
 16-16، ص6991،بهار 9رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 چکيذُ
 کٍار در کَ یؾٍؿص ؾٍّان ةَ ىؿانح از ىٍاظب اظحفاده ةا یػِص یفضا صانیىس و ظصاخان اىصوزه

 یروخ و یةؿص ادراك ةص را جأدیص ًیؼحصیة جّاٌٍس یى دٍُس؛ یى ىؿٍا ط،یىد ةَ ػکم و ةافث ٌّر، رٌگ،

 ىعحهضم ،یظارحياٌ ىؿانح از اظحفاده صؾَؾ در گشاری ظیاظث ٌؼص ًیا از. کٍٍس جادیا ػِصوٌسان،

 ؾّاىم ػک ةسون. اظث ػِصوٌسان جّظط ىؿانح کارگیصی ةَ و اٌحزاب ةص ىؤدص ؾّاىم ػٍارث

 و ىؤدص ؾّاىم جصیً ىِو از یکی ظاز، جؿيیو ؾّاىم صیظا کٍار در درآىس صیىحغ ةزؿّص و یاكحؿاد

 ًیا ةص. اظث یػِص ُای جساره آن جتؽ ةَ و اُ ظارحيان در رفحَ ةکار ىؿانح ٌّع اٌحزاب در جأدیصگشار

 در یػِص یفضاُا جساره در رفحَ ةکار ىؿانح ٌّع ةا ػِصوٌسان درآىس راةعَ ییػٍاظا ةاُسف اظاس

 هَیوظ ةَ صُایىحغ راةعَ و اٌحزاب ػِص یاؾه اةانیر 12 در یجؿادف روش ةَ كعؿَ 1794 ضدی ػِص

 پژوُغ روش و یکارةصد یُا پژوُغ جضء سفُ خیخ از پژوُغ ًیا. سیگصد ظٍجغ دو یر آزىّن

 یىعانؿاج ُای ٌيٌَّ از درؾس 71 در کَ اٌعث از یخاک پژوُغ جیٌحا. ةاػس ىی یؼیيایپ -یفیجّؾ

 ؾاىم ًیُيچٍ. دارد وجّد داری ىؿٍی و ویىعحل راةعَ رفحَ ةکار ىؿانح ٌّع و درآىس صیىحغ ًیة

 در یىؤدصجص و کٍٍسهً ییجؿ ٌلغ یىعکٌّ َیاةٍ ةَ ٌعتث یرسىاج و یججار یکارةص ةا َیاةٍ در درآىس

 .دارد یػِص یفضاُا در یةؿص ثیجشاة یارجلا و یةزؼ جٍّع

 ىؿانح ظارحياٌی، درآىس، فضای ػِصی، ػِص یضد. :ٍاشگاى کليذي
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 هقذهِ 
 در غحؼاػاتا ًیا. زٌٍس یى داىً طیىد اغحؼاػات ةَ ُو کٍار در یىزحهف ٌاٍُجار و ٌاُيگّن ؾٍاؾص یػِص یُا طیىد در

 ؾٍاؾص ًیا جصیً ىِو از. ػّد یى کٍٍسگان اظحفاده در یػٍارح روان ظّء ادصات ضیٌ و ػِص ییٌارّاٌا ،یحیُّ یة ةَ ىٍجص یػِص یفضاُا

 ای و اخجام و فصم ةصرالف ىؿانح. ةاػٍس یىُای ػِصی  ةَ کار رفحَ در جساره ىؿانح ػّد، یى جّجَ ُا ةسان آػکار یؾّرج ةَ ٌسرت ةَ کَ

 و ضّاةط و ُا ٌاىًَ یآئ در. ػّد یى جّجَ آن یرواٌ صاتیجأد ةَ کيحص ػِصُا در اىصوزه و دارٌس كصار جص پٍِان یاَ یال در عاتیجأظ و تهيانى

 گصید و جسارُا َ،یاةٍ یةصا ىؿانح اٌحزاب. اظث ػسه پصدارحَ ىِو ىلّنَ ًیا ةَ کيحص ُو یػِص ایفضاُ یظصاخ یُا دظحّرانؿيم

 ةازار در ىّجّد اجٍاس جأدیص جدث یخح ای و ياٌکاریپ ىانک، جّظط و یا لَیظه ؾّرت ةَ اغهب یػِص یفضاُا ٍُسهد میجؼک ؾٍاؾص

 .ةاػس ىی

. صدیگ یى اٌجام یا لَیظه و یجؿادف ؾّرت ةَ ىؿانح از اظحفاده ُا، آن دٍُسه میجؼک یفضاُا و ىدالت و ػِصُا ؼحصیة در اىصوزه

 ٌياُا، رٌگ افصاد، فصٍُگ و لَیظه و ىؿانح ًیجأى ىٍاةؽ و یفٍاور ،یةّى ىؿانح و،یاكه ةَ ةعحَ ،ػِص ُص در کَ اظث یعیػصا در ًیا

 .ػٌّس ىدسود یراؾ ىؿانح ةَ اظث الزم یػِص ؾٍاؾص یجياى اؾّالً و ةام و ظلف ،یظاز کف ،یػِص ىتهيان ُا، پٍجصه و درب

 اىصوزه اظث، داػحَ وجّد آن یزیجار ةافث و ػِص ًیا یغٍ گشػحَ در ىؿانح کَ یارزػيٍس گاهیجا ةَ جّجَ ةا و ضدی ػِص در

 و یادراک ُای جٍتَ افّل و یةؿص ىؿضالت ةَ ػِص ظعح در ُا آن از یٌاػ یةؿص اغحؼاػات و ییىؿٍا ةار ةَ جّجَ ةسونی صةّىیغ ىؿانح

 12 جساره در رفحَ ةکار ىؿانح ٌّع اة ػِصوٌسان درآىس راةعَ ییػٍاظا ُسفُغ ةا پژوایً  از ُيیً رو .اظث زده داىً ػِص یرّاٌائ

 اٌجام ػسه اظث. كعؿَ 1794ػاىم  ضدی ػِص یاؾه اةانیر

 

 هصالح ٍ هٌظر ضْري -1
 خّادث اجحياؾی و جاریزی ةصرظی ةا ،ُا آن فیضیکی ىؿادیق و ٌيادُا ةا ارجتاط در را ػِص از ػِصوٌسان ادراك ػِصی ىٍؼص

 جؼزیؽ را کارکصدی ػِص و جاریزی اجحياؾی، زٌسگی ةا ارجتاط در فضا ادراکی صوُایكهي ىصاجب ظهعهَ و دُس یى كصار ىّردىعانؿَ

 از ػِص ةؿصی اٌساز چؼو ظارحار در جٍِا ٌَ اٌعان راظحا، ایً در و اظث ػِص و اٌعان جياس ظعح خاؾم ػِصی ىٍؼص. ]1[ دُس یى

 جأدیص ػِصی ىٍؼص ةا جياس ظصیق از ٌیض ػِصوٌسان ٍُیذ درك و رفحار ةهکَ ،گشارد یى جأدیص ػِصی ىٍؼص ةص رّد یُا ثیفؿان ظصیق

 . ]2[ صدیپش یى

. در ایً ةیً ةاػٍس یىی ُّیث، ظارحار و ىؿٍی ُا ظاىاٌَاؾهی ظازٌسه ىٍؼص ػِصی،  ىؤنفَظَ  پصدازانَ یٌؼصةعیاری از  زؾو ةَ

ػصایط ةؿصی و ادراکی ىٍؼص ػِصی دارٌس. جصیً اجضای ظارحار فضاُای ػِصی ٌلغ ىِيی در  یکی از ىِو ؾٍّان ةَُای ػِصی  جساره

 گصفحَ كصار آن در کَ ُا سانیى یا ُا اةانیر ةسٌَ ةَ را جأدیص ایً و اظث ىؤدص دارد خضّر آن در کَ ػِصی ىجيّؾَ در ظارحيان ُص ٌيای

 . ]3[ دُس یى اٌحلال اظث،

 ُو اجحياؾی ٌلغ جّاٌس یى ةگشارد، یجا ةَ رّد از ىٍاظتی جؿّیص ةحّاٌس کَ ػِصی ٌيای اظث، اؾحلاد ًیا ةص( 1385) ختیب

 را ؼانیُا ثیفؿان یجص ىعهّب ٌدّ ةَ رّاٌسه، را ىدیط ٌحیجَ در و ُعحٍس کجا در ةساٌٍس ،کٍس یى کيک ىصدم ةَ کَ چصا ةاػس، داػحَ

