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وساس داوصپایٍ
فشح حبیب 
ضیشیه طغیاوي *** 
**

تاسیخ پزیشش1396/3/23 :

چكيذه

ایي هقالِ تِ تثییي فشآیٌذ ضکلگیشی حس هکاى دس تَسعِ جذیدذ ضدْشی هد پدشداصد.
ًوًَِ هطالعِ هحلِ حکیویِ (فاص )3 ٍ 2 ،1دس هٌطقِ  4ضْشداسی تْشاى است کِ تا لحاظ
هعیاسّا ٍ هالکّای چَى عذم تغییش ٍ تحَل جدذی ٍ اساسد ٍ ًیدض تکاهدل ٍ ثدا
هحلِ ط تاصُ صهاً تعذ اص ضکلگیشی آى ،اًتخاب ضذ .دس ایي ساستا دُ هعیاس دس سِ
حیطِ ی کالثذی ،ادساک ٍ عولکشدی تذٍیي هد ضدَد ٍ اص سٍشّدای آهداسی آصهدَى
ّوثستگ پیشسَى ،هذل سگشسیَى خطد چٌذگاًدِ تدشای تثیدیي هاّیدت ساتطدِ هیداى
اًگاسُ حس هکاى ٍ هؤلفِ ّای هزکَس ٍ سٍش تاپسیس تشای ستثِتٌذی عَاهل استفادُ
ه ضَد .تا اتکا تش چاسچَب ًظشی ًَع سطحتٌذی دس صهیٌِی حس هکاى دس تَسعِ
جذیذ ضْش اسائِ ه ضَد کِ اهکاى تطثیق سطَح هختلف حدس هکداى سا دس استثداا تدا
هعیاسّای دُگاًِ تذٍیي ضذُ ،اسائِ ه دّذً .تایج ًطداى داد هحدیک کالثدذی اص طشیدق
ٍیژگ ّای صیثای ضٌاس  ،هَجة تشاًگیختي احساسا (سطح اٍل) ه ضَد کِ عوذتاً
تا هعیاسّای غٌای تصشی ،کیفیت کالثذی فضای  ،تٌاسثا تصشی هدشتثک تدَدُ ٍ تدا
جٌثِ ّای هعٌای ٍ ادساک هَجة ایجداد تصداٍیش رٌّد ٍ تدذاع هعاً (سدطح دٍم)
ه ضَد کِ تا هعیاسّای خَاًای  ،قاتلیت ادساک هکاى ٍ َّیت قاتدل تعشیدف اسدت .دس
ًْایددت ٍیژگدد ّددای عولکددشدی اص طشیددق تسددْیل فعالیددتّددا ٍ تدد هیي ًیاصّددای
استفادُکٌٌذگاى ،هَجة حضدَس آًْدا دس هکداىّدای ضدْشی ٍ دلثسدتگ ٍ تعْدذ تدِ
هکاى(سطح سَم) ه ضَد کِ تا هعیاسّای قاتلیت دستشسد  ،آسدایص ،دعدَ کٌٌدذُ
تَدى هکاى ٍ اًعطافپزیشی هکاى قاتل تعشیف است.
كليذ واشهها :هؤلفِ ّا ٍ ضکل گیشی حسهکاى ،تَسعِ جذیذ ضْشیَّ ،یت تْشاى.

* دکتشیگشيٌضُشساصی،داوطکذٌَىش،مقماسیيضُشساصی،ياضذودفآتاد،داوطگاٌآصاداسالمی،ودفآتاد،ایشان

**استادگشيٌضُشساصی،داوطکذٌَىش،مقماسیيضُشساصی،ياضذودفآتاد،داوطگاٌآصاداسالمی،ودفآتاد،
ایشان،وًیسىذٌیمسؤيل 

ياضذودفآتاد،داوطگاٌآصاداسالمی،ودفآتاد،ایشان 

*** استادیاسگشيٌضُشساصی ،داوطکذٌَىش،مقماسیيضُشساصی،
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هقذهه و طرح هسأله

دسديسانکىًویتاتًسقٍیخًامـاوساویيتغییشاتدسضیًٌصوذگیيسکًوتمرشد 
تًخٍمقماسان،عشاضانيتشوامٍسیضانتٍکیفیتفضايمطیظَایساختٍضرذٌافرضایص
یافتٍيتشایآوُاوقصِعشاضیتٍفىًاناترضاسیترشایضرک دادنترٍمطریظصورذگیي
پاسخگًییتٍتًققاتيویاصَایاوسانيایدادمطیظَایتاکیفیرت،اَمیرتتیطرتشی
یافتٍاست.پژيَصَایصیادیدستاسٌیزگًوگیتأثیشمتقات مطیظیافضرایسراختٍ
ضذٌتشرَهيسفتاساوساناودا ضذٌيوؾشیاتمختلفیاسائٍضذٌاسرت.ضر  مکران
یکیاصفًام مُمدساستقاءکیفیتمطیظَایصورذگیاسرتکرٍسرغًش ي دسخرات
داسديدسمشضلٍایتاالتشاصادساکيپ اصآندسضخعتٍيخًد

مختلف تشای َش اوسان
میآیذ،مفًُمیکلیيپیسیذٌاصاضساساتاوسانوسثتتٍمطریظداسد،دساثرشاوغثرا ي
استفادٌاوساناصمکانتٍيخًدمیآیذيفاملیاستکٍمًخةتثذی یکفضایامط 
مقمًلیتٍمکاویتاخػًغیاتضسیيسفتاسیيیژٌتشایافشادخاظمیضًد .

دسوؾشیاتاستثاطاوسانيمطیظ،مطیظپیسیذٌتشاصفًامر کالثرذیيعشاضریدس

وؾشگشفتٍمیضًد،تٍایهمقىاکٍمطیظفاليٌتشفىاغشکالثذی،مملًاصپیا َا،مقاوی
يسمضَاییاستکٍمشد تشاساسوقصَرا،تًققرات،اوگیرضٌَرايدیگرشفًامر آنسا
تاصخًاوی،سمضگطاییيدسکمیکىىذ،دسمًسدآنتٍقضايتمیپشداصوذيسپ ضسی
خاظوسثتتٍآنپیذامیکىىذ(ساپاپًست .)194:1990،

تاگستششاتقرادمختلرفضُشوطریىیدسسرالَرایاخیرشيسياجیرافتهاقرذامات
ضُشساصیخذیذ،امشيصٌتیصاصَشصماندیگشیخىثٍَرایگًوراگًنمىؾرشفضراَای
فمًمیضُشی،اصکالثذساختمانَاتافقالیرتَرايسفتاسَرایاوسراوی،تراآضرفتگیي
اغتطاشمًاخٍضذٌاست.وًفیتیساماویيتریَرًیتیکرٍفشایىرذاضسراس،ادساک،
ضىاختيتطسیهایهگًوٍفضاَاساتشایضُشيوذانتامطک خذیمًاخٍکشدٌاست.
ایهمُماصیکعشفتشپیًوذادساکیضىاختیفاعفیضرُشيوذانترافضراَایضرُشی
امشيصیياضساسيفاعفٍآوُاوسثتتٍایهگًوٍفضراترأثیشمىفریگزاضرتٍيتدشترٍ

مطیغیواخًضایىذیسادسایهگًوٍفضاَاتٍدوثالداضرتٍياصعرشفدیگرشمقضرالت

پیسیذٌایاصخملٍتطشانض تقلقمکاویيًَیتضرُشیساترٍيخرًدآيسدٌاسرت.
تٍتثـ آن فذ اضساس تقلق تٍآوُا
مکاندستًسقٍیخذیذضُشَا ي 

َمزىیهفقذان ض

مطیظَا
اضساستیسیطگی سا دس ساکىان ایه 

اص مطکالتپىُاوی است کٍ دس دساصمذت
تفايتیمیکطاوذ .

