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تبضید زضیبىت 1398/12/17:تبضید پصیطش1399/10/23:

چکیذُ
ٞ١بی عجَبت ْٞ٧و تدبضی زض ذیبثب٧ ٟبی فج٤ضیَ١ ،ص ٞ٨ٝی ضا زض ّیيیت ىضب٧بی ض٨طی ایيب ٝی ّ٢س .ثسیبضی اظ ١ؾطی ٦پطزاظا ٟض٨طی ذیبثبٟ
٧بی تدبضی فج٤ضی ضا ث ٦ف٤٢ا ٟیْی اظ اخعای اغٚی سیٞبی ض٨طی ٝی زا٢١س ،ظیطا زض ّ٢بض َ١ص ّبضّطزی ذ٤ز ثبفث اىعایص اختٞبؿ پصیطی زض ىضبی
ض٨طی ٞ٧ ٣چ٢ی ٠اضتَبی حس ض٨ط١٣سی ٝی ض١٤س .ث٢بثطای ٠ث٢ٝ ٦ؾ٤ض اىعایص حس تق ٌٚث ٦ىضب٧بی ض٨طی  ٣ثطای ثطآ٣ضز ٥سبذت١ ٠یبظ٧بی
ض٨ط١٣سا ،ٟثبیس ثّ ٦یيیت ٞ١ب٧بی عجَبت ْٞ٧و تدبضی ت ٤خّ ٦طز  ٣آ٨١ب ضا ٤ٝضز ثطضسی ٍطاض زازٞ٨ٝ .تطیٍ ٠سٞت سبذتٞب ٦ّ ٟزض ٝقطؼ زیس فٛ٤ٞ
ض٨ط١٣ساٖ٢٧ ٟب ٛفج٤ض اظ ىضبی ض٨طی ٝی ثبضس ،عجَ ٦ی ْٞ٧و سبذتٞب ٟاست .عطاحی ایٍ ٠سٞت اظ سبذتٞب ٟزض ّیيیت ىضبی ض٨طی ثسیبض
تأثیطٕصاض است٧ .سه اظ ایٝ ٠غبٙق ،٦ض٢بسبیی  ٣اضظیبثی ٝؤٙي ٧ ٦بی ّیيیت ٞ١بی عجَبت ْٞ٧و تدبضی  ٣تأثیط آ ٟثط حس تق ٌٚث ٦ىضبی ض٨طی است.
پژ٧٣ص حبضط ثب ض٣ش تطّیجی اظ ٤١ؿ پیٞبیطی غ٤ضت ٕطىت ٦است .زض ای ٠پژ٧٣ص ثطای تس٣ی ٠چ٨بضچ٤ة ١ؾطی اثتسا خٞـ آ٣ضی اعالفبت اظ عطیٌ
ٝغبٙق ٦اس٢بزی استيبز ٥ضس ٥است .زض ثرص اغٚی ای ٠پژ٧٣ص یق٢ی ٝغب ٙق٤ٝ ٦ضزی اظ اثعاض پطسط٢بٝ ٦ٝحٌَ سبذت ٦ثطای ٕطزآ٣ضی اعالفبت استيبز٥
ضس ٥است .خبٝق ٦آٝبضی ای ٠پژ٧٣ص ضبمٚی ،٠سبّ٢ی ٣ ٠فبثطی ٠زض ٝح٘ ث٤ز ٥است .حد ٦١٤ٞ١ ٜثط اسبس ىطّ٤ّ ٗ٤ٝطا١ 385 ٟيط ث ٦زست آٝس ٥است
 ٣پطسط٢ب٧ ٦ٝب ثب ض٣ش ٕ ٦١٤ٞ١یطی سبز ٥تػبزىی ثی ٠اىطاز ت٤ظیـ ٕطزیس ٥است .ثطای تدعی ٣ ٦تحٚی٘ زاز٧ ٥ب اظ ١ط ٛاىعاض  spssاستيبز ٥ضس ٥است ٣
١تبیح زض ز ٣سغح آٝبض ت٤غیيی  ٣است٢جبعی ٤ٝضز ثطضسی ٍطاض ٕطىت ٦است١ .تبیح ای ٠پژ٧٣ص ١طبٝ ٟی ز٧س اظ س٤یی حس تق ٌٚض٨ط١٣سا١ ٟتید ٦تأثیط
سیٞب ٞ١ ٣ب٧بی ض٨طی ثط ّیيیت ىضبی ض٨طی است ّ ٣یيیت ٞ١ب٧بی عجَبت ْٞ٧و تدبضی ،ظٝی ٦٢سبظ ّیيیت ىضب٧بی ض٨طی  ٣اظ س٤یی زیٖط،
اضتَبی حس تق ٌٚض٨ط١٣سا ٟث ٦ىضبی ض٨طی است.
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هقذهِ
ٝي ٛ٤٨ىضب ْٝ ٣ب ٟاظ خٝ ٦ٚٞيب٧ی ٜپبیّٚ ٣ ٦یسی زض ثط١ب ٦ٝضیعی ض٨طی ٝحس٤ة ضسٞ٨ٝ ٦ّ ٥تطی٣ ٠خ ٦تٞبیع آ٨١ب ،ا١تعافی
ث٤ز ٟاستٝ .يْٝ ٛ٤٨ب ٟزض تَبث٘ ثب ٝي ٛ٤٨ىضبی ا١تعافی ضْ٘ ٕطىت ٣ ٦ث ٦ثیب ٟزیٖط ْٝب ،ٟىضبی زاضای ٝق٢بستٝ .ق٢بیی ّ٦
زض ثستطی اظ ف٢بغط ّبٙجسی ،اضتجبعبت ١ ٣یع ظٝب ٟضْ٘ ٕطىت ٣ ٦ثیبٖ١ط احسبس  ٣زٗ ٝطنٙ٤ی ا١سب ،ٟاف ٜاظ ىطز یب ٕط،٥٣
١سجت ثٝ ٦حیظ ذ٤ا٧س ث٤ز .اظ زیسٕب ٥ض٣ا ٟض٢بسبٝ ٟحیغی ،ا١سب٧ ٟب ث ٦تدطث ٦حسی  ٣فبعيی ثب ٝحیظ ذ٤ز ١یبظ٢ٝس ث٤ز٣ ٥
ث٣ ٦اسغ ٦ایٞ٧ ٠ب١ی ثب ْٝب ٣ ٟیب ثب  ٜ٧شات پ٢ساضی ثب آ ،ٟذ٤ز ضا ثرطی اظ آٝ ٟی زا٢١س١ .تید ٦آ ٟاست ّ ٦احسبس تق٣ ٌٚ
٣اثستٖی زض ا١سب١ ٟسجت ثْٝ ٦ب١ص ایدبز ٝی ض٤ز ّ ٦زض ثطذ٤ضز ا ٣ثب آْٝ ٟب ٟتأثیط ٕصاض است.ای٤ٝ ٠ض٤ؿ ثسی ٠تطتیت ٍبث٘
اضائ ٦است ّ ٦چٖٝ ٦١٤ی ت٤ا ٟزض ١تیدٝ ٦ق٢ب ثرطی  ٣ثبال ثطزّ ٟیيیت سیٞبی ض٨طی ثط ایدبز حس ْٝبٝ ٟتٞطّع ٕطزیس  ٣ث٦
ایدبز حس تق ٌٚزض ض٨ط١٣سا ٟزست یبىت .ای ٠پژ٧٣ص پس اظ ٝط٣ضی ثط زیسٕب٧ ٥ب ٝ ٣يب٧ی١ ٜؾطی ٣ ،سپس ثط ٝج٢بی
ضبذع ٧بی ا١تربثی ث١ ٦ؾطس٢دی اظ ض٨ط١٣سا ٟثبالی  18سبٗ پطزاذت ٦است  ٣ثب تحٚی٘ ای١ ٠ؾطس٢دی ث ٦یبىت١ ٣ ٦تبیح آظٟ٤ٝ
ىطضی٧ ٦ب زست یبىت ٣ ٦زض ٨١بیت ث ٦پیط٨٢بزاتی ثطای تحٌَ ا٧ساه ٤ٝضز ١ؾط اضائ ٦ذ٤ا٢٧س ضس.
١رست یٝ ٠قیبضی ّ ٦ض٨ط٧ب اظ ض٣ی آ٤ٝ ٟضز ٍضب٣ت ٍطاض ٝی ٕیط١س ،عجیقت ىضبی ض٨طی آ٧ ٟبست(تیجبٙسظ .)1393،اٝط٣ظ٥
سیٞبی ض٨ط ٝطْ٘ اغٚی فس ٛحس تق ٌٚزض ض٨ط٧ب ٧ست٢س .تِ ث٢ب٧ب ٞ١ ٣ب٧بی آ٧ ٟب تبثـ ١یبظ٧ب  ٣ذػ٤غیبت ْٝب١ ٟیست
 ٣ث ٦غ٤ضت خعء زیسٝ ٥ی ض١٤س؛ زض غ٤ضتیْ ٦ای ٠تِ ث٢ب٧ب زض یِ ّ٘ ٢ٝسد ٣ ٜزض سیٞبی ض٨ط تأثیط ٕصاض١س  ٣ای٠
امتطبش زض ٞ١ب٧ب  ٣ث ٦ذػ٤ظ ٞ١ب٧بی عجَبت ْٞ٧و ّ ٦زض تطاظ چط ٜفبثطی٧ ٠ست٢س ثبفث زٙعزٕی  ٣ثی تيب٣تی زض ىطز
ٝی ض١٤س٤ٕ .یب اٝط٣ظ ٥ظیجبیی ضا زض ّطیس ٟخیل ث٢يص زض عطاحی ٞ١ب٢٧ ،ط یِ ٝقٞبض ث ٦حسبة ٝی آیس .زض حبٙی ّ ٦زض
ٕصضتٞ١ ٦ب  ٣سیٞبی ض٨ط٧بی  ٜ٨ٝز١یب ثب زاضت٧ ٠بض١٤ٝی ٞ٧ ٣ب ٔ٢٧ث٤ز ٟآ ٟثب یِ ّ٘ ٢ٝسد( ٜثبىت ظٝی ٣ )٦٢تيْیِ ٧ط
ض٨ط ثب ٝؤٙي٧ ٦بی ضبذع زض سیٞبی ض٨طی  ٠ْٞٝث٤ز ٥است .چیعی ّ ٦زض عطاحی ٝقٞبضی اٝط٣ظٝ ٥ب ٧یچ ت٤خ٨ی ث ٦آٟ
ٞ١ی ض٤ز.
٢ٝؾط ض٨ط٧بی اٝط٣ظ ٝب ث ٦ض٨ط٧بی ٞ١بی طی ٝ ٣ػ٤٢فی تجسی٘ ضس ٥است .زض سیٞبی ض٨ط٧بی خسیس م٢ب٤٧ ،یت ،پیچیسٕی ٣
ّیيیبت ا١سب١ی زض ْٝب٣ ٟخ٤ز ١ساضز(تیجبٙسظ .)1393،زض ض٨ط٧بیی ٝب٢١س پبضیس ١طب ٟز٢٧س ٥ایٝ ٠غٚت ا١س ّ ٦چٖ ٦١٤ثُ٤ٚ
٧بیی اظ سبذتٞب٧ ٟبی ثب ا٤ٖٙی ٣احس ٝی ت٤ا٢١س ث٣ ٦خ٤ز آ٣ض١س ٥ا١سدب٣ ،ٛحست  ٣ت٤٢ؿ ثبض٢س .ىقبٙیت ٧بی ٝطث٤ط ث ٦ذطیس
ىقبٙیت ٧بی ّٚیسی زض سغح پیبز ٥ض٧ ٣ب ٧ست٢سْٝ.ب٧ ٟبیی ّّ ٦بٝال ثب فبثطا ٟپیبز ٥سبظٕبضی زاض١س ،ای ٠اْٝب ٟضا ث ٦آ٧ ٟب ٝی
ز٢٧س ّ ٦ثت٤ا٢١س ٢ٝبؽط ضا ث ٦غ٤ضت سْب١س ٧بی پی زض پی ز١جبٗ ّ٢٢س .تطّیت ّبضثطی ٧ب ثبیس زض ذیبثب٧ ٟبی تدبضی فج٤ضی
حبّ ٜثبضس تب حس ٣اثستٖی زض اىطاز ٝرتٚو خبٝق ٦ضا ایدبز ّ٢س.
ای ٠پژ٧٣ص زضغسز آ ٟاست ّ ٦ثب تقیی ٠ضبذع ٧بی ّیيیت ٞ١بی عجَبت ْٞ٧و تدبضی ثب تْی ٦ثط ١ؾط س٢دی اظ
ض٨ط١٣سا ٟثٝ ٦قیبض٧بی حس تق ٌٚثْٝ ٦ب ٟزض ىضبی ض٨طی زست یبثس .ای ٠پژ٧٣ص زض ضاستبی ّب٧ص ضْبه ثی ٠ا١سب٣ ٟ
ىضبی ض٨طی ث ٦ثطضسی ّیيیت ٞ١ب٧بی تدبضی زض عجَبت ْٞ٧و  ٣تأثیط آ ٟثط فبثطی ٣ ٠سبّ٢ی ٣ ٠ضبمٚی ٠زض ٝح٘ پطزاذت٦
 ٣ث ٦ایْ١ ٠تٝ ٦ی پطزاظز ّ ٦اظ ضبذع ٧بی ض٨ط٧بی ا١سبٝ ٟح٤ض زاضت ٠یِ زیس ذ٤ة زض تطاظ سغح چط١ ٜبؽطٞ١ -بی
عجَبت ْٞ٧و است.
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اٝط٣ظٞ١ ٥بی سبذتٞب٧ ٟب ث ٦غ ٤ضت ا١يطازی  ٣خسا اظ ثستط  ٣ظٝی ٦٢آ ٟعطاحی ٝی ٕطز١س .پ٤ست ٦ذبضخی ث٢ب اظ ٙحبػ ثػطی
ثیطتط اظ آ ٦ّ ٟثط ض٣ی ذ٤ز ث٢ب تأثیط ٕصاض ثبضس ثط ض٣ی ٝحیظ پیطا ٟ٤ٝذ٤ز  ٣ثط ىضبی ض٨طی تأثیط ٝی ٕصاضز .عطاحی
عجَبت ْٞ٧و ثب ٣خ٤ز ٣احس٧بی ثعضٓٞ١ ،ب٧بی ثست ٦ىطا٣ا ،ٟپ٢دط٧ ٥بی ّ٤ض ١ ٣ج٤ز خعئیبت زچبض فس ٛاضتیبط ٢ٝبست ثب
ىضبی ض٨طی ضس ٥است .ای ٠تنییطات ،ذیبثب٧ ٟبی ض٨طی ضا اظ فبثطا ٟپیبز ٥ذبٙی ّطز ،٥ظ١سٕی ضا اظ ذیبثب٧ ٟب حصه ٤ٞ١ز٥
است .تَ٤یت حس تق ٌٚثْٝ ٦ب ٟثط اٞ٧یت ٞ١بی عجَبت ْٞ٧و تدبضی ثطای خصاثیت ّ ٣بضایی ض٨ط٧ب تأّیس ٝی ّ٢س.
١رستیٝ ٠غبٙقبتی ّ ٦زض ٤ٝضز ٝي ٛ٤٨حس تقٝ ٌٚی ت٤ا ٟثیبّ ٟطز ،ت٤سظ آثطا٧بٝ ٛبظ )1954( ٤ٙث٤ز ٥است ّ ٦تئ٤ضی ١یبظ٧بی
ا١سب ٟضا ٤ٝضز ثطضسی ٍطاض زاز١ .یبظ تق ،ٌٚاظ ١یبظ٧بی اسبسی  ٣پبی ٦ثطای سالٝت ض٣ا١ی ا١سبٝ ٟی ثبضس ٝ ٣بظ ٤ٙفَیس ٥ز اضز ّ٦
تق ،ٌٚحس زض١٣ی خعئی اظ خبٝق ٦ث٤ز ٟاست  ٣زضٝسٗ ٝيٝ٤٨ی ذ٤ز ،تق ٌٚضا زض خبیٖب ٥س١ ٛ٤یبظ٧بی پبیٍ ٦طاض زاز٥
است(ٝبظٍ٣ .)1954 ،٤ٙتی ضرػی ذ٤زش ضا فض٤ی اظ ٕط ٥٣زض ١ؾط ٖ١یطز یب زض خبٝقَ١ ٦طی ضا ثبظی ٢ْ١س ،ای١ ٠با٢ٝی
اضغطاة ىطز ضا اىعایص ٝی ز٧سٝ .طبضّت ىطزی تب ا١ساظ ٥ای ّ ٦ىطز ذ٤زش ضا ثرص خسا١طس١ی اظ یِ سیست ٜثسا١س ،یِ
ضاثغٝ ٦ثجت ثی ٠حس تق ٣ ٌٚسالٝت ض٣ا ٟث٣ ٦خ٤ز ٝی آ٣ضز .إط ىطز ثب ىَسا ٟحٞبیت اختٞبفی ٤ٝاخ ٦ض٤ز ،زچبض اضغطاة
ٝی ض٤ز(آ١ب١تٝ .)1969 ،غبٙقبت ضٙو زض ّتبة ْٝب ٣ ٟثی ْٝب١ی ( )1976ضا ضبیس ثت٤اٞ٨ٝ ٟتطی ٠پژ٧٣ص زض اضتجبط ثب
٤ٝض٤ؿ ْٝب ٟزا١ست .ایّ ٠تبة ض٣ایت اظ زست ضىت ٠ثبظ ا١سیطی زض ٝيْٝ ٛ٤٨ب ٟاست ٧ ٣طچ٢س زض ١ ٦ٚ٧٣رست ثٝ ٦ط٣ض
ٝتٝ ٟ٤طث٤ط ثْٝ ٦بٝ ٟی پطزاظز ،اٝب ثب ثٝ ٦یبّ ٟطیسٝ ٟي ٛ٤٨ثی ْٝب١ی پیبٝس٧بی اظ زست ضىتٝ ٠ق٢ی ْٝب ٟضا یبزآ٣ض ٝی