 ٌيا یک جصکیب کَ ٍسک یى ؾٍّان( 1992) کصیص. ]4[ دُس افضایغ را گصوُی ارجتاظات و جيؿی راظصات جّاٌس یى خحی و کٍٍس جٍؼیو

 ُياٍُگ کهیث یک رهق دٌتال ةَ ةایس اظاظاً ( ىعلف ظعح و ةان ظایَ ةازػّ، درُای ،ُا پٍجصه) ؾيهکصدی ٌیازُای گصفحً ٌؼص در ةا

و ىؿانح را از ةارزجصیً  جّان یى. از ُيیً رو ]5[س ةاػ جضئیٍی ؾٍاؾص و رٌگ ىؿانح، افلی، و ؾيّدی یُا وزن رّب، جٍاظتات هَیوظ ةَ

 اجضای ٌياُای ػِصی داٌعث کَ ٌلؼی ؾيسه ةص ظارحار ادراکی فضاُای ػِصی دارٌس. ًیىؤدصجص

جصیً  ىؼِصی از پیٌّس ةیً اٌعان و ىدیط ظاده ؾٍّان ةَ ىؿانحىٍاظب  کارگیصی ةَدر ةعیاری از ػِصُا در ظایص کؼّرُا اىصوزه 

در  درظحی ةَ ىؿانحدر ػِصُایی کَ  .اظث كصار گصفحَ داظحفادهىّر ػِص یُا طیىدرّاٌایی  و ظصزٌسگی جِث در ؾاىم ىؤدصجصیًو 

، ظصزٌسه و ػسه خعاب جا و  ةزغ و ةَ دنیم جٍّع رٌگی ةَ ججصةَ خصکث ةَ دنیم وخست آن آراىغ اظث ػسهفضای ػِصی اظحفاده 

 .ىحٍّع اظث

ياٌی، ُص رعی ؾالوه ةص ٌيایغ خس و ُای ظارح ةاػس. در ٌلؼَ ىؿانح ظارحياٌی در خلیلث اةضار دظث ىؿياران و ىٍِسظیً ىی

دٍُس ةیاٌگص  ای ُعث و ىجيّؾَ رعّظی کَ ؾٍاؾص ظارحياٌی را ػکم ىی ػسه ةیاٌگص ىؿانح ىؼزؽ و از پیغ جؿییً خسود ةٍا،

ر گٌَّ کَ اٌحزاب ىؿانح ىٍاظب، ةصای جتهّ ةاػٍس. ةصای ىٍِسظیً، ُيان ٌؼیٍی گصوُی از ىؿانح ظارحياٌی در کٍار یکسیگص ىی ُو

ػصایط ةصپایی، دوام در ةصاةص ػصایط  ُا ةا کارةصی ظارحيان، ُای ػاُصی ظارحيان از اُيیث راؾی ةصرّردار اظث، ىٍاظتث آن جهّه

 ةاػس. اكهیيی و ىدیعی، جّان و جزؿؽ و انتحَ ىعائم اكحؿادی ٌیض، خائض جّجَ زیادی ىی
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ظّر ةا جّجَ ةَ  ػّد. ُيیً ُا ةص یکسیگص اضافَ ىی ی آنةَ ٌکات فّق، جأدیصات ىحٍّع فیضیکی، ػیيیایی و انکحصوػیيیای

ای، در ظارحيان الزم ةاػس. اٌحزاب ةصری از ىؿانح ىّجب  کٍٍسه ُای ُص ىؿانح ىيکً اظث، جغییصات اٌسك ونی جؿییً ویژگی

و جاىؽ در ىّرد ػّد و داػحً اظالؾات کاىم  ُا در ػصایط اكهیيی و ىدیعی ىّردٌؼص ىی ُای راص در جِث خفغ آن ةیٍی پیغ

 .]6[ُا ىّجب اٌحزاب ةِحصیً رّاُس ػس  ىؿانح ظارحياٌی و جٍّع آن

 در اغحؼاػات ًیا. زٌٍس یى داىً طیىد اغحؼاػات ةَ ُو کٍار در یىزحهف ٌاٍُجار و ٌاُيگّن ؾٍاؾص یػِص یُا طیىد در

 ؾٍاؾص ًیا جصیً ىِو از. ػّد یى کٍٍسگان اظحفاده در یػٍارح روان ظّء ادصات ضیٌ و ػِص ییٌارّاٌا ،یحیُّ یة ةَ ىٍجص یػِص یفضاُا

 دٍُسه میجؼک ؾٍاؾص گصید و جسارُا َ،یاةٍ یةصا ىؿانح اٌحزاب .ةاػٍس یى ىؿانح ػّد، یى جّجَ ُا ةسان آػکار یؾّرج ةَ ٌسرت ةَ کَ

 .ةاػس ىی ةازار در ىّجّد اجٍاس جأدیص جدث یخح ای و ياٌکاریپ ىانک، جّظط و یا لَیظه ؾّرت ةَ اغهب یػِص یفضاُا

 اٌجام یا لَیظه و یجؿادف ؾّرت ةَ ىؿانح و رٌگ از اظحفاده ُا، آن دٍُسه میجؼک یفضاُا و ىدالت و ػِصُا ؼحصیة در اىصوزه

 رٌگ افصاد، فصٍُگ و لَیظه و ىؿانح ًیجأى ىٍاةؽ و یفٍاور ،یةّى ىؿانح و،یاكه ةَ ةعحَ ػِص، ُص در کَ اظث یعیػصا در ًیا. صدیگ یى

 یراؾ ىؿانح و ُا رٌگ ةَ اظث الزم یػِص ؾٍاؾص یجياى اؾّالً  و ةام و ظلف ،یظاز کف ،یػِص ىتهيان ُا، پٍجصه و درب ،ٌياُا

 .ػٌّس ىدسود

 اظث، داػحَ وجّد آن یزیجار ةافث و ػِص ًیا یغٍ گشػحَ در ىؿانح و رٌگ کَ یارزػيٍس گاهیجا ةَ جّجَ ةا و ضدی ػِص در

 یرٌگ یة ای و ػِص ظعح در آن از یٌاػ یةؿص اغحؼاػات و ییىؿٍا ةار ةَ جّجَ ةسون و ىزحهف یاُ رٌگ ،یصةّىیغ ىؿانح اىصوزه

 .اظث زده داىً ػِص یرّاٌائ و یادراک ُای جٍتَ افّل و یةؿص ىؿضالت ةَ یػِص یُا كعيث از یاریةع

 

 هصالح ٍ درآهذ -2
 ةص جّاٌس یىای ىالخؼَ كاةم ظّر ةَ کَ ػّد یىػٍارحَ  ىِو در ظصاخی ةٍا صیىحغ کی ؾٍّان ةَ ىؿانح ظارحيان اٌحزاباىصوزه 

 Lohaus and Steinbornىؤدص ةاػس. ىعانؿات  عثیز طیىد ةص ظارحيان ادصات ةؿسی و ظارحياٌی یُا پصوژه در یکه یُا ٍَیُض

اىم ةعحَ ةَ ٌّع ظارحيان ادصگشارٌس. ایً ؾّ وظازُا ظارثکَ ؾّاىم ىحؿسدی ةص ٌدّه و ٌّع اٌحزاب ىؿانح در  دُس یىٌؼان  (2013)

ُای ىعکٌّی ةیغ از  ٌيٌَّ در ظارحيان ؾٍّان ةَ. ]7[ ةاػٍس یى)ىعکٌّی و غیصىعکٌّی( دارای ادصات و ضصیب وزٌی ىحفاوجی  ىّردٌؼص

 جص ِوىی ؾّج قیؾا و دتات دوام، آجغ، ةصاةص در ىلاوىثی ىؿانح در اٌحزاب ىؿانح ٌلغ داػحَ ةاػٍس، ؾّاىهی ُياٌٍس ُا يثیك کَ آن

 رغو یؾهو  وجّدً یةاای ةص اٌحزاب ىؿانح دارد. جّجِ كاةمىزحؽ ُص ىٍعلَ ٌیض ادص  وظاز ظارثی ُا روش. ضيً ایٍکَ ٍسیآ یى خعاب ةَ

ةیً ظعح درآىس و اٌحزاب  جّان یٌيو اٌحزاب ىؿانح، گهس و ُيکاراٌغ ىؿحلسٌس کَ  ُا ٍَیُضاذؾان ةعیاری از ىدللان ةص ارجتاط ةیً 