مطیظصوذگیضان سا تٍ 
تی

اوسانَا تا یکذیگش ي تا


صوذيساتغٍ
دامه 
می
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گسررتششاتقررادمختلررفضُشوطرریىیدسسررالَررایاخیررشيسياجیررافتهاقررذامات
َایمطلٍایساویضتطتتأثیشخرًدقرشاسدادٌاسرت،لرزاالص 

ضُشساصیخذیذ ،
تافت
استخُتتذقیقيفملیاتیکشدنزُاسزًبوؾشیتذيیهضذٌترالطراػمقیاسَراي
مالکَاییزًنفذ تغییشيتطًلخذیياساسیيویضتکام ،ثثاتيتلرًكوسرثی،
مطلٍایتٍفىًانومًوٍمغالقٍاوتخرابضرًد،اصایرهسيمطلرٍیضکیمیرٍدسمىغقرٍ4
ضُشداسی،تٍفىًانتًسقٍضُشیوسثتاًخذیذتُشان،تشسسیمیضًد .


سؤالهای پصوهص

-1زٍمقیاسَاییتشایتثییهفشآیىذضک گیشیض مکاندستًسرقٍخذیرذضرُشَا،
کلیذیيقات تًخٍاست؟،وقص،خایگاٌيوطًٌاستثاطآوُازگًوٍاست؟ 
-2فشآیىذضک گیشیض مکاندستًسقٍخذیذضُش،ضام زٍسغًشیامشاض 
اساسیمیضًد؟ 


چارچوب نظری پصوهص
 -1پيطينه تحقيق

دسخػًظتطقیقاتغًستگشفتٍدسصمیىٍض مکان،ض تقلرقيًَیرتمکران
تایذگفتکٍتاپیصاصدٍَی70میالدیدسضًصٌیمغالقراتاودرا ضرذٌدسصمیىرٍ
ساتغٍاوسانيمطیظ،فمالًتٍاوگاسٌتقلقيدلثستگیتٍمکانتًخٍوطذٌاماپ اصآن
سضتٍَای مختلفری زرًن:خغشافیرا،

تطقیقاتصیادیدسایهصمیىٍاودا ضذٌاست.دس
خامقٍضىاسی يمقماسی،سقی دس سىدص استثراط مکران ي فرشد ي وترایحآن دس سفتراس

اوسانَاضذٌي دس ایه ساتغٍمفاَیمی زًن دلثستگیتٍ مکان(آلتمهيلً2001،؛مراوضي،

،)1992دلثستگیاختمافی،ض مکان(تًآنَ،)1974،مثستگی اختمافی،ياتستگی تٍ
مکان(يیلیامضًَ،)1989،یتمکان(پشيضاوسکی ،)1983،تقلق تٍ مکان ي سیطرٍ داسی سا
زىیهدستیطتشپژيَصَایاودا ضذٌدسضًصٌض مکانمیتًانترٍ

تثییهکشدوذَ.م
َایخامقیدستاسٌیًَیرت

تطقیقاللیدسسال1992اضاسٌکشدکٍضمهاودا تطث
مکانتٍمثاضثمشتًطتٍض مکانویضمیپشداصدياستثاطآوُراتراًَیرتضرُشیسا
تثییهمیکىذ(اللی.)1992،گًستافسًندسسال2006تراسيیکرشدیخامرٍضىاسراوٍترٍ
پژيَصدسصمیىٍیقذستتطشکيدستشسیتٍض تقلقيدلثستگیمکاویپشداخترٍ
است(گاستافسًن.)2006،
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 -2هفاهين و دیذگاهها
 -هفهوم هكاى ،حس هكاى و هویت هكاى

تیىیم،مکانتخطیاصفضاستکٍتًسیلٍی

دسضالیکٍفضاساگستشٌایتاصياوتضافیمی
(مذویپرًس:1384،

ضخػییازیضیاضغالضذٌاستيداسایتاسمقىاییياسصضیاست
.)32مکانَاتٍفىًانياضذَاییاصتدشتٍقلمذادمیضًوذکٍدسآوُافقالیتَاياتقراد
کالثذیتاَمآمیختٍمیضًوذ»(استاب.)43:1393،تشاساسمرذلمقىرایمکراندیًیرذ
کاوتش،مکانتخطیاصفضایعثیقییافضایساختٍضذٌاستکٍتٍلطاػمفُرًمییرا
مادیمطذيدٌایمطخعداسديوتیدٍیسياتظمتقات میرانسرٍفامر «فقالیرتَرا»،
«خػًغرریاتکالثررذی»ي«ادساکمطرریظ»ضررىاختٍمرریضررًد(کشمًوررا.)193:1388،
«گًستافسًن»،2001دس پژيَص خًد مذلی سٍ يخُیمتطک اص«ضخع»«،دیگرشان»
ي«مطیظ»اسائٍدادٌ يمقتقذاست کٍ مقىای مکان ضاغ تقام ایره سرٍ يخرٍ اسرت
(گًستافسًن،2001،تٍوق اصضیذسیيَمکاسان .)52:1392،
ض مکان مخلًعی اص اضساسات خًد آگاٌ ي وراخًدآگراٌ ي دسیافرتَرا(ادساک)
است؛مفًُمیاست غىی کٍ زگًوگی دسیافت ،تدشتٍ ي تیان افشاد سا ضام مریضرًدي
شَا ي سفتاس يی دس آن مکران
میدَذ ي ض فشد اص مکان سيی وگش 
تٍیکمکانمقىا 
تأثیشمیگزاسد(ضامای)347:1991،يتافثتثذی ضذنیکمطیظتٍمکرانمریضرًد،
سيوذتدشتٍفمیقمکان،وٍتٍفىًانیکضی،تلکٍتٍفىًانیکاسگاویسرمصورذٌاسرت
(فالضت .)60:1384،
تشخیاصغاضةوؾشانمقتقذوذض مکراندستشگیشورذٌسرٍمؤلفرٍاسرتًَ:یرت
مکان،دلثستگیتٍمکانيياتستگیتٍمکان(خًسخىسًنياستذمه .)201:2001،
مفًُ سيانضىاختیًَیتمکاویايلیهتاستًسظ«َاسيلذ پشيضاوسکی»مغششضذ.
يیًَیتفشدیسامىثقثاصًَیت مکاویيایرهًَیرتسا وطرأت گشفترٍ اصادساک،
تٍفىًان
میداوذ.يی تش وقص فًام کالثذی 
ضىاخت ي وُایتاً اضساسات وسثت تٍ مکان 
تأکیذمیکىذ ي تش ایه اساس فام مُرم تقامر  ي

