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ضٚا٘كٙبؾی ٔحیظ زضثطزاض٘سٜی ضفتبض ز ٚؾٛیٔ ٝیبٖ ا٘ؿبٖ ثب ٔحیظ وبِجسی  ٚلبثّیتٞبی ٔحیغی ٔیثبقس .اِعاْ ٔقٕبضاٖ ثه ٝقهٙبذت نهحی
ایٗ ضٚاثظ ،تٛخٚ ٝیػ ٜث ٝآٖٞب زض عطاحی قٟطنٞبی ٔؿى٘ٛی  ٚپبؾدٌٛیی نحی ث ٝایٗ أط تأثیط فطاٚا٘ی ثط ضٚاثظ ٔیبٖ افطاز ،ؾالٔت ضٚاٖ
 ٚافعایف أیس ث ٝظ٘سٌی زاضز .زض قٟطن ا٘سیكٔ ٝكىالت ٔتقسزی اظ خّٕ ٝآِٛزٌی ثهطیٚ ،خٛز ظٔیٗٞبی ثبیط٘ ،یٕٝؾبظ ثٛزٖ ثطذی ثّٛنٞب،
آِٛزٌی ٔحیغی  ٚغیطٚ ٜخٛز زاضز وٟٓٔ ٝتطیٗ آٖٞب فسْ تٛخ ٝث ٝحطیٓ  ٚفضبی قرهی  ٚث ٝز٘جبَ آٖ ٘مهبٖ أٙیت ٔیثبقس .ضٚـ تحمیك
تٛنیفی-تحّیّی  ٚقیٜٛی ٌطزآٚضی اعالفبت ٔیسا٘ی  ٚاؾٙبزی اؾتٞ .سف تحمیك ،ثطضؾی ضطٚضت ٔإِفٞٝبی ضٚا٘كٙبؾی ٔحیظ زض ٔدتٕـ-
ٞبی ٔؿى٘ٛی ٘ ٚمف آٖ زض ثٟجٛز أیس ث ٝظ٘سٌی افطاز ٔیثبقس .زض ایٗ پػٞٚف پؽ اظ ٔغبِقٝی تحمیمبت پیكیٗ ،ثب زض ٘ؾهط ٌهطفتٗ فٛأهُ
وٕتط ثطضؾی قسٔ ٜطتجظ ثب ضٚا٘كٙبؾی ٔحیظ ث ٝتحّیُ قٟطن ا٘سیكه ٝاظ عطیهك ٘هطْافهعاض  smart pls ٚ spss19پطزاذته ٝقهس .اظ 420
پطؾكٙبٔ ٝتٛظیـ قس 390 ٜپطؾكٙبٔ ٝزاضای پبؾد نحی ثٛز٘ .تبیح ٘كبٖ زاز و ٝوٙتطَ اؾتطؼ افطاز ثیكتطیٗ تأثیط ضا ثط أیس ث ٝظ٘هسٌی زاضز.
ٔقیبضٞبی حطوت ٔ ٚىث ،وٙتطَ اؾتطؼ ٘ ٚكب٘ٞٝبی ٔحیغی زض ٔدٕٛؿ  91زضنس اظ تغییطات أیس ث ٝظ٘سٌی ضا تٛضی ٔیزٙٞس.
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اَمیت ي ضريرت تحقیق

ٚخٛز ٔكىالت ض ٚث ٝضقس زض ظٔیٞٝٙبی ٔقٕبضیٟٙٔ ،سؾی ،ثط٘بٔ ٝضیعی قٟطی  ٚغیهط ٜثبفهث ایدهبز ضٚا٘كٙبؾهی ٔحهیظ ٌطزیهسٔ .قٕهبضاٖ ٚ
ٟٔٙسؾیٗ ثب ٔكىالت ٔطثٛط ث ٝضٚاثظ ثیٗ افطاز ٔ ٚحیظ ؾبذتٝقس ،ٜضٚثٝضٞ ٚؿتٙس ( .)Bonnes&Carrus,2017,3ضٚا٘كٙبؾی ٔحیغی،
ضاثغٝی ا٘ؿبٖ ثب ٔحیظ وبِجسی  ٚتأثیطات ایٗ ز ٚثط یىسیٍط ضا ثطضؾی ٔیوٙس ،ثٌٝ٘ٛ ٝای و ٝاضظـٞبٍ٘ ،طـٞب  ٚاحتیبجٞبی أ ٚهٛضز تٛخهٝ
لطاض ٌیطز  ٚثٛٔ ٝضٛفبت "ازضان"" ،قٙبذت" " ٚضفتبضٞبی فضبیی" و ٝزض تكطی ضفتبضٞبی ٔهطزْ ٘مهف اؾبؾهی زاض٘هس ،ثپهطزاظز (ٔغّجهی،
 .)55 ،1386زض فهط حبضط زض فطنٝی ضٚا٘كٙبؾی ،ثب ؽٟٛض ضٚا٘كٙبؾی ٔثجت ،فٛأّی چ ٖٛقبزوبٔی ،ذٛـثیٙی ،ذاللیتٔ ،قٙهب زض ظ٘هسٌی،
حٕبیت اختٕبفی  ٚأیس  ٚزضٔبٖ  ٚپیكٍیطی اظ إٞیت ذبنی ثطذٛضزاض ٌكتٙس( Chimick & Nekolaichak, 2004ث٘ ٝمهُ اظ قهبوٝ
٘یب ٕٞ ٚىبضآٖٟٔ .)29 ،1394 ،تطیٗ لؿٕت آٖ ،تأثیط ٔثجت  ٚیب ٔٙفی ٔحیظ ٔهٛٙؿ ثط ضفتبض ا٘ؿبٖٞب  ٚیب ثبِقىؽ ٔیثبقس .زض ٘ؾط ٌهطفتٗ
ایٗ ٔٛضٛؿ ٔیتٛا٘س تأثیط لبثُ ٔالحؾٝای زض ثٟجٛز عطاحی  ٚؾبذت ٔحیظ فیعیىی  ٚزض ٟ٘بیت ٔحیظ فطزی  ٚاختٕبفی ٔغّٛةتط زاقت ٝثبقس
(ٕ٘بظیبٖ  ٚلبض٘ٚی .)121 ،1392 ،أیس ثب ؾالٔت ضٚا٘ی  ٚخؿٕی و ٝثب ا٘ٛاؿ ٔمیبؼٞب اظ خّٕ ٝپبؾد ٔثجت ثٔ ٝساذّ ٝپعقىی ،ؾهالٔت شٞهٗ،
پطٞیع اظ ضٚیسازٞبی پطفكبض ظ٘سٌی٘ ،كبط ،قبزوبٔی زض أٛض ظ٘سٌی ٔ ٚؿأٌِٝكبییٕٞ ،جؿتٍی ٔثجهت زاقهت ٚ ٝآٖٞهب ضا پهیف ثیٙهی ٔهیوٙهس
( Carr, 2005ث٘ ٝمُ اظ لبؾٕی ٕٞ ٚىبضاٖ .)19 ،1388 ،أیس زضٔب٘ی ثط ٔجٙبی ضٚیىطز ضٚا٘كٙبؾی ٔثجت ،ث ٝخهبی تٕطوهع ثهط ضهقفٞهبی
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ضٚا٘كٙبؾی ٔحیغی قبذٝای اظ ضٚا٘كٙبؾی اؾت و ٝضاثغٝی ثیٗ فطز ٚ ٚیػٌیٞبی خؿٕی ٔحهیظٞهبی ظ٘هسٌی ضٚظٔهطٔ ٚ ٜحهیظ عجیقهی ضا
ثطضؾی ٔیوٙس  ٚزض ضا ؾتبی ؾالٔتی ثكط  ٚاضتمبء ضٚاثظ ا٘ؿبٖ ٔ ٚحیظ ظ٘سٌی .ؽٟٛض ضٚا٘كٙبؾی ٔحیغی ثٙٔ ٝؾٛض پبؾرٍٛیی زض ظٔیٙهٞٝهبی
فٙیٔ ،قٕبضی  ٚفّ ْٛعجیقی ظیؿت ٔحیغی ٔیثبقس و ٝثهب ٔكهىالت عطاحهی ٚ ٚیػٌهیٞهبی فیعیىهی ٔحهیظٞهبی ضٚظٔهطٔ ٜهطزْ ٔٛاخهٝ
اؾت( .)Bonnes&Carrus, 2017, 2ضٚا٘كٙبؾی ٔحیغی ،تحمیمبت اِٚی ٝفّٕی اؾت ،ثب ٞسف زضن ٔفبٞیٓ ٔ ٚحهیظ وهبض قرههی ٚ
فّٕی و ٝایٗ زا٘ف ضا ثطای ثٟجٛز قطایظ ا٘ؿب٘ی ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض ٔیزٞس .ضٚاثظ ثیٗ افطاز ٔ ٚحیظ اؾت .افطازٔ ،حیظ ضا تغییهط ٔهی زٙٞهس ٚ
ضفتبض ،تدطث ٚ ٝضفب ٜآٖٞب تٛؾظ ٔحیظ تغییط ٔیوٙس( .)Gifford, 2012, 54چبِف ضٚا٘كٙبؾی ٔحیغی ایٗ اؾت و ٝاثعاضٞهبیی ضا فهطآٞ
وٙس و ٝ٘ ٝتٟٙب لبزض ث ٝترهیم افتجبضات زض ذب٘ ٝیب ٔحّ ٝثبقس ثّى ٝتكٛیك ث ٝترهیم قٟط  ٚوٕه ث ٝفطز ثطای قٙبؾبیی خبٔق ٝقهٟطی.
زؾتیبثی ث ٝقٟطٞبی پبیساض ٘یبظٔٙس فطًٞٙٞبی ٔس٘ی لهٛی  ٚا٘ؿهدبْ ؾیبؾهتٞهبی خسیهس اؾهت( .)Moser, 2004, 631أیهس ٔفٟهْٛ
چٙسثقسی ٔطوت  ٚپبی ٟٓٔ ٝظ٘سٌی ٔیثبقس .أیس ٔكره ٚ ٝنفتی اظ ا٘ؿبٖ اؾت و ٝثب ٔف ْٟٛپیهطٚظی  ٚافتمهبزات ثه ٝقهست ٕٞهطأ ٜهی-
ثبقس( ،miller & marvess, 1998ث٘ ٝمُ اظ افىبضی  ٚفّیعاز .)3 ،1394 ،ٜاظ زیسٌب ٜاؾٙبیسض ،iأیس فجبضت اؾت اظ ؽطفیهت ازضان قهسٜ
ثطای تِٛیس ٔؿیطٞبیی ث ٝؾٕت ٞسفٞبی ٔغّٛة  ٚاٍ٘یع ٜازضان قس ٜثطای حطوت زض ایٗ ٔؿیطٞب( Snyder, 2000, 8ث٘ ٝمُ اظ پهطچٓ ٚ
ٕٞىبضاٖ .)6 ،1392 ،أطٚظ ٜاضظـٞبیی اظ خّٕ ٝضاثغٝی نحی ا٘ؿبٖ ثب ٔحیظ ظ٘سٌی ذٛز ،ایدبز ٔحیظ ظ٘سٌی فطاتهط اظ ؾهطپٙب ،ٜتٛخه ٝثهٝ
٘یبظٞبی ضٚا٘ی ؾبوٙیٗ  ٚأثبَ آٖ ث ٝزؾت فطأٛقی ؾپطز ٜقس ٜاؾت  ٚاضظـٞبی ٔقٕبضی ثب ضٚیىطزی ٔهطفٌطا ث ٝؾبذت ،نٙقتی قسٖ ٚ
تٛخ ٝثیكتط ث ٝخٙج ٝالتهبزی آٖ ،زض حبَ ض٘ٚك ٔیثبقٙس(ثٟطٚظی  ٚفطأطظی انّی .)1 ،1395 ،اظ پیبٔسٞبی عطاحی ٔحیظ ٔؿى٘ٛی ،ؾهالٔت
ضٚاٖ ؾبوٙیٗ ،ؾبظٌبضی فطزی  ٚاختٕبفی ،ثجبت ٕٞ ٚجؿتٍی ذب٘ٛاز ٜاؾت (ثٟطأی 1376 ،ث٘ ٝمُ اظ نفبضی ٘یبٔ .)61 ،1390 ،ؿىٗ ٘بٔٙبؾهت
ثبفث پیسایف افؿطزٌی ،اذتالالت ضفتبضی ٞ ٚیدب٘بت فهجی ٔیقٛز(  ،Tyson, Lambert, Beattie, 2002ث٘ ٝمهُ اظ نهفبضی ٘یهب،
 .)61 ،1390اظ ٔكىالت قٟطن ا٘سیكٝی ضقت ٔیتٛاٖ ث ٝفسْ ضؾیسٌی ث ٝفضبی ؾجع ٘ ٚجٛز ٛٞیت زض پبضن قٟطن ،فسْ ظیجبیی ثهطی زض
ٔحیظ٘ ،جٛز فضبٞبی ذسٔبتی اظ خّٕ٘ ٝب٘ٛایی ٟٔ ٚسوٛزن ،وٛچه ثٛزٖ اثقبز پیبزٜضٞٚب ٚ ٚخٛز زضذت زض ٚؾظ پیبزٜضٞٚبٚ ،خهٛز ظٔهیٗٞهبی
ذبِی ثیٗ ثّٛنٞب ،وفؿبظی ٘بٔٙبؾت ٔؿیطٞبی ؾٛاض ٚ ٜپیبز٘ ،ٜجٛز قٕبض ٜزض ٕ٘بی ثّٛنٞب خٟت قٙبؾبیی ،فسْ ٚخٛز تعئیٙبت ضٚقٙبیی خٟت
ظیجبیی ٔحیظ  ٚظیجبیی چكٓا٘ساظ ٚ ،خٛز فٛأّی چ ٖٛزٚزوف  ٚوِٛط زض ٕ٘بی ؾبذتٕبٖ  ٚایدبز آِٛزٌی ثهطی ،تفبٚت زض ٕ٘بؾبظی ثّهٛنٞهب،
فسْ ٕ٘بؾبظی ٘ ٚیٕٝؾبذت ٝثٛزٖ یىؿطی اظ ثّٛنٞب ،فسْ ٚخٛز آثطا ٜؾطپٛقیسٙٔ ٚ ٜبؾت و ٝثبفث آِٛزٌی ٔحیغی اقبض ٜوطز .أب ٟٔهٓتهطیٗ
ٔكىُ ٔٛخٛز زض قٟطن ،فسْ تٛخ ٝث ٝحطیٓ  ٚفضبی قرهی ٔیثبقس و ٝذٛز ضا زض لبِت ٔؿبئّی اظ خّٕ :ٝأىبٖ زیس پیهبزٜٞهب ثه ٝعجمهٝی
ٕٞىف یىؿطی اظ ثّٛنٞب زض ٘تید ،ٝایدبز ٔؿأِٝی اقطافیت ،زیس ٔؿتمیٓ  ٚزؾتطؾی ضاحت ثٚ ٝضٚزی ثّٛنٞب  ٚپبضوی ،ًٙفسْ ٚخٛز ٔحٛعٝ
ثطای ٞط ثّٛن  ٚآظاز ثٛزٖ ٚضٚز فٕ ْٛث ٝآٖٞب وٞ ٝیچ فضبی ٔىث  ٚحطیٕی ثطای ثّٛنٞب لبئُ ٘كس ٜاؾت  ٚزض ٘تید ٝأٙیهت ٘یهع وهبٞف
ٔییبثس.

