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 چکیدُ
فضبٞبی ؾجع قٟطی، ثٝ فٙٛاٖ یىی اظ فضبٞبی فٕٛٔی ، ٘مف ثؿعایی زض ایزبز تقبٔالت ارتٕبفی زض قٟطٞبی ایطا٘ی  

أٙیت زض ایٗ فضبٞب ثٝ وبٞف ٕجٛز زاض٘س، اظ ایٙطٚ ثیف اظ ٞط ٔحیظ رٕقی زیٍط ٘یبظٔٙس أٙیت ٔی ثبقٙس چطا وٝ و

ا٘زبٔس، وٝ ایٗ أط ذٛز ٔی تٛا٘س ؾطچكٕٝ ی ثؿیبضی اظ ٔقضالت ثقسی زض فضبٞبی  ٔغّٛثیت فّٕىطزی آٖ ٞب ٔی

قٟطی ثبقس. ثٝ ٕٞیٗ زِیُ ٘مف ٚ تبحیط ا٘ىبض ٘بپصیط فٛأُ وبِجسی زض اِمبی حؽ آضأف ثٝ افطاز ثبیس زض حٛظٜ عطاحی ٚ 

ز تٛرٝ لطاض ٌیطز. پػٚٞف حبضط ثب تٛرٝ ثٝ ٔٛضٛؿ اقبضٜ قسٜ زض ثبال زض تالـ ثطای تجییٗ اثقبز ثط٘بٔٝ ضیعی ثیكتط ٔٛض

فٛأُ وبِجسی تبحیطٌصاض زض ضاؾتبی اضتمبی حؽ أٙیت ثٛزٜ ٚ ثطای ایٗ ٔٙؾٛض لّٕطٚ ٔغبِقبتی ذٛز ضا ٔحسٚز ثٝ پبضن 

 AMOSزٜ ٚ پطؾكٙبٔٝ ٞب ثب وٕه ٘طْ افعاض ٔبٞیت پػٚٞف وٕی ثٛ پطزیؿبٖ ثٝ فٙٛاٖ ٔٛضز ٔغبِقبتی ٕ٘ٛزٜ اؾت.

رٟت تحّیُ اثقبز وبِجسی ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٌطفتٝ ا٘س. پؽ اظ آظٖٔٛ ٔمسٔبتی، ٔسَ ٔفٟٛٔی اظ زٚ زیسٌبٜ ا٘ساظٜ ٚ فطْ 

فضب ٔٛضز ثطضؾی ٚالـ قس وٝ ثب زض ٘ؾط ٌطفتٗ ؾغح ٔقٙبزاضی ٚ ٔالن ٞبی ذٛثی ٚ ثسی ثطاظـ ٔسَ، زاضای ثبض فبّٔی 

ٔی ثبقٙس. زض پبیبٖ ٔمبِٝ ثٝ اضائٝ  76/0ٚ  31/0 ُ لجَٛ ثٛز٘س وٝ ٔیعاٖ تبحیطٌصاضی ٞط یه اظ آٟ٘ب ثٝ تطتیتلبث

پیكٟٙبزٞبیی رٟت اضتمبی حؽ أٙیت زض فضب ٕ٘ٛزٜ وٝ ٔی تٛا٘س ثطای ثط٘بٔٝ ضیعاٖ ٚ عطاحبٖ قٟطی، ٔقٕبضاٖ ٔٙؾط ٚ 

 ٔسیطیت قٟطی ٔٛضز اؾتفبزٜ ٚ ثٟطٜ ثطزاضی لطاض ٌیطز.
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  هقدهِ -1
ٕ٘ٛزٞبی ٔتفبٚتی  فطٍٟٞٙب ٚ ٔحیظ ٞبی ٔرتّف، أٙیت ٚ ٘یبظ ثٝ أٙیت اظ رّٕٝ ٘یبظٞبی فغطی ثكطی اؾت وٝ زض تٕسٟ٘ب،

ثیف اظ ٕٞٝ ٘یبظٔٙس ثطلطاضی أٙیت ثٛزٜ، ثٝ عٛضیىٝ ثب ٍ٘بٞی ثٝ ٔٙكب  ٕٞٛاضٜ زض عَٛ تبضید، ظ٘سٌی قٟطی .یبفتٝ اؾت

. زض ظ٘سٌی ٔسضٖ وٝ آٔیرتٝ ثب ظ٘سٌی ]1[كتط ثٝ چكٓ ٔی آیس پیسایف ظ٘سٌی ثٝ نٛضت رٕقی ٚ یىزب٘كیٙی، ایٗ أط ثی

ٞبی قٟطی ٔٛضز ثطضؾی ٚ قٟطی اؾت، ٔؿبِٝ أٙیت ٕٞچٙبٖ پطضً٘ ٔی ٕ٘بیس. ثٝ ٕٞیٗ زِیُ ٘یع ایٗ ٔٛضٛؿ ثٛیػٜ زض فضب

 ]. 2-5[ا٘سیكٕٙساٖ لطاض ٌطفتٝ اؾت ٔغبِقٝ ثؿیبضی اظ 

آضأف ٚ أٙیت افطاز ٘یؿتٙس. آٟ٘ب ثٝ زِیُ تٕطوع  أب قٟطٞبی أطٚظ ثب تٕبْ أىب٘بت رسیس، ٕٞب٘ٙس ٌصقتٝ لبزض ثٝ تبٔیٗ

ذ، اظ قبذم ٞبی آضأف ٚ أٙیت فضبی قٟطی ثبالی رٕقیت ٚ فقبِیت ٞبی ذبضد اظ ٔمیبؼ ا٘ؿب٘ی ٚ فطاٚا٘ی ٔبقیٗ، ثٝ تسضی

فبنّٝ ٌطفتٙس وٝ ٔٛرت قىُ ٌیطی ٔحیظ ٞبی ٘بٔغّٛة قٟطی قسٜ، ٔكىالت ثؿیبضی ضا ثطای أٙیت قٟطٚ٘ساٖ ایزبز وطزٜ 

 ٚ زض ٟ٘بیت ؾجت آؾیت ٞبی ارتٕبفی قسٜ ا٘س. ثب ٌؿتطـ ایٗ آؾیت ٞب أٙیت ضً٘ ثبذتٝ ٚ احؿبؼ ٘بأٙی افعایف ٔی یبثس

ایٗ ٔٙؾٛض ثبیس السأبتی رٟت زؾتیبثی تبٔیٗ أٙیت نٛضت پصیطز وٝ اِجتٝ ثب حضٛض ٘یطٚٞبی ا٘تؾبٔی ٔیؿط ٘جٛزٜ ٚ ٝ ث ،]6[

. ثٝ ثیبٖ زیٍط تبٔیٗ أٙیت زض فضبٞبی ]7[فب وٙس ٞط یه اظ فٛأُ ٔحیغی ٚ وبِجسی ٔی تٛا٘س ٘مف ٔٛحطی زض ایٗ ظٔیٙٝ ای

 ٗ ٘جٛزٜ ٚ حتی ٘ٛؿ عطاحی ٔی تٛا٘س زض اضتمب حؽ أٙیت ٔطزْ ثؿیبض تبحیط ٌصاض ثبقسقٟطی حطوتی یه عطفٝ ٚ اظ ثبال ثٝ پبیی

  ]. 9، 10[ . ایٗ ثساٖ فّت اؾت وٝ عطاحی ٔی تٛا٘س وبِجس ضا وٙتطَ ٕ٘بیس ٚ تبحیط ٔؿتمیٓ ثط قىُ ٌیطی آٖ زاقتٝ ثبقس] 8[

افطاز ٚ زض  ٝ فٙٛاٖ فبّٔی ٔٛحط زض اضتمب حؽ أٙیتزض ایٗ ٔیبٖ، زا٘ف ضٚا٘كٙبؾی ٔحیغی زض وٙبض زیٍط فٛأُ، ٔی تٛا٘س ث

.زض ٚالـ، آ٘چٝ ضٚا٘كٙبؾی ٔحیغی ضا اظ ؾبیط قبذٝ ٞبی ضٚاٖ قٙبؾی  ٟ٘بیت، اضتمب ویفیت فضبٞبی قٟطی، ثٝ وبض ٌطفتٝ قٛز.