ض٤ز.

خنطاىیبی ا١سبٖ١طایب ٦١ای ّـ ٦ضٙو زض ایّ ٠تبة اضائٝ ٦ی ز٧س ،ح٤ظ٧بی است ّ ٦زض آٝ ٟيْٝ ٛ٤٨ب ٟثیطتط ٝـ٤ضز ت٤خٍ ٦ـطاض
ٕطىت ٦اسـت٤١ .یس٢س ٥ثط ای ٠فَیس ٥است ّ ٦ا١سب١ ٟیبظ فٞیَی ث ٦ایدبز اضتجبط ش٢٧ی ثب ْٝب٧ ٟبی ٝق٢بزاض زاضت ٣ ٦إط اظ ای٠
١یبظ چط ٜپ٤ضی ّ٢س ،ثب آی٢س٧بی ٤ٝاخٝ ٦ی ض٤ز ّ ٦زض آْٝ ٟب٧ ٟب ث٧ ٦یچ اٖ١بضتٝ ٦ی ض١٤س .اٝـب زض غ٤ضتی ّ ٦ث ٦ای١ ٠یبظ
پبسد زاز ٣ ٥ث ٦ث٨ج٤ز ٣ضقیت ثی ْٝب١ی ثپطزاظز ،آٖ١ب ٥پتب١سی٘ الظ ٛضا ثطای ت٤سقٝ ٦حیغی ىطاٝ ٜ٧ی آ٣ضز ّ ٦زض آْٝ ٟب٧ ٟب
ثطای ا١سب٧ ٟب ٧ست٢س ،تدطثیبت ٝرتٚو ا ٣ضا ٢ٝقْس ّطز ٣ ٥تطٍی ٝی

ز٢٧س(ضٙو.)1976،

٤١ضثطٓ ضٙ٤تع ( )1391زض ّتبة ٝقٞبضی ح ض٤ض ،ظثبْٝ ٣ ٟب ٟاحطاظ ٤٧یت ا١سب١ی ضا زض ثطٍطاضی پی١٤س سطضبض اظ ٝق٢ب ثب
خ٨ب١ی ٝتطْ٘ اظ چیع٧ب ٝی زا١س ّ ٦ث ٦ضْ٘ ٝبزی ْٝب ٟثستٖی زاضز ،چ٢ب ٦ّ ٟخ٢ج٧ ٦بی زٕ٣ب ٦١سْ١٤ت ضا احطاظ ٤٧یـت ٣
تقییـٍ٤ٝ ٠قیـت ٝی زا١س .ای ٠خ٢ج٧ ٦بی زٕ٣بٝ ٦١قٞبضی زض سبذتْٝ ٠ب ،ٟثط فْٚٞطز٧بی ٝقٞبضا ٦١تدس ٣ ٜپصیطش ٢ٝغجٌ
ٝی ض١٤س .ثسی ٠تطتیت ّ٧ ٦ط ْٝب ٟزض ٞ٧ب ٟحبٗ ّ ٦خ٨ت اْٝب١س٧ی ثـ ٦فْٚٞطز٧بیی آ٨١ب ضا زض ذ٤ز پصیطا ٝی ض٤ز،
ٝيب٧یٞی ضا ١یع تدسٝ ٜی ثرطس .اٞ٧ ٣چ٢ب ٟثیبٝ ٟی زاضز ّ ٦احطاظ ٤٧یتٕ ،ط٤زٕی  ٣ثبظ ث٤ز ،ٟضرػیت ٝحیظ ضا ١یع ضب٘ٝ
ضس ٦ّ ٥زض آ ٟثب ف٤٢ا ٟض٣ح ْٝب ٟیبز ٝی ض٤ز(٤١ضثطٓ