 .]9و  8[ُيتعحگی آىاری جؿصیف ٌيّد ىؿانح یک 

ةصآورد ٌلغ کؼغ كیيث ىحلاةم ةص ىدؿّالت چّةی در ؾٍؿث ظارحيان آنيان  ىٍؼّر ةَیّرو و ُيکاراٌغ در ىعانؿاجی کَ 

در  کَ یدرخانجأدیص ةعضایی ةص ٌّع ىؿانح اٌحزاةی ٌساػحَ اظث،  ُا يثیكُای ىعکٌّی،  اٌجام دادٌس ةَ ایً ٌحیجَ رظیس کَ در ظارحيان

. ایً در خانی اظث کَ در ىجيّع ]10[جّجَ ػسه اظث  ُا ٍَیُضُای غیصىعکٌّی در اظحفاده از ىؿانح، ةیؼحص ةَ  ظارث ظارحيان

 .]7[ُای ىعکٌّی ُعحٍس  ُای غیصىعکٌّی ةعیار کيحص از ظارحيان در ظارحيان ػسه ىؿصفی ُا ٍَیُض

 

 ّا هَاد ٍ رٍش -3

 هطالؼِ ي هَردّا هحذٍدُ -3-1

ُا در فضاُای ػِصی، جؿساد دوازده ریاةان و  در ٌيای ظارحيان کاررفحَ ةَجِث ةصرظی راةعَ ةیً ىحغیص درآىس ةا ىؿانح در 

ی ؾيهکصدی )ىعکٌّی، ججاری، اداری ُا یژگیوُای جاریزی، ىیاٌی و جسیس( و ٌیض  ی )ةافثصیگ ػکمةهّار در ػِص یضد کَ ةص ىتٍای ةعحص 

ی و ةصدار ؾکطدر جساره ظازی ىعانؿَ ػّد. ةص ُيیً اظاس، پط از  ُا آنػس جا ىؼزؿات کانتسی ىؿانح  و ...( اٌحزاب گصدیس و جالش

( ىّكؿیث 1ی ىؿانح در ُص یک ةصرظی ػس. جؿّیص )صیکارگ ةَ، ػصایط ُا اةانیرُای ُص یک از ایً  جِیَ ؾکط پاٌّراىای جساره

 .دُس یىىعیصُای ىّردىعانؿَ در پژوُغ خاضص را در ػِص یضد ٌؼان 
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 هطالؼِ ضذُ در پصٍّص حاضر ّاي خياباىهَقؼيت  -1تصَیر 

 

 رٍش پصٍّص -3-2
آوری اظالؾات در ىصخهَ ىعانؿات پایَ و ػٍارث  ىٍؼّر جيؽ ی کارةصدی اظث. ةَُا پژوُغایً پژوُغ از خیخ ُسف جضء 

ىٍؼّر  ای و ةَ ىعانؿات اظٍادی و کحاةزاٌَ نتسی،وضؽ ىّجّد از روش پژوُغ جّؾیفی و پیيایؼی و اةضارُای پصظؼٍاىَ، ةصداػث کا

 ُا و ظٍجغ راةعَ ةیً ىحغیص ىعحلم و واةعحَ از روش پژوُغ ُيتعحگی و آزىّن ری دو اظحفاده ػسه اظث. ججضیَ جدهیم داده

 فصضیَ پژوُغ: ىحغیص درآىس ىانکیً ةا اٌحزاب ٌّع ىؿانح ةکار رفحَ در اةٍیَ خاػیَ ىؿاةص راةعَ دارد.

 

 ٍ ابسار سٌجص رّايهتغ -3-3

پژوُغ ٌّع ىؿانح ظارحياٌی ةکار رفحَ در جساره اةٍیَ ىّجّد در ىؿاةص ػِص یضد و ىحغیص ىعحلم، درآىس  ًیا درىحغیص واةعحَ 

ةاػس. ىحغیص واةعحَ از ٌّع ىحغیصُای اظيی و ىحغیص ىعحلم از ٌّع ىحغیصُای کيی ةّده کَ ةا جّجَ ةَ ُسف  ىانکیً ایً اةٍیَ ىی

 ی اظحفاده ػسه اظث.ا رجتَ ؾّرت ةَُغ پژو

ةا جّجَ ةَ اظالؾات ىٍحج از ةصداػث کانتسی ؾّرت گصفحَ از ىؿانح ةکار رفحَ در اةٍیَ ىّجّد در ىؿاةص ظعح ػِص یضد، ةیغ از 

. ػّد یىرا ػاىم  درؾس 40، کاىپّزیث، کاػی و... خسود گم کاهدرؾس از ایً ىؿانح را اٌّاع آجص و ىاةلی ػاىم اٌّاع ظٍگ، ظیيان،  60

ىٍؼّر ظٍجغ راةعَ، ایً ىحغیص واةعحَ اظيی در كانب دو ةزغ ىؿانح اجصی و ىؿانح جصکیتی ىّرد ػٍاظایی كصار گصفحَ  از ایً ٌؼص ةَ

 اظث.

ةاػس کَ از ٌّع ىحغیصُای کيی اظث. در ایً راةعَ ةا پصظؼگصی ىیاٌگیً ُضیٍَ ىاُاٌَ  ىحغیص ىعحلم پژوُغ درآىس ىانکیً ىی

جِث  ػسه ىداظتَظصپصظث ظؤال ػسه کَ ةا جلصیب ىٍاظتی ىؿادل درآىس ظصپصظث در ٌؼص گصفحَ ػسه اظث. جؿساد  1794ّار راٌ

ی درآىسی ةا جّجَ ةَ اٌحزاب دوازده ریاةان و ةا جّجَ ةَ خجو جاىؿَ ىادر و ةا روش ىّرگان ىداظتَ ػسه اظث. ٌؼص ةَ ظیف صیگ ٌيٌَّ

ی )پاییً و ةاال( و یا ظَ ظعدی )پاییً، ىحّظط و ةاال( در دوظعدی ا رجتَغیص در كانب ىحغیص ىؼزؽ ػسه در ُص ریاةان، ایً ىح

 ىداظتات كیس ػسه اظث.
 

 ّا تکٌيک تجسیِ تحليل دادُ -3-4

ؾّرت جؿادفی جؿساد  ةصای پی ةصدن ةَ راةعَ ةیً درآىس راٌّار و ٌّع ىؿانح ةکار رفحَ در ٌيا، در ىٍاظق ىّردىعانؿَ، ةَ

كعؿَ در كانب درآىس ىانک و ٌّع ىؿانح ةکار رفحَ در ةٍا ةصداػث و  1794ی كصار گصفحٍس. اظالؾات ىّردةصرظی از كعؿات ا الخؼَى كاةم
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دو، ةَ ةصرظی راةعَ ةیً درآىس و ٌّع ىؿانح ةکار رفحَ در وارد ػسه و ةا اظحفاده از آزىّن ری SPSS افضار ٌصمدر اداىَ ایً اظالؾات در 

 راةعَ ىؼزؽ ػّد.« سییجأ ؾسم»یا « جائیس»ةٍسی ػسه جا  دو جيؽسه اظث. در پایان، ٌحیجَ ٌِایی خاؾم از آزىّن ریٌيا پصدارحَ ػ

ُای ةصرظی ىؿٍاداری جفاوت ةیً فصاواٌی و کار اؾهی آن، ػسه ارائٌَاپاراىحصیک اظث کَ جّظط فیؼص  آزىّن کای دو یک آزىّن

 .(77: 1393ةاػس )افؼاٌی، دو ةَ ػکم زیص ىیی کایىؼاُسه ػسه و ىّرد اٌحؼار اظث. فصىّل که

 

   ∑
        

 

  
 

 ػسه ىؼاُسهفصاواٌی         

 فصاواٌی ىّرد اٌحؼار   :    

ةاػس و از ایً   دصاف ىؿیار و اٌ  ىحؿهق ةَ جاىؿَ ٌصىال ةا ىیاٌگیً  xاگص ىحغیص  آیس.دو از جّزیؽ ٌصىال ةَ دظث ىیجّزیؽ کای

=z ظپط ُصیک از اؾضای ٌيٌَّ ةا اظحفاده از فصىّل اٌحزاب ػّد، nجاىؿَ ٌيٌَّ جؿادفی ةَ خجو 
    