ضؾی ضٚا٘كٙبذتی ٔزعا ٔی ؾبظز، ٕٞب٘ب ثطضؾی اضتجبط ضفتبضٞبی ٔتىی ثط ضٚاٖ ا٘ؿبٖ ٚ ٔحیظ  اؾت . ِصا تٛرٝ عطاحبٖ ثٝ ثط

الظْ ثٝ شوط اؾت وٝ ]. 12،11[ فضبٞبی عطاحی قسٜ، پیٛؾتی ٘بٌؿؿتٙی ٔیبٖ ضٚاٖ قٙبؾی ٔحیغی ٚ آٟ٘ب ایزبز وطزٜ اؾت

ثب تٛرٝ ثٝ إٞیت ٔٛضٛؿ أٙیت زض افطاز ٚ تبحیط ٔؿتمیٓ آٖ زض ویفیت فضبٞبی قٟطی، ٕٞچٙبٖ ایٗ ٔٛضٛؿ ثبیس زض وبٖ٘ٛ 

٘ٛؿ غفّت زض ایٗ ظٔیٙٝ ٔی تٛا٘س احطات ٘بٔغّٛثی ثط قٟط ٚ قٟطٚ٘ساٖ ثٍصاضز. اظ ایٙطٚؾت وٝ حؽ  تٛرٝ لطاض ٌیطز، ظیطا وٝ ٞط

 ]. 13، 14[ أٙیت ثٝ ٚیػٜ زض فضبٞبی قٟطی وبضوطزی ٔٛحط زاقتٝ ٚ ٔؿبِٝ عطاحی ٔی ثبیؿت زض رٟت تبٔیٗ آٖ ٌبْ ثطزاضز

 

 پیؽیٌِ تحقیق  -2

ثطای  1970زض ؾبَ ٟطی ٔٛضز تٛرٝ اوخط وكٛضٞبی رٟبٖ لطاض ٌطفتٝ اؾت. زض زٞٝ ٞبی اذیط ٔٛضٛؿ أٙیت زض فضبٞبی ق

اِٚیٗ ثبض فجبضت رٌّٛیطی اظ رطْ اظ عطیك عطاحی ٔحیغی ثیبٖ قس ٚ ثٝ نٛضت ٔیبٖ ضقتٝ ای تبحیط فٛأّی ٔب٘ٙس عطاحی، 

یٓ قٟطی ثب عطاحی ضٚا٘كٙبؾی، فیعیِٛٛغی ٚ ظیؿت قٙبؾی ضٚی رطْ ٔغطح قس، ٕٞچٙبٖ وٝ زض وتبة رٌّٛیطی اظ رطا

اظ زیٍط ؾٛ، زض عی ثیؿت ؾبَ  .]15[ ٔحیغی فٙٛاٖ قسٜ اؾت، زض ٘ؾط ٌطفتٗ ضفتبض زض ٔحیظ ثطای ؾبذتٗ اِعأی اؾت

اذیط، ضقتٝ ضٚا٘كٙبؾی ٘یع ٔب٘ٙس ؾبیط ضقتٝ ٞبی فّٕی، ثٝ  پسیسٜ تبحیط ا٘ؿبٖ ثط ٔحیظ ٚ تبحیط ٔتمبثُ ٔحیظ ثط ا٘ؿبٖ، ثی 

 ]. 17،16[ ٞبی فّٕی چكٍٕیطی زؾت یبفتٝ اؾت تٛرٝ ٕ٘ب٘سٜ ٚ ثٝ یبفتٝ

ٕٞچٙیٗ، پػٚٞكٟبی ٔتٟٛضا٘ٝ ای وٝ ٞسف انّی آٖ ٔغبِقٝ ی چٍٍٛ٘ی تبحیط ٔحیظ ٞبی ز٘یبی ٚالقی ثط ضفتبض ا٘ؿبٖ ثٛز، 

ا٘زبْ قس. اظ آٖ رّٕٝ ٔی تٛاٖ ثٝ ٔغبِقٝ ی ٚضقیت ٔیساٖ ضٚا٘كٙبذتی ٔیسٚؾت زض قٟط وٛچه اؾىبِٛؾب ٚالـ زض ایبِت 

 .]18[  ارطا قس 1947ب٘عاؼ وٝ زض  ؾبَ و

إٞیت تٛرٝ ثٝ اٍِٛٞبی ضفتبضی ا٘ؿب٘ی زض ٔقٕبضی ٚ قٟطؾبظی ثٝ ٌٛ٘ٝ اؾت وٝ زض زا٘كٍبٜ ّٔی ٔىعیه ثعضٌتطیٗ ثط٘بٔٝ 

 ِصا ثطای ثٟطٜ ٔٙسی اظ ٍ٘بٜ غضفتط ثٝ ٔٛضٛؿ ایٗ ٔمبِٝ، ضٕٗ ثطضؾی أٙیت .] 12[رطیبٖ اؾت آٔٛظقی ضٚا٘كٙبؾی ٔحیغی زض 

ٔحیغی ٚ ضطٚضت آٖ ٘رؿت أٙیت ٔحیغی ٚ ضطٚضت آٖ ضا ٔٛضز تٛرٝ لطاض زازٜ ٚ ٔقیبضٞبی آٖ ضا پؽ اظ ٔطٚضی ثط ٘ؾطیبت 

ٔغبِقٝ ذٛاٞس ٕ٘ٛز تب ثتٛا٘س ثقس ٔحیغی ضا زض ثطلطاضی حؽ أٙیت ٔٛضز ٔغبِقٝ لطاض زٞس وٝ زض آٖ یه پبضن ثٝ ٔخبثٝ یه 

 ٔی وٙس.فضبی قٟطی ظٔیٙٝ انّی ٔغبِقٝ ضا فطاٞٓ 
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 احعاض اهٌیت -3
٘ٛفی احؿبؼ آضأف ٚ آؾبیف زضٚ٘ی لّٕساز ٔی قٛز وٝ اظ ِٔٛفٝ ٞبی فقبَ ٔحیظ حبنُ قسٜ ٚ پؽ اظ ازضان شٞٙی، 

 . ] 19[ٌٛ٘ٝ ای احؿبؼ زض أبٖ ثٛزٖ ضا ثٝ ٚرٛز ٔی آٚضز 

ٔی قٛز وٝ اظ یه ؾبذتبض  حبنُ "ازضان ضٚا٘ی "احؿبؼ أٙیت اظ لطاض ٌیطی ا٘ؿبٖ زض قطایظ ٔحیغی ثٝ ٔخبثٝ ٘ٛفی

ارتٕبفی ثٝ ؾبذتبض زیٍط ٔتٕبیع ٔی ٌطزز. ثط ایٗ اؾبؼ  قىُ ٌیطی احؿبؼ أٙیت اظ ِحبػ  _قٟطی ٚ فطٍٞٙی 

ضٚا٘كٙبذتی، ٚاثؿتٝ ثٝ قطایظ ٔحیظ قٟطی، وٙكٟب ٚ حٛازث آٖ اظ یه ؾٛ ٚ اظ ؾٛیی زیٍط ٘ٛفی ثطزاقت ٚ ؾغٛح ازضاوی زض 

ٗ زٚ انُ آٖ ضا اظ قٟطی ثٝ قٟطی ٚ اظ ّٔیتی تب ّٔیتی زیٍط ٔتفبٚت ٔی وٙس، ثٝ ٌٛ٘ٝ ای وٝ آٖ ؾبذتبض فطٍٞٙی اؾت ٚ ٕٞی

 .] 20[ ٘یبظٞبی ایٕٙی ثقس اظ ٘یبظٞبی ظیؿتی ٟٕٔتطیٗ ٘یبظٞبی ا٘ؿب٘ی ثٝ قٕبض ٔی آیٙس

بظ ثٝ ٚرٛز أٙیت ٚ ثٝ عٛض انِٛی، ا٘ؿبٖ ثطای ضؾیسٖ ثٝ اٞساف ٚاالی ا٘ؿب٘ی ثقس اظ ثطآٚضزٖ ٘یبظٞبی فیعیِٛٛغیىی ٘ی

احؿبؼ أٙیت زاضز ٚ زض ایٗ ٔیبٖ  ٟٕٔتط اظ أٙیت، ٔٛضٛؿ احؿبؼ أٙیت اؾت. ثطذی اظ وبضقٙبؾبٖ احؿبؼ أٙیت ضا زض 

یه ربٔقٝ، ٟٕٔتط اظ ٚرٛز أٙیت زض آٖ ٔی زا٘ٙس، ظیطا ٕٔىٗ اؾت زض ربٔقٝ ای أٙیت اظ ِحبػ ا٘تؾبٔی ٚ پّیؽ ٚرٛز زاقتٝ 

ؼ أٙیت ٘ىٙس. ثٝ فجبضت زیٍط ٔٛضٛؿ أٙیت اظ فطز قطٚؿ ٚ ثٝ ذب٘ٛازٜ ربٔقٝ ٚ زض ٟ٘بیت ٘ؾبْ ثیٗ إِّّی ثبقس، أب فطز احؿب