ضٙ٤تع.)1391،

ىالحت زض َٝب ٦ٙذ٤ز ثب ف٤٢اٝ ٟي ٛ٤٨حس ْٝب ٣ ٟف٤ا ٘ٝضْ٘ ز٢٧س ٥آ ،)1385(ٟحس ْٝب ٟضا ثٝ ٦ق٢بی ازضاُ ش٢٧ی ٝطزٛ
اظ ٝحیظ  ٣احسبسبت ّ ٣ ٜثیص إٓب٧ب ٦١آ٨١ب اظ ٝحیظ ذ٤ز ٝی زا١س ّ ٦ضرع ضا زض اضتجبعی زض١٣ی ثب ٝحیظ ٍطاض ٝی -ز٧س،
ثـ ٦ع٤ضی ّ ٦ى ٣ ٜ٨احسبس ىـطز ثب ظٝیٝ ٦٢ق٢بیی ٝحیظ پی١٤س ذ٤ضز ٣ ٥یْپبضچٝ ٦ی ض٤ز .ای ٠حس فبٚٝی است ّ٤ٝ ٦خت
تجسی٘ یِ ىضب ثب ذػ٤غیبت حسی  ٣ضىتبضی ٣یژ ٥ثطای اىطاز ذبظ ٝی ٕطزز٤١ .یس٢س ٥اشفبٝ ٟی زاضز حس ْٝب ٟحبغ٘
اضتجبط زض١٣ی ا١سب ،ٟتػ٤ضات ش٢٧ی ا٣ ٣ ٣یژٕی ٧بی ٝحیغی است .ایٝ ٠ي ٛ٤٨اظ یِ س ٤ضیط ٦زض تدطث٧ ٦بی ش٢٧ی ٞ٧چٟ٤
ذبعط ،٥س٢ت ،تبضید ،ىط ٣ ٔ٢٧اختٞبؿ زاضز  ٣اظ س٤ی زیٖطٝ ،تبثط اظ ظٝی٧ ٦٢بی فی٢ی  ٣ثیط١٣ی زض ٝحیظ ٝب٢١س عطح٢ٝ ،ؾط،٥
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ث ٣ ٤غساست ّ١ ٦طبٝ ٟی ز٧س حس ْٝبٝ ٟيٝ٤٨ی پیچیس ٥اظ احسبسبت  ٣زٙجستٖی ا١سب١ ٟسجت ثٝ ٦حیظ ث٤ز ٦ّ ٥زض اثط
ا١غجبً  ٣استيبز ٥ا١سب ٟاظ ْٝب ٟث٣ ٦خ٤ز ٝی آیس(ىالحت.)1385،
ٝغبٙق ٦اسْبٕ ٣ ٘١یي٤ضز ( ) 2010ثـب ف٤٢ا ٟتقطیو زٙجستٖی ْٝب ٟچبضچ٤ثی سٕ ٦ب ،٦١ایٝ ٠ي ٛ٤٨ضا زاضای س ٦ثقس ضرع،
ىطآی٢س ض٣ا١ی ْٝ ٣بٝ ٟی زا٢١س .ثقس ىطزی ْٝب ،ٟاضبض ٥ث ٦ثطزاضت ضرع ثب ت٤خ ٦ثٝ ٦قب١ی ىطزی یب ٕط٧٣ی اظ ْٝب ٟزاضت٦ّ ٦
ذ٤ز ٝتبثط اظ س٤اثٌ تبضیری یب ٝق٤٢ی ٝ ٣ص٧جی ذ٤ا٧س ث٤ز .ثقس ىطآی٢س ض٣ا١ی ثب خ٢ج٧ ٦بی فبعيی ،ض٢بذتی ١ ٣یع ا٤ٖٙی
ضىتبضی زض اضتجبط ٍطاض اضتجبعبت ضا ضْ٘ ٝی ز٧س ،فْٝ ٘ٞب ٟسبظی ضا ٝطث٤ط ث ٦ضْ٘ ٕیطی فبٝساٝ ٦١حیظ ظیسـت ثطای
تس٨ی٘ تقبالت اختٞبفی ،ثبال ثطزّ ٟیيیت ىضبی فٝ٤ٞی  ٣ث٨ج٤ز ّیيیت ظ١سٕی خبٝقٝ ٦ی زا١س .ای ٠پژ٧٣ص اضبضٝ ٥ی ّ٢س ّ٦
ایس ٥ایدبز ْٝب٧ ٟبی ثعضٓ َٝیبس اظ ١ؾط اختٞبفی٤ٞ٧ ،اض ٥زض ع ٗ٤تبضید ا١قْبس ز٢٧س١ ٥یبظ٧بی فٝ٤ٞی  ٣ىط ٔ٢٧یِ
خبٝق ٦ث٤ز ٥است .اٝب اٝط٣ظ ٥اضتجبط ٝیبٝ ٟطزْٝ ٣ ٛب٧ ٟب ٕسست ٦ضس ٣ ٥تسٚظ اتٝ٤جی٘ٝ ،یعا ٟث٨ط ٥ثطزاضی پیبز٧ ٥ب اظ ىضب ضا
ّب٧ص زاز ٥است .ث٢بثطایْٝ ٠ب ٟسبظی ٝی ت٤ا١س ثب ایدبز تقبٝالت ثی ٠ف٢بغط ٝرتٚو اظ خ ٦ٚٞعطاحی ىضب ،ثط١ب ٦ٝضیعی
إٓب٧ب٨ٖ١ ،٦١ساضی ىضب ،ایدبز ضذساز٧ب  ٣تس٨ی ٜىضب ثی ٠ض٨ط١٣سا ٟا٧ساه یبز ضس ٥ضا ٝحٌَ سبظز(اسْب.)2010،٘١