تبیین سازوکارهای مجتمعهای مسکونی از دیدگاه روانشناسی محیط در راستای ارتقاء امید به زندگی ساکنان

ا٘ؿبٖ ،تٛإ٘ٙسیٞب  ٚلبثّیتٞبی ا ٚضا ٔٛضز تٛخ ٝلطاض ٔیزٞهس( Seligman, 2009ثه٘ ٝمهُ اظ فّیهعازٕٞ ٚ ٜىهبضاٖ1392 ،؛  .)73أهطٚظٜ
ضٚا٘كٙبؾی ٔحیغی یىی اظ ضقتٞٝبی ٔ ٚ ٟٓفقبَ زض زا٘كٍبٜٞبی ٔقتجط ز٘یب ٔیثبقس و ٝثب ٔٛضٛفبت ٔرتّفی زض اضتجبط ٔیثبقس .إٞیت ایٗ
ٔٛضٛؿ ث ٝزِیُ فسْ ضفبیت ٔقیبضٞبی ضٚا٘كٙبؾی ٔحیظ ٔؿى٘ٛی زض قٟطن اظ خّٕ ٝذّٛت ( لّٕط ،ٚفضبی قرهی ،اظزحهبْ)  ٚحهؽ ٔىهبٖ
(غٙبی ثهطی ،ازضان ٔحیظ ،آؾبیف) ٔیثبقس وٛٔ ٝضز ثطضؾی لطاض ٔیٌیط٘س ٕٝٞ ٚی ایٗ أٛض ثط ؾغ أیس ث ٝظ٘سٌی ؾبوٙبٖ اظ ِحبػ ضٚحی
 ٚخؿٕی  ٚؾالٔتی  ٚؾغ تٙف افطاز تأثیطٌصاض ٞؿتٙس.