ذتٓ ٔی قٛز. زض قٟط أٗ، ایٕٙی زض فضبٞبی قٟطی تبٔیٗ قسٜ ٚ فطز زض قٟط احؿبؼ أٙیت ذبعط ٚ فمساٖ ذغط ٔی وٙس 

]2[. 
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ٚ زضن ٘بأٙی ٔحیظ، ذٛاؾتٍبٜ ٞبی ٔرتّفی ٚرٛز زاضز ٚ ثٝ عٛض وّی، زضیبفت پسیسٜ ٘بأٙی،  "أٙیت ٔحیغی"زض ظٔیٙٝ 

رٙجٝ "، ٚلبیقی چٖٛ ؾطلت، ٚ ذكٛ٘ت ٚ"ٔمِٛٝ فیٙی "ضا زض وّیٝ فطنٝ ٞب زض ثط ٔی ٌیطز، وٝ  "فیٙی"ٚ "شٞٙی"زٚ رٙجٝ 

. ثط پبیٝ  پػٚٞكٟبی فّْٛ ارتٕبفی ٚ ربٔقٝ ] 21[ٛل أٙیت ٔٙغمٝ ٚ فضب ضا قبُٔ ٔی ٌطزز ، زضیبفت شٞٙی زض ذه"شٞٙی

قٙبؾی ٔكرم ٌطزیسٜ وٝ ضاثغٝ ٔؿتمیٕی ٔیبٖ أٙیت ٔحیغی ٚ ذٛا٘بیی ٔحیظ ٚرٛز زاضز. یقٙی ٞط چٝ فضب ذٛا٘بتط ٚ 

 اظ أٙیت ثبالتطی ثطذٛضزاض اؾت. یظعطاحی ٔحیظ ثط پبیٝ انِٛی ثبقس وٝ زض ضٚیىطزٞبی أٙیت ٔحیغی ٔغطح قسٜ، ٔح

ضٚیىطزٞبی رسیس عطاحی ٔحیغی ٘یع ثط ایٗ ٘ىتٝ تبویس زاض٘س وٝ ثب تٛرٝ ثٝ ؾبذتبض وبِجسی فضبٞبی قٟطی ٚ تسٚیٗ ٚ 

تمٛیت اٍ٘یعٜ ٞبی ارتٕبفی "افٕبَ ضٛاثظ ٚیػٜ زض آٟ٘ب، ٔی تٛاٖ ثٝ ٔیعاٖ ٌؿتطزٜ زض ایزبز أٙیت ٔٛحط ٚالـ قس. زض انُ، 

ضفـ "ٚ  "فٙبنط ٔؿتمط زض ٔحیظ ٞبی قٟطی"ٚ "اضتمب ٘ؾبضت فٕٛٔی زض وٙبض افعایف قفبفیت فضبٞبی فٕٛٔی"ٚ  "ٝربٔق

، اظ ؾبظٚوبضٞبی ایزبز ٔحیظ أٗ قٟطی ٔی ثبقٙس. اوٖٙٛ زض رٛأـ پیكطفتٝ  "٘بثؿبٔب٘ی ٞبی وبِجسی ٚ ٔٙؾط ثركی

 ]. 4، 22[ نط ٔٛرٛز زض ٔحیظ ٔهٙٛؿ قىُ ٔی ٌیط٘سضٚیىطزٞب زض رٟت عطاحی وبضآٔس ٚ ثىبضٌیطی ثٟیٙٝ وّیٝ فٙب

زض ٚالـ، فضب ثٝ فٙٛاٖ ثرف وبِجسی ٔحیظ ٔی تٛا٘س ثط ضفتبض احط ثٍصاضز ٚ ٘ؿجت ثٝ ضفتبض ٘مف وٙتطَ وٙٙسٜ زاقتٝ ثبقس.  

أىبٖ یب فسْ أىبٖ  یقٙی ضفتبضٞبیی ضا تضقیف ٚ ضفتبضٞبیی ضا تكٛیك ٕ٘بیس. زض حبِی وٝ زض ٔٛضز فقبِیتٟب، فضب ٔی تٛا٘س تٟٙب

یه فقبِیت ضا فطاٞٓ آٚضز. ِصا تبحیط فضب ثط ضفتبض ثؿیبض ٔؿتمیٓ تط ٚ لغقی تط ٔی ثبقس، ثٙبثطایٗ زض رطیبٖ عطاحی ثبیؿتی 

 .] 23 [ضفتبضٞب ثٝ ربی فقبِیتٟب ٔس ٘ؾط لطاض ٌیط٘س
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 هرٍری تر ادتیات رٍاًؽٌاظی هحیطی  -5
ثٝ عٛض  ضقتٝ ای اؾت وٝ ضاثغٝ ٔیبٖ ٔحیظ ٚ ضفتبض ا٘ؿبٖ ضا ثطضؾی ٔی وٙس.ضٚا٘كٙبؾی ٔحیغی، حٛظٜ ٔغبِقبتی ٔیبٖ 

ؾٙتی تبویس زض ضٚا٘كٙبؾی ٔحیغی ثط ایٗ ثٛزٜ اؾت وٝ چٍٛ٘ٝ ضفتبض، احؿبؾبت ٚ حؿی تٙسضؾتی ا٘ؿبٖ تحت تبحیط ٔحیظ 

قبُٔ ٘ؾطیٝ ٌكتبِت، اوِٛٛغیه . ٘ؾطیٝ ٞبی ٔرتّفی رٟت تجییٗ ایٗ أط ٚرٛز زاض٘س وٝ لطاض ٔی ٌیطز ٚ آٖ ضا زضن ٔی وٙس

 ] .17، 18[ ثٝ ٟٕٔتطیٗ آٖ ٞب ٔی پطزاظز 1 ٚ ٘ؾطیٝ وٙف ٔتمبثُ ثٛزٜ وٝ قىُ 1احتٕبَ ٌطای ثطا٘ؿٛیه ازضان، ٘ؾطیٝ

 

 

 

 

 
 

 

 
 ًظریات ادراک هحیطی :1ؼکل 

 

ٝ ایٗ ٘ؾطیٝ اظ پیٛ٘سی ثٟتط ثب زض ایٗ ٔیبٖ ٘ؾطیٝ وٙف ٔتمبثُ ثیكتط ٔٛضز تٛرٝ ثبیؿتی لطاض ٌیطز. ایٗ ثساٖ ؾجت اؾت و

ٔؿبِٝ عطاحی ثطذٛضزاض اؾت. ٘ؾطیٝ وٙف ٔتمبثُ ثط ٘مف تزطثی ازضان تبویس زاضز ٚ ضاثغٝ ای پٛیب ثیٗ فطز ٚ ٔحیظ ضا ٔجٙبی 

تحّیُ لطاض ٔی زٞس. زض ایٗ ٘ؾطیٝ ازضان وٙكی ٔتمبثُ ثٝ حؿبة آٔسٜ اؾت وٝ زض آٖ ٔحیظ، ٔكبٞسٜ ٌط ٚ ازضان ٚاثؿتٍی 

زض ایٗ ٘ؾطیٝ، ٔكبٞسٜ ٌط اظ ٔحیظ ثٝ زِیُ زضوی وٝ اظ آٖ زضیبفت ٔی ٕ٘بیس تبحیط ٔی پصیطز. ثٝ ثیبٖ زیٍط  ُ زاض٘س.ٔتمبث

ٔحیظ ٔؿجت ایزبز ٚ تكىیُ احؿبؼ ٞبی ٔرتّف زض ٔكبٞسٜ ٌط ٔی قٛز. ٔخال احؿبؼ أٙیت ٔی ٕ٘بیس.زض ایٗ نٛضت تّمی 

 .]18[ ٚی اظ فضب، یه فضبی أٗ ذٛاٞس ثٛز

 

 رتثاط اهٌیت تا رٍیکردّای ؼْرظازی ٍ رٍاًؽٌاظی هحیظا -6
فضبٞبی قٟطی فطنٝ تقبٔالت ارتٕبفی ٚ ٔطاٚزات قٟطٚ٘سی اؾت ٚ قٙبذت ضٚا٘كٙبؾب٘ٝ اظ ضفتبضٞبی ا٘ؿبٖ قٟطی، ثطای 

"ضٚا٘كٙبؾی ٔحیغی"ایزبز ٔحیغی وبضآٔس ٚ ٔٙبؾت ٚ ظ٘سٌی رٕقی زض ٔحیغی ؾبِٓ أطی ضطٚضی ثٝ ٘ؾط ٔی ضؾس. 
ثٝ  ٘یع 2

ثطضؾی ضٚا٘كٙبؾب٘ٝ ی فضبٞب ٚ ٔحیظ قٟطی ثب قٙبؾبیی تقبُٔ ضفتبضٞبی آزٔی ٚ ٔحیظ وبِجسی ٔی پطزاظز تب زض ثؿتط ایٗ 