هباًی ًظزی
فضای شْزی
ثرطی اظ ىضب٧بی ثبظ  ٣فٝ٤ٞی ض٨ط٧ب ٧ست٢س ّ ٦ث٤١ ٦فی تج٤ٚض ٝب٧یت ظ١سٕی خٞقی ٝی ثبض٢س .یق٢ی خبیی ّ ٦ض٨ط١٣سا ٟزض
آ ٟحض٤ض زاض١س(پبّعاز .)1394،ىضبی فٝ٤ٞی ّالسیِ ( اغی٘) ّ ٦ذ٤ز ضا ثب ضطایظ ض٨ط ٍ٣و ٝی ز٧س  ٣ىضبیی ضا ثطای
ض٣یساز٧ب ،ىقبٙیت ٧بی اختٞبفی  ٣استطاحت فطضٝ ٦ی ّ٢س(ٕ٘.)1389،
اجشاء کالبذی فضای شْزی
ىضب ت٤سظ ف٢بغط ٝحس٣ز ّ٢٢سٝ ٣ ٥ستَط زض آٍ ٟبث٘ ض٢بسبیی است  ٣ضرػیت آ ٟتبثـ چٖٖ١٤ی ١ ٣ؾ ٜحبّ ٜثی ٠ای ٠ف٢بغط
است.ف٢بغط تطْی٘ ز٢٧س ٥ىضبی ض٨طی فجبضت٢س اظّ :و،ثس،٦١سَو  ٣ف٢بغط ٝستَط زض ىضب(پبّعاز.)1394،
بذًِ
ثس٧ ٦١ب ف٢بغط ف٤ٞزی ٝحس٣ز ّ٢٢س ٥ىضب ٧ست٢س١ ،ح ٥٤تطّیت سغ٤ح ف٤ٞزی ثس٧ ٦١ب ٞ٧طا ٥ثب ثبظض٧٤ب  ٣سبیط ف٤ا٤ٝ ٘ٝخ٤ز
زض آٝ ،ٟیعا ٟخسی ٜث٤ز ٟثس٧ ٦١بی تحسیس ّ٢٢س ٥ضا ٝقی ٠ذ٤ا٢٧س ّطز .ثس٧ ٦١ب ٝی ت٤ا٢١س غٚت یب ١ط ،ٛضيبه یب ّسض،
یْ٤٢اذت یب ٝت٤٢ؿ ثبض٢س .زض عطاحی ض٨طی ّٚی ٦سغ٤ح یب احدب ٛتطْی٘ ز٢٧سٝ ٥حس٣ز ىضب ،ث ٦ف٤٢ا ٟثس٧ ٦١بی ض٨طی زیس٥
ٝی ض١٤س٧ .ط ثس ٦١اظ ىضبی ض٨طیٝ ،تطْ٘ اظ چ٢سیٞ١ ٠ب ٝی ثبضس .یِ ثس٤ٞ٧ ٦١اض ٥یِ سغح یب حد ٜثست ٦اظ ث٢ب
١یست(پبّعاز.)1394،
ًوا
زض ٝقٞبضیٞ١ ،ب ٝطظ ىضبی زاذ٘ ذبضج ثسیبض حیبتی است چطا ّ ٦١ ٦ت٨٢ب ضرػیت ذبضخی سبذتٞب ٟضا ضْ٘ ٝی ز٧س ث٦ْٚ
٢ٝؾط ض٨طی ١یع ٝتأثط اظ آ ٟاست .چیسٝب ٟپ٤ستٞ١ ٣ ٦بی ذبضخی سبذتٞب ٟضا (َٝغـ اٙ٣ی ٣ )٦خساض ٥زیٖطی ضا ّ ٦ثب ف٢بغط
ظائس ٍ٤ٝتی یب ثیط ٟ٣ظزٚٝ ٣ ٥حَبت ٝتػ٘ ث ٦پ٤ست ٦ایدبز ٝی ض٤ز ضا (َٝغـ ثب٤١ی١ )٦بٝیسی .ٜفٝ٤ٞب ٢ٝبؽط ض٨طی اض٣پبیی ثب
َٝغـ اٙ٣ی ٦ضب ٟتقطیو  ٣تجییٝ ٠ی ض١٤س ،زض حبٙی ّ٢ٝ ٦بؽط ض٨طی آسیبیی ٧ب ٝطرػب  ٣ث٣ ٦یژ٢ٝ ٥ؾط ض٨طی تحت سٚغ٦
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َٝغـ ثب٤١یٍ ٦طاض زاضز٧ .ط چَٝ ٦غـ ثب٤١ی ٦سجِ تط ثبضس ّٞ ٣تط ٣خ٤ز زاضت ٦ثبضس٢ٝ ،ؾط ض٨ط تػحیح ضس ٥تط  ٣ذ٤ا١بتط
است(٤١ثبآضی ٧بضا.)1391 ،
کیفیت هزتبظ با یک پذیذُ
اظ آ١دب ّ٢ٝ ٦ؾ٤ض اظ ایدبز یب تٙ٤یس یِ ضیء یب ىضب ث ٦ذبعط مبیتی است ،زاضای ّیيیت ٧ب یب ٣یژٕی ٧بیی ١یع ٝی ثبضس .ثب
ت٤خ ٦ث ٦آّ ٦ّ ٟیيیت ٧بی ٧ط ف٢ػط ٝق ٛ٤ٚاست٧ ،سه پیسا ّطز ٣ ٟتطّیت ف٢بغط ّ ٣یيیت ٧بیی است ّ ٦ثت٤ا٢١س زض یِ
سیست ٜث٣ ٦حست الظ ٛضسیسّ ،٥یيیت ٧بی ٤ٝضز ا١تؾبض ضا ثطای اضضبء ض٨ط١٣سا ٟایدبز ٞ١بیس .زض ای ٠ظٝیٝ ٦٢ی ثبیست س٦
 ٦ٙ٤َٝضا اظ یْسیٖط تٞیع زاز٣ :یژٕی ٧بی یِ چیع.
ّ-1یيیت یب ٣یژٕی ٧بی اسبسی یِ چیع.
-2تأثیطات فبعيی ض٣ا١ی آّ ٟیيیت ٧ب ثط ىطز (ّ ٦زض اغغالح فبٝیب ٦١ث ٦آ٨١ب احسبسبت ٕيتٝ ٦ی ض٤ز(پبّعاز.)1394،
کیفیت شْز در سغح چشن ًاظزً -وای عبقات ّوکف
ّیيیت سبذتٞب٧ ٟبی ّ٢بض پیبز ٥ض٧٣ب فب ٘ٝثسیبض ٞ٨ٝی ثطای عجَبت یِ ١بحی ٦ض٨طی ٝحس٤ة ٝی ض٤زٞ١ .ب٧بی ذ٤ة
ْٞ٧و ثب خعئیبت ٢ٝبست ،ثبفث خصة فبثطا ٟثطای ٍس ٛظز ٣ ٟایستبز ٟزض ّ٢بض آ٨١ب  ٣تٞبضب ٞٙ ٣س ّطز ٟآ٨١ب ٝی ض٤ز.
ىقبٙیت ٧بی زاذ٘ سبذتٞب ٣ ٟىقبٙیت ٧بیی ّ ٦ثیط ٟ٣اظ سبذتٞب ٣ ٟزض ذیبثب ٟضخ ٝی ز٧س ،یْسیٖط ضا م٢ب ٝی ثرط٢س .ثقس اظ
ؽ٨ط٧ب٤١ ،ض ذ٤ضبی٢سی اظ ضیطٝ ٦نبظ٧ ٥ب ث ٦ثیطٝ ٟ٣ی تبثس ّٞ٧ ٦طا ٥ثب زیٖط ىقبٙیت ٧بی ٤ٝخ٤ز زض ذیبثب ،ٟحس ا٢ٝیت
ٞ٧طا ٥ثب ای٢ٞی ضا ثب فبثطا ٟاَٙبء ٝی ّ٢سٞ١ .ب٧بی خبٙت عجَْٞ٧ ٦و ٞ٧چ٢ی ٠ثقس اظ ؽ٨ط٧ب  ٣ض٣ظ٧بی تقغی٘ زٙی٘ ذ٤ثی ثطای
ٍس ٛظز ٟزض ض٨ط٧ب ٧ست٢س تب ثت٤ا ٟثب تٞبضبی ٣یتطیٝ ٠نبظ٧ ٥ب اٍ٣بت ذ٤ضی ضا سپطی ّطز .زض َٝبث٘ ،زی٤اض٧بی سبز ٥ثط
ثی٤٨زٕی تٞبضبی ض٨ط ذبضج اظ سبفت ٧بی ازاضی تأّیس ٝی ّ٢٢س(ٕ٘)1389،
ًیاس بِ تعلق
ای١ ٠یبظ ٝطث٤ط ث ٦ضاثغ ٦ا١سب ٟثب زیٖطا ٣ ٟثب ٝحیظ است .ضرػی ضس ٣ ٟاظ ذ٤ز پ٢ساضت ٠یِ اٝط  ٣حتی یِ ا١سیط،٦
احسبس تق ٌٚضا ث٣ ٦خ٤ز ٝی آ٣ضز .ث٢بثطای ٠زض َٝبث٘ ٧ط ٕ ٦١٤تقطضی ١سجت ث ٦آ٨١ب فْس اٙق١ ٘ٞطبٝ ٟی ز٧س .زض اىطاز اظ
س٢ی 11 ٠سبٖٙی ،تق ٌٚثٕ ٦ط ٥٣زاضت ٣ ٠ذ٤ز ضا خع ٣خبٝق ٦پ٢ساضت ٠ثط٣ظ ٝی ّ٢س  ٣ىطز ١سجت ث ٦ایٕ ٠ط٧ ٥٣ب ،فالٍ ٦ذبغی
پیسا ٝی ّ٢س  ٣ثسی ٠تطتیت "تق ٌٚخٞقی" ٤ٝضز فالٍ ٦اىطاز ٍطاض ٝی ٕیطزٝ .تقبٍت آ ٟثب ٣سقت پیسا ّطزٍٞٚ ٟط٧ ٣ب  ٣تقٌٚ
٧ب ،تطْ٘  ٧بی حيؼ ٨ٖ١ ٣ساضی ىضب ،اْٝب١بتٍ٤ٝ ،قیت ٧ب٤ٍ ،ی تط ضس٢ٝ ،٥دط ث ٦زاضت ٠ىقبٙیت ٧ب  ٣ضىتبض٧بی خٞقی
٣سیـ تطی ٝی ٕطزز(پبّعاز.)1394،
حس تعلق بِ هکاى
یْی اظ ٝقب١ی  ٜ٨ٝزض اضتَبء ّیيیت ٝحیظ ٧بی ا١سب١ی ،حس تق ٌٚثْٝ ٦بٝ ٟی ثبضس .ای ٠حس ّ ٦فب ٜ٨ٝ ٘ٝزض ضْ٘ ٕیطی
پبی٧ ٦بی اضتجبعی استيبز٢٢ّ ٥سٕبٝ ٣ ٟحیظ ٝی ثبضس ،ث ٦ایدبز ٝحیظ ٧بی ثب ّیيیت ١یع ٢ٝدط ٝی ض٤ز .تقْٝ ٌٚب١ی زض
اغغالح ،ثٝ ٦ق٢بی تق ٌٚثْٝ ٦ب١ی ذبظ است؛ ْٝب١ی ٝب٢١س ذب ٦ّ ٦١ثطای ىطز اٞ٧یت زاضز  ٣ا ٣ثطای آ ٟاضظش ظیبزی ٍبئ٘
است .ای ٠حس ضا ثبیس اظ حس تق ٌٚثٕ ٦ط٧ ٥٣بی ١ژازی ٝ ٣ص٧جی  ٣خع آ ٟتيْیِ ّطز .ثی ٠تقْٝ ٌٚب١ی  ٣تق ٌٚث ٦سبیط
ٕط٧ ٥٣ب ،تيب٣ت ٧ب  ٣ضجب٧ت ٧بیی ٣خ٤ز زاضز .یْی اظ ضجب٧ت ٧بی آ٧ ٟب ای ٠است ّ٧ ٦ط ز ٣ثطای ىطز ضاحتی  ٣ا٢ٝیت ایدبز
ٝی ّ٢س( .)2005،ٔ١٤٧تق ٌٚثْٝ ٦بٝ ٟب٢١س تق ٌٚثٕ ٦ط ٥٣اختٞبفیٝ ،يٝ٤٨ی پیچیس ٥است .ایْٝ ٠ب ٠ْٞٝ ٟاست ذب ٦١ی
اخسازی یب ٝح٘ تٙ٤س ىطز یب ْٝب١ی ثبضس ّ ٦ا ٜ٧ ٣اّ ٟ٤٢زض آ ٟظ١سٕی ٝی ّ٢س؛ حتی  ٠ْٞٝاست ْٝب ٟث ٦ىضب٧بی ٤ٞٚٝسی
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ٝب٢١س ّ٤چ٣ ،٦احس ٞ٧سبیٖیٝ ،ح٢ٝ ،٦ٚغَ ٦ی ض٨ط یب ٕستطز ٥تط اظ آ ٟزالٙت ّ٢س .تقْٝ ٌٚب١ی ثبفث اىعایص حس تق٨س ٣
ٝسئٙ٤یت ىطز ثٝ ٦ح٘ سْ١٤تص ٝی ض٤زّ .ب٧ص ای ٠تق١ ٌٚیع ثبفث ّب٧ص احسبس ٝثجت ىطز ثٝ ٦حیظ ٝی ض٤ز.
تقْٝ ٌٚب١ی ث ٦ایٝ ٠ق٢ی است ّٝ ٦طز ٛذ٤ز ضا ث٣ ٦اسغْٝ ٦ب١ی ّ ٦زض آ ٟث ٦ز١یب آٝس ٥ا١س  ٣ضضس ّطز ٥ا١س ،تقطیو ٝی ّ٢٢س.
تقْٝ ٌٚب١ی اظ خ٢ج٧ ٦بی ض٣ا١ط٢بسی ٤٧ ٣یتی ٍبث٘ تيسیط است .زض ض٣ا١ط٢بسی ،تقْٝ ٌٚب١ی ث ٦ضاثغ ٦ض٢بذتی ىطز ثب یِ
ٝحیظ یب یِ ىضبی ذبظ اعالً ٝی ض٤ز  ٣اظ ٙحبػ ٤٧یتی ،تقْٝ ٌٚب١ی ضاثغ ٦تقَٚی ٤٧ ٣یتی ىطز ثٝ ٦حیظ اختٞبفی است
ّ ٦زض آ ٟظ١سٕی ٝی ّ٢س .زض ٣اٍـ زٙجستٖی ثْٝ ٦ب ٟضاثغٞ١ ٦بزی ٠ایدبز ضس ٥ت٤سظ اىطاز ثْٝ ٦ب ٟاست ّٝ ٦قب١ی احسبسی،
فبعيی  ٣ىطٖ٢٧ی ٝطتطّی ث ٦یِ ىضبی ذبظ ٝی ز٧س؛ ث٢بثطای ٠تق ٌٚثْٝ ٦ب ،ٟچیعی ثیص اظ تدطث ٦فبعيی  ٣ض٢بذتی ث٤ز٥
 ٣فَبیس ىطٖ٢٧ی ٝطتجظ ّ٢٢س ٥اىطاز ثْٝ ٦ب ٟضا ١یع ضبٝ ٘ٝی ض٤ز= .<5ىطٖ٢٧ی ث٤ز ٟتق ٌٚثْٝ ٦ب ٟثٝ ٦ق٢بی ای ٠است ّ ٦اّثط
اىطاز تدعی ٣ ٦تحٚی٘ ىضب ث ٦غ٤ضت ٞ١بز ٝطتطُ ىطٖ٢٧ی ٍبث٘ تدطث ٦است .زض ٣اٍـ ،اىطاز ْٝب٧ ٟب ضا ث ٦ذػ٤غیبت ىطٖ٢٧ی
ضثظ ٝی ز٢٧س ،ث ٦١٤ٕ ٦ای ّ ٦یِ ىضب ٝی ت٤ا١س ٝحطُ تدطث ٦ا١سب ٣ ٟیبزآ٣ض ٝيب٧یٝ ٣ ٜقب١ی ىطٖ٢٧ی ثبضس(ىالحت.)1385،
جذٍل :1ابعاد هختلف حس تعلق بِ هکاى (هأخذً :گارًذگاى)
تَضیحات