  
ىحغیص  اظحاٌسارد ػٌّس، 

 کٍس.درجَ آزادی پیصوی ىی nدو ةا جّزیؽ کای از صیزجؿادفی 

     
    

      
  

 

 آن ةَ جصجیب اٌطیواردُس و ىیاٌگیً و درجَ آزادی را ٌؼان ىی kةاػس کَ در آن  ی ةَ ػکم زیص ىیا راةعَدو دارای  جّزیؽ کای

k 2وk  ةاػس.ىی 

 

F(x)=
 

(
 

 
  )

*
 

 
 
 

* 
(
 

 
  )

*  
  

  

 

 داري آزهَى هؼٌی -3-5
گّیٍس. از ظصفی  ػسه ىؼاُسهُا، فصاواٌی دُس. ةَ ایً فصاواٌیُا ٌؼان ىیآوری اظالؾات، ىلساری را ةصای فصاواٌی در ظهّلجيؽ

ُا ةَ ػکم دیگصی ةاػس. ظتیؿی اظث کَ ظتق فصض ؾفص اظحلالل ةیً دو ىحغیص وجّد داػحَ ةاػس، اٌحؼار داریو فصاواٌی کَ یدرؾّرج

را ةپشیصیو. در غیص  ىّردٌؼصجّاٌیو فصض ٌتاػس، ىی جّجَ كاةمارحالف  کَ یدرؾّرجةیً ایً دو ٌّع فصاواٌی ارحالف وجّد داػحَ ةاػس. 

ُای پژوُغ اظث ىلیاس کصدن دادهٌصىاالیض کصدن یا ةی     ةص         ) کعص. ؾهث جلعیو ػّد یىایً ؾّرت فصض ؾفص رد 

]11[. 

ةایس ظتلات ادغام ػّد.  فحسیةکَ ایً اجفاق  ةاػس. درؾّرجی (5ُا )ةَ ؾلیسه ةؿضی 10ُا ٌتایس کيحص از در ایً روش فصاواٌی ظهّل

اظث و  ازیٌ ىّرد 50از  جص ةضرگای دو جؿساد ٌيٌَّاؾحلاد دارٌس ةصای اٌجام آزىّن کای پصدازانَ یٌؼصةَ ُيیً دنیم ةؿضی از ىدللیً و 

داری  اٌجام آزىّن ٌسارد. از ایً ٌؼص جِث ىؿٍیدو، كسرت الزم را جِث کای کَ جعث اظث یىؿٍةسیً  ُا ٌيٌَّدر ؾّرت کيحص ةّدن 

 ٌيٌَّ اٌحزاب گصدیس. 1794 آزىّن

 SPSSافضار  وظیهَ ٌصم کَ ىصاخم اٌجام آزىّن ةَ ػّد. درؾّرجیای و اظيی اظحفاده ىیُای رجتَةصای ىحغیص از آزىّن کای دو 

داری آزىّن ٌِایی اظث، در ٌحیجَ چٍاٌچَ ظعح  اٌجام ػّد، جٍِا ػصط پشیصش راةعَ یؿٍی رد فصض ؾفص ىؿعّف ةَ ظعح ىؿٍی

گصدد و راةعَ ةیً دو ىحغیص  درؾس رد ىی 95ةَ دظث آیس فصض ؾفص ةا اخحيال ةاالی  05/0داری آزىّن ىّردٌؼص کيحص از  ىؿٍی

 .]12[گصدد  در ىعانؿَ جائیس ىی ىّردةصرظی

 

 ّا بحث ٍ یافتِ -4

ُای ىّردىعانؿَ، پط از ةصرظی ظِو اٌّاع ىؿانح در دو جتَِ ُص یک از ىؿاةص، در  ةٍسی اٌّاع ىؿانح ةکار رفحَ در ٌيٌَّ در جيؽ

( ظِو 1ةٍسی ػسه اظث. جسول ) ُای ىّردةصرظی در ىجيّع کم ىدّر ةَ ػصح جسول ذیم جيؽ اداىَ اٌّاع ىؿانح ةکار رفحَ در ٌيٌَّ

 دُس. اٌّاع ىزحهف ىؿانح در جساره فضاُای ىّردىعانؿَ را ٌؼان ىی

 

 

 



 16-16، ص6991،بهار 9رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 
 هَردهطالؼِّاي  اًَاع هصالح بکار رفتِ در ًوًَِ -1 ذٍلج

 ردیف
ػٌَاى 

 ًوًَِ

طيف هصالح بکار 

 رفتِ در ًوًَِ
 ردیف درصذ

ػٌَاى 

 ًوًَِ

طيف هصالح بکار 

 رفتِ در ًوًَِ
 درصذ

1 
ةهّار 

 جيِّری

 42/58 آجص

 ةهّار داٌؼجّ 7

 05/82 آجص پالك

 97/9 ٍگظ 65/22 کاىپّزیث

 91/4 آًُ 16/15 ظٍگ

 23/1 ػیؼَ 22/3 ػیؼَ

 09/1 کاىپّزیث 33/0 ظیيان

 75/0 ظیيان 22/0 کاػی

2 
ریاةان 

 ةِاران

 27/83 آجص پالك

 ریاةان ؾدصا 8

 52/58 آجص

 8/25 ظٍگ 45/11 ظٍگ

 22/1 کاىپّزیث 09/3 ػیؼَ

 46/14 کاػی 19/2 آجص كصىض

 هّار داٌؼگاهة 3

 3/70 آجص

9 
ریاةان 

 ىعجس جاىؽ

 47/79 آجص

 51/13 ظٍگ 87/15 ظٍگ

 23/5 گم کاه 86/9 کاىپّزیث

 9/0 ظصاىیک 26/3 ػیؼَ

 56/0 گچ 29/0 آجص كصىض

 18/0 ظیيان 29/0 چّب

 15/0 کاػی 13/0 ظیيان

 ریاةان كیام 4

 5/98 آجص

10 
ریاةان 

 اظکان

 95/84 آجص

 51/5 کاػی 58/0 ظیيان

 12/6 ظٍگ 39/0 گچ

 28/3 کاىپّزیث 37/0 ظٍگ

 14/0 ػیؼَ 16/0 گم کاه

5 
ریاةان اىام 

 ريیٍی

 5/89 آجص

11 
ةهّار ػِیسان 

 اٌحؼاری

 65/58 آجص

 38/26 ظٍگ 25/4 کصکصه فهضی

 63/0 کاػی 96/2 کاػی

 43/6 کاىپّزیث 23/1 ظٍگ

 13/6 ظیيان 96/0 گم کاه

 19/1 ػیؼَ 5/0 ظیيان

 59/0 آًُ 38/0 گچ

 22/0 ػیؼَ

12 
ریاةان 

 فِادان

 02/55 آجص

6 
ریاةان ةِار 

 آزادی

 89/39 گم کاه 75/94 آجص

 53/4 ظیيان 13/3 ظٍگ

 56/0 ظٍگ 12/2 کاىپّزیث

 

 هصالح بکار رفتِ در هؼابر بافت تاریخی بررسی رابطِ بيي درآهذ افراد ٍ اًَاع -4-1

، ریاةان فِادان جاىؽ ىعجسُای اىام ريیٍی، ریاةان  راةعَ ةیً درآىس و ىؿانح ةکار رفحَ در ةافث جاریزی ػِص یضد، در ریاةان

 ی كصار گصفث.ىّردةصرظو ریاةان كیام ةَ جفکیک و ةَ ػصح ذیم 
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 كعؿَ 159 جؿسادی، ٍیري اىام اةانیر در ٌيا در ػسه اظحفاده ىؿانح ٌّع و درآىس ًیة راةعَ ریاةان اىام ريیٍی: جِث ةصرظی

 .اظث ػسه ارائَ( ٌيا ىؿانح و درآىس کیجفک ةَ) صیز جسول در آن از خاؾم جیٌحا کَ گصفث كصار ىّردةصرظی

 

 رابطِ بيي درآهذ ٍ هصالح ًوا در خياباى اهام خويٌی -2جذٍل 

 