 ]  24[ قٙبذت، أىبٖ عطاحی ٔٙبؾت ثب ٘یبظٞبی فّٕىطزی ٚ ٔٙغجك ثب ٔىب٘یؿٓ ٞبی ضفتبضی قٟطٚ٘ساٖ، فطاٞٓ قٛز

"وطیه"
ا٘كٙبذتی زض ضفتبض آزٔی ٔی زا٘س وٝ ٔقغٛف ثٝ ظ٘سٌی زض ٔحیظ ( ضٚا٘كٙبؾی ٔحیغی ضا وٙىبقی ض1970ٚ) 3

وبِجسی قٟطی ثبقس ٚ ٘ٛؿ، ٔیعاٖ ٚ چٍٍٛ٘ی ثىبضٌیطی فضبٞبی قٟطی ضا ثٝ ٚؾیّٝ قٟطٚ٘ساٖ ٔٛضز اضظیبثی لطاض زٞس.وطیه ثٝ 

ٖ ثب ٘یبظٞبی ضفتبضی ایٗ ٘ىتٝ اقبضٜ زاضز وٝ ؾبذتبض قٟطی زض ٍٞٙبْ عطاحی فضبیی ٚ وبِجسی ٔی ثبیؿتی ٕٞبًٞٙ ٚ ٍٕٞٛ

قٟطٚ٘ساٖ ثبقس تب ثتٛاٖ ثب تؿٟیُ اؾتفبزٜ وبضثطاٖ قٟطی اظ فضبٞب ٚ ؾبذتبض قٟطی، أىبٖ وبضأسی ٘تبیذ ٚ ٔٛحطی زض حٛظٜ 

ٔساذالت قٟطی ضا فطاٞٓ وطز. ثط ایٗ اؾبؼ ضٚا٘كٙبؾی ٔحیغی ٔی ثبیؿتی ضاثغٝ ا٘ؿبٖ ثب ٔحیظ  وبِجسی ضا زض ثؿتط قىُ 

                                                 
1
Brunswik 

2
 Enviromental Psycology 

3
Craik 

یطی ادراک مح  

 ٌكتبِت نظریه 

 

اٍِٛی احتٕبَ ٌطای ٘ؾطیٝ 
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 اوِٛٛغیه ازضان   
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اٚ ٔٛضز ثطضؾی لطاض زٞس وٝ زض ایٗ ٔیبٖ زاضای ؾٝ اٍِٛی اؾبؾی زض ٔمِٛٝ قٙبذت قٙبؾی  "احتیبربت"ٚ  "اضظقٟب "زٞی ثٝ 

 اؾت :

 اِف.ازضان

 ة.قٙبذت

 ح.لطاضٌبٜ ٞبی ضفتبضی 

ثط اؾبؼ ٕٞیٗ ضٚیىطز اؾت وٝ زض فطنٝ ضٚا٘كٙبؾی ٔحیغی، ثبیس ثب ازضان ٘یبظٞبی ضفتبضی قٟطٚ٘ساٖ ٚ قٙبذت ٘ٛؿ ٚ 

ت فضبٞبی قٟطی زض فطنٝ قٟطی ٚ زض ا٘غجبق ثب ٔىب٘یؿٓ ٞبی ضفتبضی قٟطٚ٘سی، أىبٖ ثٟتطیٗ ٚ وبضآٔستطیٗ ٔیعاٖ وبضثؿ

٘ٛؿ عطاحی یب ٔساذالت ضا زض فطنٝ قٟط فطاٞٓ وطز تب ٔحیغی ٔٙغجك ثب ٘یبظٞبی ضفتبضی قٟطٚ٘ساٖ ٚ ٕٞبًٞٙ ثب ٔیعاٖ 

  ].9[عطاحی قٛز وبضثؿت فضبیی ثٝ ٚؾیّٝ ایكبٖ، 

ٔؿئّٝ ی أٙیت ٔمِٛٝ ای چٙس ثقسی اؾت ٚ ٔیعاٖ ٘یبظٔٙسی ثٝ أٙیت ثب تٛرٝ ثٝ قطایغی وٝ ٔحیظ ثٝ  یزض قٟطؾبظ

ا٘ؿبٖ ٔی زٞس ٚ یب ا٘ؿبٖ ثٝ ٔحیظ ٔتفبٚت ٔی ثبقس. أٙیت ٕٞٛاضٜ ثٝ ٚاؾغٝ ٘مف ٟٕٔی وٝ زض ثٟجٛز ٔحیظ، وبِجس ٚ فضبی 

احبٖ ٚ ثط٘بٔٝ ضیعاٖ قٟطی اؾت. ایٗ ٘یبظ زض فضبٞبیی وٝ ثیف قٟطی رٟت اؾتفبزٜ ٔغّٛة تط قٟطٚ٘ساٖ زاضز، ٔٛضز تٛرٝ عط

اظ ٕٞٝ حضٛض فیعیىی ا٘ؿبٖ زض آٖ ٔحطظ ٔی ثبقس. ثیكتط احؿبؼ ٔی ٌطزز زض ربیی وٝ ٘بٞٙزبضی ٞب، ذكٛ٘ت ٞب ٚ ثعٞىبضی 

بؼ ٔی ٌطزز. ثط٘بٔٝ ٞبی ارتٕبفی ٚ ...ٔغطح ٔی ٌطزز. ثطلطاضی ٘ؾٓ، أٙیت ٚ آؾبیف فطزی ٚ فٕٛٔی ثطای افطاز ثیكتط احؿ

ضیعی ثطای ایٍٙٛ٘ٝ ٔحیظ ٞب چٝ زض ٔمِٛٝ وبِجس ٚ چٝ فطْ فضب ٔی تٛا٘س تب حس ظیبزی زض وٙتطَ ذكٛ٘ت ٞبی ارتٕبفی ٔٛحط 

( اظ ا٘سیكٕٙساٖ فّْٛ ضفتبضی وٝ ثٝ ٔٛضٛفبت قٟطی تٛرٝ وطزٜ اؾت، ٔقتمس اؾت وٝ ٞط  1977) 4ثبقس. أؽ ضاپبپٛضت

ٚ ٔطزْ اؾت، اضتجبعی وٝ اظ اٍِٛٞبی ٔقیٙی پیطٚی ٔی  "فٙبنط ٔحیغی"اضتجبعبت ٔتمبثُ ٔیبٖ ٔحیظ قٟطی ٔزٕٛفٝ ای اظ 

ضاپبپٛضت ثبفت ٔحیظ قٟطی ضا ثٝ ارعای ؾبذتبضی اـ تزعیٝ وٙٙس ٚ ثٝ ایٗ افتجبض ٔقٕٛال لبثُ پیف ثیٙی ٚ ؾبظٔب٘سٞی ا٘س. 

 وطزٜ ٚآٟ٘ب ضا زض لبِت چٟبض ؾبظٔبٖ عجمٝ ثٙسی ٚ ٔقطفی ٔی وٙس :

.ؾبظٔبٖ فضبیی ٔحیظ : ثٝ افتمبز اٚ ضٚاثظ ٔتمبثُ زض ٔحیظ ٞبی فیعیىی، زض ّٚٞٝ اَٚ فضبیی ا٘س، ظیطا انٛال ٔطزْ ٚ اقیب 1

اظ عطیك رسایی تٛؾظ فضب )یب زض فضب( ثب یىسیٍط اضتجبط زاض٘س. ٚی تحت فٙٛاٖ ؾبظٔبٖ فضبیی، ا٘ٛاؿ فٛانُ، ثؿتٍی ٞب ٚ 

ٚ اقیبء، اقیبء ٚ اقیبء ضا ٌطز ٔی آٚضز، ٔب٘ٙس ) لّٕطٚ ذهٛنی ٚ فٕٛٔی( ٚ آٌبٞی اظ آٖ ضا  رسایی ٞب ٔیبٖ ٔطزْ ٚ ٔطزْ، ٔطزْ

 فٙهط وّیسی ثطضؾی ٔحیظ ٞبی قٟطی ٔی زا٘س.