تخطی اص فىاغش اختمافیدس مطیظ
تٍفىًانتخطی اص ًَیرت
استثاطتىگاتىگ فشد تا مطیظ خًد سا تٍ فىاغش کالثذی مطیظ 
.تٍعًسکلیایهمؤلفٍترٍياسرغٍ
میدَذ(پشيضاوسرکی )59:1983،
رَىی ي فشدی اسخاؿ 
الگًیایذٌَایخًدآگاٌيواخًدآگاٌ،تايسَا،اضساسات،اسصشَا،اَذافيتمرایالت
سفتاسیمشتثظتامطیظضک گشفتٍاست(پشيضاوسکی.)59:1983،اصوقغٍوؾرش«سلرف»،
ًَیتمکانَامث تمامیتػًسات،مثتىیتشتقات سٍقغرة«مره»«،دیگرشی»ي«مرا»
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َستىذ«.مه»اساساًتٍياسغٍفالیميومادَایی،تا«دیگشی»استثاطتشقرشاسمریکىرذترا
اضتمالایداد«ما»تٍيخًدآیذيتٍآنافتثاسمؤثشیتخطذ(سلف .)61:1389،
دلثستگیتٍمکان،استثاطفاعفیپیسیذٌتیهمرشد يمکرانکرٍفشاترشاصضرىاخت،
ايلًیتيقضايتاست.دلثستگیتٍمکانَمزىیهاضاسٌتٍغىایمقاویداسدکٍمترأثش

اصآضىاییيتذاي مشاخقٍاست(لیىذسیيگیفًسد.)21:2014،مؤلفٍسً ،ياتستگیترٍ
مکان،ياتستٍتٍادساکافشاداست(زٍمثثتزٍمىفی).ایهمؤلفٍاضراسٌترٍاستثاعرات
فشد رمکانتشاساسفقالیتَایمطخعداسد.اغلةياتستگیتٍمکانتقذاصاسصیراتی
افشاددستاسٌیمیضانمًفقیتاماکهدسدستیاتیتٍاَذافمًسدوؾشاستفادٌکىىرذگانترٍ
يخًدمیآیذ(خًخىیًنياستذمه .)206:2001،

«يیلیامض»ویضدیگشپژيَطگشیاستکٍض مکانسامشتثظتاديفام «ياتسرتگی
میداوذ(لیىذسی،گیفًسد .)21:2014،
مکاوی»ي«ًَیتمکاوی» 
تشخیدیگشاصغاضةوؾشانتشایهافتقادَستىذکًٍَیتمکان،دلثستگیتٍمکان
يياتستگیتٍمکانساتٍغًستياضذمیتًانض مکانوامیذ،اماتشخیدیگشاؽُراس
داضتٍاوذکٍدلثستگیتٍمکانمىتحاصًَیتمکانيياتستگیتٍمکاناسرت(آلرتمهي
لً .)96:1992،
 -هعيارهای اصلی سنجص حس هكاى در توسعههای جذیذ ضهری

فًام تطکی دَىذٌیض مکانتٍغًستصیشاسائٍمیضًد :

 عًامل کالبذی

ضک مطیظاوسانساخت،تأثیشمُمیتشوطًٌیاضسراسلرزت،عیرفتدشترٍي
مُمتشاصَمٍفشغتَایماداسد(زپمه.)187:1386،مؤلفٍکالثذیتیاوگشقاتلیتَرا
يخػیػٍَایمىطػشتٍفشدمکانيزگًوگیتأثیشگزاسیآوُادستقًیتضر مکران
دسیافتَایاضساسی،ادساکی،ضىاختیيتشخیطاتمطیغریافرشاددسقثرال

استکٍتا
مکانَایضُشیسشيکاسداسد.مطققیهصیادیَمسًنپشيضاوسکی،الياساک ،لىرگ،
استی ،زپمه،ضامای،لیىريغیشٌتاپژيَصَایخًدترشوقرصفًامر کالثرذیدس
ایدادياستقاءض مکانتأکیذکشدٌاوذ .
مکانَاییکٍاصلطاػفشمیيکالثذیخًاواییداضتٍتاضىذ،کیفیاتتػرشیيفضرایی
مغلًتیماوىذتًالی،ضگفتی،تضاد،مقیاس،مطػًسیت،وفًرکىىذگی،ضک يتًدٌ،سیرتم،
تافتيمػالص،وًس،سوگيغیشٌداضتٍتاضىذ(زپمه)188-170:1386،تیطتشیهتأثیش
سادستشاوگیختهاضساساتاوسانيض ِّتًدندسیکمکانخاظساتٍاوسانمیدَذ .
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تٍياقـفضاَایفمًمیکرٍاسرتفادٌاصآوُراساضرتيخًضرایىذتاضرذ،ترذاي ي
پیًستگیداضتٍتاضىذ،تقمیرشيوگُرذاسیآوُراتراسرًُلتاودرا گیرشديمسریشَای
پیادٌسيیامه،دسدستشسيتاسيضىاییکافیداضتٍتاضىذ،اضساسسضایت،امىیرتي
اعمیىانخاعشواضیاصضضًسسادسفشدتٍيخًدمیآيسوذ.

َمزىیهفضاَاییتاتشاکمساختماویکمیامتًسظ،میتًاوذض مکانفمیقترشی
ساتٍاستفادٌکىىذگانالقاکىذ؛صیشاافشادتٍسًُلتمیتًاوىذفضاساادساککىىذيکمترش
اضساسمی کىذکٍترافضراغشیثرٍيواآضرىاَسرتىذ؛ایرهدسضرالیاسرتکرٍترشاکم
ساختماویصیاد،اضساستىُاییتیطتشيض تقلقکمترشساترٍدوثرالخًاَرذداضرت
(گًد56:2007،؛اللی .)96:1992،

 عًامل ادساکي ـ ضىاختي

يکیفیتَایی کٍ

زىانکٍ گفتٍ ضذ ض مکان تشکیثی است پیسیذٌ اص مقاوی ،ومادَا

میکىذ .
یامىغقٍای خاظ ادساک 

تٍغًست خًدآگاٌ یا واخًدآگاٌ اص فضا
ضخعیا گشيٌ 
مؤلفٍَايخػًغیاتادساکیاضساسری(فراعفی)اضراسٌترٍتأثیشگرزاسیادساکي
تػًساترَىیافشاددسضک گیشیاضساسيفاعفٍوسرثتترٍمکرانياستقراءضر 
مکانداسديترادسیافرت َرایادساکری،ضرىاختیيتشخیطراتمطیغریافرشاددسقثرال
مکانَایضُشیسشيکاسداسد .

میضًد کرٍ
مکانَایی یافت 

«کشیستیهروًستشگضًلتض»مقتقذاستض مکان دس
ضخػیت مطخع ي متمایضداسوذ(ضًلتض.)48:1389،زًن تٍفشدتشایضرىاختيمقشفری
خًدتٍ فىًانتخطیاصیکزاسزًباختمافیمکاویيیژٌيویضتٍتقًیرتضر مکران
خُتیاتی»سااصفًامر مُرم
يیَمزىیه«ادساک»ي« 

کمکمیکىذ(اسمیت.)156:2011،
دسایدادض ،وسثتتٍمکانمیداوذ(ضرًلتض.)35:1389،خراییکرٍوؾرا خُرتیراتی
ضقیفاستتػًیشساصیمطک میضًدياوساناضساسگمگطتگیمیکىذ.لیىرکیفیت
مطیغیساکٍضافؼاوساندستشاتشگمضذناست،خًاواییمیوامذ (ضًلتض .)35:1389،

کىذکٍیکتػًسمطیغیخًبتٍداسوذٌیآندسکیمُرماصامىیرت


تیانمی
«لیىر»
اضساسیمیتخطذ(ضًلتض .)35:1389،

گفتٍضذٌاستکٍض تقلقتاافضایصآضىاییتامکانيتیطتشضذنمرذتصمران
صوذگیدسمکانتقًیتمیضًد(َی،1998،تٍوق اصغادقی .)237:1393،