 هصالح

Total 
 ترکيبی آجر

 درآىس

<1500 

Count 11 6 17 

% within 100.0 %35.3 %64.7 درآىس% 

% within 10.7 %9.0 %12.0 ىؿانح% 

>3000 

Count 25 25 50 

% within 100.0 %50.0 %50.0 درآىس% 
% within 31.4 %37.3 %27.2 ىؿانح% 

1500-3000 

Count 56 36 92 

% within 100.0 %39.1 %60.9 سدرآى% 

% within 57.9 %53.7 %60.9 ىؿانح% 

Total 

Count 92 67 159 

% within 100.0 %42.1 %57.9 درآىس% 

% within 100.0 %100.0 %100.0 ىؿانح% 

 

 دٍ در رابطِ بيي درآهذ ٍ هصالح ًوا در خياباى اهام خويٌیآزهَى خی -3 جذٍل

 Value df Asymptotic Significance (2-sided) 
Pearson Chi-Square 1.935

a
 2 .380 

Likelihood Ratio 1.928 2 .381 

N of Valid Cases 159   

 

( کَ دنیم ةص 001/0ةیؼحص اظث ) 05/0از  Asymptotic Significance (2-sided)ةا جّجَ ةَ جسول فّق، ىؿیار جؿيیو 

 َ ؾتارجی، ةیً دو ىحغیص ىیضان درآىس و ٌّع ىؿانح اظحفاده ػسه در ٌيا راةعَ وجّد ٌسارد.اظث؛ ة Hoكتّل فصضیَ 

 كعؿَ 134 جؿساد فِادان، اةانیر در ٌيا در ػسه اظحفاده ىؿانح ٌّع و درآىس ضانیى ًیة راةعَ ةصرظی یةصاریاةان فِادان: 

 .اظث ػسه آورده( ٌيا ىؿانح و درآىس کیجفک ةَ) صیز جسول در آن از خاؾم جیٌحا کَ گصفث كصار ىّردةصرظی
  

 رابطِ بيي درآهذ ٍ هصالح ًوا در خياباى فْاداى -4 جذٍل

 
 هصالح

Total 
 ترکيبی آجر

 درآىس

<1500 

Count 31 5 36 

% within 100.0 %13.9 %86.1 درآىس% 

% within 26.9 %10.9 %35.2 ىؿانح% 

>1500 

Count 57 41 98 

% within 100.0 %41.8 %58.2 درآىس% 

% within 73.1 %89.1 %64.8 ىؿانح% 

Total 

Count 88 46 134 

% within 100.0 %34.3 %65.7 درآىس% 

% within 100.0 %100.0 %100.0 ىؿانح% 
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 در خياباى فْاداىدٍ در رابطِ بيي درآهذ ٍ هصالح ًوا آزهَى خی -5 جذٍل

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-Square 9.122
a

 1 .003   

Continuity Correction
b

 7.924 1 .005   

Likelihood Ratio 10.130 1 .001   

Fisher's Exact Test    .002 .002 

N of Valid Cases 134     

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 12.36. 

 

ةا جّجَ ةَ جسول فّق، ةیً دو ىحغیص ىیضان درآىس و ٌّع ىؿانح اظحفاده ػسه در ٌيا راةعَ وجّد دارد. در ریاةان فِادان، خسود 

آٌکَ ةا  اٌس. خال ؾٍّان ىؿانح ٌيای رّد اظحفاده کصده ةاػس، از آجص ةَ ىیهیّن جّىان ىی 1.5ُا کيحص از  درؾس از كعؿاجی کَ درآىس آن 85

درؾس ةَ خسود  15درؾس کاُغ یافحَ اظث و در ىلاةم ُو اظحفاده از ىؿانح جصکیتی از  60افضایغ ىیضان درآىس، ایً ىیضان ةَ خسود 

 ً ریاةان، ةا افضایغ ىیضان درآىس، اظحفاده از ىؿانح جصکیتی در ٌيا ٌیض افضایغ یافحَ اظث.درؾس افضایغ یافحَ اظث. ةٍاةصایً در ای 40

 كعؿَ 155 جؿساد ،كیام اةانیر در ٌيا در ػسه اظحفاده ىؿانح ٌّع و درآىس ضانیى ًیة راةعَ ةَ ةصدن یپ یةصاریاةان كیام: 

 .اظث ػسه آورده( ٌيا ىؿانح و درآىس کیفکج ةَ) صیز جسول در آن از خاؾم جیٌحا کَ گصفث كصار ىّردةصرظی

 

 رابطِ بيي درآهذ ٍ هصالح ًوا در خياباى قيام -6 جذٍل

 

 هصالح

Total 
 ترکيبی آجر

 درآىس

<1500 

Count 21 5 26 

% within 100.0 %19.2 %80.8 درآىس% 

% within 16.8 %8.9 %21.2 ىؿانح% 

>3000 

Count 36 15 51 

% within 100.0 %29.4 %70.6 درآىس% 

% within 32.9 %26.8 %36.4 ىؿانح% 

1500-3000 

Count 42 36 78 

% within 100.0 %46.2 %53.8 درآىس% 

% within 50.3 %64.3 %42.4 ىؿانح% 

Total 

Count 99 56 155 

% within 100.0 %36.1 %63.9 درآىس% 

% within 100.0 %100.0 %100.0 حىؿان% 

 

 دٍ در رابطِ بيي درآهذ ٍ هصالح ًوا در خياباى قيامآزهَى خی -7 جذٍل

 Value df 
Asymptotic Significance 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 7.612
a

 2 .022 

Likelihood Ratio 7.872 2 .020 

N of Valid Cases 155   

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9.39. 
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( کَ دنیم ةص 022/0کيحص اظث ) 05/0از  Asymptotic Significance (2-sided)ةا جّجَ ةَ جسول فّق، ىؿیار جؿيیو 

اده ػسه در ٌيا راةعَ وجّد دارد. در ریاةان كیام، خسود اظث؛ ةَ ؾتارجی، ةیً دو ىحغیص ىیضان درآىس و ٌّع ىؿانح اظحف Hoرد فصضیَ 

آٌکَ ةا  اٌس. خال ؾٍّان ىؿانح ٌيای رّد اظحفاده کصده ةاػس، از آجص ةَ ىیهیّن جّىان ىی 5/1ُا کيحص از  درؾس از كعؿاجی کَ درآىس آن 80

 20ىلاةم ُو اظحفاده از ىؿانح جصکیتی از درؾس کاُغ یافحَ اظث و در  70و ظپط  55افضایغ ىیضان درآىس، ایً ىیضان ةَ خسود 

ىیهیّن(، اظحفاده از  3درؾس افضایغ یافحَ اظث. ةٍاةصایً در ایً ریاةان، ةا افضایغ ىیضان درآىس )جا  30و ظپط  45درؾس ةَ خسود 

 ىؿانح جصکیتی در ٌيا ٌیض افضایغ یافحَ اظث.

ىعجس جاىؽ  اةانیر در ٌيا در ػسه اظحفاده ىؿانح ٌّع و درآىس ضانیى ًیة راةعَ ریاةان ىعجس جاىؽ: جِث ػٍارث وجّد

  .گصفث كصار ىّردةصرظی ةَ ػصح جسول ذیم كعؿَ 144 جؿساد ،)ىؿتص ةا ٌلغ ؾيسه گصدػگصی(

 

 رابطِ بيي درآهذ ٍ هصالح ًوا در خياباى هسجذ جاهغ -8 جذٍل

 

 هصالح

Total 
 ترکيبی آجر

 درآىس

<1500 

Count 24 5 29 

% within 100.0 %17.2 %82.8 درآىس% 

% within 20.1 %15.6 %21.4 ىؿانح% 

>1500 

Count 88 27 115 

% within 100.0 %23.5 %76.5 درآىس% 

% within 79.9 %84.4 %78.6 ىؿانح% 

Total 

Count 112 32 144 

% within 100.0 %22.2 %77.8 درآىس% 

% within 100.0 %100.0 %100.0 نحىؿا% 

 

 دٍ در رابطِ بيي درآهذ ٍ هصالح ًوا در خياباى هسجذ جاهغآزهَى خی -9 جذٍل

 Value df 
Asymptotic 

Significance (2-sided) 
Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig.  

(1-sided) 

Pearson Chi-Square .521
a

 1 .470   

Continuity Correction
b

 .223 1 .637   

Likelihood Ratio .545 1 .460   

Fisher's Exact Test    .619 .327 

N of Valid Cases 144     

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6.44. 

 

اظث؛ ةَ  Ho( کَ دنیم ةص كتّل فصضیَ 470/0ةیؼحص اظث ) 05/0ز داری ا ةا جّجَ ةَ جسول فّق، ىؿیار جؿيیو ظعح ىؿٍی

 ؾتارجی، ةیً دو ىحغیص ىیضان درآىس و ٌّع ىؿانح اظحفاده ػسه در ٌيا راةعَ وجّد ٌسارد. 