.ؾبظٔبٖ ٔفٟٛٔی ٔحیظ : وٝ ثب ٔفبٞیٕی وٝ اظ عطیك فطْ ٞب، رٙؽ ٞب ٚ ارعای وبِجسی ٔحیظ زضن ٔی قٛ٘س، اضتجبط 2

 ٝ ٞب، ضٍٟ٘ب، زٚضٕ٘بٞب، ٔهبِح ٚ ...ٔٛضز تٛرٝ لطاض ٔی ٌیط٘س.زاضز. زض ایٙزب تبحیطات ٘كب٘

ؾبظٔبٖ ظٔب٘ی ٔحیظ: ثٝ ٔقٙی قست ٚ ضیتٓ فقبِیت ٞبی ا٘ؿب٘ی ٚ ؾبظٌبضی یب فسْ ؾبظٌبضی آٟ٘ب ثب یىسیٍط اؾت. ثٝ  .3

 ٙس ٔزعا ثبقٙس.افتمبز ضاپبپٛضت ٔطزْ ٕٞبٖ عٛض وٝ اظ ٘ؾط فضبیی اظ یىسیٍط رسا ٞؿتٙس، اظ ٘ؾط ظٔب٘ی ٞٓ ٔی تٛا٘

ؾبظٔبٖ اضتجبعی ٔحیظ: قبُٔ اضتجبط ٔحیظ ٚ ٔطزْ ٚ اضتجبط ٔطزْ ٚ ٔطزْ زض ٔحیظ اؾت.اظ ٘ؾط ضاپبپٛضت زض ٔحیظ  .4

ٞبی قٟطی، ایٗ ؾبظٔبٖ اظ زٚ ضاٜ لبثُ زضن اؾت، پیٛؾتٍی ثب ؾیؿتٓ ٞبی رب ثٝ ربیی ٚ اثعاضٞبی اضتجبعی ٔخُ )تبثّٛٞب( ٚ 

 ض ضٚ.ٕٞچٙیٗ ضٚاثظ ا٘ؿب٘ی ضٚ ز

ضاپبپٛضت ٔقتمس اؾت ایٗ چٟبض رٙجٝ ی ٔحیظ قٟطی ثب ٚرٛز آ٘ىٝ زاضای وٙف ٔتمبثُ ثب یىسیٍط٘س، ٞط یه اظ لٛافس 

 .] 25[ ٔٙؾٕی پیطٚی ٔی وٙٙس وٝ لبثُ قٙبؾبیی اؾت

قس، تٛرٝ ثٝ ٔؿئّٝ ویفیت ظ٘سٌی وٝ زض ؾبِٟبی اذیط ثٝ فٙٛاٖ یىی اظ ضٚیىطز انالحی زض ٌؿتطـ ٔفْٟٛ تٛؾقٝ ٔی ثب

أطی ارتٙبة ٘بپصیط اؾت. أٙیت یىی اظ قبذهٟبی ٟٔٓ ویفیت ظ٘سٌی قٟطی ضا تكىیُ ٔی زٞس ٚ ایٗ قبذهٟب ثٝ عٛض 

ٔؿتمیٓ ٚ غیط ٔؿتمیٓ زض ٍ٘طـ ٚ ضفتبض ٔطزْ ٚ ظ٘سٌی ضٚظٔطٜ آٟ٘ب تبحیط ٔی ٌصاضز ٚ زض ٔٛاضزی اظ لجیُ تٛرٝ ٚ زذبِت زازٖ 

                                                 
4
 Rapoport 
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ٔٙیت زض ذطیس ٚ فطٚـ ذب٘ٝ، ا٘تربة ٔؿیطٞبی ضفت ٚ آٔس، تقییٗ ٔحُ ؾىٛ٘ت، ثطذی اظ قبذم ٞبی ویفیت ظ٘سٌی ٔب٘ٙس ا

 .] 26[ ٔی یبثستقییٗ ٔحُ تفطیح ٚ ٌصضاٖ اٚلبت فطاغت تزّی 

 

 فضای اهي ؼْری ٍ هعیارّای آى -7
قبِیت یبز ٔی وٙٙس وٝ زض ٚالـ فضبٞبیی ٞؿتٙس وٝ اقربل ثیكتطی زض آٖ ف "لبثُ زفبؿ  "ثطذی فضبی أٗ ضا ثٝ فضبی 

زض ]. 25، 27[ ٔی وٙٙس ٚ احؿبؼ أٙیت ثیكتطی اظ آٖ زضن ٔی قٛز ٚ وٕتط ثٝ فقبِیتٟبی ٔزطٔب٘ٝ اربظٜ ٚلٛؿ زازٜ ٔی قٛز

ٚالـ فضبی أٗ قٟطی فضبیی اؾت وٝ ٞٓ اظ ٘ؾط فیٙی ٚ ٞٓ اظ ٘ؾط شٞٙی أٙیت ٚ آؾبیف ذبعط ثطای حبضطیٗ ٚ فبثطیٗ ٚ 

 .]2[ ثٝ ٚرٛز آٚضز٘بؽطیٗ 

فضبٞبی أٗ قٟطی فجبضتٙس اظ : ا٘ساظٜ فضب، فطْ فضب ٚ آؾبیف ٔحیغی. زٚ ثرف ٔقیبض ٘رؿت اظ رٙؽ وبِجسی ٔقیبضٞبی 

 لبثُ ثحج اؾت.  "ٔحیظ "اظ ٔٙؾط "آؾبیف ٔحیغی "ٚ ٔقیبض  (،2 قىُ) ٔی ثبقٙس

یف ارتٕبفی تبحیط ٔی یبفتٝ ٞبی ٔغبِقبتی ٚ ٘ؾطیبت اضائٝ قسٜ حبوی اظ آٖ اؾت وٝ ا٘ساظٜ فضبزض ٔتغیطٞبی أٙیت ٚ آؾب

ٌصاضز ٚ ایٗ اظ یه ؾٛ ٔی تٛا٘س ٔٛرت افعایف اضغطاة ٚ ذكٛ٘تٟبی قٟطی ٚ افعایف ضفتبضٞبی آ٘ٛٔیه قٛز ٚ اظ ؾٛی زیٍط 

ثٛزٜ ٚ ثٝ ٌٛ٘ٝ ای ثبقس  "ٔمیبؼ ا٘ؿب٘ی"ا٘ؿزبْ ٚ ضٚاثظ ارتٕبفی ضا زض ٔمبثُ آؾیجٟب تمٛیت ٕ٘بیس. ا٘ساظٜ فضب ثبیس ثط اؾبؼ 

 .] 2[  اظزحبْ وطزٜ ٚ ٘ٝ ثٝ ٘یبظ ثٝ ذّٛت افطاز، نسٔٝ ٚاضز وٙس وٝ ٘ٝ ایزبز

زض چٍٍٛ٘ی ایزبز یه فضبی ثسٖٚ زفبؿ، ٘مف ا٘ىبض ٘بپصیطی زاضز ٚ اظ ایٗ ضٚ  "فطْ فضب "ؾبذتبض فیعیىی فضب یب ثٝ فجبضتی

 .] 28[ تٛرٝ ثٝ ویفیبت فطْ فضب إٞیت ٔی یبثس

بی ٔتفبٚتی اظ لجیُ ٕ٘بیب٘ی، ذٛا٘بیی ٚ ... ضا زض وتبة ؾیٕبی قٟط ثٝ ٘مس ٚ وٛیٗ ِیٙچ، ثطای ویفیبت فطْ فضب، ٚیػٌی ٞ

ثطضؾی ٔی وكس. ثطای ٔخبَ ٕ٘بیب٘ی، قىُ، ضً٘ ٚ ٘ؾٕی اؾت وٝ ثب ایزبز تهٛیطی ضٚقٗ ٚ ٔكرم، ضٚیت ٔحیظ ظ٘سٌی 

ٖ ثٝ حسالُ ثطؾس ثٝ فّت زض آزٔی ضا آؾبٖ ٔی ؾبظز. فضبٞبیی وٝ اظ ٘ؾط ؾبذتبضی ٚ فطْ ثٝ ٌٛ٘ٝ ای ثبقٙس وٝ ٕ٘بیب٘ی آ

 ]. 28  [ٔقطو زیس ٘جٛزٖ، قطایظ ٔحیغی ضا ثٝ نٛضت ثبِمٜٛ رٟت ضفتبض ٔزطٔب٘ٝ ٔؿبفس ٔی ؾبظ٘س

 

 

 

 

 
 

 

 

 ًوَدار درختی در تعد کالثدی : 2ؼکل 

 

 اّویت ٍ ًقػ فضای ظثس از تعد ؼْرظازی -8
اظ قٟطؾبظی ٔغطح اؾت. اظ ٕٞیٗ زیسٌبٜ ایٗ ٌٛ٘ٝ أطٚظٜ فضبی ؾجع ٚ انٛال ٔقٕبضی ٚ عطاحی ؾجع، ثٝ فٙٛاٖ ثركی 

فضبٞب ربی ذٛز ضا زض عطاحی ثعضٌطاٜ ٞب ٚ تفىیه وبضثطی ٞب ٚ ؾبیط ٔٛاضز عطاحی قٟطی ثبظ وطزٜ اؾت.زض ٚالـ، قٟط، ؾیؿتٓ 