ابعاد حس تعلق

ث ٦اضتجبط ىطز ثب ذب٤١از ،٥ز٣ستبْٞ٧ ،ٟبضاٞ٧ ٣ ٟسبی٧ ٦ب ٝطث٤ط ٝی ض٤ز.
فٞستب ثط پبی ٦تقبٝالت ٢ّ ٣ص ٧بی اختٞبفی زض ٝحیظ غ٤ضت ٝی ٕیطزٝ ،حیظ ثبیس ٕ ٦١٤ای اظ تق ٣ ٌٚتطّیجی اظ

تعلق اجتواعی

ف٢بغط اختٞبفی ضا زاضا ثبضس ّ ٦ىطز زض آ ٟث ٦خستد٤ی تق ٌٚذبعط ذ٤ز ثپطزاظز.
ٝحیظ حب٣ی اعالفبت ١ ٣طب٧ ٦١بی ٝطتطُ اختٞبفی است ٦ّ ،اىطاز ثیطتط ثٝ ٦طزٝی ّ ٦ثب یِ ْٝب ٟضطیِ ا١س تقٌٚ
زاض١س تب ْٝب١ی ثب ٤ٝخ٤زیت ىیعیْی.
ث ٦اضتجبط ىطز ثب ذبٝ ،٦١ح٘ ّبضٝ ،حیظ ٞ٧سبیٖی ٝ ٣ح ٣ ٦ٚىضب٧بی ض٨طی ٝطث٤ط ٝی ض٤ز.
ثطٕطىت ٦اظ ف٢بغط  ٣ا خعای ّبٙجسی ْٝب ٟث ٦ف٤٢ا ٟثرطی اظ ىطآی٢س ض٢بذت ٤٧ ٣یت ا١سب١ی ٝی ثبضس.
ث ٦ت٤ا١بیی یِ ْٝب ٟزض ت٤ا٢ٞ١س سبذت ٠ا١سب ٟثطای زستیبثی ث ٦ا٧ساه  ٣ىقبٙیت ٧بی ٝغ٤ٚة ذ٤ز ثطٝی ٕطزز.

تعلق کالبذی

ّیيیت ٧بی ّبٙجسی  ٣فْٚٞطزی ْٝب ٟث ٦ف٤٢اٍ ٟطاضٕب٧ی ثطای ىقبٙیت ٧ب  ٣زاز  ٣ستس٧بی اختٞبفی ،زضخ ٦ای اظ
٣اثستٖی  ٣تق ٌٚثْٝ ٦ب ٟضا تحت تأثیط ٍطاض ٝی ز٢٧س.

جذٍل :2دیذگاُ ّای ًظزیِ پزداساى در ارتباط با حس تعلق بِ هکاى(هأخذً :گارًذگاى)
ًظزیِ پزداساى
آبزاّام هاسلَ

دیذگاُ ّا
تئ٤ضی ١یبظ٧بی ا١سب ٟضا ٝغطح ّطز.

تَضیحات
١یبظ تق ،ٌٚاظ ١یبظ٧بی اسبسی  ٣پبی ٦ثطای سالٝت ض٣ا١ی ا١سبٟ
ٝی ثبضس ٝ ٣بظ ٤ٙفَیس ٥ز اضز ّ ٦تق ،ٌٚحس زض١٣ی خعئی اظ
خبٝق ٦ث٤ز ٟاست  ٣زضٝسٗ ٝيٝ٤٨ی ذ٤ز ،تق ٌٚضا زض خبیٖب٥
س١ ٛ٤یبظ٧بی پبیٍ ٦طاض زاز ٥است.

ّاگزتی ٍ پاتَسکی

ٝسٙی ثطای اثعاض حس تق ٌٚضا اضائٝ ٦ی

حس تق ٌٚت٤سظ ٧بٕطتی  ٣پبت٤سْی زض زَٝ ٣یبس ثطضسی

ز٧س.

ضس ٥است( :اٙو) َٝیبس ا ٗ٣ثط اسبس پیطی ٦٢حس تق ٌٚاظ
خٝ ٦ٚٞی٘  ٣ت٤ا١بیی ثطای ایدبز حس تق( ،ٌٚة) َٝیبس زٛ٣
ثط اسبس حبٙت ٧بی ض٣حی  ٣ض٣ا١ی حس تق ٌٚاظ خ ٦ٚٞثقس
ٝطبضّت  ٣ت٢بست ثب اضظش است.

ّ ٦ٞٚی «ثبضیس »ٟضا ثطای ١طب ٟزازٟ

ثسیٝ ٠ق٢ی ّ ٦ا١سب ٟثطای تحػی٘ پبیٖب٣ ٥خ٤زی ثبیس ثت٤ا١س

بررسی تأثیر کیفیت نوای طبقات هوکف302 ...

شَلتش

اضتجبط ّٚی ا١سبْٝ -ٟب ٟثّ ٦بض ثطز٥

ذ٤زش ضا خ٨ت یبثی ّ٢س .ا ٣ثبیس ثسا١س ّدبست ٞ٧ ٣چ٢ی٠

است .ا ٣ثطای زضُ ٧ط چّ ٦ب ٘ٝتط ای٠

ٝی ثبیس ذ٤ز ضا ثب ایٝ ٠حیظ ٞ٧ب ٟسبظی ّ٢س ،یق٢ی ثبیس ثسا١س

ّ ،٦ٞٚث ٦ت٤ضیح ذػٚت ٝی پطزاظز ّ ٦زض

ّ ٦ا ٣چٖ ٦١٤زض یِ ْٝبٝ ٟطرع ٍطاض زاضز .إط چ ٦خ٨ت

٨١بیت ث ٦ز ٣ف ٘ٞض٣ا ٟض٢بذتی«خ٨ت

یبثی  ٣ایٞ٧ ٠ب ٟسبظی ٣خ٧٤ی اظ یِ اضتجبط ّٚی ا١س ،اٝب زض

یبثی» « ٣ایٞ٧ ٠ب١ی» ٝی ضسس  ٣تق ٌٚث٦

زض ٟ٣آّٚ ٟیت ،استَالٙی ٝطرع زاض١س.

ْٝب ٟضا ٝحػ ٗ٤ت٤سق ٦ای ٠زٝ ٣ی زا١س.

کارهًَا

ثب تٞطّع ثط ازضاُ ٝحیظ  ٣سبذتبض ْٝبٟ

تدطثْٝ ٦ب ،ٟىطزی  ٣ش٢٧ی است ّ ٦ا١سب ٟزض آ ،ٟثب ذیٚی اظ

 ٣ثطضسی حس ْٝب ،ٟتق ٌٚثْٝ ٦ب ٟضا

اىطاز  ٜ٧احسبس ٝی ض٤ز  ٣ای ٜ٧ ٠احسبسی زض ٣اٍـ حض٤ض

تططیح ٝی ٞ١بیس .ا ٣تق٣ ٣ ٌٚاثستٖی ث٦

ىیعیْی ضرع زض ْٝب ٣ ٟتدطث١ ٦بذ٤زإٓب ٥آ ٟاست.

ْٝب ٟضا ١بضی اظ تدطث ٦ض٨ط١٣سا ٟزض

تػ٤یطی ٝطتطُ ّ ٦ثب  ٜ٧احسبسی  ٣تقب ٣ ٘ٝاضتجبط ثب

تػ٤ضی ىطاتط اظ ذػ٤غیبت ىیعیْی ٣

ٞ٧سبیٝ ٜ٧ ٣ ٦ح ٦ٚای ٧ب  ٣ىقبٙیت خٞقی ث ٦غ٤ضت

حسی ْٝبٝ ٟی پ٢ساضز .ث ٦فَیس ٥اٝ ٣يٛ٤٨

١بذ٤زإٓب ٥ضْ٘ ٝی ٕیطز.

ٝبزی ْٝب٧ ٟب امٚت امطاً ضسٝ ٥ی ثبضس.
ىقبٙیت ٧ب ٝ ٣قب١ی  ٠ْٞٝاست ثٞ٧ ٦بٟ
ا١ساظ ٥یب ثیطتط زض ذ ٌٚحس ْٝب ٟاٞ٧یت
زاضت ٦ثبضس.
اسپیگل

ا١س  ٣تق ٌٚثٝ ٦حیظ ضا ثب تططیح حس

٣ع ٠یِ فی٢یت ش٢٧یت یبىت ٦است ،ث ٦فجبضتی ١طب٧ ٦١ب ٣

ت٤ع ٠آمبظ ٝی ٞ١بیس.

اضبضات ش٢٧ی ،ثب زاز٧ ٥بی فی٢ی ث٣ ٦حستی ّب ٘ٝضسیس ٥ا١س.