پیطیىٍ مًضًع
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ضٚا٘كٙبؾی ٔحیغی اضتجبط ثیٗ ضفتبض ا٘ؿبٖ ٔ ٚحیظ وبِجسی ٚإٞیت قٙبذت ایٗ اضتجبط ضا ثیبٖ ٔیوٙس .ضفتبضٞب ٘ ٚیبظٞبی ا٘ؿبٖ تأثیط فٕس ٜثط
ضٚی ٔحیظ ا٘ؿب٘ی زاضز .ضفتبض پٟٙبٖ قبُٔ ازضان ،قٙبذت ،زضن ٔقٙیٕ٘ ،بزٌطایی  ٚضفتبض آقىبض قبُٔ تقبُٔ اختٕبفیٚ ،اوٙف ثٙٞ ٝدبضٞبی
فطٍٙٞی  ٚضفتبض فضبیی قبُٔ ذّٛت ،اظزحبْ ،لّٕط ،ٚحطوت فضبیی ،ا٘ؿبٖ ؾٙدی ،اضٌٔٛ٘ٛی اؾتٔ .حیظٞبی قرهی ،اختٕبفی  ٚفطٍٙٞی ٚ
ضفتبض ا٘ؿبٖ زض ضاؾتبی اضضبی ٘یبظٞبی ٔكرم ؾٛق ٔییبثس و ٝایٗ ٘یبظٞب لؿٕتی اظ ٔحیظ ا٘ؿهب٘ی ٔحؿهٛة ٔهیقهٛز (فهٛالزی تهبالضی،
ٞ .)1394ط ٔحُ ثبیس ثطای اؾتفبزٜوٙٙسٌبٖ فضب ایٗ أىبٖ ضا فطا ٓٞوٙس و ٝاحؿبؼ وٙٙس فضب فقبِیتٞبی ٔٛضز ٘ؾطقبٖ ضا تؿٟیُ ٔیوٙهس ٚ
٘ ٝایٙىٔ ٝب٘ـ ا٘دبْ آٖٞب قٛز و ٝایٗ ٕٞبٖ فمساٖ اضتجبط ثیٗ عطاحی  ٚضٚا٘كٙبؾی ٔحیغی اؾت (ٌّؿتب٘ی ٕٞ ٚىبضاٖ .)1394 ،ثب اؾهتفبز ٜاظ
زا٘ف ضٚا٘كٙبؾی ٔحیغی ٔیتٛاٖ ٔحیظ ضا تجسیُ ث ٝفضبیی ا٘قغبفپصیط وطز  ٚزض وبضثط احؿبؼ ضضبیت ضا ایدبز ٕ٘ٛز .اظ خّٕه ٝضاٞىبضٞهبی
پیكٟٙبزی ٔی تٛاٖ اضتمبء ویفیت تؿٟیالت ٔدتٕـ ،اضتمبی ٚضقیت فطٍٙٞی اختٕبفی ٔحّه ٝزض ضاؾهتبی تمٛیهت ضٚاثهظ ٕٞؿهبیٍی  ٚاضائهٝی
ذسٔبت فٕٔٛی زض ؾغ ٔدتٕـ اقبض ٜوطز (ٞبزیبٖپٛض  ٚیبلٛتیظاز .)1394 ،ٜفّ ْٛضفتبضی ٔیتٛا٘س ثطذی اظ ٔسَٞب ٔ ٚفبٞیٕی ضا وٙٔ ٝدط ثهٝ
زضن نحی اضتجبط ا٘ؿبٖ ٔ ٚحیظ ٔیقٛز ،تٛؾق ٝزٞسٚ .یػٌیٞبی انّی ٔحیظ قبُٔ أٙیت ،آة ٛٞ ٚا ،پٙبٍٞبٔ ٚ ٜحیظ ٞبی ؾبذت ٝقهس،ٜ
پیىطثٙسی ؾغٛح (افمی ،فٕٛزی  )...ٚثب لبثّیت تجسیُ قسٖ ثٕ٘ ٝبز ٔیثبقس .اظ لبثّیتٞبی ٔحیغی ا٘ؿبٖٔ ،یتهٛاٖ ثهٚ ٝیػٌهیٞهبی ظیؿهت
ٔحیغی  ٚزِجؿتٍی افطاز (قٙبذت  ٚزضن فٕیك) اقبض ٜوطز( .)shojazadeh et al, 2014اظ تقبُٔ ز ٚحٛظٜی فّ ْٛضفتهبضی ٔ ٚقٕهبضی،
زا٘ف ٔیبٖ ضقتٝای «ضٚا٘كٙبؾی ٔحیغی» ث ٝتىٛیٗ ضؾیس٘ ٚ ٜؾطیٞٝبی عطاحی ثط پبی٘ ٝیبظٞب  ٚزضن ا٘ؿبٖ اظ ٔحیظ ظ٘سٌی تسٚیٗ ٌطزیهسٜ
اؾت(أبٔمّی ٕٞ ٚىبضاٖ .)1391 ،زذتطاٖ ؾبوٗ زض آپبضتٕبٖٞبی ثس ٖٚعطاحی زض قبذمٞبی ؾالٔت فٕٔٛی ،قبزوبٔی  ٚثٟعیؿتی ثه ٝخهع
ظیط ٔمیبؼ اذتالَ وبضوطز اختٕبفی اظ ٔیبٍ٘یٗ وٕتطی ٘ؿجت ث ٝآپبضتٕبٖٞب ٚ ٚیالٞب ثب عطاحی زاذّی ثطذٛضزاض٘س .أطٚظ ٜثب ضٚا٘كٙبؾی ٔحهیظ
ٔیتٛاٖ ٘مف ٕٟٔی زض ؾالٔت افطاز خبٔق ٝایفب وطزٙٔ .بؽط زضٔبٖوٙٙس ٜثب اؾتفبز ٜاظ فٙبنط عجیقی ثط ضفتبض  ٚؾالٔت ضٚاٖ  ٚا٘ؿبٖ اثط زاضز .اظ
لبثّیتٞبی ٔحیغی ا٘ؿبٖٔ ،یتٛاٖ ثٚ ٝیػٌیٞبی ظیؿتٔحیغی  ٚزِجؿتٍی افطاز (قهٙبذت  ٚزضن فٕیهك) اقهبض ٜوطز(نهفبضی٘یهب.)1390 ،
ٔحیظ زاضای ضاثغٝی ثیٗ اقیبء ثب اقیبء ،اقیبء ثب ا٘ؿبٖ  ٚا٘ؿبٖ ثب ا٘ؿبٖ اؾت .ثط ایٗ اؾبؼٔ ،حیظ زاضای ؾٔ ٝإِفٝی اؾبؾهی اؾهتٔ :حهیظ
عجیقیٔ ،حیظ ا٘ؿبٖ ؾبذت ٔ ٚحیظ تقبٔالت ا٘ؿب٘ی (خّیّی .)1389 ،ثطای تٛؾقٝی خبٔقٝی پبیساض ،ثبیس چٍٍ٘ٛی ضٚاثظ ثیٗ افهطاز  ٚقهطایظ
اختٕبفی  ٚتغییطات آٖ ٞب زضن قٛز .ثٙبثطایٗ زض ضٚا٘كٙبؾی ٔحیغی ثبیس ضٚاثظ تِٛیس ٔ ٚهطف  ٚضٚاثظ اختٕبفی  ٚؾیبؾی و ٝزض آٖ اضظـٞهب،
ٍ٘طـٞب  ٚضفتبضٞب قىُ ٌطفت ٝاؾت ،ایدبز ٌطزز  ٚقیٜٞٛبی ٘بپبیساض ظ٘سٌی  ٚوبض ٔ ٚحیظ ظیؿت ،تِٛیس  ٚثبظتِٛیس ٌطزز(Rathzel, 2009
&  .(Uzzellضٚا٘كٙبؾی ٔحیظ زاضای ؾ ٝثقس ٔیثبقسٔ )1 :حیظظیؿت قبُٔ ٔحیظٞبی فیعیىی ،التهبزی ،اختٕبفی  ٚفطٍٙٞی اؾهت .زض
ثط٘بٔٝضیعی  ٚتدعی ٚ ٝتحّیُ تحمیك ثبیس ایٗ زٚضٜٞب ثب یىسیٍط تطویت ق٘ٛسٔ )2.حیظٞب ثب ا٘قغبفپصیطی وبفی و ٝثبیس ٔٛضز ثطضؾی ٔحممبٖ
لطاض ثٍیط٘س )3.فبوتٛضٞبی ظٔب٘ی قبُٔ ٔست ظٔبٖ  ٚظٔب٘جٙسی اثهطات ظیؿهت ٔحیغهی زض عه َٛظ٘هسٌی(.)Winkel et al, 2009,326
پبیساضی ثبیس ٘ٝتٟٙب اظ عطیك پیفثیٙی ٔٙبثـ ظیؿتٔحیغی ،ثّى ٝثب حفؼ فٛأُ قرهی  ٚاختٕبفی و ٝزض ٔحیظ ضٚظٔط ٜتٟسیس ٔیق٘ٛس ٔٛضز
اؾتفبز ٜلطاض ٌیط٘س و ٝایٗ أط ،ایسٜی ضفب ٜضٚا٘ی ضا ثیبٖ ٔیوٙهس( .)Vittoria Gialiani, Scopellitl, 2009ضٚیىطزٞهبی ضٚا٘كٙبؾهی
ٔحیظ ،ثقضی ثط ضٚی فطز تٕطوع زاض٘س  ٚثطذی ثط ٔحیظ ظیؿت أب ٞسف ٟ٘بیی آٖٞب ث ٝضؾٕیت قٙبذتٗ ضٚاثظ پیچیهس ٜثهیٗ ٔهطزْ ٔ ٚحهیظ
ؾبذت ٝقس ،ٜعجیقی  ٚظ٘سٌی زض اعطاف آٖٞب اؾت .تقبُٔ ثب ٔحیظظیؿت ٍ٘ ٚطا٘ی ثطای ثٟی ٝٙؾبظی ضٚاثظ ا٘ؿب٘ی ثب ٌٞٝ٘ٛهبی زیٍهط ثؿهیبض
لٛی اؾت و ٝایٗ چكٓا٘ساظٞب ،زض تقطیف ضٚا٘كٙبؾی ٔحیغی ٔیثبقس .تٛخ ٝث ٝفٛأُ ٔحیغی ،فٛأُ اٍ٘یعقیٙٔ ،بؾت ثٛزٖ قطایظ احتٕبِی
 ٚتغییط زازٖ تطخیحبت زض ؾیبؾت  ٚزا٘ف زض ظٔی ٝٙضٚا٘كٙبؾی ٔحیظ ثبیس تٛخ ٝقٛز ( Gifford, 2008ث٘ ٝمهُ اظ .)Gifford, 2009
ضٚا٘كٙبؾی ٔحیغی ٘مف ٕٟٔی ضا زض وٕه ث ٝقىُ زازٖ ٔحیظ قٟطی ایفب ٔیوٙسٟٙٔ .سؾهی اختٕهبفی ٔ ٚحیغهی ثهط ضٚی ٞهط ز ٚخٙجهٝ
فیعیىی  ٚاختٕبفی ٔحیظ فُٕ ٔیوٙس  ٚؾجت ٌؿتطـ اضتجبط ثیٗ فطز  ٚؾبذتبض قٟطی ٔیق٘ٛس .اظ ٔؿبئُ ٟٔهٓ اضتجهبط ا٘ؿهبٖ ثهب ٔحهیظ،
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ٛٞیت  ٚتفبٚتٞبی افطاز ٔی ثبقس ( .)Moser, 2004ثیٗ أیس ث ٝظ٘سٌی ٍ٘ ٚطـ ثٔ ٝطي  ٚثٟعیؿتی ضٚا٘كٙبذتی ضاثغٝی ٔقٙبزاضی ٚخٛز
زاضزٍ٘ .طـٞب اظ ٔحیظ تأثیط ظیبزی ٔیٌیط٘س ٔ ٚتغیط ٞؿتٙس.تغییط ٍ٘طـ افطاز ٘ؿجت ثٔ ٝطي زض ضاؾتبی اضتمبء ثٟعیؿهتی ضٚا٘كهٙبذتی آٖٞهب
ضطٚضی ٔیثبقس(افىبضی  ٚفّیعاز .)1394 ،ٜثیٗ أیس ث ٝظ٘سٌی  ٚؾالٔت ضٚاٖ زا٘فآٔٛظاٖ ضاثغٝی ٔثجت ٔ ٚقٙبزاضی ٚخهٛز زاضزٞ .هٓچٙهیٗ
ؾغٛح ثبالی أیس ثب ؾالٔت خؿٕی  ٚضٚاٖقٙبذتی ،ذٛز اضظقی ثبال ،تفىط ٔثجت  ٚضاثغٝی ٔثجت زاضز ِٚی ثب ضٚاثظ اختٕبفی فهٛقاِقهبز ٜایهٗ
ضاثغٙٔ ٝفی ٔیثبقس .أیس ث ٝظ٘سٌی ثب افؿطزٌی  ٓٞزاضای اضتجبط ٔٙفی ٔیثبقس .اظ ضاٞىبضٞبی پیكٟٙبزی والؼٞهب  ٚوبضٌهبٜٞهبی آٔٛظقهی،
تمٛیت ٔطاوع ٔكبٚض ٚ ٜاضائٝی ذسٔبت ٔكبٚضٜای ٔ ٚسزوبضی زض ظٔیٞٝٙبی فطزی ٌ ٚطٞٚی  ٚؾطٚیؽٞبی ذسٔبت ؾالٔت ضٚا٘هی زض ضاؾهتبی
افعایف أیس ث ٝظ٘سٌی لسْ ثطزاض٘س(قبو٘ٝیب ٕٞ ٚىبضاٖ .)1394 ،ضٚاٖقٙبذتی  ٚأیس ث ٝظ٘سٌی ثب ویفیت ظ٘سٌی ؾبِٕٙساٖ ضاثغٔ ٝقٙیزاضی زاضز.
ثب ثٟجٛز قبذهٞٝبی أیس ث ٝظ٘سٌی  ٚؾالٔت خؿٕی  ٚضٚا٘ی  ٚفهطآ ٓٞآٚضٖ ظٔیٙهٞٝهبی اؾهتمالَ ،اضتجبعهبت ؾهبِٓ ٔ ٚرهٛنهبب اضتجبعهبت
ذب٘ٛازٌی لٛی  ٚثٟجٛز  ٚثٟعیؿتی ضٚاٖقٙبذتی ؾبِٕٙسأٖ ،یتٛاٖ ؾجت افعایف ویفیت ظ٘هسٌی آٖٞهب قهس(پٛضفجسَ ٕٞٚىهبضاٖ .)1394 ،زض
ثّٙسٔست ٘طخ قٟط٘كیٙی٘ ،طخ ثیؾٛازی  ٚؾطا٘ٝی ٔربضج ٔهطف زذب٘یبت ،اثط ٔٙفی  ٚزضآٔس ؾطا٘ ٚ ٝؾطا٘ٔ ٝربضج ضفب ٜاختٕهبفی زِٚهت اثهط
ٔثجت ثط أیس ث ٝظ٘سٌی زاقتٝا٘س (عبٞطی ثبظذبٕ٘ٞ ٚ ٝىبضاٖ .)1394 ،فال ٜٚثط فٛأُ ثٟساقهتی ،فٛأهُ التههبزی ،اختٕهبفی ٔ ٚحیغهی زض
ظیطٔدٕٛفٝی أیس ث ٝظ٘سٌی لطاض زاضز  ٚثطاؾبؼ ثطآٚضزٞب ثیبٖ ٔیٌهطزز وهٟ٘ ٝبزٞهبی التههبزی تهأثیط ثهبالیی زض ثٟجهٛز ٚضهقیت ؾهالٔت
وكٛضٞبی ٔؿّٕبٖ زاض٘س(ٔتمی .)1393 ،افطاز ،زضن أیس ث ٝظ٘سٌی قرهی ذٛز ضا ثط اؾبؼ فٛأهُ ٔكهبثٟی وه ٝأیهس ثه ٝظ٘هسٌی ٚالقهی ضا
پیفثیٙی ٔیوٙٙس ،زضن ٔیوٙٙس .یبفتٞٝب حبوی اظ آٖ اؾت و ٝحسالُ تب حسٚزی SLE ،یه ؾبذتبض پبیساض ٘یؿت ٕٔ ٚىٗ اؾت لبثُ ٔالحؾٝ
ثبقس ،SLE .فٛأُ ثیِٛٛغیىی /غ٘تیىی (ؾٗ ،ع َٛفٕط ٚاِسیٗ) -فٛأُ اختٕبفی -التهبزی (زضآٔس) -ضفتبضٞهبی ثٟساقهتی (ٚضظـ -ضغیهٓ
غصاییٔ ،هطف اِىُ  ٚؾیٍبض) -فٛأُ ضٚاٖ قٙبذتی (ذٛـ ثیٙی ،اضغطاة ،اضتجبط اختٕبفی) ٔیثبقهس(ٚ .)Griffin et al, 2013ضظـ ٚ
فقبِیت ثس٘ی زض ؾبِٕٙساٖ ٔٛخت اضتمبء ویفیت ظ٘سٌی  ٚأیسٚاضی زض ظ٘سٌی ٔیقٛز .اظ ٚضظـ زض وبٖ٘ٞٛبی فقبِیت ؾبِٕٙسأٖ ،طاوع ٔطالجتهی
ٔ ٚدتٕـٞب زض خٟت افعایف أیسٚاضی اؾتفبز ٜوٙٙس اظ خّٕه ٝضاٞىبضٞهب زض ایهٗ ظٔیٙه :ٝؾهبذت  ٚعطاحهی خهبزٜٞهبی تٙسضؾهتیٔ ،ؿهیطٞبی
زٚچطذٝؾٛاضی ،ا٘دبْ حطوبت ٘طٔكی زؾت ٝخٕقی  ،ثبقٍبٜٞبی تٙسضؾتی ٔرتم ؾبِٕٙساٖ ،اضزٞٚبی زؾت ٝخٕقی  ٚغیهطٔ ٜهیثبقهس(ثٙهبیی،
ظضزقتیبٖ ٛ٘ ٚضٚظی .)1392 ،فّٓ اؾبؾبب ٘یؿتٞب ٞ ٚؿتٞب ضا ثیبٖ ٔیوٙس  ٚقٙبؾبیی أیس اظ ایٗ عطیك ثؿیبض ٔفیس اؾت .زض ؾبَٞهبی 1950
تب  ،1960أیس ث ٝقىُ ضؾٕی ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌطفت  ٚافطازی ٔب٘ٙس فطا٘ه iiث ٝایٗ ٘تید ٝضؾیس٘س وٕٞ ٝبٖعٛض وه ٝا٘سیكهٞٝهب ٞ ٚیدب٘هبت
iii
ٔٙفی ٔٛخت تضقیف ؾالٔتی ا٘ؿبٖ ٔیق٘ٛس ،فطآیٙسٞبیی ٔثجت ٕٞچ ٖٛأیسٔ ،تغیطی زض خٟت افعایف ؾالٔتی ا٘ؿبٖٞب ٔیثبقس .اؾهٙبیسض
اظ خّٕ ٝوؿب٘ی ثٛز ؤ ٝؿأِٝی أیس ضا ث ٝقىُ فّٕی ثطضؾی وطز ٘ ٚؾطی ٝأیس ضا ٔغطح وطز( Snyder, 2000ث٘ ٝمُ اظ پطچٓ ٕٞ ٚىبضاٖ،
.)1392
فٛأُ اختٕبفی ٘ؾیط خٙؿیت ،ؾطا٘ٝی ٞعیٞ ٚ ٝٙعیٞٝٙبی غیطذٛضاوی ذب٘ٛاض ،ؾغ تحهیالت ،ظیطٌط ٜٚالتهبزی -اختٕبفی  ٚثقس ذب٘ٛاض ثب
أیس ث ٝظ٘سٌی زض اضتجبط ٞؿتٙس .ثطآٚضزٞبی أیس ث ٝظ٘سٌی زض ٔٙبعك ٔرتّف قٟط تٟطاٖ٘ ،بثطاثطیٞبی ظیبزی ضا ثٚ ٝیػ ٜثیٗ ٔٙبعك ٔطفٚ ٝ
ٔحط٘ ْٚكبٖ ٔیزٞس و ٝثبیس ؾیبؾت ٌصاضاٖ تٛخ ٝثیكتطی ث٘ ٝبثطاثطیٞبی التهبزی-اختٕبفی  ٚتأثیط آٖ ثط ٘بثطاثطیٞبی ؾالٔت زاقتٝ
ثبقٙس(فطقت٘ ٝػاز ٕٞ ٚىبضاٖ .)1389 ،ثیٗ أیس ث ٝظ٘سٌی  ٚؾطؾرتی ضٚا٘كٙبؾی زا٘كدٛیبٖ ضاثغٝی ٔثجت ٔقٙبزاضی ٚخٛز زاضز .الظٔٝی
زاقتٗ قرهیتی ؾطؾرت ،زاقتٗ ؾالٔت ضٚاٖ اؾت  ٚوؿی اظ ؾالٔت ضٚاٖ ثطذٛضزاض ٘جبقس زض ٔٛاخ ٝثب ضٚیسازٞبی ٔ ٟٓظ٘سٌی زچبض
٘بأیسی  ٚافؿطزٌی ٔیٌطزز .ایٗ زٚالظْ ّٔ ٚع ْٚیىسیٍط٘س(حؿیٙی .)1388 ،أیس ث ٝظ٘سٌی ثب قبزی  ٚضضبیت اظ ظ٘سٌیٕٞ ،جؿتٍی ٔثجت ٚ
ٔقٙبزاض  ٚثب افؿطزٌی ٕٞجؿتٍی ٔٙفی ٔ ٚقٙبزاض زاضزٔ .قٙبزاضی ظ٘سٌی ثٌٝ٘ٛ ٝای غیطٔؿتمیٓ زض تقبُٔ ثب أیس ٔیتٛا٘س ؾجت افعایف قبزی ٚ
ضضبیت اظ ظ٘سٌی  ٚوبٞف افؿطزٌی ٌطزز(٘هیطی  ٚخٛوبضٔ .)1387 ،یبٖ أیس ث ٝظ٘سٌی زض ثیٗ ٌطٜٞٚبی ؾٙی ٔرتّف ٚ ٚضقیت تأ ُٞاضتجبط
ٔقٙبزاضی ٚخٛز زاضز .ا٘ساظٜٞبی أیس ثطای افطاز ؾبِٕٙس ( 54-65ؾبَ)  ٚثطای افطازی و ٝاظ  ٓٞعالق ٌطفت ٝثٛز٘س یب ثی ٜٛثٛز٘س پبییٗتط ثٛز.
ثیٗ أیس  ٚضضبیت اظ ظ٘سٌی ث ٝغیط اظ ٔقیبض ؾٗ ٘تبیح ٔكبثٝای ٚخٛز زاضز( .)Bailey & Snyder, 2007, 233زض ضاؾتبی تٛؾقٝ
ا٘ؿب٘ی ثبیس زض اؾتبٖٞبی ٔرتّف ،قبذمٞبی أیس ث ٝظ٘سٌی زض ثس ٚتِٛس  ٚؾبَٞبی ؾالٔت ثٚ ٝؾیّٔ ٝحممبٖ  ٚث ٝتفىیه اؾتبٖٞبی وكٛض
ثطآٚضز ٌطزز(غفبضیبٖ قیطاظی ٕٞ ٚىبضاٖ .)1383 ،قىُ ٚ1خس .1َٚثٙبثطایٗ ؾإاَ انّی تحمیك ایٌٗ ٝ٘ٛاؾت و ٝچٍ ٝ٘ٛضٚا٘كٙبؾی ٔحیظ
ٔؿى٘ٛی زض ایدبز أیسٚاضی  ٚافعایف أیس ث ٝظ٘سٌی ٘مف زاضز؟

تبیین سازوکارهای مجتمعهای مسکونی از دیدگاه روانشناسی محیط در راستای ارتقاء امید به زندگی ساکنان

قىُ  :1خٕـثٙسی پیكیٝٙی تحمیكٍ٘ ،بض٘سٜ
خسٔ :1 َٚقیبضٞبی ثطٌطفت ٝاظ پیكیٍ٘ ،ٝٙبض٘سٜ
محقق
فٛالزی تبالضی،
ٌّؿتب٘ی

سال

ؾٙدف ٔحیظ( ؾٙدف اثقبز فیعیىی  ٚفیٙهی ٔحهیظ ٔثهُ اضتفهبؿ ٘ ٚهٛض ،تٙهٛؿ  ٚتقهساز
ٔهٛٙفبت ٔٛخٛز زض یه فضب یب ٔىبٖٚ ،یػٌیٞبی ٔحُ ٔب٘ٙس قبز ٔ ٚغجٛؿ ثٛزٖ فضب ،خٛ
1394
اختٕبفی -خٙؽ ٔهبِ  -اظزحبْ -ؾبذتٕبٖ ٞبی پبیساض -ا٘ساظ ٜفضب -ضً٘ فضهب)ٔ-حهیظ
ا٘ؿبٖ:اختٕبفی -فطٍٙٞی -ضفتبض ا٘ؿبٖ
 1394تمٛیت اضتجبط ثیٗ فطز ٔ ٚحیظ

VittoriaGialiani,
Scopellitl

2009

Uzzell & Rathzel
Winkel et al
Moser
ٔغّجی

 2009فٛأُ ٔحیغی-فٛأُ اٍ٘یعقی -تغییط زازٖ تطخیحبت زض ؾیبؾت  ٚزا٘ف
 2009ضٚاثظ ٔیبٖ افطاز-ضٚاثظ اختٕبفی  ٚؾیبؾی-ض٘ٚس تِٛیس ٔ ٚهطف

ٔحیظ فیعیىی-التهبزی-اختٕبفی-فطٍٙٞی-تٛخ ٝث ٝا٘قغبف پصیطیٔ-ست ظٔهبٖ اثهطات
2009
ظیؿت ٔحیغی
 2004فٛأُ اختٕبفی-فٛأُ اختٕبفی ٛٞ -یت
 1380ازضان ٔحیغیٔ ،مط ضفتبضی ،فٛأُ وبِجسی٘ ،یبظٞبی ا٘ؿبٖ ،تٛا٘ف ٔحیغیٔ ،قٙبی ٔحیظ.