 

 بررسی رابطِ بيي هيساى درآهذ ٍ ًَع هصالح بکار رفتِ در ًوا در بافت هياًی -4-2
 ،دُو فصوردیً اةانیر در ٌيا در ػسه اظحفاده ىؿانح ٌّع و درآىس ضانیى ًیة ةعَرا ةَ ةصدن یپ یةصاریاةان دُو فصوردیً: 

 .اظث ػسه ارائَ( ٌيا ىؿانح و درآىس کیجفک ةَ) صیز جسول در آن از خاؾم جیٌحا کَ گصفث كصار ىّردةصرظی كعؿَ 172 جؿساد
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 اى دّن فرٍردیيرابطِ بيي درآهذ ٍ هصالح ًوا در خياب -11 جذٍل

 
 هصالح

Total 
 ترکيبی آجر

 درآىس

<1500 

Count 26 5 31 

% within 100.0 %16.1 %83.9 درآىس% 

% within 18.0 %5.6 %31.3 ىؿانح% 

>3000 

Count 10 47 57 

% within 100.0 %82.5 %17.5 درآىس% 

% within 33.1 %52.8 %12.0 ىؿانح% 

1500-3000 

Count 47 37 84 

% within 100.0 %44.0 %56.0 درآىس% 

% within 48.8 %41.6 %56.6 ىؿانح% 

Total 

Count 83 89 172 

% within 100.0 %51.7 %48.3 درآىس% 

% within 100.0 %100.0 %100.0 ىؿانح% 

 

 در خياباى دّن فرٍردیيدٍ در رابطِ بيي درآهذ ٍ هصالح ًوا آزهَى خی -11 جذٍل

 Value df Asymptotic Significance (2-sided) 
Pearson Chi-Square 39.272

a
 2 .000 

Likelihood Ratio 42.644 2 .000 

N of Valid Cases 172   

 

ح اظحفاده ػسه در ( ، ةیً دو ىحغیص ىیضان درآىس و ٌّع ىؿان000/0کيحص اظث ) 05/0داری آزىّن از  ٌؼص ةَ ایٍکَ ظعح ىؿٍی

ةاػس، از آجص  ىیهیّن جّىان ىی 1.5ُا کيحص از  درؾس از كعؿاجی کَ درآىس آن 85ٌيا راةعَ وجّد دارد. در ریاةان دُو فصوردیً، خسود 

فحَ و درؾس کاُغ یا 20و ظپط  55آٌکَ ةا افضایغ ىیضان درآىس، ایً ىیضان ةَ خسود  اٌس. خالؾٍّان ىؿانح ٌيای رّد اظحفاده کصده ةَ

درؾس افضایغ یافحَ اظث. ةٍاةصایً در ایً ریاةان، ةا  80و ظپط  45درؾس ةَ خسود  15در ىلاةم ُو اظحفاده از ىؿانح جصکیتی از 

 افضایغ ىیضان درآىس، اظحفاده از ىؿانح جصکیتی در ٌيا ٌیض افضایغ یافحَ اظث. 

 كعؿَ 166 جؿساد ،ةهّار ىٍحؼص كائو در ٌيا در ػسه اظحفاده حىؿان ٌّع و درآىس ًیة راةعَ ةهّار ػِیس ىٍحؼصكائو: جِث ىعانؿَ

 .اظث ػسه ارائَ( ٌيا ىؿانح و درآىس کیجفک ةَ) صیز جسول در آن از خاؾم جیٌحا کَ گصفث كصار ىّردةصرظی
 

 رابطِ بيي درآهذ ٍ هصالح ًوا در بلَار هٌتظر قائن -12 جذٍل

 
 هصالح

Total 
 رکيبیت آجر

 درآىس

<1500 

Count 11 5 16 

% within 100.0 %31.3 %68.8 درآىس% 

% within 9.6 %4.2 %23.4 ىؿانح% 

>3000 

Count 5 47 52 

% within 100.0 %90.4 %9.6 درآىس% 

% within 31.3 %39.5 %10.6 ىؿانح% 

1500-3000 

Count 31 67 98 

% within 100.0 %68.4 %31.6 درآىس% 

% within 59.0 %56.3 %66.0 ىؿانح% 

Total Count 47 119 166 
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% within 100.0 %71.7 %28.3 درآىس% 

% within 100.0 %100.0 %100.0 ىؿانح% 

 

 دٍ در رابطِ بيي درآهذ ٍ هصالح ًوا در بلَار هٌتظر قائنآزهَى خی -13 جذٍل

 Value df Asymptotic Significance (2-sided) 
Pearson Chi-Square 22.379

a
 2 .000 

Likelihood Ratio 22.721 2 .000 
N of Valid Cases 166   

a. 1 cells (16.7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.53. 

 

. در گشارد یىان درآىس( ةص ىحغیص واةعحَ )ٌّع ىؿانح ٌيا( در ایً ریاةان جأدیص ، ىحغیص ىعحلم )ىیضآىسهةا جّجَ ةَ ٌحایج ةَ دظث 

ؾٍّان ىؿانح ٌيای رّد  ةاػس، از آجص ةَ ىیهیّن جّىان ىی 1.5ُا کيحص از  درؾس از كعؿاجی کَ درآىس آن 70ةهّار ىٍحؼص كائو، خسود 

درؾس کاُغ یافحَ اظث و در ىلاةم ُو اظحفاده  10و ظپط  30ةَ خسود آٌکَ ةا افضایغ ىیضان درآىس، ایً ىیضان  اٌس. خال اظحفاده کصده

درؾس افضایغ یافحَ اظث. ةٍاةصایً در ایً ریاةان، ةا افضایغ ىیضان درآىس،  90و ظپط  70درؾس ةَ خسود  30از ىؿانح جصکیتی از 

 اظحفاده از ىؿانح جصکیتی در ٌيا ٌیض افضایغ یافحَ اظث. 

 

 رآهذ افراد ٍ ًَع هصالح بکار رفتِ در هؼابر بافت جذیذبررسی رابطِ بيي د -4-3

 كعؿَ 142 جؿساد ،ةهّار داٌؼگاه در ٌيا در ةکار رفحَ ىؿانح ٌّع و درآىس ضانیى ًیة راةعَ ةهّار داٌؼگاه: جِث ػٍارث وجّد 

 .اظث هػس ارائَ( ٌيا ىؿانح و درآىس کیجفک ةَ) صیز جسول در آن از خاؾم جیٌحا کَ گصفث كصار ىّردةصرظی

 

 رابطِ بيي درآهذ ٍ هصالح ًوا در بلَار داًطگاُ -14 جذٍل

 
 هصالح

Total 
 ترکيبی آجر

 درآىس

<1500 

Count 11 9 20 

% within 100.0 %45.0 %55.0 درآىس% 

% within 14.1 %8.0 %36.7 ىؿانح% 

>3000 

Count 5 36 41 

% within 100.0 %87.8 %12.2 درآىس% 

% within 28.9 %32.1 %16.7 ىؿانح% 

1500-3000 

Count 14 67 81 

% within 100.0 %82.7 %17.3 درآىس% 

% within 57.0 %59.8 %46.7 ىؿانح% 

Total 

Count 30 112 142 

% within 100.0 %78.9 %21.1 درآىس% 

% within 100.0 %100.0 %100.0 ىؿانح% 

 

 دٍ در رابطِ بيي درآهذ ٍ هصالح ًوا در بلَار داًطگاُآزهَى خی -15 جذٍل

 Value df Asymptotic Significance (2-sided) 

Pearson Chi-Square 16.452
a

 2 .000 

Likelihood Ratio 13.930 2 .001 

N of Valid Cases 142   
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ةاػس،  ىیهیّن جّىان ىی 1.5ُا کيحص از  درؾس از كعؿاجی کَ درآىس آن 55در ةهّار داٌؼگاه، خسود  ػسه اٌجامی ُا یةصرظىعاةق ةا 

درؾس کاُغ  10و ظپط  15آٌکَ ةا افضایغ ىیضان درآىس، ایً ىیضان ةَ خسود  اٌس. خال ؾٍّان ىؿانح ٌيای رّد اظحفاده کصده از آجص ةَ