گیشیيیژگیَرای

َا،ومادَايوطاوٍَاتأثیشتٍسضاییدسضک 

آدابيسسً ،سمث 
مطتشکتیهاستفادٌکىىذگاناصمکانياستقاءًَیتمکانداسورذَ.رمزىریهتریهوؾرا 
 142

تثییي فشآیٌذ ضکلگیشی حس هکاى دس تَسعِ جذیذ ضْشی

فقالیتَايتػايیشضىاختیمشد اصمطیظکالثذیَمثستگیصیرادیيخرًدداسدَ.رش
َا،پاسکَايدیگرش


غشیزًنفشيضگاٌ
تغییشیدستػًیشمطیظ،دسادساکمشد اصفىا
امکاواتضُشیاوقکاسیافتٍیاآنساتطتتأثیشقشاسمیدَذ(لىگ .)162:1394،


 عًامل فعالیتي ـ عملکشدی

ضیغٍفملکشدیفقالیتیکٍتشوقصفًام اختمرافیدسضرک گیرشیضر مکران
تأکیذمیکىذضام خىثٍَایمختلفضضًس،مطاسکت،تشقشاسیتقرامالتاختمرافیي
تشخًسداسیاصضمایتاختمافیدسمطیظ،خامقٍياختمافاتمطلیاست .
یضیاتيسيشَشمکانيَمٍیادساکاتمادسآنمکان،وٍفقرظترٍمطریظ

َمٍ
کالثذیاش،تلکٍتٍالگًیسيیذادَاییتستگیداسدکٍدسآودااتفا میافتذ(الکسراوذس،
 .)55:1390
اصآوداکٍتسیاسیاصفقالیتَایاوسانضام سفتاسَایفملیاست،مطیظکالثرذی
تایذتاتًاومىذیَایاوسانساصگاستاضذ(لىگ .)136:1394،

گفتٍضذٌاستکٍتقام تیهاوسان رمکانياوسان راوساندسمکانتشضک گیشی
يتقًیتض مکانيتقلقمکراویمرؤثشاسرت(سلرف16:1976،؛آلرتمهيلرً:1992،
)126؛زشاکٍزگًوگیتقام افشادترامطریظکالثرذیياختمرافی،دسکتُترشمقىرای
مطیظساتٍَمشاٌداسديایهامشصمیىٍیتقًیتض مکانسافشاَممیساصدَ.مزىیه
تأکیذضذٌاستض تقلقتٍمکانياتستٍتٍفقالیتَراییاسرتکرٍاوسرانتشاسراس
ًَیتداضتٍَایفشَىگیخًداودا میدَذ(آلتمهيلً .)103:1992،

)،دستاسٌیقشاسگراٌسفتراسیدسضرًصٌسيانضىاسری

مغالقاتايلیٍی«تاسکش»(1968
تً ضىاختی،دسمًسداثشاتمطیظکالثذیتشسفتاساوسانوطاندادکرٍمطریظکالثرذی
کیفیتیتقاضاکىىذٌداسد(تاسکش .)192:1968،
دسياقـتٍوؾشمیسسٍمکاویکٍفضرایمىاسرثیساترشایپاسرخگًییترٍویاصَرای
مىغقیيمطشيؿتما گشيٌَایاختمافیيتٍيیژٌگشيٌَایآسیةپزیشتشفرشاَمکىرذ،
تٍعًسضتمض مکانساتقًیتخًاَذکشد.لزامکانَایضُشیکٍاسرتفادٌاصآوُرا
ساضتيخًضایىذتًدٌ،مسیشَایپیادٌسيیامه،دسدستشسيتاسيضىاییکافیداضرتٍ

تاضىذ،تٍویاصَایاسرتفادٌ کىىرذگاناصفضراَاتًخرٍضرذٌتاضرذيامکراناودرا دادن
فقالیت َایمتىًؿيویضسشگش کىىذٌساداساتاضذ،تیطتشیهاضساسسضایت،امىیرتي
اعمیىانخاعشواضیاصضضًسسادسفشدتٍيخًدمیآيسوذ .
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تٍدلی ماَیتمًضًؿ،تشسسیسغًشيمشاض مطًسیخذیيمًسدتًخٍاسرت
کٍدسقالةآن،اضشاصيتطخیعض مکاناصوقغٍوؾشساکىانتًسرقٍَرایخذیرذ،
سیضیضذٌيتٍتذسیحمیتًاوذاستقاءيتکام یاتذ .


پی
«گذس»دسایهصمیىٍتشضصسغص:ضىاساییرتدشتٍراضساسرَیدانرفکرشي
تػًستأکیذمیکىذ(گذس«.)220:1949،ضامای» ()1991يویض تٍ سٍ مشضلٍ اضاسٌ داسد

میدَذ:تقلق تٍ مکان ،دلثستگیتٍ یک مکان ي تقُذ تٍ یک
کٍ دس آوُا ض مکان سظ 
مشضلٍی اغرلی مرزکًس سا ترا َفرت سرغص تقیریه

مکان.ضامای تشای ض مکان ،سٍ
میکىذ.ایه سغًش اص ض مکان ،کاستشد فشآیىرذ ضر  مکران سا وطران مریدَىرذ کرٍ اص

تیتفايتی ي آگاَی اصاستقشاس تا تقلق ،دلثستگی ،یکری ضرذن ترا اَرذاف ،مطراسکت ي دس

میضًد(:ضامای .)347:1991،
وُایت ض فذا کاسی ي تقُذفمیق وسثت تٍ مکان سا ضام 
«سلف»َ،1976فت دسخٍ اصتیشيویت ي دسيویت سا تشای ض مکان تیران مریکىرذ:
تشينتًدن يخًدی،تشين تًدن فیىی،تشين تًدن اتفاقی،دسين تًدن تا ياسرغٍ،دسين
تًدنسفتاسی،دسين تًدن فاعفیيدسين تًدن يخًدی(سلف«.)54-51:1389،ضرًلتض»
مقتقذاستلطؾٍَایگًواگًنکاستشدمااصمکانضام ساختاسکلیترییرکپاسزرٍترا
گیشیيیگاوٍپىذاسیاست(ضًلتض48:1391،ي .)50


فىًانخاعشٌ،خُت
غًستصیشعثقٍتىذیکشدٌاست :


مکانساتٍ
«گاسً»،1976سغًش مختلف آضىایی تا
-1آضىایی سغطی تا مکان:ایه سغص ،تدشتٍ ضخعضساس يلی واآضىا تا مکران
است،کٍ تٍ دوثال فُم ایه مًضًؿاست کٍ مکان تشای افشادی کٍ دسآن سکًوت داسوذ
زٍ ضک يمقىایی داسد .
-2آضىایی مقمًلی تا مکان:ایه سغص تدشتٍ واخًدآگاٌمکان اسرت ي تیطرتش اص آن
کٍفشدی تاضذ خمقی يفشَىگیاست يضام مطاسکت فمیق ي تذين اوذیطٍ دس ومادَای
تشيصمیکىذ .