مطالعات محیطی هفت حصار

Gialiani & Scopelliti

2009
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نفبضی٘یب

1390

فٛأُ قرهی -فٛأُ اختٕبفی  -فٛأُ فیعیىهی  -فٛأهُ فطٍٙٞهی  -قهبذمٞهبی
اختٕبفی; ویفی (ٔیبٍ٘یٗ ؾغ ظیطثٙبی ٚاحسٞبی ٔؿهى٘ٛی -زٚأْ -ههبِ )ٔ ،بِىیهت-
٘ح ٜٛتهطف -أىب٘بت ظیطؾبذتی -ذسٔبت اؾبؾی ٚاحسٞبی ٔؿى٘ٛی
فضبی قرههی ،لّٕهط ٚا٘ؿهب٘ی ،قرههیت ٔحیغهی ،تهطاوٓ خٕقیهت  ٚخٕقیهت ،حهطیٓ
ذهٛنی
عطاحی زاذّی ،قبزی ،فضبی ؾجع  ٚفٙبنط عجیقی-فٙبنط عجیقی زض ٔحیظٚ -یػٌیٞهبی
ظیؿت ٔحیغی -زَثؿتٍی
قٙبذت فضبیی ،ازضان ٔحیظ ،حؽ ٔىبٖ ،فطآیٙسٞبی فبعفیٔ ،ىبٖ  ٚفطآیٙسٞبی ٛٞیهت
قرهیت ٔ ٚحیظظیؿت اضظیبثی ظیجهبیی قٙبؾهب٘ -ٝاضظیهبثی ویفیهت ٔحهیظ ،تٙؾیٕهبت ٚ
ضضبیتٕٙسیٍ٘ ،طـ ٔ ٚحیظ ظیؿت ٔحیغی ،اضظـ ٞبی ظیؿت ٔحیغی  -ضفتبض حطفهٝای
ٔحیغی -وٙتطَ ٔحیغی  ٚاؾتفبز ٜاظ فضب  ٚفبنّ ٝزض ٔسیطیت تقبُٔ اختٕبفی (ؾهطظٔیٗ،
حطیٓ ذهٛنی ،فضبی قرهی) -ؾبظٔب٘سٞی  ٚاؾتفبز ٜاظ فضب -ا٘تربة ٔىبٖ -پیبٔسٞبی
ضفتبضی  ٚؾالٔت فٛأُ اؾتطؼظای ٔحیغی -ضفتبض ٔمبثّ -ٝذٛال ظیؿت ٔحیغی  ٚتأثیط
ٔحیظ ظیؿت ؾبذت ٝقس ٜزض عجیقت ثط فّٕىطز ،ؾالٔت  ٚضفتبض
فٛأُ قرهی-فٛأُ اختٕبفی-فٛأُ ظیؿتٔحیغی

9
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Gifford

2012

ضٚا٘كٙبؾی ٔحیظ

ٞبزیبٖپٛض  ٚیبلٛتیظازٜ

1394

Gifford

مؼیارَا

متین فرزیدی ،رضا پرویزی ،مریم دانششکیب

أیس ث ٝظ٘سٌی

پٛضفجسَ ٕٞ ٚىبضاٖ
ٞبِیىی اٚغّ 2011 ،ٛث٘ ٝمُ اظ
عبٞطی ثبظذبٕ٘ٞ ٚ ٝىبضاٖ
ٌطٚؾٕٗ ،1972 ،ث٘ ٝمُ اظ عبٞطی ٚ
ٕٞىبضاٖ
ٔتمی

Griffin
ثٙبیی ٕٞ ٚىبضاٖ
فطقت٘ٝػاز ٕٞ ٚىبضاٖ
قبو٘ٝیب ٕٞ ٚىبضاٖ
غفبضیبٖ ٕٞ ٚىبضاٖ

1394
1394
1393

 2013فٛأُ ثیِٛٛغیىی ،فٛأُ اختٕبفی  ٚالتهبزی ،ضفتبضٞبی ثٟساقتی ،فٛأُ ضٚاٖقٙبذتی
 1392ثقس خؿٕی  -ثقس ضٚحی( -فقبِیت ثس٘ی وبضی -فقبِیت ثس٘ی -فقبِیت ثس٘ی اٚلبت)

ٔإِفٞٝبی ؾالٔت اختٕبفیٚ -ضقیت فطٍٙٞی ،اختٕبفی (خٙؿیت ،ؾهطا٘ٞ ٝعیٙه ، ٝؾهغ
1389
تحهیالت)  ،التهبزی  ٚثٟساقتی
ؾالٔت ضٚاٖ (فالئهٓ خؿهٕب٘ی٘ ،بضؾهبوٙف اختٕهبفی ،اضهغطاة ،افؿهطزٌی) -ؾهالٔت
1384
خؿٕی -ذٛز اضظقی -تفىط ٔثجت -ضٚاثظ اختٕبفی
 1383قبذمٞب :اختٕبفی -التهبزی -فطٍٙٞی -ثٟساقتی

مطالعات محیطی هفت حصار

ٞسف تحمیك ثطضؾی ضطٚضت  ٚحفؼ ٔإِفٞٝبی ضٚا٘كٙبؾی ٔحیظ زض ٔدتٕـٞبی ٔؿى٘ٛی ٘ ٚمف آٖ زض ثٟجٛز ثركی أیس  ٚؾالٔت ٚالقی ٚ
ع َٛفٕط افطاز ٔیثبقس .ایٗ پػٞٚف ث ٝز٘جبَ آٖ اؾت ؤ ٝقیبضٞبی ضٚا٘كٙبؾی ٔحیظ ضا زض فضبٞبی ؾى٘ٛتی زض ضاؾتبی ٔكهىالت قهٟطن
قٙبؾبیی وطز ٚ ٜاضتجبط آٖ ضا ثب أیس ث ٝظ٘سٌی ؾبوٙبٖ ثؿٙدس .زض ضاؾتبی زؾتیبثی ث ٝاٞساف تحمیك ،فطضیٞٝب  ٚظیطفطضیٞٝب ٔغطح  ٚآظٔٚ ٖٛ
تحّیُ ثط ضٚی آٟ٘ب نٛضت ٔیٌیطز .ثط اؾبؼ ٔغبِقبت نٛضت ٌطفت ٝفطضیٝی انّی تحمیك زض ضاؾتبی پبؾدٌٛیی ث ٝؾٛاَ انّی ایهٗ ٌ٘ٛهٝ
ثیبٖ ٔیقٛز و ٝتٛخ ٝثٔ ٝقیبضٞبی ضٚا٘كٙبؾی ٔحیظ زض اضتمبء أیس ث ٝظ٘سٌی افطاز ٔإثط ٔیثبقس .ؾبیط فطضیبت پػٞٚف ٘یع ثسیٗ تطتیت ثیهبٖ
ٔیق٘ٛس و -1 :ٝفٛأُ ٔإثط ثط حطوت ٔ ٚىث زض ٔحیظ ؾجت اضتمبء ؾغ أیس ث ٝظ٘سٌی افطاز ٔیق٘ٛسٔ -2 .یعاٖ اؾتطؼ افطاز زض أیهس ثهٝ
ظ٘سٌی افطاز ٘مف زاض٘س٘ -3 .كب٘ٞٝب زض ٔحیظ ثط أیس افطاز ث ٝظ٘سٌی اثطٌصاض ٔیثبقٙس .قىُ3 ٚ 2
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قىُ :2خٕـثٙسی فطضیبت ٔ ٚتغیطٞبی ٔؿتمُ ٚ ٚاثؿتٍ٘ ،ٝبض٘س ٜقىُ :3ض٘ٚس زؾتیبثی اظ ٔفبٞیٓ ٔتغیط ٔؿتمُ ثٚ ٝاثؿتٝ

مباوی وظری

ضٚا٘كٙبؾی ٔحیغی ظیط ٔدٕٛف ٝای اظ فّ ْٛضفتبضی اؾت .فّه ْٛضفتهبضی فهال ٜٚثهط ضٚا٘كٙبؾهی قهبُٔ زا٘هفٞهبیی چه ٖٛا٘ؿهبٖقٙبؾهی،
خبٔقٝقٙبؾی  ٚحتی فّ ْٛؾیبؾی  ٚالتهبزی اؾت(ٔغّجی" .)55 ،1380 ،ضٚا٘كٙبؾی ٔحیظ" ضا ٔهیتهٛاٖ ،ضٚا٘كٙبؾهی «ا٘ؿهبٖ» ٔ« ٚحهیظ»
پیطأ٘ٛف زا٘ؿت .ثطذی ٔقتمس٘س و ٝضٚا٘كٙبؾی ٔحیغی :قبذ ٝای اظ ضٚا٘كٙبؾی اؾت و ٝثٔ ٝغبِق ٚ ٝتحّیُ تقهبٔالت  ٚتمهبثالت تدهبضة ٚ
وٙف ٞبی ا٘ؿبٖ ثب خٙجٞٝبی ٔرتّهف ٔحهیظ اختٕهبفی -فیعیىهی تٛخه ٝزاضز( Canterand Carik, 1981ثه٘ ٝمهُ اظ خّیّهی.)29 ،1389 ،
ضٚا٘كٙبؾی ٔحیظ ،پتب٘ؿیُ ثؿیبض ثبالیی ثطای وٕه ث ٝثكطیت زاضز .زض حبِیو ٝأطٚظ ٜتقبُٔ ثیٗ ا٘ؿهبٖ ٔ ٚحهیظ وهٓإٞیهت اؾهتٔ ،هسَ
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اؾتمالَ ،اضتجبعبت لٛی  ٚؾبِٓ  ،ثٟجٛز ثٟعیؿتی ضٚاٖقهٙبذتی ،قهبذم ٞهبی ثٟساقهتی
زضٔب٘ی.
ٞعیٞٝٙبی ثٟساقتی -قبذم تِٛیس غهصا٘ -هطخ ثهی ؾهٛازی -قهبذم خهطْ  ٚخٙبیهت ٚ
قٟط٘كیٙی
اختٕبفی  -التهبزیٔ -حیغی٘( :طخ ثی ؾٛازی -زؾتطؾی ثه ٝغهصا -ؾهطا٘ٞ ٝعیٙهٞٝهبی
ثٟساقتی٘ -طخ قٟط٘كیٙی -تِٛیس زی اوؿیس وطثٗ)
فٛأُ ٔإثط ثط ؾالٔت :اختٕبفی -التهبزی -قطایظ ظ٘سٌی -ثٟساقتی