هؤلفِ ّای حس تعلق بِ هکاى
زض ایٍ ٠سٞت ثط اسبس ا١سیط٧ ٦بی اسپیٖ٘(اسپیٖ٘)1984،ث ٦ثطضسی ٝؤٙي٧ ٦بی حس تق ٌٚثْٝ ٦ب ٣ ٟخ٨ت عی ٝسیط ٣
اضظیبثی ٢ٝبست تط  ٣زٍیٌ تط٧ ،ط ٝؤٙي ٦ضبٝ ٘ٝقیبض٧بیی(ضیع ٝؤٙيٝ )٦ی ض٤ز  ٣خ٨ت تقطیو ّبضثطزی ٝقیبض٧بٝ ،قیبض٧ب ث٦
ضبذع ٧بیی تَسیٕ ٜطزیس ٥است.
جذٍل :3هؤلفِ ّای حس تعلق بِ

هکاى(ٝأذصٖ١ :بض١سٕب)ٟ

هؤلفِ ّا

تَضیحات

فزٌّگی

تق ٌٚپی١٤س ثسیبض ١عزیْی ثب س٢ت ٧بٝ ،طاسٞ١ ٣ ٜبز٧ب  ٣ف٢بغط ٤٧یتی ٝقی ٠زاضز.

سهاًی

تق ٌٚىطآ٣ضز ٥ی س٢ت  ٣تبضید است ٣ ٣اثست ٦ثٞ٧ ٦یطٖی ث٤ز ٟاست ،چ ٦ث ٦غ٤ضت ىطزی  ٣چ ٦خٞقی.

رٍاًی

تق ٌٚىضبیی است ّ ٦ا١سب ٟذ٤ز ضا اظ آٝ ٟی زا١س  ٣پی١٤سی زض١٣ی ثب آ ٟثطٍطاض ّطز ٥است.

اجتواعی

٣عٕ ٠طزآٝس ٥ای است اظ  ٦ٞ٧ی ّسب١ی ّ ٦زض آ٧ ٟست٢س ث ٦آ٣ ٟاثست ٦ا١س.

قلوزٍ ٍ ساختار

٣ع ٠یِ ىضبیی ْٝب١ی -خنطاىیبیی است ّ ٦ث ٦غ٤ضت ٣حست یبىت ٦ای تدطثٝ ٦ی ٕطزز.

جذٍل :4هؤلفِ ّا ٍ هعیارّا ٍ شاخص ّای حس تعلق (هأخذً :گارًذگاى)
هؤلفِ ّا

هعیارّا(ریش هؤلفِ ّا)

فزٌّگی

آزاة  ٣ضسٛ٤

تقساز ٝطاسٜ

ٞ١بز٧ب  ٣ف٢بغط

احسبس ٝتيب٣ت ث٤ز ،ٟذظ ّطی ىطٖ٢٧ی

ٝب١سٕبضی ذبعط٥

تقساز ذبعطٝ ،٥طاخق ٦ثٕ ٦صضت٦

٣اثستٖی ذبعط٥

ذ٤ضبی٢سی ذبعطات ،تنییطات ٝحیغی

سهاًی
رٍاًی

آضاٝص

شاخص ّا

احسبس ا٢ٝیت زض ْٝب ،ٟیْطٖ١ی
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اجتواعی

پی١٤س احسبسی

ض٣اثظ خٞقی ،حض٤ض زض ْٝب ،ٟاحسبس مط٣ض ،میطت ،ش٢٧یت ١سجت ث ٦ف٢بغط ىیعیْی ٝحیظ

ض٣اثظ ٞ٧سبیٖی

ٝیعا٤١ ٣ ٟؿ ضاثغ ٦ثب ٞ٧سبی٦

تقبٕ ٘ٝط٧٣ی
ٝطبضّت ىقبٙیت ٧ب
قلوزٍ

ساختار

غٞیٞیتٝ ،یعا ٟحض٤ض زض خٞـ پبت٧ ً٤ب
حض٤ض زض ىقبٙیت ٧ب ،فالٍ ٣ ٦حسبسیت زض ٝطبضّت ٕط٧٣ی ذسٝبت ٝح ٦ٚای

ٝبْٙیت

زا١ست١ ٠بٝ ٛح ،٦ٚض٢بذت حس ٝ ٣طظ ٝح٦ٚ

١ؾبضت

إٓب٧ی اظ اتيبٍبت ٝح ،٦ٚحسبسیت ث ٦حض٤ض مطیج٦

ا٢ٝیت

آس٤زٕی ذبعط ،ا٢ٝیت

آض٢بیی ثٝ ٦حیظ ظ١سٕی

آض٢بیی ثٍ٤ٝ ٦قیت ّبضثطی ٧ب ،ض٢بذت ٍ٤ٝقیت ٧ب ١ ٣یبظ٧بی ٝح ،٦ٚآض٢بیی ّب ٘ٝثٝ ٦حیظ
ّبٙجسی

پژ٧٣ص حبضط ثب ض٣ش تطّیجی اظ ٤١ؿ پیٞبیطی غ٤ضت ٕطىت ٦است .زض ای ٠پژ٧٣ص ثطای تس٣ی ٠چبضچ٤ة ١ؾطی اثتسا خٞـ
آ٣ضی اعالفبت اظ عطیٌ ٝغبٙق ٦اس٢بزی استيبز ٥ضس ٥است .ث ٦ای ٠غ٤ضت ّ ٦ثب ٝطاخق ٦ثّ ٦تبة ٧ب١ ،ططی٧ ٦ب  ٣سبیت ٧بی
ٝطث٤ع ٦ث٣ ٦سی ٦ٚیبززاضت ثطزاضی  ٣ىیص ثطزاضی ،اعالفبت ٤ٝضز ١ؾط ثطای ثیب ٟازثیبت ٤ٝض٤ؿ ٝ ٣يب٧ی٤ٝ ٜضز ١ؾط ٣
ٞ٧چ٢ی ٠زیسٕب٧ ٥ب  ٣ض٣یْطز٧بی ٝطتجظ ثب سؤاٗ پژ٧٣ص ٕطزآ٣ضی ضس ٥است  ٣سپس اٍسا ٛث ٦ت٨ی ٣ ٦تس٣ی ٠چبضچ٤ة
ٝي ٝ٤٨ی پژ٧٣ص ث٢ٝ ٦ؾ٤ض اضائ ٦پیط٨٢بز٧ب ١ ٣تیدٕ ٦یطی ٨١بیی ضس ٥است .زض ثرص اغٚی ای ٠پژ٧٣ص یق٢ی ٝغبٙق٤ٝ ٦ضزی اظ
اثعاض پطسط٢بٝ ٦ٝحٌَ سبذت ٦ثطای ٕطزآ٣ضی اعالفبت استيبز ٥ضس ٥است .ثب استيبز ٥اظ ٝغبٙت  ٣اعالفبت ٕطزآ٣ضی ضس ٥زض
ثرص ٝجب١ی ١ؾطیٝ ،تنییط٧ب ٝطرع ضس ٣ ٥سپس ثطای س٢دص ٧ط یِ اظ ٝتنییط٧ب ،تقسازی سؤاٗ تس٣ی ٠ضس ٥است ّ٦
ٝد٤ٞؿ سئ٤االت تْٞیٚی ،سبذتبض پطسط٢ب ٦ٝضا تطْی٘ ٝی ز٢٧س .خبٝق ٦آٝبضی ای ٠پژ٧٣ص ضبمٚی ،٠سبّ٢ی ٣ ٠فبثطی ٠زض
ٝح٘ ث٤ز ٥است٤ٝ ٦١٤ٞ١ .ضزی ذیبثب ٟض٣زّی ضیطاظ ا١تربة ٕطزیس ٥است .حد ٦١٤ٞ١ ٜثط اسبس ىطّ٤ّ ٗ٤ٝطا١ 385 ٟيط ث٦
زست آٝس ٥است  ٣پطسط٢ب٧ ٦ٝب ثب ض٣ش ٕ ٦١٤ٞ١یطی سبز ٥تػبزىی ثی ٠اىطاز ت٤ظیـ ٕطزز ٥است .ثطای تدعی ٣ ٦تحٚی٘ زاز٥
٧ب اظ ١ط ٛاىعاض  spssاستيبز ٥ضس ٥است ١ ٣تبیح زض ز ٣سغح آٝبض ت٤غیيی  ٣است٢جبعی ٤ٝضز ثطضسی ٍطاض ٕطىت ٦است .زض آٝبض
است٢جبعی اظ آظ ٟ٤ٝضطیت ٞ٧جستٖی پیطس ٟ٤ثطای ثطضسی ىطضیبت تحَیٌ استيبز ٥ضس ٥است .افتجبض اثعاض س٢دص تحَیٌ (
پطسط٢ب ) ٦ٝاظ عطیٌ افتجبض ٝحت٤ایی ،افتجبض غ٤ضی ثب ٝطاخق ٦ث ٦اسبتیس  ٣زضیبىت اتيبً ١ؾط آ١ب ٟزض ٤ٝضز ضبذع ٧ب ثسست
آٝس ٥استٞ٧ .چ٢ی ٠زض ظٝی ٦٢پبیبیی ٕ٤ی٧ ٦بی اثعاض س٢دص اظ عطیٌ ٞ٧جستٖی ٕ٤ی ٦ث٤ٕ ٦ی ٦پبیبیی ّ٘ اثعاض س٢دص اضظیبثی
ضسٝ .یعا ٟآٙيبی پطسط٢ب ٦ٝثطضسی تأثیطّیيیت ٞ١بی عجَبت ْٞ٧و تدبضی ثط حس تق ٌٚثْٝ ٦ب ٟزض ىضبی ض٨طی 0.797
ضس ٥است ّ ٦زض سغح ثبالیی ٝی ثبضس.

هٌغقِ هَرد هغالعِ
ذیبثب ٟض٣زّی یْی اظ ىطفی ٧بی ٝتػ٘ ضس ٥ث ٦ذیبثب ٟظ١س ضیطاظ است .ذیبثب ٟظ١س ٝطّع ٍسی ٜض٨ط ضیطاظ است .ثیطتط
ّبضثطی ای ٠ذیبثب ٟتدبضی است  ٣ض٣ظاٝ ٦١ح٘ ٕصض پیبز ٥ثسیبضی اظ ض٨ط١٣سا ٟاست .ث ٦فٚت ٣خ٤ز س٧ ٦ت٘ زض ذیبثبٟ
ض٣زّیٝ ،ح٘ فج٤ض ٝ ٣ط٣ض ٕطزضٖطا ٟزاذٚی  ٣ذبضخی ١یع ٝی ثبضس ٞ٧ ٣چ٢ی ٠ثٞ٧ ٦ی ٠فٚت ّبضثطی تقساز ظیبزی اظ
٣احس٧بی تدبضی زض ای ٠ذیبثب ٟىط٣ش ٝحػ٤الت ىطٖ٢٧ی ٝی ثبضسٞ٧ .چ٢ی ٠زض زستطسی ذیبثب ٟاظ سٞت ذیبثب ٟظ١س ز٣
سیٞ٢بی ٍسیٞی زض ز ٣عطه ذیبثب٣ ٟاٍـ ضس ٥است .اذیطا ثسیبضی اظ ٣احس٧بی تدبضی ١یع تجسی٘ ثّ ٦بى ٦ضس ٥است ّ٦

بررسی تأثیر کیفیت نوای طبقات هوکف302 ...