درؾس افضایغ یافحَ اظث. ةٍاةصایً در ایً  90و ظپط  85درؾس ةَ خسود  45تی از یافحَ اظث و در ىلاةم ُو اظحفاده از ىؿانح جصکی

 داری آزىّن، ةا افضایغ ىیضان درآىس، اظحفاده از ىؿانح جصکیتی در ٌيا ٌیض افضایغ یافحَ اظث.  ریاةان، ةا جّجَ ةَ ظعح ىؿٍی

 144 جؿساد ،ةِار آزادی اةانیر در ٌيا در ػسه حفادهاظ ىؿانح ٌّع و درآىس ضانیى راةعَ ةَ ةصدن یپ ریاةان ةِار آزادی: جِث

 .اظث ػسه ارائَ صیز جسول در آن از خاؾم جیٌحا کَ گصفث كصار ىّردةصرظی كعؿَ

 

 رابطِ بيي درآهذ ٍ هصالح ًوا در خياباى بْار آزادي -16 جذٍل

 
 هصالح

Total 
 ترکيبی آجر

 درآىس

<1500 

Count 26 26 52 

% within 100.0 %50.0 %50.0 درآىس% 

% within 36.1 %26.8 %55.3 ىؿانح% 

>1500 

Count 21 71 92 

% within 100.0 %77.2 %22.8 درآىس% 

% within 63.9 %73.2 %44.7 ىؿانح% 

Total 

Count 47 97 144 

% within 100.0 %67.4 %32.6 درآىس% 

% within 100.0 %100.0 %100.0 ىؿانح% 

 

 دٍ در رابطِ بيي درآهذ ٍ هصالح ًوا در خياباى بْار آزاديآزهَى خی -17 جذٍل

 Value df 
Asymptotic 

Significance (2-sided) 

Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-Square 11.158
a

 1 .001   

Continuity Correction
b

 9.956 1 .002   

Likelihood Ratio 10.973 1 .001   

Fisher's Exact Test    .001 .001 

N of Valid Cases 144     

 

ؾٍّان ىؿانح  ةاػس، از آجص ةَ ىیهیّن جّىان ىی 1.5ُا کيحص از  درؾس از كعؿاجی کَ درآىس آن 50ی، خسود آزاد ةِاردر ریاةان 

درؾس کاُغ یافحَ اظث و در ىلاةم ُو اظحفاده  25آٌکَ ةا افضایغ ىیضان درآىس، ایً ىیضان ةَ خسود  س. خالاٌ ٌيای رّد اظحفاده کصده

داری ىداظتَ ػسه  درؾس افضایغ یافحَ اظث. ةٍاةصایً در ایً ریاةان، ةا ظعح ىؿٍی 75درؾس ةَ خسود  50از ىؿانح جصکیتی از 

 انح جصکیتی در ٌيا ٌیض افضایغ یافحَ اظث. (، ةا افضایغ ىیضان درآىس، اظحفاده از ىؿ0.001)

 

ن اظکان )ریاةان اةایر در ٌيا در ػسه اظحفاده ىؿانح ٌّع و درآىس ضانیى ًیة راةعَ ریاةان اظکان: جِث ػٍارث وجّد

 .گصفث كصار ىّردةصرظی ةَ ػصح جسول ذیم كعؿَ 109 جؿساد ،ی(صرظيیغدر ىدسوده ةافث  ػسه واكؽ
 

 رابطِ بيي درآهذ ٍ هصالح ًوا در خياباى اسکاى -18 جذٍل

 
 هصالح

Total 
 ترکيبی آجر

 1500> درآىس

Count 28 6 34 

% within 100.0 %17.6 %82.4 درآىس% 

% within 31.2 %12.0 %47.5 ىؿانح% 



 16-16، ص6991،بهار 9رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

>1500 

Count 31 44 75 

% within 100.0 %58.7 %41.3 درآىس% 

% within 68.8 %88.0 %52.5 ىؿانح% 

Total 

Count 59 50 109 

% within 100.0 %45.9 %54.1 درآىس% 

% within 100.0 %100.0 %100.0 ىؿانح% 

 

 دٍ در رابطِ بيي درآهذ ٍ هصالح ًوا در خياباى اسکاىآزهَى خی -19 جذٍل

 Value df 
Asymptotic 

Significance (2-sided) 

Exact Sig.  

(2-sided) 

Exact Sig.  

(1-sided) 

Pearson Chi-Square 15.854
a

 1 .000   

Continuity Correction
b

 14.245 1 .000   

Likelihood Ratio 16.967 1 .000   

Fisher's Exact Test    .000 .000 

N of Valid Cases 109     

 

ؾٍّان ىؿانح ٌيای  ةاػس، از آجص ةَ ىیهیّن جّىان ىی 5/1ُا کيحص از  ؿاجی کَ درآىس آندرؾس از كع 80در ریاةان اظکان، خسود 

درؾس کاُغ یافحَ اظث و در ىلاةم ُو اظحفاده از  40آٌکَ ةا افضایغ ىیضان درآىس، ایً ىیضان ةَ خسود  اٌس. خال رّد اظحفاده کصده

ث. ةٍاةصایً در ایً ریاةان ٌیض، ةا افضایغ ىیضان درآىس، اظحفاده از درؾس افضایغ یافحَ اظ 60درؾس ةَ خسود  20ىؿانح جصکیتی از 

 ىؿانح جصکیتی در ٌيا ٌیض افضایغ یافحَ اظث. 

 

 جأظیطؾدصا)ىؿتص جازه  اةانیر در ٌيا در ػسه اظحفاده ىؿانح ٌّع و درآىس ضانیى ًیة راةعَ : جِث ػٍارث وجّدریاةان ؾدصا

 .گصفث كصار ىّردةصرظی كعؿَ 105 جؿساد ،ظحایی(در ىدسوده ةا ُعحَ اونیَ رو ػسه واكؽ

 

 رابطِ بيي درآهذ ٍ هصالح ًوا در خياباى صحرا -21 جذٍل

 

 هصالح

Total 
 ترکيبی آجر

 درآىس

<1500 

Count 6 17 23 

% within 100.0 %73.9 %26.1 درآىس% 

% within 21.9 %21.3 %24.0 ىؿانح% 

>1500 

Count 19 63 82 

% within 100.0 %76.8 %23.2 درآىس% 

% within 78.1 %78.8 %76.0 ىؿانح% 

Total 

Count 25 80 105 

% within 100.0 %76.2 %23.8 درآىس% 

% within 100.0 %100.0 %100.0 ىؿانح% 

 

 لح ًوا در خياباى صحرادٍ در رابطِ بيي درآهذ ٍ هصاآزهَى خی -21 جذٍل

 Value df 
Asymptotic 

Significance(2-sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square .084
a

 1 .772   

Continuity Correction
b

 .000 1 .989   

Likelihood Ratio .083 1 .773   
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Fisher's Exact Test    .786 .484 

N of Valid Cases 105     

 

در ریاةان ؾدصا ةا جّجَ ةَ كصارگیصی آن در ىدسوده ةا ُعحَ اونیَ روظحایی ىؿانح ؾيسه ةکار رفحَ در ٌيا را ةیؼحص ىؿانح 

 داری ىداظتَ ػسه، ىیضان درآىس راةعَ ىعحلیيی در اٌحزاب ٌّع ىؿانح ٌيا ٌسارد.  دُس و ةا جّجَ ةَ ظعح ىؿٍی جصکیتی جؼکیم ىی

ةهّار ػِیسان اٌحؼاری  در ٌيا در ػسه اظحفاده ىؿانح ٌّع و درآىس ضانیى ًیة راةعَ ػِیسان اٌحؼاری: جِث ػٍارث وجّدةهّار 

  .گصفث كصار ىّردةصرظیةَ ػصح ذیم  كعؿَ 115 جؿساد ،)ىؿتص جازه جأظیط در ةافث جسیس(

 

 ياًتظار ذاىيضْ بلَارٍ هصالح ًوا در  درآهذرابطِ بيي  -22 جذٍل

 

 مصالح

Total 
 ترکیبی آجر

 درآىس

<1500 

Count 9 22 31 

% within 100.0 %71.0 %29.0 درآىس% 

% within 27.0 %23.4 %42.9 ىؿانح% 

>1500 

Count 12 72 84 

% within 100.0 %85.7 %14.3 درآىس% 

% within 73.0 %76.6 %57.1 ىؿانح% 

Total 

Count 21 94 115 

% within 100.0 %81.7 %18.3 درآىس% 

% within 100.0 %100.0 %100.0 ىؿانح% 

 
 ياًتظار ذاىيضْ بلَارٍ هصالح ًوا در  درآهذدٍ در رابطِ بيي خی آزهَى -23 جذٍل

 Value df 
Asymptotic 

Significance(2-sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 3.299
a

 1 .069   

Continuity Correction
b

 2.385 1 .123   

Likelihood Ratio 3.074 1 .080   

Fisher's Exact Test    .101 .065 

N of Valid Cases 115     

 