تبیین سازوکارهای مجتمعهای مسکونی از دیدگاه روانشناسی محیط در راستای ارتقاء امید به زندگی ساکنان
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قرهی ٔقم َٛثٝفٛٙاٖ چكٓا٘ساظ اضائٔ ٝیقٛزٔ .طزْ زض تالـ ثطای وكف فطنتٞبیی ٞؿتٙس و ٝپبیٝی ٚالقی ثطای أیس ٚخهٛز زاضزٔ .هطزْ
ٔحیظٞبیی و٘ ٝیبظٞبی اعالفبتی آٖٞب ضا پكتیجب٘ی ٔیوٙس ،اظ ٘ؾطقبٖ ٔقمٔ َٛیثبقس( RPM, Kaplan & Kaplan, 2005ث٘ ٝمُ اظ Kaplan
 .)& Kaplan, 2009, 330زض حمیمت ضٚا٘كٙبؾی ٔحیغی ٔدٕٛفٝای اظ لٛا٘یٙی اؾت و ٝث ٝوٙف ٔیبٖ افطازٔ ،حیظ ٔهٛٙؿ ٔ ٚحیظ عجیقی
ٔیپطزاظز .ث ٝزیٍط ؾرٗ ،ضٚا٘كٙبؾی ٔحیغی ،تأثیط ٔحیظ ثط تدطثٞٝبی ا٘ؿبٖ ،ضفتبضٞب  ٚؾالٔتی آٞ ٚ ٚچٙیٗ ،تأثیط افطاز ثط ٔحیظ عجیقهی
ضا ثطضؾی ٔیوٙس وٍٕٞ ٝی ایٗ ٔٛاضز ،فٛأُ ٔإثط ثط ضفتبض ٔحیغی  ٚضاٜٞبیی ثطای تكهٛیك ضفتبضٞهبی زٚؾهتب٘ ٝثهط ٔحهیظا٘هس .ضٚا٘كٙبؾهی
ٔحیغی ،ضقتٝای ٔٙكقت اظ ضٚا٘كٙبؾی اؾت و ٝاظ اٚاذط ز 1960 ٝٞث ٝضؾٕیت قٙبذت ٝقس  ٚاظ ایٗ ض ،ٚضقتٝای ثه٘ ٝؿهجت خسیهس ،زض حهٛظٜ
ضٚا٘كٙبؾی ث ٝقٕبض ٔی آیس .پُ )2006( ivفمیس ٜزاضز وّٞ ٝپبن ٘رؿتیٗ پػٞٚكٍطی اؾت و ٝضٚا٘كٙبؾی ٔحیغی ضا زض ٘یٕٝی ٘رؿت لهطٖ
ثیؿتٓ ٔقطفی ٕ٘ٛزّٞ .پبن )1911( vتأثیط ٔحطنٞبی ٔرتّف ٔحیغیٕٞ ،ب٘ٙس ضً٘ ،قىُ  ٚزیٍط اخعای ٔحیظ عجیقهی ،ضا ثهط فقبِیهتٞهبی
ا٘ؿب٘ی ٔغبِق ٝوطزٜاؾت (اقتً ٕٞ ٚىبضاٖ .)1 ،1396 ،ث ٝعٛض ؾٙتی تأویس زض ضٚا ٘كٙبؾی ٔحیغهی ثهط ایهٗ ثهٛز ٜاؾهت وه ٝچٍ٘ٛه ٝضفتهبض،
احؿبؾبت  ٚحؽ تٙسضؾتی ا٘ؿبٖ تحت تأثیط ٔحیظ فیعیىی لطاض ٔیٌیطز(ٔها٘سضٔ .)2 ،1395 ،ٚحیظ ث ٝفٛٙاٖ ؾّؿّٔٝطاتجی تقطیف ٔیقٛز وٝ
زض آٖ فطزٔ ،طوع آٖ ٔحؿٛة قس ٚ ٜتٛؾظ ٔحیظ ضفتبضیٔ ،حیظ ازضاویٔ ،حیظ فّٕی ٔ ٚحیظ خغطافیبیی احبع ٝقهس ٜاؾهت( Sonnefeld,
 1977ث٘ ٝمُ اظ خّیّی .)29 ،1389 ،ؾٔ ٝإِفٝی ٔدعا اظ ٔحیظ ایٌٗ ٝ٘ٛثیبٖ ٔیقٛزٔ :حیظ پسیسٜای ،قرههی ٔ ٚفٟهٔٛیٔ .حهیظ ٔفٟهٔٛی
قبُٔ  )1فط ًٙٞفطزی  ٚذٛز فط )2 ،ًٙٞعجم ٝاختٕبفی فطزٔ )3 ،طحّٝای اظ ظ٘سٌی و ٝفطز زض آٖ لطاض زاضزٔ .حیظ قرههی زضثطزاض٘هس)1 ٜ
تهٛضات فطزی اظ خٟبٖ ٔب٘ٙس تهٛضات شٙٞی اظ ٔحیظ پسیس ٜای اؾتٔ .حیظ پسیسٜای  ٓٞقبُٔ چیعٞبی ثیخهبٖ  ٚخب٘هساضٔ .حهیظ تدطثهی
ٔدٕٛفٝای اظ ثبٚضٞبٍ٘ ،طـٞب ،اضظـٞب ،قرهیت  ٚثطتطیٞبیی و ٝازضان فطز اظ ٔحیظ پسیسٜای ضا تحت تأثیط لطاض ٔیزٞس( Kirk, 1977ثٝ
٘مُ اظ خّیّیٔ .)29 ،1389 ،ؿئّٝی ثٙیبزیٗ ،زضن ٘مف ٔحیظ ؾبذت ٝقس ٜزض ظ٘سٌی ٔهطزْ ،فٟهٓ چیؿهتی ٔقٙهبی «ٔحهیظ» اؾهت« .فضهبی
اعطاف» انّی تطیٗ ٔقیبض تقبضیف ٔحیظ اؾت .ثٙبثطایٗ ٞط تقطیف ،تٛنیف ،یب تجییٗ ٔبٞیت وبضوطز ٔحیظ ثبیس ثبتٛخه ٝثه ٝچیهعی زض فضهبی
اعطاف ثبقس(ِ .)85 ،1395 ،ًٙوٛضت وبفىب )1935( viثیٗ ٔحیظ خغطافیبییٔ ٚ viiحیظ ضفتبضی viiiتٕبیع لبئُ قس ٜاؾتٔ .حهیظ خغطافیهبیی ثهٝ
ٔحیظ فیٙی ٚ ٚالقیتٞبی اعطاف ا٘ؿبٖ ٌفتٔ ٝیقٛز؛ ٔحیظ ضفتبضی تهٛیط قٙبذتی ٔحیظ فیٙی اؾت و ٝاؾبؼ ضفتهبض ضا قهىُ ٔهی زٞهس.
افطاز زیٍطی ثبٚاغٜٞبیی زیٍط ٕٞیٗ تٕبیع ضا لبئُ قسٜا٘س .ثطای ٔثبَ وطنٔ ixحیظ ضا ث ٝپسیسٜایٚ( xاغِ ٜهٛیٗ ٚ )xiقرههی xiiتمؿهیٓ وهطزٜ
اؾتٔ .حیظ قرهی زض ایٗ تمؿیٓثٙسی قبُٔ تهبٚیط فطزی خٟبٖ (ٚیػٌی ٞبی ضفتبضی)  ٚثبٚضٞب ٍ٘ ٚطـٞبی ٔطثٛط ثه ٝآٖ (ٚیػٌهیٞهبی
تدطثی) اؾت .زاٌالؼ پٛضتیٛؼٔ« ،)1977( xiiiحیظٞبی ٔفٟٔٛی» ضا ثٔ ٝفبٞیٓ ٔحیظٞبی پسیس ٜای  ٚقرهی اضبف ٝوهطز .أ ٚهی٘ٛیؿهس:
ثبٚضٞبٍ٘ ،طـٞب ،تطخیحبت  ٚزیٍط خٙجٞٝبی قرهیتیٚ ،یػ ٜافطاز اؾتِٚ ،ی زض فیٗ حبَ ایٗ ٚیػٌیٞب اظ تدطثیبت فطز ثٝفٙهٛاٖ فضهٛی اظ
یه ذب٘ٛاز ،ٜلٔٛیت ،عجمٝی اختٕبفی ٌ ٚطٜٞٚبی فطٍٙٞی ّٔ ٚی ثب قیٜٛی ظ٘سٌی ذبل تأثیط ٔیٌیط٘س(ِ .)87 ،1395 ،ًٙتٛا٘فٞهبی اقهیبء
ٔبزی آٖ زؾت ٝاظ ذهٛنیبت وبِجسی اؾت ؤ ٝیتٛا٘س ثٌٝ٘ٛ ٝی ذبنی ثٚ ٝؾیّ ٝحیٛاٖ  ٚیب ا٘ؿبٖ ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض ٌیطز .ؾهغٛح ٔرتّهف
ٔحیظ تأٔیٗوٙٙس ٜضفتبضٞبی ٔرتّف ثطای ٔٛخٛز ظ٘س( ٜا٘ؿبٖ  ٚحیٛاٖ) اؾت (ٔغّجی .)62 ،1380 ،ضٚاثظ ٔتمبثهُ ثهیٗ ٔحهیظ ظیؿهت  ٚفهطز ٚ
ٌطٜٞٚب ،فطًٞٙٞب  ٚظٔیٞٝٙبی اختٕبفی زض ضٚا٘كٙبؾی اختٕبفی و ٝظیطٔدٕٛفٝی ضٚا٘كٙبؾی ٔحیغی اؾت ٚخٛز زاضزٞ .ط ضاثغٝای زض اضتجبط
ثب چیعی یب فطزی اؾت .ایٗ ثركی اظ یه ٔثّث اؾت و ٝاظ افطازٌ ،طٞ ٜٚب ،ظٔیٞ ٝٙبی اختٕبفی  ٚاقهیبء تكهىیُ قهسGunther, 2009, (ٜ
٘ .)360ؾطیٞٝبی ثط٘ٚؿٛیهٌ ،xivیجؿ ٚ xvٖٛثطِیٞ ،xviطیه فٛأّی اظ زضن ٔحیغی ضا ثیبٖ وطز٘س  ٚزاضای ٘ؾطیٞٝبی ضٚا٘كٙبؾی ثٛز٘س اظ
خّٕ :ٝتأویس ثط ذٛال ٔحطنٞب ،آٖٞب تحمیمبت لبثُ تٛخٟی ضا زض ظٔیٝٙی ٔبٞیت ازضان ٔحیظ ا٘دبْ زاز٘س و ٝزض حٛظٞ ٜهبی فّٕهی ثط٘بٔهٝ
ضیعی قٟط ،ثط٘بٔ ٝضیعی پبضن ٔ ٚقٕبضی ٌؿتطـ یبفت ٝاؾت ( .)Gifford, 2012, 55اضتجبط ثیٗ ا٘ؿبٖ ٔ ٚحیظ فطآیٙسی اؾت و ٝزض خطیبٖ
آٖ ا٘ؿبٖ ٔ ٚحیظ ث ٝیىسیٍط ٔتهُ قس ٚ ٜأىبٖ ٔجبزِ ٝاعالفبت فطأ ٓٞیآیس(پبوعاز  ٚثعضي .)49 ،1328 ،ثركی اظ ضٚا٘كٙبؾی ٔحیظ اؾهت.
ٙٞطی ٔٛضی ٚ xviiوطت ِٛیٗ ،xviiiقرهیت ٔٛضی ٔ ٚفبٞیٓ آِفب ثتب ضا ٔقطفی وطز٘س .زض ایٗ ظٔی٘ ٝٙؾطیٝی ٔیساٖ ِٛیٗ ثیبٖ ٔهیقهٛز :لهسضت
ٚالقی  ٚزضن قس ٜاظ ٔحیظ ظیؿت ثطای تأثیط ثط ضفب ٜفطز ،تحمیمبت زاذّی  ٚذبضخی (حؿبةٞبی شٙٞی  ٚفیٙی اظ آغبظ  ٚتىٕیهُ یهه تهٛاِی
xx
ضفتبض) ( .)Gifford, 2012, 56خس .3َٚأیس یقٙی ا٘تؾبض ٔثجت ثطای زؾتیبثی ثٞ ٝسفٞب و ٝزاضای  3ثقس وٕه ٞسفٌ ،هصضٌب ٚ xixٜفبٔهُ
ٔی ثبقس ( Snyder, 2000, 13ث٘ ٝمُ اظ پطچٓ ٕٞ ٚىبضاٖ .)6 ،1392 ،ضاثیٙؿٔ xxiٖٛقتمس اؾت أیس اظ پبیٞٝبی انِٛی تهٛاظٖ  ٚلهسضت ضٚا٘هی
اؾت ؤ ٝكرموٙٙس ٜزؾتبٚضزٞبی ظ٘سٌی اؾت .ث ٝفمیس ٜاؾتبؼ xxiiأیس زاضای زٔ ٚإِفٝی قٙبذتی  ٚفبعفی اؾتٔ .إِفٝی فبعفی ،پهیف
ثیٙیوٙٙس ٜضٚیسازٞبی ٔثجت زض آیٙس ٚ ٜافعایف ؾالٔت ضٚاٖ ٔیثبقس(قبو٘ ٝیب ٕٞ ٚىبضاٖ .)29 ،1394 ،اؾٙبیسضٕٞ ٚ xxiiiىبضا٘ف ( )1991أیهس ضا
ٔدٕٛفٝای قٙبذتی ٔیزا٘ٙس ؤ ٝجتٙی ثط احؿبؼ ٔٛفمیت ٘بقی اظٔٙبثـ ٌ٘ٛبٌ( ٖٛتهٕیٓٞبی ٞسفساض ٔ ٚؿیطٞب قیٜٞٛبی ا٘تربة قس ٜثهطای

متین فرزیدی ،رضا پرویزی ،مریم دانششکیب

٘یُ ث ٝاٞساف) اؾت .أیس یب تفىط ٞسفساض ث ٝز ٚزؾتٔ ٝؿیطٞبی ٔتفىط ٙٔ ٚبثـ ٔتفىط تمؿیٓ ٔیقٛزٔ( .ؿیطٞبی ٔتفىط) ا٘قىبؼوٙٙس ٜؽطفیت
فطز ثطای تِٛیس وب٘بَٞبی قٙبذتی خٟت ضؾیسٖ ث ٝاٞسافف اؾتٙٔ( .بثـ ٔتفىط)  ٓٞفجبضتٙس اظ افىبضی و ٝافطاز زضثبض ٜتٛا٘هبییٞهب  ٚلبثّیهت-
ٞبیكبٖ ثطای فجٛض اظ ٔؿیطٞبی ثطٌعیس ٜتقطیف وطزٜا٘س تب ث ٝاٞسافكبٖ ثطؾٙس( Snyder et al, 2000ث٘ ٝمُ اظ ٘هیطی  ٚخٛوهبض.)161 ،1387 ،
أیس تأثیط ٔقٙبزاضی زض اضظیبثی ثب٘ٛیٔ ٚ ٝمبثّ ٝثب آٖ زاضز.)Chang & Desimone, 2001, 117( .

قىُ :4تحّیُ أیس ()Cahng & Desimone, 2001, 121

ضٚاثظ ثیٗ أیس  ٚضفتبضٞبی ٔمبثّٝای ثطای افطاز ثب فطًٞٙٞبی ٔرتّف ٔتفبٚت اؾت ٘ ٚتبیح ٘كبٖ ٔیزٞس اضظیبثی ٔ ٚمبثّٞ ٟٓٔ ٝؿتٙس أب زض
پیفثیٙی تقسیُ وبفی ٘یؿتٙس .)Chang & Desimone, 2001, 128( .افعایف أیس ث ٝظ٘سٌی زض اضتجبط ثب اتربش یىی اظ اؾتطاتػیٞبی
ثٟساقتی ٘ؿجت ث ٝزیٍطاٖ ٔطثٛط اؾت(.)Naimark, 2017, 471

ريش تحقیق

مطالعات محیطی هفت حصار

مؼرفی ومًوٍی مًرد مطالؼٍ

قٟطن ٔؿى٘ٛی ا٘سیكٚ ٝالـ زض قٟط ضقت اؾتبٖ ٌیالٖ ،ثبالتط اظ پُ قٟسای ٌٕٙبْ ٚالـ زض ثّٛاض افتربضی ٔیثبقسٛٔ .لقیت ٔىب٘ی زض تهبٚیط
ظیط ٔكرم ٌطزیس ٜاؾت.
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تهٛیط :1خبٕ٘بیی فضبٞب زض قٟطن ا٘سیكٙٔ ،ٝجـٍ٘ :بض٘سٌبٖ

تجسیٍ ي تحلیل دادٌَای تحقیق

تدعی ٚ ٝتحّیُ آٔبضی قبُٔ زؾت ٝثٙسی  ٚتّریم  ٚتٛنیف  ٚتحّیُ اعالفبت ٌطزآٚضی قس ٜاؾهت وه ٝثهب ثىهبضٌیطی تىٙیههٞهبی آٔهبض
تٛنیفی  ٚاؾتٙجبعی ا٘دبْ ٔیٌیطز .ضٚـٞبی آٔبض تٛنیفی ثطای تقییٗ  ٚثیبٖ ٚیػٌیٞبی قٛاٞس پػٞٚف ثىبض ثطزٔ ٜیق٘ٛس و ٝزض ثركی اظ
آٖ قبذمٞبی ٔتغیطٞبی پػٞٚف زض ٕ٘ ٝ٘ٛآٔبضی ٔحبؾج ٚ ٝتحّیُ ٔیٌطز٘س .زض ثرف تٛنیفی ثٚ ٝیػٌی ٕ٘ ٝ٘ٛآٔبضی  ٚثیبٖ ٔكرهٞٝبی
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ضٚـ تحمیك زض ایٗ ٔمبِ ٝتٛنیفی -تحّیّی ٔیثبقسٕٝ٘ٛ٘ .ی آٔبضی ثط اؾبؼ خٕقیت قٟط ضقت ٘ 386فط ٔحبؾج ٝقس  ٚث ٝزِیُ فسْ
ثبظٌكت  420پطؾكٙبٔ ٝتٛظیـ ٌطزیس و ٝزض ٟ٘بیت  390پطؾكٙبٔ ٝنحی ثٛز  ٚاظ عطیك ٛٔ smart pls ٚ spssضز تحّیُ لطاض ٌطفتٙس.