مکانَای مقذس ي آضىا
تٍيیژٌ دستدشتٍ 
یکمکاناست.ایه مطاسکت 
میآیذ کٍ ضخع خرًد
-3آضىایی تسیاس فمیق تا مکان:ایه سغص صماوی تٍيخًد 
میکىذ.دس ایه ضالت ضخع
تٍغًستواخًدآگاٌ آن سا تدشتٍ 
دسمکان ضضًس داسد ي 
مکانیکیمیضًد(گاسً،1976،تٍوق اصسلف .)215:1389،

تا

 -3چارچوب نظری پصوهص

تاتًخٍتٍتشسسیَایتٍفم آمذٌياصسيیکشدوگرششَرایمختلرفتشاسراسمرذل
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مقىایمکانخانپاوتش،ض مکانتشآیىذسٍفام کالثرذیمقىراییادساکریيفملکرشدی
(فقالیتی)استکٍدسیکفشآیىذسٍقغثیمقىایمطیغیض مکانساایدادمیکىىرذ.دس
ایهساستامؤلفٍیکالثذی یک مکان دس قالة متغیشَایتىاسثاتتػشی،غىایتػرشیي

کیفیتکالثذیفضایی،مؤلفٍادساکیمقىاییدسقالةمتغیشَایخًاواییًَ،یرتيقاتلیرت
ادساکيتػًسمکانيمؤلفرٍفقرالیتیفملکرشدیدسقالرةمتغیشَرایآسرایص،اوقغراف
پزیشی،دفًتکىىذگیيقات دستشستًدن،تٍفىًانمُمتشیهفًامر دسضرک گیرشی
تٍعًسکلی،مطیظ کالثذی تٍ ياسغٍ کیفیتعشاضری،
ض مکانتذيیهياسصیاتیمیضًوذ .
میتخطذ ي تا مشتفـ ساخته ویاصَایصیستی ،سياوی ي اختمافی
يفقالیتَا سا تُثًد 

مقاوی
میضًد .
اوسانتافثادساک ،سضایتمىذی يدس وُایت ایداد ض مکان 
زىیهدسخایگاٌخُتگیشیایهپژيَصيترااسرتىادترٍدیرذگاٌَرا،وؾرشاتي

َم
پژيَصَایمشتثظيمًسدتشسسی،اصَمپًضراویمرذل«سلرف»ي«ضرامای»سرغًشي
مشاض اساسیفشآیىذضک گیشیض مکاندسمىاعقخذیذضُشدسقالةسٍسغصیا
مشضلٍیاغلی،عثقخذيلضماسٌ،1قات تذيیهاست .

دسسغص()1یقىیدسينتًدنسفتاسی،مطیظتٍمثاترٍمطشکریخُرتترشاوگیخته
اضساساتاست.ایهمشضلٍفمذتاًتامقیاسَایغىایتػشی،کیفیرتکالثرذیفضرایی،
تىاسثاتتػشی(دسضیغٍکالثذی)مشتثظتًدٌيتٍياسرغٍیآوُرامریتًاورذتثیریهي
تقشیفضًد.سغص()2یقىیدسينتًدنفاعفیاصاضشاصض مکانمغششَسرتىذکرٍ
مطػًلتقام مطیظکالثرذیيرَرهاسصیاتاورٍفرشداسرتکرٍترااسرتىادترٍَمریه
پیصفشؼ،فمذتاًتامقیاسَایخًاوایی،قاتلیتادساکمکانًَ،یتيضخػیت(ضیغٍ
ادساکی رمقىایی)قات تقشیفاست.ایهدسضالیاستکٍدسوُایت،خایگاٌمقیاسَای
قاتلیتدستشسی،آسایص،دفًتکىىرذٌترًدنمکرانياوقغرافپرزیشیمکران(ضیغرٍ
فملکشدی)فمذتاًدستقشیفسغص()3اصاضشاصيتطرخیعضر مکرانیقىریدسين
تًدنيخًدیساکهخًاَذتًد .

جذيل ضماسٌی  :1سطًح ي مشاحل اساسي فشآیىذ ضکلگیشی حس مکان دس مىاطق جذیذ ضُش
سطح (هرحله)
سطح احساسي
(آضىایي سطحي
با مکان)

تلقی از سطح و
هرحله
دسين بًدن سفتاسی
(مطاَذٌ)

تعریف
آگاَي اص قشاسگیشی دس مکان بذين
َشگًوٍ احساسي َستىذ کٍ فشد سا
بٍ مکان مقیذ ساصد.
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سطح ضىاختي

دسين بًدن عاطفي

تجشبٍ واخًدآگاٌ مکان ي ضامل

(آضىایي معمًلي

(ادساک عمذتاً

مطاسکت دس مکان بٍياسطٍی

با مکان)

خًدآگاٌ)

ومادَای آن است.

سطح سفتاسی

دسين بًدن يجًدی

ضخص دس مکان حضًس داسد ي

(آضىایي عمیق با

(ادساک عمذتاً

بٍصًست واخًدآگاٌ آوشا تجشبٍ

مکان)

واخًدآگاٌ)

ميکىذ ي با مکان یکي ميضًد.

خاطشٌ
جُت گیشی
باصساصی رَىي
حس مکان
حضًس دس مکان
دلبستگي بٍ مکان
یگاوٍپىذاسی
تعلق بٍ مکان

امکانسىدیایهزاسزًبترٍياسرغٍیمًاخُرٍترامغالقرٍمرًسدیيدسوتیدرٍ
پزیشیيویضسيشَرا


َایسغصتدشتیتاآن،مثتىیتشمیضانامکان
مقایسٍيتغاتقیافتٍ
ياتضاسمًخًديقات دستشسغًستمیپزیشد .











روش تحقيق

وًؿپژيَصضاضشاصوًؿپژيَصتىیادیرکاستشدیيتشاساسوًؿَرذفتًغریفیر
تطلیلیاست؛تٍفاليٌاصآوداییکٍمغالقٍيتشسسیوقصيخایگاٌمدمًفٍمقیاسَرا
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يمؤلفٍَایمؤثشدساستثاطتافشآیىذضک گیشیض مکاندستًسرقٍخذیرذضرُشَا،
ویاصمىذتشسسیسياتظفلتيمقلًلیاسرت،یکریدیگرشاصسيشَرایکلیرذیمرًسد
استفادٌسيشتطقیقَمثستگیاست.گرشدآيسیاعالفراتمثتىریترشسيشمغالقرات
اسىادیرکتاتخاوٍایيسيشپیمایطیتااسرتفادٌاصاتضاسَرایمػراضثٍيپشسرصوامرٍ
استکٍتشایسىدصامتیاصَشمقیاساصوقغٍوؾشساکىانسرؤاالتیترشمثىرایعیرف5
قسمتیلیکشتعشاضیضذ.ومًوٍآماسیمطاسثٍضذٌتااستفادٌاصفشمًلکرًکشان،ضرام 
380وفشاصساکىانمطلٍضکیمیٍاست.سيشومًوٍگیشیتػادفیسادٌاستکرٍعثرق
آنَمٍیافشادضاو مسايیتشایاوتخابضذنداسوذپشسصوامٍوُاییتاَذفسرىدص
اضساست،تػًساتيقضايتض مکانضُشيوذانفادیساکهدسمطلرٍمسرکًوی.
تشایاسصیاتیمیضانپایاییاتضاسَایتطقیقاصسيشَمساویدسيوییراآلفرایکشيوثراظ
استفادٌضذٌاستکٍضاخعآلفایکشيوثاظتاالی0/75تٍدستآمذيوطاندَىذٌی
َمگىیيَمثستگیتسیاستاالیسؤالَایعشاضیضذٌتشایسىدصض مکاناست .