٤ٝخت اىعایص حض٤ضپصیطی زض ای ٠ذیبثب ٟضس ٥است .ض٨ط١٣ساٍ ٟسیٞی ضیطاظ ثب ای ٠ذیبثب ٟآض٢بیی ّب ٘ٝزاض١س  ٣زض
ذبعطات ش٢٧ی آ٨١ب َ١ص زاضز.

ًقشِ ً :1قشِ خیاباى رٍدکی

تصاٍیز :1خیاباى رٍدکی

شیزاس(ٝأذصٖ١ :بض١سٕب)ٟ

شیزاس(ٝأذصٖ١ :بض١سٕب)ٟ

یافتِ ّای پژٍّش
یبىت٧ ٦ب ١طبٝ ٟی ز٧س ثط اسبس ١ؾط ضطّت ّ ٢٢س ٥زض ای ٠تحَیٌ فٚت حض٤ض ضطّت ّ٢٢سٕب ٟزضذیبثب ٟض٣زّی ،اّثط اىطاز
ّ ٦زض ای ٠ذیبثب ٟحبضط ث٤ز ٥ا١س فٚت آ ٟضا ٝح٘ ّبض ذ٤ز شّط ّطز ٥ا١سٞ٧ .چ٢ی ٠اّثط اىطاز ّ ٦زض ای ٠ذیبثب ٟحبضط ث٤ز ٥ا١س
ٞ٨ٝتطی ٠فٚت تْطا ذ٤ز ضا ّبضثطی ٧بی ٝت٤٢ؿ زض یِ ذیبثب ٟفج٤ضی ف٤٢اّ ٟطز ٥ا١س.
جذٍل :5بزرسی هْوتزیي عاهل بز تکزار حضَر شزکت کٌٌذگاى تحقیق
فب ٘ٝتْطاض حض٤ض

ىطا٣ا١ی

زضغس

پیبز ٥سبظی

30

8.5

سیٞب ٢ٝ ٣ؾط ذیبثبٟ

92

26.1

ضبزی ١ ٣طبط ىضبی

80

22.7

ض٨طی
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ىضبی سجع

18

5.1

ّبضثطی٨بی ٝت٤٢ؿ

131

37.1

٤ٝ ٦ٞ٧اضز

2

.6

ٝد٤ٞؿ

353

100.0

جذٍل :6بزرسی علت حضَر شزکت کٌٌذگاى تحقیق
فٚت حض٤ض

ىطا٣ا١ی

زضغس

ٝح٘ سْ١٤ت

56

14.9

ٝح٘ ّبض

165

43.8

تيطیح ٕ ٣صضاٍ٣ ٟت

76

20.2

ذطیس ض٣ظا٦١

39

10.3

ذطیس ٝحػ٤الت ىطٖ٢٧ی

41

10.9

ٝد٤ٞؿ

377

100.0

ثطعجٌ ١تبیح ث ٦زست آٝس ٥ثب استيبز ٥اظ آظ ٟ٤ٝىطیس ٠ٝتطتیت ا٤ٙ٣یت اخعای ٞ١بی عجَبت تدبضی ضا ١طبٝ ٟی ز٧س ّ ٦اظ ثی٠
ٙ٤ٝي٧ ٦ب٣ :یتطی ٠ثب ٝیبٖ١ی 3.40٠ضتج ٦ا ٗ٣ضا ث ٦ذ٤ز اذتػبظ زاز ٥است  ٣زض ضتج ٦ز٣ ٛ٣ض٣زی ثب ٝیبٖ١ی 3.27 ٠ضتج ٦سٛ٤
ض ٔ١ثب ٝیبٖ١ی ، 3.20 ٠ضتج ٦چ٨بض ٛتبث٤ٚی ١ب ٛثب ٝیبٖ١ی ٣ 2.79 ٠زض ضتج ٦پ٢دٝ ٜػبٙح ثب ٝیبٖ١یٝ 2.34 ٠ی ثبضس  ٣سغح
ٝق٢بزاضی اخعای ٞ١بی عجَبت تدبضی ثطاثط  0.000زض سغح  95زضغس ٝق٢بزاض ضس ٥است َٝ ٣ساض آظّ ٟ٤ٝبی ز ٣ثطاثط ثب
142.979ضس ٥است.
6
5
4
3
2
1
0
مصالح

تابلوی نام
میانگین رتبه

رنگ

ویترین

ورودی
رتبه

ًوَدار :1رتبِ بٌذی اٍلَیت اجشای ًوای عبقات تجاری

ٞ٧ب١غ٤ض ّ ٦زض خس ٗ٣ظیط ٝالحؾٝ ٦ی ض٤ز ٙ٤ٝي٧ ٦بی ٝتنیط ّیيیت ٞ١بی عجَبت ْٞ٧و تدبضی ث ٦تطتیت ا٤ٙ٣یت ثیطتطی٠
تبثیط ضا  :اثتسا ٤١ض پطزاظی ثب ضطیت ٞ٧جستٖی  ٣ 0.367زض ٝطتج ٦ز ٛ٣ثط تبث٧٤ٚب ثب ضطیت ٞ٧جستٖی  ٣ 0.260زض ٝطتج ٦سٛ٤
ثط ض ٔ١ثب ضطیت ٞ٧جستٖی  0.229ثط حس تق ٌٚث ٦ىضبی ض٨طی زاضت ٦است ّ ٦زض ٝسٗ ظیط ای ٠ض٣اثظ تطسیٕ ٜطزیس ٥است.
جذٍل :7ضزیب ّوبستگی فزضیِ ّای تحقیق(ٝأذصٖ١:بض١سٕب)ٟ
ّیيیت ٞ١بی عجَبت ْٞ٧و تدبضی
٤١ض پطزاظی

تبث٤ٚ

ضٔ١

بررسی تأثیر کیفیت نوای طبقات هوکف322 ...
ضطیت ٞ٧جستٖی پیطسٟ٤

**3670.

**2600.

**229.

سغح ٝق٢بزاضی

0.000

0.000

0.000

حس تق ٌٚث ٦ىضبی ض٨طی

** p≤0/01

0/367

;

حس تعلق بِ

0/260

فضای شْزی

ًَر پزداسی
کیفیت ًوای عبقات
تابلَ

0/229

ّوکف تجاری

رًگ
هذل  :1تاثیز کیفیت ًوای عبقات ّوکف تجاری بز فضایی شْزی(ٝأذصٖ١ :بض١سٕب)ٟ

ثب ت٤خ ٦ث ٦زاز٧ ٥بی تحَیٌ ث ٦ثطضسی ضاثغٞ٧ ٦جستٖی ثی٧ ٠ط یِ اظ ٝتنیط٧بی ٝستَ٘ ٝ ٣تنیط ٣اثستٝ ٦ی پطزاظی .ٜثیّ ٠یيیت
ٞ١بی عجَبت ْٞ٧و تدبضی  ٣حس تق ٌٚىضبی ض٨طی ضاثغٝ ٦ق٢بزاض ٣خ٤ز زاضز .ضطیت ٞ٧جستٖی ای ٠زٝ ٣تنیط  0.527زض
سغح ٝت٤سظ  ٣سغح ٝق٢بزاضی ٝ 0.000ی ثبضس ،سغح ٝق٢بزاضی ّٞتط اظ ٝ 0.01ی ثبضس  ٣ىطؼ ٣خ٤ز ضاثغ ٦زض ای ٠ىطضی٦
زض سغح  99زضغس تبییس ٝی ٕطزز .ث٢بثطای ،٠ثیّ ٠یيیت ٞ١بی عجَبت ْٞ٧و تدبضی  ٣حس تق ٌٚىضبی ض٨طی ضاثغٝ ٦ق٢بزاض
٣خ٤ز زاضز .ث٢بثطای ٠ىطؼ غيط یب  H0ضز  ٣ىطؼ تحَیٌ  H1تبئیس ٝیض٤ز.
جذٍل :8ضزیب ّوبستگی فزضیِ اصلی پژٍّش (ٝأذصٖ١:بض١سٕب)ٟ
حس تق ٌٚث ٦ىضبی ض٨طی
ّیيیت ٞ١بی عجَبت ْٞ٧و تدبضی

ضطیت ٞ٧جستٖی پیطسٟ٤

**0/527

سغح ٝق٢بزاضی

0.000
p≤0/01

**

ث٢بثطای ٠اىعایص ّیيیت ٞ١بی عجَبت ْٞ٧و تدبضی ٢ٝدط ث ٦اىعایص حس تق ٌٚىضبی ض٨طی ٝی ٕطزز.

ًتیجِ گیزی ٍ دستاٍرد علوی پژٍّشی
ىضب٧بی ض٨طی ثرص  ٣ ٜ٨ٝخسایی ١بپصیط اظ ظ١سٕی ا١سب ٟض٨ط١طی ٠است َّ١ ٦طی اسبسی زض اضتَبء اثقبز ٝرتٚو حس
تق ٌٚض٨ط١٣سی زاضز .آىطی٢ص ٝؤٙي٧ ٦بی حس تق ٌٚث ٦ىضبی ض٨طی ٝستٚع ٛث٨ط ٥ثطزاضی ذالٍب ٣ ٦١عطاحب ٦١اظ ٍبثٚیت ٧ب ٣
ىطغت ٧بیی است ّ ٦زض ظٝبْٝ ٣ ٟب ٟزض خبی خبی ىضب٧بی ض٨طی ٨١يت ٦است .زض ١تید ٦ث ٦زست آٝس ٥اظ ای ٠پژ٧٣ص زض
پبسد ث ٦پطسص ا ٗ٣پژ٧٣ص ّّ ٦یيیت ٞ١ب٧بی عجَبت تدبضی چ ٦تأثیطی ثط حس تق ٌٚثْٝ ٦ب ٟزاضز؟ یبىت٧ ٦بی پژ٧٣ص
١طب ٟزاز ٥است ّ ٦ضاثغ ٦ثی ٠ای ٠زٝ ٣تنیط ٝق٢بزاض است  ٣زض ١تید ٦ثب اىعایص ّیيیت ٞ١بی عجَبت ْٞ٧و تدبضی ،حس تقٌٚ
ض٨ط١٣سا١ ٟسجت ث ٦ىضبی ض٨طی اىعایص پیسا ٝی ّ٢س ٦ّ .ای ٠ثساٝ ٟق٢بست ّ ٦ىطضی ٦اغٚی پژ٧٣ص پصیطىت ٦ضس ٥است.
ٞ٧چ٢ی ٠زض پبسد ث ٦پطسص ز ٛ٣پژ٧٣ص ّٕ ٦يت ٦ضس ٥است ّ ٦چٝ ٦تنیط٧بیی ٝی ت٤ا١س زض اىعایص حس تق ٌٚث ٦ىضبی
ض٨طی اثط ثٖصاضز؟ یبىت٧ ٦بی پژ٧٣ص ١طبٝ ٟی ز٧س ّٞ٨ٝ ٦تطیٝ ٠تنییط٧بی ّبٙجسی ٞ١بی عجَبت ْٞ٧و تدبضی ّ ٦ثط حس

