٍ را السمتز میداوى  .رياتظ اجتمافی تزای سوسان یکسی

مًرد وؾزؽان تزای محل عکًوت َم قاتل مؾاَ ٌ اعتو

اس ايلًیتَایی اعت کٍ تز خالف مزدان کٍ آخزیه مًرد

تٍ ایه فًرت کٍ اتقاد تیؼ اس  200متز مزتـ ايلیه گشیىٍ

تأثیزگذار در حظ تققب تسٍ مکسان اعست تسزای سوسان تسز

اوت اتی مزدان اعت در حالی کٍ ايلیه اوت اب سوان اتقساد

تزخی دیگز اس فًامل ارجحیت دارد .تا تزرعی دي گسزيٌ

 75تا  90متسز مزتـ اعت .حفؼ حزیمَسای خقسًفی ي

مؾ ـ گزدی کٍ حظ تققب تٍ مکسان در میسان سوسان ي

ج ا کزدن فضای خقًفسی اس فضساَای فمسًمی تسزای

مزدان متفايت اعت ي ایه حظ تققب در سوسان تیؾستز اس

مزدان اَمیت تغیار سیادی داردو ایه فامل تزای سوان در

مزدان اعت .مُمتزیه فًامل تأثیزگسذار در ایجساد حسظ

کٍ ایه مًرد در مسًرد سوسان َسم فس

♦ 93

سوان

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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خًاَ کزد .در ایه دضيَؼ تا تزرعی مؤلفٍَای عساسو ٌ

سوان ي مزدانو تققی م تقفی ماوى مؤلفٍَای محقسًریتو

016

Downloaded from jhre.ir at 3:16 +0430 on Monday May 10th 2021

تگیزو در فسزد حسظ تققسب تیؾستز ي فمیسبتسزی ایجساد

وتایج وؾان میدَ در سمیىٍ احغاط تققب مکساوی تسیه

تققب در سوان ي مزدان در تجزتٍ حظ تققب تسٍ مکسان در

 کاؽاوی جًو خؾایار)1389( .و تاسؽىاخت ريیکسزد وؾسزی تسٍفضاَای فمًمی ؽُزیًَ .یت ؽُزو ؽمارٌ 6و تُسار ي تاتغستانو

تٍفًرت اف اد در َز خاوٍ آم ٌ اعت .در وتیجٍ میتسًان

فـ.106-95
 م وی دًرو فقی)1379( .و عزاحی فضسای ؽسُزی وگزؽسی تسزفزایى ی اجتمافی ي مکساویو تزجمسٍ فزَساد مزتضساییو ؽسزکت

ج يغ ؽمارٌ  8ومایؼ دادٌ ؽ ٌ اعت .ايلًیت مؤلفٍَسا
چىیه وتیجٍ گزفت کٍ کقیات دریافت اس محسیظ ي ایجساد
ضواضُ  ♦148ظهستاى
♦ 93

داردت اما در مسًاردی ماوىس میسشان رياتسظ اجتمسافی َسز

 -وًرتزی ؽسًلتشو کزیغستیان)1382( .و مقمساری مقىسا ي مکسانو

جامقٍ َس ف ي تققسی اس محقسًریت ي میسشان افمساغ ي

تزجمٍ يی ا وًريس تزاسجاویو جان جُانو چاج ايغو تُزان.

يجًد آنو احغاط تققب تٍ مکان در افزاد تا جىغیتَای

 -يرؽًچیو َاویٍ)1390( .و ؽسُزو متىسی اعست کسٍ تایس آن را

م تقفو متفايت اعت .تىاتزایهو مؤلفٍ جىغیت مسیتًاوس

خًاو و َمؾُزی آوالیهو  16مُزو فـ .12

تٍفىًان تق ی متمایش کىى ٌ در میشان حظ تققب تٍ مکسان
در تحقیقات ي دسضيَؼَسای دسیؼ ريی مسًرد تًجسٍ ي
م اقٍ قزار گیزد.
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حظ تققب تٍ فضا تیه دي جامقٍ سوان ي مزدان َمپًؽاوی

دزداسػ ي تزوامٍریشیو تُزانو ؿ .32