دستخصآماستطلیلیایهپژيَصدياقذا غًستگشفترٍاسرت:دساقرذا ايلدس
خُتتطقیقدسمقىاداسیساتغٍتػًسضذٌمیاناوگاسٌض مکانيمؤلفٍَایترذيیه
ضذٌ،اصآصمًنَمثستگیپیشسًنيمذلَایسگشسریًنخغریزىذگاورٍتُرشٌگشفترٍ
است.دساقذا دي ستثٍتىذیفاکتًسَایمؤثشتشسىدصمیضانض مکانتااسرتفادٌاص
سيشتاپسی غًستگشفتٍاست .

تررسی نوونه هطالعه

مطلٍی ضکیمیٍ،دسواضیٍ8مىغقرٍ4ضرُشداسیتُرشان،ضرشقیترشیهمطلرٍتُرشاني
تضسگتشیهيپشخمقیتتشیهمطلرٍمىغقرٍ4اسرتکرٍعثرقسشضرماسیسرال،1390
خمقیتایهمطلٍ54383وفشتًدٌاسرت.ایرهمطلرٍترٍلطراػتُسراصیيوًسراصی
تافتَایفشسًدٌپیطگا استکٍایهامشخًدیکیاصدالی افرضایصمیرضانيمرذت
ضضًسمشد دسمطلٍتًدٌاست(تاوکاعالفاتضُشداسی.)1389،تشخًسداسیاصَرًای
پاکیضٌيقشاسگشفته3مقثشٌالطُذاءدسایهمط اصدیگشيیژگیَایایهمطلٍاسرت.
تخصتضسگیاصایهمطلٍساکاسخاوداتيداوطگاٌَايفضاَایسثضدستشگشفتٍاست.
اصضاخعمطلٍ،ضرُشکغرىایـدفراؿيداوطرگاٌغرىقتآبيترش ،سرشایمطلرٍ
ضکیمیٍ،مدتمـفشَىگیَىشی،مسدذخامـالضَشاء(س)يفشيضگاٌضُشيوذاضاسٌکشد .
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یافتههای پصوهص
 -1آهار توصيفی

اص مدمًؿ  380وفش پاسخگً تیطتشیه فشاياوی مشتًطتٍگشيٌسىی35-26سالترا114
وفشيکمتشیهفشاياویمشتًطتٍگشيٌسىی56سالترٍتراالتراخمقیرت38وفرشترًدٌ
است.تیطرتشیهفشاياوریخىسریدساختیراسصورانترا205وفرشيدساستثراطترامیرضان
تطػیالتتیطتشیهفشاياویمشتًطتٍسغصکاسضىاسیتا253وفرشيکمترشیهفشاياوری
مشتًطتٍسغصدکتشاتاخمقیت117وفشتًدٌاست.اصوؾشيضقیتتأَر تریصاص50
اوذَ.مزىیهتیطرتشیهفشاياوریدس

دسغذخمقیتساافشادمتأَ تٍخًداختػاظدادٌ
استثاطتامذتسکًوتدساختیاسافشادیاستکرٍتریه5-1سرالدسمطلرٍسرکًوت
داضتٍاوذ .


 -2آهار استنثاطی
 -1-2آزهوى هوثستگی هياى هؤلفههای حس هكاى

دساستثاطتاضىاساییمقیاسَایدٌگاوٍرکشضذٌدسقالةفشایىذضک گیشیض مکران

دسمطلٍضکیمیٍ،تشسسیمقىاداسیَمثستگیمیانتکتکفًام ياوگاسٌض مکران

اصعشیقضشیةَمثستگیپیشسًن،اودا ضذٌاست .

جذيل ضماسٌی  :2وتایج ضشیب َمبستگي پیشسًن بشای بشسسي سابطٍ بیه مؤلفٍَای کالبذی،
ادساکي ي عملکشدی با حس مکان
حيطه ادراكی ـ

حيطه عولكردی

حيطه كالثذی

القای حس هكاى

هيساى هوثستگی
)(p-value

هيساى هوثستگی
)(p-value

هيساى هوثستگی
)(p-value

-

(0/163)0/002

(0/104)0/006

(0/603)>0/0001

حیطٍ کالبذی

(0/163)0/002

(0/216)>0/0001

-

(0/694)>0/0001

حیطٍ عملکشدی

(0/306)>0/0001

-

(0/216)>0/0001

(0/613)>0/0001

القای حس مکان

(0/613)>0/0001( 0/603)>0/0001

(0/694)>0/0001

-

هتغير هستقل

حیطٍ ادساکي ـ
معىایي

هعنایی هيساى
هوثستگی
)(p-value


لفٍَایفملکشدی،کالثذیيادساکیترامتغیرش
وتایحخذيلفً وطانمیدَذکٍمؤ 
لفٍَایالقرایضر مکران،
ياتستٍض مکانداسایَمثستگیمثثتَستىذ.اصتیهمؤ 
مؤلفٍکالثذیضشیةپیشسًنتشایشتا،0/694تیطرتشیهَمثسرتگیساترااوگراسٌضر 
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مکانداسد.پ اصآنمؤلفٍفملکشدیتاضشیةَمثسرتگی0/613يدسوُایرتمؤلفرٍ
ادساکیمقىاییتاضشیةَمثستگیَ0/603مثستگیمثثتتامتغیشض مکانداسوذ.تا
تًخٍتٍایهکرٍمقرذاسمقىراداسیدستمرامیمؤلفرٍَراکمترشاص0/05اسرت،تىراتشایه
َمثستگیَایمطاَذٌضذٌدسومًوٍضذاکثشتا5دسغذخغاقات تقمیمترٍخامقرٍی
آماسیاست .
َشسٍفام کالثذی،ادساکیيفملکرشدی،فامر ترشاوگیختهاضساسراتيایدراد
فالقٍوسثتتٍمکانَایضُشیاست.اصتریهمؤلفرٍَرایالقرایضر مکران،مؤلفرٍ
کالثذیصیثاییضىاسیتیطتشیهَمثستگیساتااوگاسٌض مکانداسد.ضرشیةپیشسرًن
تشاتشتا0/694استکٍَمثستگیتیهديمتغیشمزکًسساقًیوطانمیدَذ.پ اصآن
مؤلفٍفقالیتیفملکشدیتاضشیةَمثستگی0/613يدسوُایتمؤلفٍادساکیمقىاییتا

ضشیةَمثستگیَ0/603مثستگیمثثتتامتغیشض مکانداسوذ .