تبیین سازوکارهای مجتمعهای مسکونی از دیدگاه روانشناسی محیط در راستای ارتقاء امید به زندگی ساکنان

تٛنیفی ٔتغیطٞبی پػٞٚف پطزاذت ٝقس ٚ ٜزض ثرف اؾتٙجبعی ثب ثىبضٌیطی ٔسَ ٔقهبزالت ؾهبذتبضی(تحّیُ ٔؿهیط اظ عطیهك ضٌطؾهی )ٖٛثهٝ
ثطضؾی ٔؿیطٞبی ٔكرم قسٔ ٜغبثك ثب ٔسَ ٔفٟٔٛی پطزاذت ٝقس ٜاؾت .لبثُ شوط اؾت و ٝاظ ٘ؿهر SPSS 19 ٝثهطای آٔهبض تٛنهیفی ٚ
٘ؿر٘ 2 ٝطْ افعاض اؾٕبضت  PLSثطای آٔبض اؾتٙجبعی تحمیك اؾتفبزٌ ٜطزیس.

بررسی تًصیفی يیصگیَای جمؼیت ضىاختی

ٔغبثك تهٛیط ظیط اوثطیت افضبی ٕ٘ ٝ٘ٛضا ٔطزاٖ تكىیُ زازٜا٘س .ثِ ٝحبػ ؾٙی اوثطیت پبؾد زٙٞسٌبٖ زض ضز ٜؾٙی ثهیٗ  40-31ؾهبَ لهطاض
زاقتٙس .ثِ ٝحبػ تحهیالت ِ %55یؿب٘ؽ ثٛز ٜا٘س و ٝثبالتطیٗ زضنس  ٚفطاٚا٘ی ضا زض ثیٗ ضزٜٞبی تحهیّی زاقت ٝا٘س  ٚزٔٚهیٗ ضز ٜتحههیّی
پط خٕقیت وبضقٙبؾی اضقس ثٛز ٜا٘س .ثٙبثطایٗ اوثطیت افضبی ٕ٘ ٝ٘ٛأبضی تحمیك ،زاضای تحهیالت زا٘كٍبٞی ٞؿهتٙس .ثهِ ٝحهبػ قهغّی ٘یهع
اوثطیت پبؾد زٙٞسٌبٖ قغُ آظاز زاقتٙس.

قىُٕٛ٘ :5زاضٞبی ٔكرهبت پطوٙٙسٌبٖ پطؾكٙبٔٙٔ ،ٝجـٍ٘ :بض٘سٌبٖ

بررسی تًصیفی متغیرَای تحقیق

خس :2 َٚآٔبضٜٞبی تٛنیفی ٔتغیطٞبی تحمیك
Kurtosis
.247

-.450

.124

-.228

.81953

3.2391

390

.247

-.534

.124

.022

.83694

3.1481

390

.247

-.483

.124

-.253

.81946

3.2048

390

.247

-.569

.124

-.064

.71601

3.3837

390

أیس ث ٝظ٘سٌی

390

)Valid N (listwise

تحلیل استىباطی یافتٍَا

وٙتطَ اؾتطؼ

٘كب٘ٞٝب زض ٔحیظ

)1آزمووًن َمبسووت ی :خ هس َٚظیههط ضههطایت ٕٞجؿههتٍی پیطؾهه ٖٛثههطای ثطضؾههی ضاثغههٔ ٝیههبٖ اثقههبز ٔؿههتمُ ٚ ٚاثؿههت ٝتحمیههك ضا ثههٝ
نٛضت ز ٚثه ٝز٘ ٚكهبٖ ٔهیزٞهس .ضهطیت ٔثجهت ٘كهبٖزٙٞهس ٜضاثغه ٝی ٔثجهت ٔ ٚؿهتمیٓ  ٚضهطیت ٔٙفهی ٘كهبٖ زٙٞهس ٜضاثغهٙٔ ٝفهی ٚ
ٔقىٛؼ ثیٗ زٔ ٚتغیط ٔیثبقس.
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Std. Error

Statistic

Std. Error

Statistic

Statistic

Statistic

Statistic
حطوت ٔ ٚىث زض ٔحیظ
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Skewness

Descriptive Statistics
Std. Deviation

Mean

N

مطالعات محیطی هفت حصار

زض ایٗ پػٞٚف یه ٔتغیهط ٔؿتمُ(ضٚا٘كٙبؾهی ٔحهیظ) ثهب ؾهٔ ٝقیبض(حطوهت ٔ ٚىهث زض ٔحهیظ ،اؾهتطؼ افهطاز٘ ،كهب٘ٞ ٝهب زض ٔحهیظ) ٚ
یه ٔتغیط ٚاثؿت(ٝأیس ثه ٝظ٘هسٌی) ا٘ترهبة قهس ٜاؾهت وه ٝثهط اؾهبؼ یهه ٔهسَ ٔهٛضز ثطضؾهی لهطاض ٌیط٘هس .ثهطای تٛنهیف ٔتغیطٞهبی
پههػٞٚف اظ قههبذمٞههبی ٔطوههعی  ٚپطاوٙههسٌی اؾههتفبز ٜقههس ٜاؾههت .خههس .2َٚتٛنههیف ٔتغیطٞههبی تحمیههك ٘كههبٖ ٔههیزٞههس وههٍٕٞ ٝههی
قههبذمٞههب زاضای ٔیههبٍ٘یٗ ٘عزیههه ثههٔ ٝمههساض ٔتٛؾههظ (فههسز ٚؾههظ عیههف ِیىههطت پههٙح ٌعیٙهه ٝایٔ )3 :ههیثبقههٙس  ٚاظ زیههس افههطاز
قطوتوٙٙهس ٜزض ایهٗ تحمیهك ٕٞهٔ ٝقیبضٞهب زض ٚضهقیت تبثیطٌهصاضی ثهط ٔتغیهط ٚاثؿهت ٝأیهس ثه ٝظ٘هسٌی لهطاض زاض٘هس .لهسضٔغّك ضهطایت
چٍِٛی  ٚوكیسٌی ٕٞبٖ عٛض وهٔ ٝكهرم اؾهت ثهطای ٔتغیطٞهبی تحمیهك ذهبضج اظ ثهبظٔ )-1 ٚ 1( ٜهیثبقهس ،وه ٝثیهبٍ٘ط فهسْ ا٘حهطاف
تٛظیـ ٙٔ ٚحٙی ٔتغیط زض ٔمبیؿ ٝثب یه تٛظیـ ٘طٔبَ اؾت.

متین فرزیدی ،رضا پرویزی ،مریم دانششکیب

خسٕٞ :3 َٚجؿتٍی ثیٗ اثقبز ٔتغیط ٔؿتمُ ٚ ٚاثؿت ٝتحمیك
y
**.794
.000
390
**.891
.000
390
**.826
.000
390
1
390

x2
x3
Pearson Correlation
**.730
**.933
)Sig. (2-tailed
.000
.000
N
390
390
390
Pearson Correlation
**.730
1
**.806
)Sig. (2-tailed
.000
.000
N
390
390
390
**
**
Pearson Correlation
.933
.806
1
)Sig. (2-tailed
.000
.000
N
390
390
390
**
**
Pearson Correlation
.826
.891
**. 794
)Sig. (2-tailed
.000
.000
.000
N
390
390
390
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

حطوت ٔ ٚىث زض ٔحیظ
)(X1
وٙتطَ اؾتطؼ
)(X2
٘كب٘ٞ ٝب ز ض ٔحیظ
)(X3
أیس ث ٝظ٘سٌی
)(y

مطالعات محیطی هفت حصار

ٕٞبٖعٛض و ٝثط عجك ضطایت ٕٞجؿتٍی ٔكرم اؾتٔ ،تغیطٞبی تحمیك زض ؾغ اعٕیٙبٖ  99زضنس ،ث ٝعٛض ٔثجتی ثب  ٓٞزض اضتجبط ٞؿتٙس.
ث ٝعٛضیى ٝوٙتطَ اؾتطؼ افطاز ثیكتطیٗ اضتجبط ضا ثب أیس ث ٝظ٘سٌی ؾبوٙیٗ ٔحُ زاضز.
 )2برازش مدل :لجُ اظ ٚاضز قسٖ ثٔ ٝطحّ ٝآظٔ ٖٛفطضیبت تحمیك ،اعٕیٙبٖ یبفتٗ اظ نحت  ٚثطاظـ ٔسَٞبی ا٘ساظٌٜیطی ضطٚضی ٔهی-
ثبقس .ثطاظـ ٔسَ ا٘ساظٌٜیطی قبُٔ ثطضؾی پبیبیی  ٚضٚایی ؾبظٜٞبی تحمیك اؾت .تحّیُٞبی الظْ زض ز ٚثرف  )1پبیهبیی قهبذم (ضهطیت
ثبضٞبی فبّٔی ،آِفبی وط٘ٚجبخ  ٚپبیبیی تطویجی) )2 ،ضٚایی ٍٕٞطا (ضطایت ٔیبٍ٘یٗ ٚاضیب٘ؽ اؾترطاج قس ٜؾبظٜٞب).
 )1-2اػتبار َم را ي سازگاری دريویٔ :xxivتٛؾظ ٚاضیب٘ؽ اؾترطاج قس ،xxvٜث ٝثطضؾی ٔیعاٖ ٕٞجؿهتٍی ٞهط ؾهبظ ٜثهب ؾهَٞ ٛهبی
(قبذمٞبی) ذٛز ٔیپطزاظز  ٚثطای ؾٙدف ضٚایی ٍٕٞطا اؾتفبزٔ ٜیقٛز و٘ ٝكبٖزٙٞسٔ ٜیبٍ٘یٗ ٚاضیب٘ؽ ث ٝاقتطان ٌصاقت ٝثیٗ ٞط ؾهبظ،ٜ
ثب قبذمٞبی ذٛز اؾت  ٚایٗ ٔتٛؾظ ٚاضیب٘ؽ اؾترطاخی ثبیؿتی ثبالتط اظ  0/4ثبقس تب افتجبض ٍٕٞطا تبییس قٛز .پبیبیی ٔطوت  ٓٞثبیؿتی 0/7
یب ثبالتط ثبقس و٘ ٝكبٖ اظ وبفی ثٛزٖ ؾبظٌبضی زض٘ٚی ٔی ثبقس.
خس :4َٚقبذمٞبی افتجبض ٍٕٞطا ،ؾبظٌبضی زض٘ٚی  ٚثطاظـ ٔسَ
ٔقیبضٞب

شماره بیستوهشتم /سال هفتم /تابستان1398

حطوت ٔ ٚىث زض ٔحیظ
وٙتطَ اؾتطؼ
٘كب٘ٞٝب زض ٔحیظ

أیس ث ٝظ٘سٌی

AVE

آِفبی وط٘ٚجبخ

CR

R2

0/54
0/55

0/88
0/87

0/90
0/90

-

0/43

0/86

0/88

0/92

0/51

0/84

0/87

AVE
0/712

R2
0/95

GOF
0/681

ثب وٕه قبذم ٔیبٍ٘یٗ ٚاضیب٘ؽ اؾترطاج قسٔ ٜكرم قس و ٝتٕبْ ؾبظٜٞبی ٔٛضز ٔغبِق ٝزاضای ٔیبٍ٘یٗ ٚاضیب٘ؽ اؾترطاج قس ٜثهبالتط اظ
ٞ 0/4ؿتٙس .قبذم پبیبیی تطویجی(ؾبظٌبضی زض٘ٚی) خٟت ثطضؾی پبیبیی پطؾكٙبٔ ٝاؾتفبز ٜقس  ٚتٕبٔی ایٗ ضطایت ثبالتط اظ ٔ 0/7یثبقهٙس ٚ
٘كبٖ اظ پبیب ثٛزٖ اثعاض ا٘ساظٌ ٜیطی ٔیثبقٙس.
 )2-2ضاخص ویکًیی برازش مدل(  :)GOFایٗ قبذم ؾبظـ ثیٗ ویفیت ٔسَ ؾبذتبضی ٔ ٚسَ ا٘ساظٌٜیطی قس ٜضا ٘كبٖ ٔیزٞس
 ٚثطاثط اؾت ثب:

AVE  R2


GOF

و ٝزض آٖ ٔ R 2 ٚ AVEیبٍ٘یٗ ٔ R2 ٚ AVEیثبقس .ثبال ثٛزٖ قبذم ٔمهساض  GOFاظ  0/4ثهطاظـ ٔهسَ ضا ٘كهبٖ ٔهیزٞهسٔ .مهساض
قبذم ثطاظـ ثطاثط  0/68قس ٜاؾت  ٚاظ ٔمساض  0/4ثعضي تط قس ٜاؾت ٘ ٚكبٖ اظ ثطاظـ ٔٙبؾت ٔسَ زاضز .ث ٝثیهبٖ ؾهبزٜتهط زازٜٞهبی ایهٗ
پػٞٚف ثب ؾبذتبض فبّٔی  ٚظیطثٙبی ٘ؾطی تحمیك ثطاظـ ٔٙبؾجی زاضز  ٚایٗ ثیبٍ٘ط ٕٞؿ ٛثٛزٖ ؾإاالت ثب ؾبظٜٞبی ٘ؾطی اؾت.
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Correlations
x1
1