ٞسایتی،  ظ٘سٜ پٛیبیی اؾت وٝ پبضوٟب رعئی اظ آٖ ٞؿتٙس ٚ ثٝ رٟت ٘مف ٔٛحط آٟ٘ب زض وبٞف تطاوٓ قٟطی، ایزبز ٔؿیطٞبی

 .] 29[ تىٕیُ ٚ ثٟجٛز وبضوطز تبؾیؿبت آٔٛظقی، فطٍٞٙی، ٔؿىٛ٘ی ٚ شذیطٜ ظٔیٗ ثطای ٌؿتطـ آیٙسٜ قٟط ثب اضظـ ٞؿتٙس

حؽ 

 أٙیت

 ثقس وبِجسی

طْ فضبف ا٘ساظٜ فضب  
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 رٍغ ؼٌاظی پصٍّػ -9

ٔحٛضیت زاضز. اظ ایٗ ضٚ فطضیٝ  حؽ أٙیت اظ ثقس ٔحیغی ٔی ثبقس وٝ زض آٖ ویفیتایٗ پػٚٞف ثٝ ز٘جبَ ثطضؾی 

ثطای  ."ویفیت وبِجسی فضب ٔی تٛا٘س زض ٔیعاٖ حؽ أٙیت افطاز تبحیطٌصاض ثبقس "یف ٔی قٛز : پػٚٞف ثٝ ایٗ نٛضت تقط

 زؾتیبثی ثٝ ایٗ ٟٔٓ، ِٔٛفٝ ٞبی ٔٛضز ٘ؾط زض اضتجبط ثب ثقس وبِجسی تقییٗ قسٜ ٚ ٔٛضز ؾٙزف لطاض ٔی ٌیط٘س.   

ثقس وبِجسی قبُٔ ا٘ساظٜ فضب ٚ فطْ فضب ٔی  ٔٛضز ٘ؾط زض اضتجبط ثب ، ِٔٛفٝ ٞبیٕٞب٘غٛض وٝ زض ٕ٘ٛزاض ثبال ٔكرم اؾت

ثبقٙس، وٝ زض ازأٝ ثبیؿتی ثٝ تزعیٝ ٚ تحّیُ ٚ ؾٙزف ٘حٜٛ تبحیطٌصاضی ٞط یه اظ ایٗ ِٔٛفٝ ٞب ثط ضٚی ٔیعاٖ حؽ أٙیت 

أٙیت ٔی . فطْ فضب ثط حؽ 2. تبحیط ا٘ساظٜ فضب، 1افطاز پطزاذت. ثٝ ثیبٖ زیٍط ظیط فطضیٝ ٞبی پػٚٞف حبوی اظ ٚرٛز اضتجبط 

 ثبقٙس.

 

 هَرد هطالعاتی ٍ ؼیَُ آهاری  -11
، اظ ایٗ ضٚ ٔؿبِٝ تقییٗ اضتجبط ] 30[ ٞط پػٚٞف فّٕی ثب ؽٟٛض ٔؿبِٝ یب ٔزِٟٛی زض شٞٗ ٔحمك قطٚؿ ٔی قٛزاظ آ٘زب وٝ 

ای تقییٗ لّٕطٚ . ثٝ ٕٞیٗ زِیُ ٘یع ثطٚ تبحیط ٞط یه اظ ِٔٛفٝ ٞبی ٔحیغی زض احؿبؼ أٙیت افطاز، ٔٛضز ٘ؾط ٍ٘بض٘سٌبٖ اؾت

پػٚٞف وٝ ٔحسٚز ثٝ فضبٞبی قٟطی ٔی ثبقس، پبضن پطزیؿبٖ قٟط تٟطاٖ ثٝ زِیُ ٌؿتطزٌی، ٌعاضـ ٞبی ٔتقسز ٚ ٔكبٞسات 

 .( 4ٚ )قىُ  (3)قىُ ٍ٘بض٘سٌبٖ ثٝ فٙٛاٖ ٔٛضز ٔغبِقبتی  ثطٌعیسٜ قس

 
 

   
 ] 31[  : تصَیر هاَّارُ ای از پارک پردیعاى3ؼکل

                                                                        

 

 

 

 اِف

 ة

 ح

 ت

 ث
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الف: تصَیری از فضای پارک پردیعاى، ب: تصَیری از هعیر پیادُ رٍی پارک ، ج:  : تصاٍیری از پارک پردیعاى4ؼکل 

 ارک پردیعاىدر پپارک، ث: فضای ٍرزؼی  ای تفریحی فض:  تتصَیری از پَؼػ گیاّی هتراکن پارک، 

 

ایٗ پبضن زض ٔٙغمٝ زٚ قٟطزاضی تٟطاٖ لطاض ٌطفتٝ وٝ زض عَٛ ٞفتٝ ٚ ثٝ ٚیػٜ زض ضٚظٞبی تقغیُ ثب اؾتمجبَ ظیبزی اظ 

ٞىتبض ثٝ زِیُ ٌؿتطزٌی ٚ ٚرٛز فضبٞبی پٟٙبٖ ٚ وٕجٛز  275ٔطارقبٖ ٚ ثبظزیسوٙٙسٌبٖ ضٚثطٚؾت. ایٗ پبضن ثب ٚؾقت 

 .ثطضؾی حؽ أٙیت ٔی ثبقس ٘ؾبضت، ٔٛضز ٔغبِقبتی ٔٙبؾجی ثطای

اظ آ٘زب وٝ ٔغبِقٝ حبضط یه پػٚٞف وٕی اؾت، اعالفبت حب٘ٛیٝ ثٝ قىُ وتبثرب٘ٝ ای ٌطزآٚضی قسٜ ٚ ؾپؽ زض لبِت 

پطؾكٙبٔٝ ای وٝ ربٔقٝ آٔبضی آٖ ثبظزیسوٙٙسٌبٖ ایٗ پبضن ثٛز اعالفبت اِٚیٝ تٟیٝ قس.حزٓ ٕ٘ٛ٘ٝ آٔبضی ثب تٛرٝ ثٝ فطَٔٛ 

 ذب٘ٛاض زض ٘ؾط ٌطفتٝ قس.  200وٛوطاٖ ثٝ قطح ظیط 

 اؾتفبزٜ ٔی وٙیٓ :( 1)ٔقبزِٝ  ثطای ٔحبؾجٝ حزٓ ٕ٘ٛ٘ٝ آٔبضی اظ فطَٔٛ وٛوطاٖ 
 

(1) 

 
 

ٔمساض ٔتغیط ٘طٔبَ ٚاحس اؾتب٘ساضز، وٝ زض ؾغح اعٕیٙبٖ  = z ، حزٓ ٕ٘ٛ٘ٝ  n =  :زاضیٓ  وٝ ثب تٛرٝ ثٝ فطَٔٛ وٛوطاٖ 

زض٘ؾط 5/0اض ٘ؿجت نفت ٔٛرٛز زض ربٔقٝ اؾت. اٌط زض اذتیبض ٘جبقس ٔی تٛاٖ آٖ ضا ٔمس =P ، ٔی ثبقس96/1زضنس ثطاثط  95

 = زضنس افطازی وٝ فبلس آٖ نفت زض ربٔقٝ ٞؿتٙس =  q،ٚاضیب٘ؽ ثٝ حساوخط ٔمساض ذٛز ٔی ضؾس ٔمساضٌطفت. زض ایٗ حبِت 

d .(q =1-p) ٔزبظ، قتجبٜا ٔمساض  = N 600 ذب٘ٛاض.                                                                                                    

 ث

 ح ة اِف

 ت
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ٕٞچٙیٗ ثطای تقییٗ ضٚایی، آظٖٔٛ ٔمسٔبتی زض ٔٛضز پطؾكٙبٔٝ ثٝ فُٕ آٔسٜ اؾت.ثٝ ایٗ ٔفْٟٛ وٝ زض ٘ٛثت اَٚ  

ؾٛاَ ٞبی ٘بٔفْٟٛ ٚ ثی اضتجبط ٔٛضز ثبظٍ٘طی وّی  فسز اظ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب تٛظیـ ٚ رٕـ آٚضی قس ٚ 30پطؾكٙبٔٝ ٔمسٔبتی ثٝ تقساز 

ٚ اؾبؾی لطاض ٌطفت. ؾپؽ زض ٘ٛثت زْٚ پطؾف ٘بٔٝ ٟ٘بیی ثب ٚیطایف رسیس تسٚیٗ ٚ تٛظیـ قس. ثٙبثطایٗ ؾقی قسٜ اؾت وٝ 