جذيل ضماسٌی  :3بشآيسد مقادیش ضشایب دس مذل سگشسیًوي اثش مؤلفٍَای سٍگاوٍ معىایي،
عملکشدی ي کالبذی بش اوگاسٌ حس مکان
نقص

تتا

خطای

آهاره

استانذارد

آزهوى

0/33

11/34

.003

13/79

.048

14/53

<0.001

هتغير هستقل

هتغير واتسته

حیطٍ اداسکي معىایي

القای حس مکان

1/95

حیطٍ فعالیتي عملکشدی

القای حس مکان

2/43

0/18

حیطٍ کالبذی صیبایيضىاسي

القای حس مکان

2/45

0/17

 Pهقذار


لفٍَایکالثذی،مقىاییيفملکشدیياسد
کٍدسخذيلتاالمطاَذٌمیضًد،مؤ 


زىان
مقادلٍسگشسیًنضذٌاوذ.ضشیةاستاوذاسدسگشسیًنتشایمؤلفٍکالثذیتشاترشترا2/43

لفٍَا،ترٍاصاییرکياضرذاوطرشاف
استکٍوطانمیدَذتافشؼثاتتتًدنسایشمؤ 

استاوذاسدتغییشدسمؤلفٍکالثذی2/43،ياضذاوطشافاستاوذاسدتغییشدسَمانخُتدس
متغیشض مکانتٍيخًدخًاَذآمذ .
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جذيل ضماسٌی  :4بشسسي سابطٍ میان القای حس مکان ي تکتک عًامل با استفادٌ اص سيش پیشسًن
عواهل

هتغير هستقل

القای حس هكاى
ضریة هوثستگی پيرسوى

ضریة هعناداری

خًاوایي

0/391

0/000

ادساک مکان

0/380

0/000

ًَیت يضخصیت

0/434

0/000

قابلیت دستشسي

0/514

0/000

عملکشدی

آسایص

0/453

0/000

فعالیتي

دعًت کىىذٌ مکان

0/215

0/000

اوعطافپزیشی

0/421

0/000

غىای بصشی

0/605

0/000

کیفیت کالبذی فضایي

0/566

0/000

تىاسبات بصشی

0/598

0/000

ادساکي
معىایي

کالبذی


تاتًخٍتٍوتایحتٍدستآمذٌاصسيشآصمًنپیشسهدسخذيلتاالمیترًانگفرت
تاتًخٍتٍایهکرٍضرشیةمقىراداسیدستمرا متغیشَراکمترشاص0/05اسرتتىراتشایه
َمثستگیمطاَذٌضذٌتا0/05خغاقات تقمیمتٍخامقٍآماسیاست .
اصتیهمتغیشَایضر مکران،متغیرشغىرایتػرشیتراضرشیةَمثسرتگی0/605
تیطتشیهَمثستگیساتامتغیشض مکانداسد.تٍفثراستدیگرشَشزرٍغىرایتػرشی
مکانَایضُشیدستًسقٍَایخذیذتیطتشتاضذ،دلثستگیيفالقرٍترٍمکرانتیطرتش
میضًد .

پ اصآنتٍتشتیةمتغیشکیفیتکالثذیفضایی،تىاسثاتتػشی،آسرایص،قاتلیرت
دستشسی،آسایصًَ،یتيضخػیت،اوقغافپزیشی،خًاوایی،ادساکمکرانيدفرًت
َایتقذیقشاسمیگیشوذ .


مکاندسسدٌ
کىىذٌتًدن

 -3رتثهتنذی عواهل هؤثر ترسنجص هيساى حس هكاى تا استفاده از روش تاپسيس

الگًسیتمتاپسی ،یکسيشزىذضاخػٍخثشاوریتسریاسقرًیترشایايلًیرتتىرذی
عشیقضثیٍومًدنآوُاتٍگضیىٍایذٌآلاست،کٍوتایحوُاییمراتشی َرادس

گضیىٍَااص

خذيلصیشوطاندادٌضذٌاست .
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جذيل ضماسٌی  :5ستبٍبىذی معیاسَای سىجص میضان حس مکان اص وگاٌ ضُشيوذان عادی
با استفادٌ اص سيش تاپسیس
رتثه گسینهها

رتثه

غىای بصشی

0/836

ستبٍ 1

کیفیت کالبذی فضایي

0/812

ستبٍ 2

تىاسبات بصشی

0/729

ستبٍ 3

قابلیت دستشسي

0/658

ستبٍ 4

آسایص

0/636

ستبٍ 5

ًَیت ي ضخصیت

0/558

ستبٍ 6

اوعطافپزیشی

0/536

ستبٍ 7

خًاوایي

0/0494

ستبٍ 8

ادساک مکان

0/0447

ستبٍ 9

دعًت کىىذٌی مکان

0/0375

ستبٍ 10


دستًغیفایهکٍزٍمقیاسَاییدسایدادفالقٍيتًخٍدستیهضرُشيوذانوسرثت
تٍمطلٍمسکًویضکیمیٍتأثیشداسد،ایرهوتیدرٍترٍدسرتآمرذٌکرٍسراکىانضرُشک
ضکیمیٍاصمىؾشکالثذیفًاملیماوىذکیفیتتىاَا،فشسًدٌوثًدنتافتمطلرٍيفضرای
سثضساتٍفىًانفاکتًسَایمُمیدسایدادفالقٍيسضایتوسثتتٍمطلٍتیانکشدٌاوذ
يتقشیثاًتٍَمیهاوذاصٌویضفًاملیماوىذامکاناودا دادنکاسَایمًسدفالقٍ،سرشصوذٌ
يخزابتًدنمطلٍ،ساضتیدستشسیتٍآن،مغلًتیرتامکاورات،امىیرتداضرتهيدس
َاییماوىذخًاواییيًَیتمکاناضاسٌکشدٌاوذ .


وُایتتٍمؤلفٍ
َمان گًوٍکٍدسخذيلتاالمطخعضذٌاسرتاصدیرذضرُشيوذانفرادیاصتریه
دفًتکىىذٌتًدنمکانکمتشیهستثرٍسادسمیرضان

مقیاسَا،غىایتػشیتاالتشیهستثٍي
القایض مکاندسایهتطقیقساتٍخًداختػاظدادٌاست .
مغالقٍيسىدصفشایىذضک گیشیض مکراندستًسرقٍخذیرذضرُشی(ومًورٍ
مغالقٍمطلٍضکیمیٍ)تٍياسغٍمذلپیطىُادیضام 10مقیاسکلیرذیمرًسدتًخرٍي
42متغیشامکانپزیشخًاَذتًد.تٍعًسکلیضک گیشیضر مکراندستًسرقٍخذیرذ
ضُشی،مثتىیتشفشایىذیمثىیتشتقام ساکهيمط سرکًوتيدسوتیدرٍضرخعي
مکاناست.فًام وا تشدٌدسمطذيدٌمًسدمغالقٍ(مطلٍضکیمیٍ)تاتشاوگیختهض 
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یتمىذی،ایدادتػرايیش
صیثاییضىاسی،تٍيخًدآيسدنامکانتقامالتاختمافیيسضا 
رَىیيقاتلیتادساکمکان،صمیىٍتُثًدفقالیتَايتقرامالتاختمرافیيفشَىگریسا
ایدادمیکىذکٍمًخةافضایصض دلثستگیضُشيوذانتٍفضراَایضرُشیيمطلرٍ
سکًوتیخًدمیضًد.ایهمُمگًیایوقرصياَمیرتمؤلفرٍَرایسرٍگاورٍکالثرذی،
فقالیتیيمقىاییدستٍيخًدآيسدنض مکاناست.يعثقوتایحترٍدسرتآمرذٌاص
خذايلفً ،میضانتأثیشمؤلفٍَایکالثذیدساستقاض مکانتیطتشاصمؤلفٍَایدیگش
استيوطانمیدَذتُثًدعششکالثذیمًخةافضایصض مکاندسضُشيوذانمیضًد .