تبیین سازوکارهای مجتمعهای مسکونی از دیدگاه روانشناسی محیط در راستای ارتقاء امید به زندگی ساکنان

 )3مدل ساختاری (تحلیل مسیر ي پاسخ بٍ فرضیٍ َای تحقیق) :زض ایٗ لؿٕت اظ عطیك ثطضؾی ٔسَ ؾبذتبضی یب زض٘ٚی تحمیك
ث ٝثطضؾی فطضیبت تحمیك ٔیپطزاظیٓ .ثسیٗ نٛضت و ٝتٛؾظ تحّیُ ٔؿیط ثیٗ ٔتغیطٞبی تحمیك ،تبثیط آٖٞب ضا ثط ضٚی یىسیٍط قٙبؾبیی
وطز ٚ ٜفطضیبت تحمیك ضا ٔٛضز آظٔ ٖٛلطاض ٔیزٞیٓ.
 )1-3مدل اودازٌ گیری(تحلیل ػاملی تاییدی):
قىُ ٕٛ٘ :6زاضٞبی ترٕیٗ ضطایت اؾتب٘ساضز

ٔسَ ثبال زض حبِت ترٕیٗ ضطایت اؾتب٘ساضز()B

ٔسَ ثبال زض حبِت ترٕیٗ ٔقٙبزاضی()T-Value

مطالعات محیطی هفت حصار

ٔسَ ثبال زض حبِت ترٕیٗ ضطایت اؾتب٘ساضز()B

ٔسَ ثبال زض حبِت ترٕیٗ ٔقٙبزاضی()T-Value

شماره بیستوهشتم /سال هفتم /تابستان1398

تٕبٔی ثبضٞبی فبّٔی ؾٛاَٞبی پطؾكٙبٔٔ ٝطثٛط ث ٝفطضی ٝا ( َٚفٛأُ ٔإثط ثط حطوت ٔ ٚىث زض ٔحیظ ؾجت اضتمبء ؾغ أیهس ثه ٝظ٘هسٌی
افطاز ٔیق٘ٛس) ثبالی ٔ 0/3یثبقس  ٚتٕبٔی ؾٛاالت ٘مف تقییٗوٙٙس ٜزض تحمیك زاض٘سٓٞ .چٙیٗ ٔمساض آٔبض )100/431( t ٜثطای پبضأتط حطوهت
ٔ ٚىث زض ٔحیظ عجك لبفس ٜذغبی پٙح زضنس زض ٘بحی ٝضز فطو نفط (ذبضج ثبظ 1/96 ٜتب  )-1/96ثطآٚضز قس ٜاؾتِ .صا ٔیتٛاٖ ثیهبٖ ٕ٘هٛز
و ٝفطو ثب  95زضنس اعٕیٙبٖ تبییس ٔیقٛز  ٚثب تٛخ ٝثٔ ٝثجت ثٛزٖ ضطیت ٔؿیط(ٔ )0/863یتٛاٖ ٌفت فٛأُ حطوت ٔ ٚىث زض ٔحیظ 86
زضنس ثط ؾغ أیس ث ٝظ٘سٌی افطاز تبثیط ٔثجت ٔ ٚقٙبزاض زاضزٓٞ .چٙیٗ ضطیت تقییٗ ٘كبٖ ٔیزٞس و ٝحطوت ٔ ٚىث زض ٔحهیظ  74زضنهس اظ
تغییطات أیس ث ٝظ٘سٌی افطاز ضا تٛضی ٔیزٞسٕٛ٘ .زاض .2ٚ 1تٕبٔی ثبضٞبی فبّٔی ؾٛاَٞبی پطؾكٙبٔٔ ٝطثٛط ث ٝفطضهی ٝزٔ( ْٚیهعاٖ وٙتهطَ

15
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ٔسَ ثبال زض حبِت ترٕیٗ ضطایت اؾتب٘ساضز()B

ٔسَ ثبال زض حبِت ترٕیٗ ٔقٙبزاضی()T-Value

متین فرزیدی ،رضا پرویزی ،مریم دانششکیب

اؾتطؼ افطاز زض أیس ث ٝظ٘سٌی ٘مف زاض٘س) ثبالی ٔ 0/3یثبقس  ٚتٕبٔی ؾٛاالت ٘مف تقییٗوٙٙس ٜزض تحمیك زاض٘سٞ .هٓچٙهیٗ ٔمهساض آٔهبضt ٜ
( )171/501ثطای پبضأتط وٙتطَ اؾتطؼ افطاز عجك لبفس ٜذغبی پٙح زضنس زض ٘بحی ٝضز فطو نفط (ذبضج ثبظ 1/96 ٜتهب  )-1/96ثهطآٚضز قهسٜ
اؾتِ .صا ٔیتٛاٖ ثیبٖ ٕ٘ٛز و ٝفطو ٔحمك ثب  95زضنس اعٕیٙبٖ تبییس ٔیقٛز  ٚثب تٛخ ٝثٔ ٝثجت ثٛزٖ ضطیت ٔؿیط()0/945
ٔیتٛاٖ ٌفت وٙتطَ اؾتطؼ افطاز  94زضنس ثط أیس ث ٝظ٘سٌی افطاز تبثیط ٔثجت ٔ ٚقٙبزاض زاضزٓٞ .چٙیٗ ضطیت تقییٗ ٘كبٖ ٔیزٞس و ٝوٙتهطَ
اؾتطؼ افطاز  89زضنس اظ تغییطات أیس ث ٝظ٘سٌی ضا تٛضی ٔیزٞسٕٛ٘ .زاض .4ٚ 3تٕبٔی ثبضٞبی فبّٔی ؾٛاَٞبی پطؾكٙبٔٔ ٝطثٛط ث ٝفطضهیٝ
ؾ٘( ْٛكب٘ٞ ٝب زض ٔحیظ ثط أیس افطاز ث ٝظ٘سٌی ٘مف زاض٘س) ثبالی ٔ 0/3یثبقس  ٚتٕبٔی ؾٛاالت ٘مف تقییٗوٙٙس ٜزض تحمیك زاض٘سٓٞ .چٙهیٗ
ٔمساض آٔبض )91/843( t ٜثطای پبضأتط ٘كب٘ٞٝب زض ٔحیظ عجك لبفس ٜذغبی پٙح زضنس زض ٘بحی ٝضز فهطو نهفط (ذهبضج ثهبظ 1/96 ٜتهب )-1/96
ثطآٚضز قس ٜاؾتِ .صا ٔیتٛاٖ ثیبٖ ٕ٘ٛز و ٝفطو ٔحمك ثب  95زضنس اعٕیٙبٖ تبییس ٔیقٛز  ٚثب تٛخ ٝثٔ ٝثجت ثهٛزٖ ضهطیت ٔؿهیط()0/714
ٔی تٛاٖ ٌفت ٘كب٘ٞ ٝب زض ٔحیظ  71زضنس ثط أیس ث ٝظ٘سٌی افطاز تبثیط ٔثجت ٔ ٚقٙبزاض زاضزٓٞ .چٙیٗ ضطیت تقییٗ ٘كبٖ ٔیزٞس و٘ ٝكب٘ٞٝهب
زض ٔحیظ  50زضنس اظ تغییطات أیس ث ٝظ٘سٌی ضا تٛضی ٔیزٞس.
خس٘ :5َٚتبیح تحّیُ ٔؿیط خٟت ثطضؾی فطضی ٝا َٚتب ؾ ْٛتحمیك
ثتب

t

R2

ٚضقیت فطضیٝ

خٟت تبثیط

فطضیٞٝبی تحمیك
حطوت ٔ ٚىث زض ٔحیظ

←

أیس ث ٝظ٘سٌی افطاز

0/863

100/431

0/745

تأییس

+

وٙتطَ اؾتطؼ افطاز

←

أیس ث ٝظ٘سٌی افطاز

0/945

171/501

0/894

تأییس

+

٘كب٘ٞ ٝب زض ٔحیظ

←

أیس ث ٝظ٘سٌی افطاز

0/714

91/843

0/509

تأییس

+

|t|>1.96 Significant at P<0.05, |t|>2.58 Significant at P<0.01

مطالعات محیطی هفت حصار

قىُ ٕٛ٘ :7زاضٞبی حبِت ترٕیٗ
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ٔسَ زض حبِت ترٕیٗ ضطایت اؾتب٘ساضز()B
فطضیٞٝبی تحمیك
حطوت ٔ ٚىث زض ٔحیظ
اؾتطؼ افطاز
٘كب٘ٞ ٝب زض ٔحیظ

←
←
←

ٔسَ زض حبِت ترٕیٗ ٔقٙبزاضی()T-Value

خس٘ :6 َٚتبیح تحّیُ ٔؿیط ٕٞعٔبٖ فطضیٞ ٝبی تحمیك
ثتب

أیس ث ٝظ٘سٌی افطاز
أیس ث ٝظ٘سٌی افطاز
أیس ث ٝظ٘سٌی افطاز

t

0/224

4/467

0/660

22/773

0/125

2/087

R2
0/918

ٚضقیت فطضیٝ

خٟت تبثیط

تأییس

+

تأییس

+

تأییس

+

ثط اؾبؼ ٘تبیح ث ٝزؾت آٔس ٜاظ تحّیُ ٔؿیط ٕٞعٔبٖ فطضیٞ ٝبی تحمیكٔ ،مساض آٔبض t ٜثطای تٕبٔی ایٗ پبضأتطٞب عجهك لبفهس ٜذغهبی پهٙح
زضنس زض ٘بحی ٝضز فطو نفط (ذبضج ثبظ 1/96 ٜتب  )-1/96ثطآٚضز قس ٜاؾتِ .صا ٔیتٛاٖ ثیبٖ ٕ٘ٛز و ٝتٕهبٔی فطضهیٞٝهبی ٔحمهك ثه ٝعهٛض
ٕٞعٔبٖ ثب  95زضنس اعٕیٙبٖ تبییس ٔی قٛز.
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مدل ساختاری (تحلیل مسیر)

تبیین سازوکارهای مجتمعهای مسکونی از دیدگاه روانشناسی محیط در راستای ارتقاء امید به زندگی ساکنان