ییٗ پبیبیی اثٟبْ ؾٛاَ ٞبی پطؾكٙبٔٝ ثٝ حسالُ ثطؾس ٚ ٔفبٞیٓ ٚ انغالحبت تب حس ظیبزی ٌٛیب، ضٚقٗ ٚ ضٚاٖ ثبقس. ثطای تق

 اؾتفبزٜ قسٜ اؾت. AMOS٘یع اظ ضٚـ آِفبی وطٚ٘جبخ اؾتفبزٜ قسٜ اؾت. زض ٟ٘بیت ثطای تزعیٝ ٚ تحّیُ زازٜ ٞب اظ ٘طْ افعاض 

 
                                                         

 کرًٍثاخ در تعد کالثدی ضریة آلفای: 1جدٍل                                                         

 

 
 

 

      قٛز وٝ زض ثقس وبِجسی آِفبی ٔٛضز لجِٛی ثسؾت آٔسٜ ٚ ضطیت افتٕبز لبثُ لجِٛی زاضز.ٔالحؾٝ ٔی 1 ثب تٛرٝ ثٝ رسَٚ
 .5 ٚ قىُ 2٘س. رسَٚ ا ٔطز ثٛزٜ زضنس 36٘فط ٔقبزَ  72ضنس ظٖ ٚ ز 64٘فط ٔقبزَ  128فط ٚاحس پػٚٞف، ٘  200اظ ٔزٕٛؿ 

 
 : تَزیع فراٍاًی2جدٍل

 
 

 

  
 

 

 

 
 : ًوَدار ٍاحدّای پصٍّػ تر حعة جٌعیت5ؼکل                                                              

 ضطیت آِفب ٔتغیطٞبی تحمیك

 873/0 وبِجسی

 زضنس تقساز رٙؿیت

 64 128 ظٖ

 36 72 ٔطز

 0/100 200 ٔزٕٛؿ
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زضنس زاضای  41٘فط ٔقبزَ  82ؾبَ،  20زضنس زاضای ؾٗ وٕتط اظ  6نس ٔقبزَ زض 12٘فط ٚاحس پػٚٞف  200اظ ٔزٕٛؿ 

ؾبَ  50زاضای ؾٗ ثبالی  زضنس 3٘فط ٔقبزَ  6ٚ  50تب  35زضنس زاضای ؾٗ ثیٗ  50٘فط ٔقبزَ  100ؾبَ،  35تب  20ؾٗ ثیٗ 

    (.6 قىُ)ٚ  (3 رسَٚ) ثٛزٜ ا٘س

 
 : تَزیع فراٍاًی3 جدٍل

 

 

 

 

 

 
 

 
 ًوَدار ٍاحدّای پصٍّػ تر حعة ظي :6ؼکل 

   

 ٍ تحلیل آهاری  تجسیِ -11
ٞبی ثسی ٔالنRMSEA  ٚ RMRثطای تزعیٝ ٚتحّیُ آٔبضی اؾتفبزٜ قسٜ اؾت وٝ زض آٖ AMOS افعاضٞبی اظ ٘طْ

 ثبقٙس. 07/0 ثبیس وٕتط اظ RMR 08/0ثبیس وٕتط اظ RMSEA ثطاظـ ٔسَ ٞؿتٙس وٝ 

ثبقس ٚ زض وُ ٞط 09/0ت ثیكتط اظ ذٛثی ثطاظـ ٔسَ ٞؿتٙس ٚ ٔیعاٖ آٖ ثٟتط اؾ ٞبیٔالن AGFI  ،GFI  ٚ CFIٕٞچٙیٗ 

 ت.چمسض ثٝ ٔمساض یه ٘عزیه تط ثبقٙس، ثٟتط اؾ

ثٙبثطایٗ ثطای ا٘زبْ تزعیٝ ٚ تحّیُ، زض اثتسا ثبیس اظ ٔیعاٖ تبحیطٌصاضی ٞط یه اظ ٌٛیٝ ٞبیی وٝ زض اضتجبط ثب ِٔٛفٝ ی ٔٛضز 

 ؾٙزف لطاض ٔی زٞیٓ. ٘ؾط ٔغطح قسٜ ا٘س، اعٕیٙبٖ حبنُ قٛز. ِصا ٌٛیٝ ٞبی ٔٛضز ٘ؾط ضا ٔٛضز

الظْ ثٝ شوط اؾت وٝ ؾٝ ثُقس آِٛزٌی نٛتی، پبویعٌی ٚ ٘ٛض ثب تٛرٝ ثٝ ایٙىٝ وٕتط اظ ؾٝ ٌٛیٝ زاض٘س، ٘یبظی ثٝ ثطضؾی آٔبضی 

 07/0ٚ  08/0ٔالن ٞبی ثسی ثطاظـ ٔسَ ٔی ثبقٙس وٝ ثٝ تطتیت ثبیس وٕتط اظ  RMSEA  ٚRMR٘ساض٘س.  اظ ؾٛیی زیٍط 

ثبقٙس وٝ عجیقتب  09/0ثٝ فٙٛاٖ ٔالن ٞبی ذٛثی ثطاظـ ٔسَ، ثٟتط اؾت ثیكتط اظ  AGFI  ،GFI  ٚCFIثبقس. ٕٞچٙیٗ 

 ٞطچٝ ثٝ فسز یه ٘عزیه تط ثبقٙس اظ ٔغّٛثیت ثیكتطی ثطذٛضزاض٘س.

 ایٙه ثٝ ؾٙزف ٔیعاٖ ٔقٙبزاضی ٚ ضطیت تبحیط ٞط یه اظ ِٔٛفٝ ٞب ثط ثقس وبِجسی ٔی پطزاظیٓ.

 

 

 زضنس تقساز ؾٗ

 6 12 ؾبَ 20ظیط 

 41 82 ؾب20َ -35

 50 100 ؾبَ 50-35

 3 6 ؾبَ 50ثبالی 

 0/100 400 ٔزٕٛؿ



  هعوارایراى ظراظری اًجوي ّای صٌفی هٌْدظاى کاًَى

 ّوایػ تیي الوللی هعواری،عوراى ٍ ؼْرظازی در ّسارُ ظَم

 94هاُ  تیر -تْراى 

 

 11 

 الثدیهدل اًدازُ گیری تعد ک -12
 

             

 
 

 گیری تاثیر اتعاد کالثدی      هدل  اًدازُ:  7ؼکل                                                     

                                                                                                                                                         

 

 فطْ فضب ٔی ثبقس.  : K2 ا٘ساظٜ فضب ٚ  :K1 ، 7الظْ ثٝ شوط اؾت وٝ زض قىُ 

                                                

 
 ّای ترازغ هدل : ؼاخص4جدٍل  

RMR
5

 GFI
6

 AGFI
7

 CFI
8

 RMSEA
9

 

015/0 998/0 991/0 000/1 000/0 

 
 

 ّای کالثدیری ٍ تارّای عاهلی گَیِدا: ًتایج هعٌی5 جدٍل

 داری ظطح هعٌی ًعثت تحراًی تارّای عاهلی ّا گَیِ

 *** K1 405/0 572/3 گَیِ

 *** K2 414/0 603/3 گَیِ

  0001/0زاضی وٕتط اظ ؾغح ٔقٙیثطاثط ثب  ***            

 

 

                                                 
5
 Root Mean Squared Resid.  

6
 Goodness_of Index 

7
 Adjusted Goodness_of_Fit Index 

8
 Comparative Fit Index 

9
 Root Mean Squared Error Of Approximation 
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فبّٔی ٔقٙبزاضی زض تبحیط ٌصاضی ثط ثقس  ثبضٞبیزاضای ٔكرم اؾت، وّیٝ ی ِٔٛفٝ ٞب  5رسَٚ ٚ  4ٕٞب٘غٛض وٝ زض رسَٚ 

 وبِجسی ٔی ثبقٙس ٚ اظ ؾغح ٔقٙبزاضی لبثُ لجِٛی ثطذٛضزاض٘س.