نتيجهگيری

ایهمقالٍتاپژيَصدسمفًُ ض مکان،تٍتشسسیمکاتةمختلفمغالقاتیپشداخت
ياغًليصمیىٍَایگًواگًنمغششدسایهمفاَیمسادسزاسزًتیوؾشیتذيیهکرشد.
تاپزیششمذلمقىایمکاندیًیذکاوتش،تٍعًسکلیسٍمؤلفرٍیکالثرذی،فملکرشدیي
مقىاییتشالقایض مکانمقشفیضذ.دسایهساستا10متغیشاغرلیکرٍضرام غىرای
تػشی،تىاسثاتتػشی،کیفیتکالثذیفضایی(دسضیغرٍکالثرذی)،خًاورایی،قاتلیرت
ادساکمکررانًَ،یررتيضخػرریت(دسضیغررٍادساکرریمقىررایی)،قاتلیررتدستشسرری،
اوقغررافپررزیشی،آسررایص،دفررًتکىىررذٌيخررزابتررًدنمکرران(دسضیغررٍفقررالیتی
فملکشدی)،مقشفیضذوذيَمثستگیمیانمتغیشَاتااوگاسٌض مکانمرًسدتشسسری
قشاسگشفتکٍدسيضقیتمغلًتیقرشاسداضرتىذيمطرخعضرذکرٍاصوؾرشسراکىان
مُمتشیهفًام القایض مکانفًام کالثذی(تاضشیةَمثستگی)0/694يتقذاص
آنتررٍتشتیررةفًام ر فملکررشدی(ترراضررشیةَمثسررتگی)0/613يمقىایی(ضررشیة
َمثستگیَ)0/603ستىذَ.مزىیهتااستفادٌاصسيشتاپسی ستثرٍتىرذیِمؤلفرٍَرای
القایض مکاناصسًیضُشيوذانغرًستگشفرتکرٍترٍتشتیرةمتغیشَرایغىرای
تػشی،کیفیتکالثذیفضایی،تىاسثاتتػرشی،آسرایص،قاتلیرتدستشسری،آسرایص،
ًَیتيضخػیت،اوقغافپزیشی،خًاوایی،ادساکمکانيدفًتکىىرذٌترًدنمکران
تیطتشیهتأثیشسادساوگاسٌض مکانداضتىذ .
تااتکاتشزاسزًبوؾشیتثییهضذٌمثىیتشوًفیسرغصتىرذیدسصمیىرٍیضر 
مکاندستًسقٍَایخذیذضُشی،امکانتغاتقمقیاسَایدٌگاوٍتذيیهضذٌتاسغًش
ض مکانمفشيؼتًدکٍتااستىادتٍتطلی َایاستىتاخی،دسمشضلٍوخست،مطریظ
ضُشیَىذسٍييیژگیَایملمًسخًدسادسمقشؼضرًاسپرىحگاورٍاوسرانقرشاس
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ضًد.دسایهسغصتیطتشمؤلفٍَای

میدَذيمىدشتٍتشاوگیختهاضساساتيادساکمی
کالثذیمغششَستىذ.دسمشضلٍدي ،فشدمطیظضرُشیساضىاسراییمریکىرذ.دسایره
مشضلٍرَهفشدتشاساسدادٌَایمطیغی،عششياسٌَرایرَىری،تدراسبيخراعشات
قثلی،تػًیشیاصمطیظساختٍيمقىرایمقیىریساترٍمطریظالػرا مریکىرذ.وقطرٍ
مؤلفٍَایادساکیمقىاییدسایهسغصياضصتشاست.دسمشضلٍسً رَهفشدتشاساس
ضىاختیکٍاصمطیظتٍدستآيسدٌيفشآیىذَایاسصیاتاورٍوسرثتترٍمطریظ،ياکرىص
فاعفیمثثتیامىفیپیذامیکىذياصتقام میانمطیظضُشیياوسان،تٍسفتاسمقیىری
صوذکٍمؤلفٍَایفملکشدیدسایهسغصتأثیشگزاسوذ .


دستمی
ایهتٍآنمقىاستکٍاتقادکالثذیفضادسکًتاٌمذتوقصفمذٌایدسض مکران
قًیتشيمؤثشتشخًاَذتًد .
دسضالیکٍدسدساصمذتوقصاختمافیيفشَىگیمکان 

داسوذ
َمانعًسکٍگفتٍضذفقذانًَیتملمرًس،واتسراماویياغتطراشتػرشی،فرذ 
امىیتسياویيسشدسگمیافشاددسفضاَایفمرًمیضرُشی،سَراضرذنيفشسرًدگی
وطاوٍَايفىاغشفشَىگیتاسیخی،کیفیتوامىاسةوماَرایسراختماوی،فقرذانضرک 
ساصماوذَیضرذٌدسفرش يمىؾرشخرذاسٌَرایضرُشی،دضرًاسیساَیراتیياتُرا دس
خُتیاتی،فذ اسصیاتیمثثتمشد اصفضاَایضُشیيکاَصضضرًسضرُشيوذاندس
فضاَایضُشی امشيصٌ،سثةضذٌاستکٍتسیاسیاصکالنضُشَایایرشاناصيضرًش
فشمیيتٍتثـآنتًانفملکشدیمغلًتیتشخًسداسوثاضىذ.اصایهسيتٍافتقادوگاسورذٌ
تٍمىؾًساغالشواتساماویَرایکالثرذی،فملکرشدیيمقىراییادساکریضرُشيوذاندس
تًسقٍَایخذیذضُشیيسسیذنتٍالگًییمغلًباصفش مغلًبيتُیىرٍفضراَای
ضُشیامشيصی،تًخٍيیژٌتٍفشآیىذتطسیهمطیظيتًدندسمکانالضامیاست .
تاتًخٍتٍاَمیتصیادوقصمطیظاوسانساختدساستقاءًَیتيض مکراندس
سغًشرکشضذٌ،دساستثاطتامطلٍیضکیمیٍتٍفىًانومًوٍیمغالقٍتطقیرقضاضرش،
تًخٍتٍمسایلیزىذمیتًاوذدساستقاءض مکانيدلثستگیضُشيوذانتٍمطلٍيدس
وُایتاستقاءًَیتمکاویمطلٍوامثشدٌضرًد:تًخرٍترٍفىاغرشیادمراویيکراوًویي
فشغٍَایفمًمیيخمقیيفضایسثضکافیتشایایدادتػرًیشیسيضرهاصمطلرٍ،
ساماوذَیغىایـيمطاغ مضاضمتٍيیژٌکاسخاوداتمضاضميآالیىذٌغًتیيصیست
مطیغی،ساماوذَیواَىداسیَایاختمافیاصخملٍتدمـمقتاداندسپاسکَایمطلٍ،
امکانسىدیتغییشدسخاتداییکاستشیَراییماوىرذخًاتگراٌداوطردًیانکرٍاوسردا 
اختمافیمطلٍساتطتتأثیشقشاسمیدَذيویرضامکرانتخػریعایسرتگاٌَرایمترشي
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خُتافضایصقاتلیتدستشسیيوفًرپزیشیمىغقٍ.دسوُایتمیترًانگفرتعشاضری
آگاَاوٍفضاَایضُشیدستًسقٍَایخذیذمیتًاوذمطیغیتٍيخًدآيسدکٍضرامی
فقالیت َایضُشيوذانتاضذيسغصمىاسثیاصتذاي صوذگیاختمرافیيکالثرذیآنسا
ضفؼکىذ.تذاي صوذگیاختمرافیيکالثرذیویرضمریتًاورذاضسراستقلرقافرشادترٍ
مکانَایضُشیساافضایصدَذيدسوُایتدساستقاءًَیتمکاویمؤثشتاضذ .
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