وتیجٍگیری

زض پػٞٚف حبضط ،خٙجٞٝبی ضٚاٖقٙبؾی ٔحیظ زض ضاؾتبی اضتمبء أیس ث ٝظ٘سٌی زض قٟطن ا٘سیك ٝاظ عطیك ٘طْافعاض  smart pls ٚ spssثطضؾی
ٌطزیس .خٟت ثط عطف وطزٖ ٔكىُ اؾبؾی قٟطن یقٙی ٔؿأِٝی حطیٓ  ٚفضبی قرهی  ٚتأثیط آٖ ثط أٙیت ٔیثبقس ،فٛأُ تأثیطٌصاض ثط ٔتغیهط
ٔؿتمُ قبُٔ ٔقیبضٞبی حطوت ٔ ٚىث ،اؾتطؼ ٘ ٚكب٘ٞٝبی ٔحیغی ا٘تربة  ٚؾغ اثطٌصاضی آٖٞب ثط أیس ثه ٝظ٘هسٌی تحّیهُ قهس .ثهط ٔجٙهبی
ٔغبِقبت نٛضت ٌطفت ٚ ٝثب تٛخ ٝثٔ ٝثجت ثٛزٖ ضطایت ٔؿیطٞب زض آظٖٔٞٛب ٔیتٛاٖ ٌفت ٔتغیطٞبی ا٘تربة قس ٜتأثیط ٔثجت ٔ ٚقٙبزاضی ثط ٔیهعاٖ
أیس ث ٝظ٘سٌی ؾبوٙیٗ قٟطن ا٘سیك ٝزاضزٓٞ .چٙیٗ ثب تٛخ ٝث ٝضطیت ثتب ٔكرم اؾت ؤ ٝقیبض وٙتطَ اؾتطؼ افطاز ثیكتطیٗ تأثیط ضا ثط أیس ثهٝ
ظ٘سٌی ؾبوٙیٗ ٔحُ زاضز .ثب تٛخ ٝث ٝضطیت تقییٗٔ ،قیبضٞبی حطوت ٔ ٚىث زض ٔحیظ ،وٙتطَ اؾتطؼ افطاز ٘ ٚكب٘ٞٝبی ٔحیغی ضٚی  ٓٞضفت91 ٝ
زضنس اظ تغییطات أیس ث ٝظ٘سٌی ضا تٛضی ٔیزٙٞس  ٚؾبیط تغییطات ،ث ٝزِیُ فٛأُ ذبضج اظ ٔٛضٛؿ تحمیك ٔیثبقس .زض ذبتٕ ٝثیبٖ ٔیٌطزز وه ٝاظ
عطیك تٛخ ٝث ٝفٛأُ ظیط ٔیتٛاٖ أیسٚاضی افطاز ث ٝظ٘سٌی ضا افعایف زاز .فٙبنط ٔقٕبضی ؾٙتی زض ٔحیظ  ٚوبِجسٔ ،فبٞیٓ ٔقٛٙی ٔب٘ٙس ٘هٛض  ٚآة،
تٛخ ٝث ٝا٘ساظٔ ٚ ٜحُ لطاضٌیطی ثبظقٞٛب ٔ ٚیعاٖ ٌكٛزٌی فضب ،ؾغ ا٘قغبف زض اؾتفبز ٜاظ فضب ،تٛخ ٝثٙٞ ٝسؾ ٚ ٝتٙبؾجبت وبِجسی  ٚضزٜثٙسیٞبی
فضبیی ثطای فبوتٛض حطوت ٔ ٚىث ،تٛخ ٝث ٝؾغ اظزحبْ زض عطاحی فضب ،ؾغ اثٟبْ زض ٔحیظ  ٚفالئٓ ٔؿیطٞب  ٚفضبٞبٔ ،حهسٚزیت  ٚچیهسٔبٖ
فضبیی ثطای فبوتٛض تقییٗ ؾغ اؾتطؼ افطاز ،تقساز تىطاض فٙهط زض ٔحیظٔ ،یعاٖ ضؤیتپصیطی زض قت ٚ ٚیػٌیٞبی عطاحب٘ ،ٝتٛخ ٝثهٔ ٝقیبضٞهبی
ظیجبییقٙبؾب٘ ٚ ٝتٕبیع قىّی فضبٞب  ٚچیسٔبٖ وبضثطیٞب ثطای فبوتٛض ٘كب٘ٞٝب زض ٔحیظ.
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 اقتًٖٚ ،.َ ،زٖثطي ،ا ٚ ،.زٌطٚت ،جٔ .)1396( .فبٞیٓ پبی ٝزض ضٚا٘كٙبؾی ٔحیغی .تطخٕٝی ؾپیس ٜثطظٌط  ٚآ٘بٞیتب قٟپطی .وتبة فىط ٘ 422 ،ٛنفح.ٝ افىبضی قٟطؾتب٘ی ،ظ ٚ .فّیعاز ،ٜؿ. )1394( .ضاثغ ٝأیس ث ٝظ٘سٌیٍ٘ ،طـ ٔثجت ثٔ ٝطي  ٚثٟعیؿتی ضٚا٘كٙبذتی زض ثیٗ ظ٘بٖ ٔ ٚهطزاٖ ثهبالی  30ؾهبَ زض تٟهطاٖ.زٔٚیٗ وٙفطا٘ؽ ّٔی تٛؾقٝی پبیساض زض فّ ْٛتطثیتی  ٚضٚا٘كٙبؾیٔ ،غبِقبت اختٕبفی  ٚفطٍٙٞی .تٟطأٖ .طوع ٔغبِقبت  ٚتحمیمبت اؾالٔی ؾطٚـ حىٕت ٔطتضهٛی،
ٔٛؾؿ ٝآٔٛظـ فبِی ٟٔط اض٘ٚس ٔ ،طوع ضاٞىبضٞبی زؾتیبثی ث ٝتٛؾق ٝپبیساض .12-1 ،
 أبٔمّی ،ؿ ،.آِٛاظیبٖ ،ؼ ،.آیٛاظیبٖ ،ظ ٚ .فّی اؾالٔی ،ك .)1391( .ضٚا٘كٙبؾی ٔحیغی ،فطنٔ ٝكتطن ٔقٕبضی  ٚفّه ْٛضفتهبضی .فههّٙبٔ ٝفّه ْٛضفتهبضی ،زٚض،4 ٜقٕبض.23-44 ،14 ٜ
 ثٟطٚظی ،ة ٚ .فطأطظی انّی .)1395( .ْ ،ثطضؾی ؾ ٝفبُٔ ٔإثط زض عطاحی ٔدتٕـ ٔؿى٘ٛی ثب ضٚیىطز ضٚا٘كٙبؾی ٔحهیظ زض قهٟط تجطیهع .وٙفهطا٘ؽ ثهیٗ إِّّهیٟٔٙسؾی قٟطؾبظی ،فٕطأٖ ،قٕبضی ،لٓ ،زا٘كٍب ٜفّٕی وبضثطزی اؾتب٘ساضی لٓ.1-12 ،
 پبوعاز ،ج ٚ .ثعضي ،ح .)1395( .اِفجبی ضٚا٘كٙبؾی ٔحیظ ثطای عطاحبٖ .ا٘تكبضات :تٟطاٖ :آضٔب٘كٟط 417 ،1391 ،نفح.ٝ پطچٓ ،ا ،.فبتحی ظازٔ ٚ .ْ ،ٜحممیبٖ ،ظ .)1392( .اثقبز ؾٌ ٝب٘٘ ٝؾطی ٝأیس اؾٙبیسض  ٚتغجیك آٖ ثب زیسٌب ٜلطآٖ وطیٓ ،ز ٚفههّٙبٔ ٝفّٕهی-پػٞٚكهی تحمیمهبت فّهْٛلطآٖ  ٚحسیث زا٘كٍب ٜاِعٞطا .ؾبَ  ،10قٕبض.1-29 ،1 ٜ
 پٛضفجسَ ،ؼ ،.فجبؾی .ْ ،پیطا٘ی ،ش ٚ .فجبؾی .)1394( .ْ ،ضاثغ ٝأیس ث ٝظ٘سٌی  ٚثٟعیؿتی ضٚاٖ قٙبذتی ثب ویفیت ظ٘سٌی ؾبِٕٙسأٖ .دّ ٝضٚاٖ قٙبؾی پیهطی .زٚضٜ ،1قٕبض.65-57 ،1 ٜ
 ثٙبیی ،.ْ ،ظضزقتیبٖ ،ـٛ٘ ٚ .ضٚظی ؾیس حؿیٙی ،ض".)1392( .اثط فقبِیتٞبی ثس٘ی ثط ویفیت ظ٘سٌی  ٚأیهس ثه ٝظ٘هسٌی زض ؾهبِٕٙساٖ اؾهتبٖ ٔبظ٘هسضاٖ"ٔ ،غبِقهبتٔسیطیت ٚضظـ ،قٕبض.158-137 ،17 ٜ

مطالعات محیطی هفت حصار

xiv. Egon Brunswik
xv. James Gibson
xvi. Donald Berlyne
xvii. Henry Murray
xviii. Kurt Lewin
xix. Agency
xx. Parthway
xxi. Cecil Robinson
xxii. Arthur W Staats
xxiii. Charles Richard "Rick" Snyder
xxiv. CR
)xxv. Average Variance Extracted (AVE

i . Charles Richard "Rick" Snyder
ii . Frank H. Simonton
iii. Charles Richard "Rick" Snyder
iv. Enric Pol
v. Willy Hellpach
vi. Kurt Koffka
vii. geographical environment
viii. behavioral environment
ix. William Kirk
x. Phenomenal
xi. Kurt Lewin
xii. Personal
xiii. John Douglas Porteous

متین فرزیدی ،رضا پرویزی ،مریم دانششکیب

مطالعات محیطی هفت حصار
شماره بیستوهشتم /سال هفتم /تابستان1398

] [ Downloaded from hafthesar.iauh.ac.ir on 2022-05-21

18
18

 خّیّیٔ .)1389( .ْ ،طٚضی تحّیّی ثط ٔفٔ ْٟٛحیظ زض ازثیبت ضٚاٖ قٙبؾی ٔحیظ ٔبٞیت ٔحیظٙٔ .ؾط .قٕبض.28-31 ،12 ٜ حؿیٙی" .)1388( .ْ ،ضاثغ ٝأیس ث ٝظ٘سٌی  ٚؾطؾرتی ضٚاٖ قٙبذتی" ،ا٘سیك ٚ ٝضفتبض ،زٚض ،3 ٜقٕبض.57-65 ،12 ٜ قبو٘ٝیب ،ف ،.تمی پٛض ،ط ٚ .فطأطظی ،ف .)1394( .ثطضؾی ضاثغ ٝأیس ث ٝظ٘سٌی ثب ؾالٔت ضٚاٖ  ٚاثقبز آٖ زض زا٘ف آٔٛظاٖ٘ .كطی ٝؾالٔت  ٚتٙسضؾتی زض ٔساضؼ. نفبضی ٘یب .)1390( .ْ ،تأثیط ٔحیظ ٞبی ٔؿى٘ٛی ٔرتّف (ذب٘ٞ ٝبی ٚیالیی یب ا٘ٛاؿ آپبضتٕبٖ) ثط ؾالٔت ضٚاٖ ،قهبزوبٔی  ٚثٟعیؿهتی قرههی زذتهطاٖ ٘ٛخهٛاٖ.پػٞٚف ٞبی ضٚاٖ قٙبؾی اختٕبفی .زٚض ،1 ٜقٕبض.60-73 ،1 ٜ
 عبٞطی ثبظذب٘ ،ٝل ،.وطیٓ ظاز ٚ .ْ ،تحهیّی ،ح .)1394( .ثطضؾی فٛأُ التهبزی-اختٕبفی ٔإثط ثط أیس ث ٝظ٘سٌی زض ایطأٖ .دّ ٝالتهبزی .قٕبضٞ ٜبی .2 ٚ 1 فّیعاز ،.ْ ،ٜضضبیی ،ؿ ٚ .حؿیٙی لهط ،ل .)1392( .اثطثركی أیس زضٔب٘ی ٌطٞٚی ثط افعایف أیس ث ٝظ٘هسٌی زض ٔجتالیهبٖ ثهٚ ٝیهطٚؼ  .HIVفههّٙبٔ ٝفّٕهی-پػٞٚكی ضٚا٘كٙبؾی ؾالٔت .ؾبَ  ،2قٕبض.72-80 ،4 ٜ
 غفبضیبٖ قیطاظی ،ح ، .چٕٗ ،ض ، .لطثب٘ی ،ؿ ، .حبتٕی پٛض ،ا ، .ظاز ٜثبلطی ،ق ٚ .خجبض٘ػاز ،ؿ .)1383( .ثطآٚضز أیس ث ٝظ٘سٌی  ٚعه َٛفٕهط زض ظ٘هبٖ ٔ ٚهطزاٖ ضٚؾهتبییاؾتبٖ وٍٟیّٛی ٚ ٝثٛیطاحٕس زض ؾبَ ٔ .1382دّ ٝاضٔغبٖ زا٘ف .ؾبَ  ،10قٕبض.79-86 ،38 ٜ
 فطقت٘ ٝػاز ، .ْ ،اؾسی الضیٔ ، .ْ ،طازی الوٚ ، .ْ ،ٝافؼ ٟٔسٚیٔ ٚ ، .ْ ،تِٛیبٖ ،ؿ ٚ .اؾهحك افىهبضی .)1389( .ْ ،ثهطآٚضز أیهس ظ٘هسٌی  ٚاضتجهبط آٖ ثهب فٛأهُاختٕبفی ٔٛثط ثط ؾالٔت زض خٕقیت قٟطی ٔٙبعك ٔرتّف قٟط تٟطاٖ زض ؾبَ ( 1387عطح ؾٙدف فساِت زض قهٟط) .فههّٙبٔ ٝفّٕهی – پػٞٚكهی ٔهبة  ٚتعوهی.
قٕبض.25-40 ،77 ٜ
 فٛالزی تبالضی.)1394( .ْ ،ضٚاٖ قٙبؾی ٔحیغی زض آفطیٙف فضبی ٔقٕبضی .اِٚیٗ وٙفطا٘ؽ ثیٗ إِّّی ا٘ؿبٖٔ ،قٕبضی  ٚقٟطؾبظی ،تجطیع ،ایطاٖ.1-10 ، لبؾٕی ،ا ، .فبثسی ،ا ٚ .ثبغجبٖ ،ا .)1388( .اثطثركی آٔٛظـ ٌطٞٚی ٔجتٙی ثط ٘ؾطی ٝأیس اؾٙبیسض ثط ٔیعاٖ قبزوبٔی ؾبِٕٙساٖ .زا٘هف  ٚپهػٞٚف زض ضٚاٖ قٙبؾهیوبضثطزی زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی ٚاحس ذٛضاؾٍبٖ (انفٟبٖ) .قٕبض.17-38 ،41 ٜ
 ٌّؿتب٘ی ، .ٖ ،وطیٕی ،ة ، .وكبٚضظ ،آ ٚ .ض٘دجطاٖ .)1394( .ْ ،ضٚا٘كٙبؾی ٔحیغی  ٚاضتجبط آٖ ثب حٛظٜٞهبی وهبضوطزی ٔقٕهبضی .وٙفهطا٘ؽ ثهیٗ إِّّهی ٟٔٙسؾهیٔقٕبضی  ٚقٟطؾبظی ،تجطیع ،ایطاٖ.1-13 ،
 ِ ،ًٙج .)1395( .آفطیٙف ٘ؾطیٝی ٔقٕبضی (٘مف فّ ْٛضفتبضی زض عطاحی ٔحیظ) .تطخٕٝی فّیطضب فیٙیفط ]تٟطاٖ[ :ا٘تكبضات زا٘كٍب ٜتٟطاٖ 328 ،نفح.ٝ ٔتمی ،ؼ .)1393( .فٛأُ ٔإثط ثط أیس ث ٝظ٘سٌی زض وكٛضٞبی ٔٙترت اؾالٔی (ثط اؾبؼ ٌطٞ ٜٚبی  ٍٕٗٞزضآٔسی) .فههّٙبٔ ٝپػٞٚكهٙبٔ ٝالتههبزی ،ؾهبَ ،14قٕبض.185-205 ،55 ٜ
 ٔغّجی ،ق .)1380( .ضٚا٘كٙبؾی ٔحیغی زا٘كی ٘ ٛزض ذسٔت ٔقٕبضی  ٚعطاحی قٟطی٘ .كطیٝی ٔقٕبضی  ٚقٟطؾبظی ٙٞطٞبی ظیجب .قٕبض.52-67 ،10 ٜ ٔها٘سض ،ٚف .)1395( .ضٚا٘كٙبؾی ٔحیغی .تطخٕٝی غالٔطضب ٔحٕٛزی ]تٟطاٖ[ٚ :ا٘یب 422 ،نفح.ٝ ٘هیطی ،ح ٚ .خٛوبض ،ةٔ .)1387( .قٙبزاضی ظ٘سٌی ،أیس ،ضضبیت اظ ظ٘سٌی  ٚؾالٔت ضٚاٖ زض ظ٘بٖ .پػٞٚف ظ٘بٖ .زٚض ،6 ٜقٕبض.176-157 ،2 ٜ ٕ٘بظیبٖ ،ؿ ٚ .لبض٘ٚی ،ف .)1392( .حّمٌٕ ٝكس ٜضٚاٖ قٙبؾی ٔحیظ زض آٔٛظـ ٔقٕبضی٘ .كطی ٝفّٕی –پػٞٚكی ا٘دٕٗ ٔقٕبضی  ٚقٟطؾبظی ایطاٖ .قٕبض.5 ٜ ٞبزیبٖ پٛض ٚ .ْ ،یبلٛتی ظاز ،ٜؿ .)1394( .تأثیط ضٚا٘كٙبؾی ٔحیظ زض ذب٘ٞ ٝبی ٚیالیی یب آپبضتٕبٖ ٞب ثِ ٝحبػ ویفیت ٔؿىٗ .وٙفطا٘ؽ ثیٗ إِّّی فٕطأٖ ،قٕهبضی ٚظیطؾبذت ٞبی قٟطی.1-11 ،
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