حبَ وٝ اظ تبحیط ٌصاضی ِٔٛفٝ ٞب زض ثقس وبِجسی اعٕیٙبٖ حبنُ قس. ایٙه ثطای احجبت زضؾتی یب ٘بزضؾتی فطضیٝ ٞبی 

 ٔٛضز ٘ؾط ثط ٔیعاٖ حؽ أٙیت زض افطاز ٔی پطزاظیٓ.    ٔٛضز ٘ؾط، ثٝ ثطضؾی ٔمساض تبحیط ٌصاضی ٞط یه اظ ِٔٛفٝ ٞبی 

                        

 ّا در هدل تاثیر اتعاد هحیطی ٍ کالثدی تر ایجاد ارتقا حط اهٌیت رٍاتظ هیاى ظازُ: 6 جدٍل

 ًتیجِ داری ظطح هعٌی ًعثت تحراًی ضریة تاثیر رٍاتظ هیاى ظازُ

تاثیر اًدازُ فضا تر 

حط  ایجاد ارتقا

 اهٌیت 

 تبییس فطضیٝ *** 728/3 311/0

تاثیر فرم فضا تر 

ایجاد ارتقا حط 

 اهٌیت 

 تبییس فطضیٝ *** 826/6 768/0

 0001/0زاضی وٕتط اظ ؾغح ٔقٙیثطاثط ثب  ***

ٝ آظٖٔٛ حبَ ٔی تٛاٖ ث .تجبط ثب ثقس وبِجسی، پصیطفتٝ اؾت، تبحیط ٔقٙبزاض ٞط زٚ ِٔٛفٝ ٔٛضز ٘ؾط زض اض6 ثب تٛرٝ ثٝ رسَٚ

 زضؾتی یب ٘بزضؾتی فطضیٝ ٞبی پػٚٞف پطزاذت.

 

 فرضیِ اصلی تحقیق -13
ایٗ فطضیٝ زض لبِت ثطضؾی فطضیٝ ٞبی فطفی ثٝ ویفیت وبِجسی فضب ٔی تٛا٘س زض ٔیعاٖ حؽ أٙیت افطاز تبحیطٌصاض ثبقس. 

 نٛضت ظیط ٔٛضز ثحج لطاض ٔی ٌیطز  :

 

 

 فرضیِ فرعی اٍل تحقیق -13-1

 اضتمب حؽ أٙیت ٔحیظ تبحیط زاضز .ا٘ساظٜ فضب ثط  
ا٘ساظٜ فضب ثط اضتمب حؽ زاضی ثطای ضطیت تبحیط ثطاؾبؼ رسَٚ ؾغح ٔقٙی٘تیزٝ آظٖٔٛ: عجك تحّیُ ا٘زبْ قسٜ ٚ  -

 ثبقس.ٔی 05/0وٕتط اظ أٙیت ٔحیظ 

تبحیط أٙیت  ا٘ساظٜ فضب ثط اضتمب حؽتٛاٖ ٌفت، زضنس ٔی 95ثب اعٕیٙبٖ  عجك ٘تیزٝ آظٖٔٛ، :تفؿیط ٘تیزٝ آظٖٔٛ -

 قٛز. ِصا فطضیٝ ٔمبثُ پصیطفتٝ قسٜ ٚ فطضیٝ نفط ضز ٔیزاضز.  زاضیٔقٙی
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 فرضیِ فرعی دٍم تحقیق -13-2

 فطْ فضب ثط اضتمب حؽ أٙیت ٔحیظ تبحیط زاضز .

فطْ فضب ثط اضتمب حؽ زاضی ثطای ضطیت تبحیط ثطاؾبؼ رسَٚ  ؾغح ٔقٙیعجك تحّیُ ا٘زبْ قسٜ ٚ  :٘تیزٝ آظٖٔٛ -

 ثبقس.ٔی 05/0وٕتط اظ ٔحیظ  أٙیت

تبحیط فطْ فضب ثط اضتمب حؽ أٙیت تٛاٖ ٌفت، زضنس ٔی 95ثب اعٕیٙبٖ  عجك ٘تیزٝ آظٖٔٛ، :تفؿیط ٘تیزٝ آظٖٔٛ -

 قٛز. ِصا فطضیٝ ٔمبثُ پصیطفتٝ قسٜ ٚ فطضیٝ نفط ضز ٔیزاضز.  زاضیٔقٙی
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 جوع تٌدی ٍ ًتیجِ گیری -14
ثط ٔیعاٖ حؽ أٙیت پطزاذتٝ اؾت ٚ پؽ اظ ثیبٖ ٘ؾطیٝ ٞبی ٟٔٓ ایٗ حٛظٜ تالـ ایٗ پػٚٞف ثٝ ثطضؾی تبحیطات عطاحی 

زض رٟت تسلیك ویفیبت اثقبز وبِجسی آٖ زاضز. زض ایٗ ظٔیٙٝ، ٔقیبضٞبی ٔرتّف ثقس وبِجسی ٔقطفی قسٜ ٚ اضتجبط ٔیبٖ آٟ٘ب ٚ 

حبوی اظ آٖ ٞؿتٙس وٝ ٔقیبضٞبی ا٘ساظٜ  حؽ أٙیت زض رسَٚ تسٚیٗ اٍِٛ ٚ ٔسَ ٔٛضز ٘مس ٚ ثطضؾی لطاض ٌطفتٝ اؾت. ٘تبیذ

فضب ٚ فطْ فضب ٟٕٔتطیٗ ٚرٜٛ ایٗ ٔسَ ٔی ثبقٙس. اظ ایٙطٚ ثب تٛرٝ ثٝ پبضٜ ای اظ پیكٟٙبزٞبی اضائٝ قسٜ ٔی تٛاٖ ا٘تؾبض زاقت 

 ایزبز ٕ٘بیس.  وٝ تٛرٝ ثٝ ویفیبت عطاحی تبحیطی چكٍٕیط زض اضتمبی حؽ أٙیت ٔحیغی
حؽ أٙیت ثٛیػٜ زض پبضن ٞبی قٟطی ٔی تٛاٖ ثٝ  اضتمبی ظٖٔٛ ٔی تٛاٖ پیكٟٙبز وطز وٝ رٟتثب فٙبیت ثٝ تفؿیط ٘تبیذ آ

 ٔؿبیُ ظیط تٛرٝ ٕ٘ٛز :  
  ٞطچٝ ٔؿیطٞبی عطاحی قسٜ ٚاضح تط ٚ قفبف تط  ثبقٙس ٚ وٙذ ٞبی ذّٛت ٚ ٌٛقٝ ٞبی تبضیه ٚ ظٚایبی پٟٙبٖ زض

 ثطای فبثطاٖ ٚ اؾتفبزٜ وٙٙسٌبٖ ایزبز ذٛاٞس قس.  عَٛ ٔؿیط وٕتط ثبقس، ثٝ ٕٞبٖ ٔیعاٖ احؿبؼ أٙیت ثیكتطی

  ٜٞطچٝ اعالفبت ٔحیغی ٚ فٙبنط فطضٝ وٙٙسٜ اعالفبت )افٓ اظ تبثّٛٞبی ٞسایتٍط ٔؿیط، تبثّٛٞبی ٔكرم وٙٙس

ٔٛلقیت ٚ ٘مكٝ، ویٛؾه ٞبی اعالؿ ضؾب٘ی ٚ ضإٞٙب، ثبرٝ ٞبی تّفٗ فٕٛٔی ٚ ...( ثٝ ٘حٛ ثٟتط ٚ وبُٔ تطی زض 

بی انّی ٚ فطفی پبضن ٚرٛز زاقتٝ ثبقس ثٝ ٘حٛی وٝ افطاز لبزض ثٝ ازضان تهٛیطی ٚاضح اظ ٔحیظ ٔحیظ ٚ فضبٞ

 .)ذٛا٘بیی ٔحیظ( حؿبؼ أٙیت ثیكتطی ایزبز ٔی ٌطززقٛ٘س، ا

  ٓٞپٛقف ٌیبٞی فكطزٜ ٚ ٔتطاوٓ ثبفج ایزبز فضبٞبیی ٔرفی ٚ ذّٛت ٔی قٛز ٚ  ٔٛرجبت احؿبؼ ٘بأٙی ضا فطا

 ٔی ؾبظز. 

 طٞبی عطاحی قسٜ ٚاضح تط ٚ قفبف تط  ثبقٙس ٚ وٙذ ٞبی ذّٛت ٚ ٌٛقٝ ٞبی تبضیه ٚ ظٚایبی پٟٙبٖ زض ٞطچٝ ٔؿی

 عَٛ ٔؿیط وٕتط ثبقس، ثٝ ٕٞبٖ ٔیعاٖ احؿبؼ أٙیت ثیكتطی ثطای فبثطاٖ ٚ اؾتفبزٜ وٙٙسٌبٖ ایزبز ذٛاٞس قس.

 ٛاٞس ثٛز.ٙس، احؿبؼ أٙیت ثیكتط ذٞطچٝ فضبٞب زض ٔمیبؼ ا٘ؿب٘ی تطی عطاحی قسٜ ثبق 
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طی ثب تبویس ثط ٔزتجی. اضتمب أٙیت ٔحیغی ٚ وبٞف رطایٓ قٟ ا٘هبضی، ٔزتجی. ضفیقیبٖ، ٔحٕس ضضب.ٔحٕٛزی ٘ػاز، ٞبزی. پٛض رقفط، .4
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