 212فصلناهه علوی – پژوهشی جغرافیا و برناههریسی هنطقهای ،سال دوازدهن ،شواره دوم ،بهار 1041

تق ٌٚض٨ط١٣سا ٟث ٦ىضبی ض٨طی ثیطتطی ٠تأثیط ضا زاضز ث ٦تطتیت٤١ :ضپطزاظی ،تبث ٣ ٤ٚضٞ١ ٔ١ب٧بی عجَبت ْٞ٧و تدبضی
است  .ثب ت٤خ ٦ثٝ ٦غبٙقبت ای ٠پژ٧٣ص ّیيیت ّبٙجس ض٨ط ّ ٣یيیت ٞ١ب٧بی ْٞ٧و تدبضی ّ ٦ض٨ط١٣سا ٟثیطتطی ٠ثطذ٤ضز ضا
زض سغح ض٨ط ثب ای ٠ثس ٦١ض٨طی زاض١س ثط ثقس ّبٙجسی حس تق ٌٚض٨ط١٣سا ٟتأثیطٕصاض است  ٣پطزاذت ٣ ٠ت٤خ ٦ثٞ١ ٦بی تدبضی
زض ذیبثب٧ ٟبی تدبضی فج٤ضی ث ٦سالٝت خبٝق ِّٞ ٦ذ٤ا٧س ّطز.
ّیيیت ٞ١ب٧بی عجَبت ْٞ٧و تدبضی ٢ٝغجٌ ثب ىقبٙیت ٧بی اىطاز  ٣ثب تبٝی١ ٠یبظ٧بی استيبز٢٢ّ ٥سٕب ٟاظ ىضبی ض٨طی ،زض
ثطٍطاضی تق ٌٚاختٞبفی ىضب ٤ٝثط ٣اٍـ ضس ٣ ٥اْٝب ٟایدبز  ٣اضتَبء پی١٤س٧بی اختٞبفی زض ٝحیظ ضا ىطاٝ ٜ٧ی ٞ١بی٢س .ف٢بغط
ّبٙجسی زض ٞ١ب٧بی تدبضی ث ٦ف٤٢اٞ١ ٟبز٧ب ٢٧ ٣دبض٧بی ىطٖ٢٧ی ازضاُ ىطز ضا ثب احسبس ١سجت ثْٝ ٦بٞ٧ ٟطاّ ٥طز ٣ ٥ثب ْٝبٟ
پی١٤س ٝی ز٢٧س .ف٢بغط ّبٙجسی زض سیٞبی ض٨طی تسافی ّ٢٢س ٥ذبعطات  ٣تػب٣یط ش٢٧ی ض٨ط١٣سا ٟث٤ز ٣ ٥ث ٦غ٤ضت ٞ١بزٕ،٦١٤
ثب یبزآ٣ضی تبضید  ،ىط ٣ ٔ٢٧اضظض٨بی اختٞبفیَ١ ،ص ذ٤ز ضا ایيب ٝی ّ٢٢س .حس تق ٌٚیْی اظ ف٤ا ٜ٨ٝ ٘ٝزض اضظیبثی ضاثغ٦
ا١سبٝ ٣ ٟحیظ ث٤ز ٦ّ ٥زض ذ ٌٚىضب٧بی ا١سب١ی ثب ّیيیت ١یع تبثیطٕصاض استٝ .ی ت٤ا ٟای ٦١٤ٖ٢خٞـ ث٢سی ٤ٞ١ز ّٞ١ ٦بی عجَ٦
ْٞ٧و تدبضی زض ىضبی ض٨طی ثبیس ّیيیت ٢ٝبست خ٨ت ایدبز حس تق ٌٚزض ض٨ط١٣سا ٟضا تَ٤یت ٞ١بیس .اس٢بز عطاحی
ض٨طی ثبیس ثت٤ا١س زض ض ٠ٞایدبز ثستطی ٢ٝبست ثطای ٞ٧بٖ٢٧ی ٝیب ٟاخعاء ثس ٦١ذیبثب ٟفج٤ضی تدبضیّ ،ب٧ص ٝیعا ٟآظازی
ىْط  ٣ت٤٢ؿ فالٍ٧ ٦بی ٝطز ٣ ٛعطاحب ٟضا ٤ٝخت ٖ١طز١س.
جذٍل : 9راّکارّا بزای ارتقای کیفیت ًوای عبقات ّوکف تجاری در جْت افشایش حس تعلق بِ فضای شْزی(ٝأذصٖ١:بض١سٕب)ٟ
ضاْ٧بض٧ب

ضبذع ٞ١ب

ت٤ضیحبت

سبذتبض ّٚی ٞ١ب

ٞ١ب٧بی خسیس ثب احتطا ٛثٞ١ ٦بی ٝدب٣ض ذ٤ز

پبی(٦عجَْٞ٧ ٦و) خ٨ت اضتجبط ث٨تط ثب یْسیٖط زاضت ٦ثبض٢س.

عطاحی ض٤ز.

ٝطظ ا١ت٨بی ثس ٦١سبذتٞب٧ ٟب ث٨تط است ث ٦ف٤٢ا ٟیِ ذظ مبٙت زض

سبذتٞب٧ ٟبی ٝدب٣ض ذیبثب ٟث٨تط است یِ تطّیت ث٢سی زض ٍسٞت

ثس ٦١ذیبثب ٟازضاُ ض٤ز.
حيؼ تسا ٛ٣ثس ٦١ذیبثب ٟزض ٝح٘ تالٍی ٧ب ت٤غیٝ ٦ی ض٤ز.
٣ض٣زی

٣ض٣زی سبذتٞبٝ ٟقطه ضرػیت سبذتٞبٟ

٣ض٣زی تدبضی عجَْٞ٧ ٦و ث٨تط است ث ٦غ٤ضت فَت ١طی٢ی عطاحی

است.

ٕطزز.
ّٚی ٦اخعای ٣ض٣زی زض ٞ٧بٖ٢٧ی ّب ٘ٝثب ٞ١بی عجَ ٦ی ْٞ٧و عطاحی
ٕطزز.
٣ض٣زی تدبضی ثب ّیيیت تأّیس عطاحی ضس ٣ ٥حس زف٤ت ّ٢٢سٕی اظ
ذبضج ث ٦زاذ٘ ایدبز ٞ١بیس.

٣یتطی٠

ٞ٨ٝتطی ٠ف٢ػط ٣احس ٧بی تدبضی ٝحس٤ة ٝی

ثیطتط سغح ٞ١بی تدبضی ٝططه ث ٦ىضبی ض٨طی ضا ضیط ٦ای ضيبه

ض٤ز ّ٣ ٦ؽیي ٦ایدبز اضتجبط ثی ٠فبثط ٤١ ٣ؿ

تطْی٘ ز٧س.

ّبضثطی ضا ث ٦ف٨س ٥زاضز.
ایدبز یِ ّ٘ ث ٜ٨پی٤ست ٦ثب یْی ّطز٣ ٟیتطی٧ ٠ب اظ ٙحبػ ا١ساظ٣ ٥
اضتيبؿ زض یِ ثس ٦١تدبضی
٤١ضپطزاظی

٤١ضپطزاظی ذبضخی یْی اظ اخعای  ٜ٨ٝعطح

استيبز ٥اظ چطاك ٧بی آ٣یعا ٣ ٟف٤ٞزی

ٞ١بی تدبضی ٝحس٤ة ٝی ض٤ز.

ض٣ض٤ٞ١ ٠ز ٟتبث٣ ٣ ٤ٚیتطی ٠ث ٦خبی ض٣ض٤ٞ١ ٠زٞ١ ّ٘ ٟبی تدبضی
ایدبز ٞ٧بٖ٢٧ی ٝیب ٟعطح ٤١ضپطزاظی خ٤ٚی ٣احس٧بی تدبضی

تبث٤ٚ

تبث١ ٤ٚطب ٟز٢٧س ٥ظ١س ٥ث٤ز ٟىضبی ض٨طی است

ا١ساظ ٥ی تبث ٤ٚزض ت٢بست ّب ٘ٝثب ظٝی ٦٢ای ّ ٦زض آٍ ٟطاض ٝی ٕیطز،

 ٣فبثط ضا خ٨ت یبىت ٠سبذتٞب٤ٝ ٟضز ١ؾط ذ٤ز

ا١تربة ض٤ز.

324 ...بررسی تأثیر کیفیت نوای طبقات هوکف
زی٣ض٣ بض زضة٢ّ  زض٣ ٜؾ٢ٝ ضت٤ غ٦ ث،ْوٞ٧ ی عجَبت ثبالی٤ٚتبث

.س٢ّ یٝ بییٞ٢٧ضا

.ز٤بیی ضٞ١خب
.یت ٍطاض ٕیطز٤ٙ٣ی زض ا١تی ایطا٢ س٣ یٝ٤ح ثٙػبٝ

ی زضٞ٨ٝ َص١ بٞ١  زض٥ ضس٥ح استيبزٙػبٝ

.ز٤ٕیطی ض٤ٚب خٞ١ ح زضٙػبٝ اظ تقسز ثیص اظ حس

.ب زاضزٞ١ یت٤٧

.ز٤ ض٥ استيبزٟ ذیبثب٦١ت زض ثسٙبی مب٧ ٔ١اظ ض

ب ضاٞ١  اخعاء٠طتجظ سبذتٝ ٦ؽیي٣ ال٤ٞقٝ ٔ١ض

.ز٤ ض٥ب استيبزٞ١ ٔ زض عطح١ ض٦حساّثط س

.س٢ّ یٝ ثب یْسٕط ایيب

حٙػبٝ
ٔ١ض

 زض عطح،ٟبٞض سبذت٣دبٝ بی٢ ث٣ز زض ز٤خ٤ٝ بی٧ ٔ١حساٍ٘ یْی اظ ض
.ز٤ ض٥ب استيبزٞ١
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