( کَ دنیم ةص 0.69ةیؼحص اظث ) 0.05از  Asymptotic Significance (2-sided)ةا جّجَ ةَ جسول فّق، ىؿیار جؿيیو 

 . گشارد یٌي، ىحغیص ىعحلم )ىیضان درآىس( ةص ىحغیص واةعحَ )ٌّع ىؿانح ٌيا( جأدیص گصید ؾتارت ةَاظث؛  Hoكتّل فصضیَ 

ةهّار جيِّری)ةا ٌلغ ؾيسه  در ٌيا در ػسه اظحفاده ىؿانح ٌّع و درآىس ضانیى ًیة راةعَ ةَ ةصدن یپ یةصاةهّار جيِّری: 

 .گصفث كصار ىّردةصرظی كعؿَ 249 جؿسادادی(، اكحؿ
 

 بلَار جوَْري ٍ هصالح ًوا در درآهذرابطِ بيي  -24 جذٍل

 
 هصالح

Total 
 ترکيبی آجر

 درآىس
<1500 

Count 19 6 25 

% within 100.0 %24.0 %76.0 درآىس% 

% within 10.0 %3.9 %20.2 ىؿانح% 

>3000 Count 12 86 98 
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% within  100.0 %87.8 %12.2 درآىس% 

% within  39.4 %55.5 %12.8 ىؿانح% 

1500-3000 

Count 63 63 126 

% within  100.0 %50.0 %50.0 درآىس% 

% within  50.6 %40.6 %67.0 ىؿانح% 

Total 

Count 94 155 249 

% within 100.0 %62.2 %37.8 درآىس% 

% within 100.0 %100.0 %100.0 ىؿانح% 

 

 
 بلَار جوَْري ٍ هصالح ًوا در درآهذدٍ در رابطِ بيي خی آزهَى -25 جذٍل

 Value df 
Asymptotic Significance 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 50.739
a

 2 .000 

Likelihood Ratio 54.995 2 .000 

N of Valid Cases 249   

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9.44. 

 

ؾٍّان ىؿانح ٌيای  ةاػس، از آجص ةَ ىیهیّن جّىان ىی 1.5ُا کيحص از  درؾس از كعؿاجی کَ درآىس آن 75در ةهّار جيِّری خسود 

درؾس کاُغ یافحَ اظث و در ىلاةم ُو  10و ظپط  50یضان درآىس، ایً ىیضان ةَ خسود آٌکَ ةا افضایغ ى اٌس. خال رّد اظحفاده کصده

درؾس افضایغ یافحَ اظث. ةٍاةصایً در ایً ریاةان ةا جکیَ ةص ٌحایج  90و ظپط  50درؾس ةَ خسود  25اظحفاده از ىؿانح جصکیتی از 

 صکیتی در ٌيا ٌیض افضایغ یافحَ اظث. دو، ةا افضایغ ىیضان درآىس، اظحفاده از ىؿانح جخاؾم از آزىّن ری
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 گيري بٌذي ٍ ًتيجِ جوغ -5

ةٍسی ػسه  ٌيٌَّ ىٍحزب، ٌحایج ٌِایی آزىّن فصضیات ةَ ػصح جسول ذیم جيؽ 1794ةص اظاس ىداظتات آزىّن ری دو در 

 اظث.

 فرضيات آزهَىًتایج  -26 جذٍل

 تائيذػذم  تائيذ فرضيِ پصٍّص  کذ

H1 

ةافث 

 جاریزی

 *  افصاد و اٌحزاب ىؿانح ٌيا در ریاةان اىام ريیٍی راةعَ وجّد دارد. درآىسةیً 

H2  ًافصاد و اٌحزاب ىؿانح ٌيا در ریاةان فِادان راةعَ وجّد دارد. درآىسةی *  

H3  ًافصاد و اٌحزاب ىؿانح ٌيا در ریاةان كیام راةعَ وجّد دارد. درآىسةی *  

H4  ًافصاد و اٌحزاب ىؿانح ٌيا در ریاةان ىعجس جاىؽ راةعَ وجّد دارد. درآىسةی  * 

H5  ةافث

 ىیاٌی

  * افصاد و اٌحزاب ىؿانح ٌيا در ریاةان دُو فصوردیً راةعَ وجّد دارد. درآىسةیً 

H6  ًافصاد و اٌحزاب ىؿانح ٌيا در ةهّار ىٍحؼص كائو راةعَ وجّد دارد درآىسةی *  

H7 

ةافث 

 جسیس

  * افصاد و اٌحزاب ىؿانح ٌيا در ةهّار داٌؼگاه راةعَ وجّد دارد. درآىسةیً 

H8  ًافصاد و اٌحزاب ىؿانح ٌيا در ریاةان ةِار آزادی راةعَ وجّد دارد. درآىسةی *  

H9  ًافصاد و اٌحزاب ىؿانح ٌيا در ریاةان اظکان راةعَ وجّد دارد. درآىسةی *  

H10  ًافصاد و اٌحزاب ىؿانح ٌيا در ریاةان ؾدصا راةعَ وجّد دارد. درآىسةی  * 

H11  ًراةعَ وجّد دارد. یاٌحؼار سانیػِ ةهّارافصاد و اٌحزاب ىؿانح ٌيا در  درآىسةی  * 

H12  ًافصاد و اٌحزاب ىؿانح ٌيا در ةهّار جيِّری راةعَ وجّد دارد. درآىسةی *  

 

در دو ىّرد و ؾسم وجّد  دار یىؿٍاریزی خاکی از وجّد راةعَ ىعحلیو و ةصرظی راةعَ درآىس و اٌحزاب ٌّع ىؿانح در ةافث ج

 ؾيالً راةعَ در دو ریاةان اىام و ىعجس جاىؽ اظث. ةا جّجَ ةَ ظصح ةسٌَ ظازی اجصا ػسه در ریاةان اىام و اجتار در اظحفاده از ىؿانح، 

اذؾان ٌيّد کَ در اغهب اةٍیَ ىّجّد در ایً ةافث ةیً  جّان یىً ٌحیجَ آزىّن فصضیَ در ایً ریاةان اؾحتار ةیصوٌی ٌزّاُس داػث. ةٍاةصای

 وجّد دارد. دار یىؿٍدو ىحغیص ىعحلم و واةعحَ راةعَ 

ُا کيحص از  درؾس از كعؿاجی کَ درآىس آن 85كعؿَ در ةافث ىیاٌی ػِص یضد خاکی از اٌعث کَ خسود  270در  ُا یةصرظٌحایج 

آٌکَ ةا افضایغ ىیضان درآىس، ایً ىیضان ةَ خسود  اٌس. خال ؾٍّان ىؿانح ٌيای رّد اظحفاده کصده ةاػس، از آجص ةَ ىیهیّن جّىان ىی 1.5

درؾس  85و ظپط  70درؾس ةَ خسود  15درؾس کاُغ یافحَ اظث و در ىلاةم ُو اظحفاده از ىؿانح جصکیتی از  15و ظپط  30

 س، اظحفاده از ىؿانح جصکیتی در ٌيا ٌیض افضایغ یافحَ اظث.افضایغ یافحَ اظث. ةٍاةصایً در ایً ةافث، ةا افضایغ ىیضان درآى

فصضیَ جائیس ٌگصدیس. در ایً دو  یاٌحؼار سانیػِ ةهّارؾدصا و   ریاةان راةعَ جائیس و در ریاةان 4در ةافث جسیس ػِص ٌیض در 

م)ةا جّجَ ةَ غهتَ ظِو کارةصی ایً ؾاى رظس یىی ىعحلص در جساره ىعکٌّی ُعحٍس و ةَ ٌؼص ُا یکارةصدرؾس  70ریاةان ةیغ از 

 ی در رد فصضیَ در ایً دو فضا داػحَ اظث.ا کٍٍسهً ییجؿججاری و رسىاجی در ظایص ىؿاةص( ٌلغ 

كعؿَ( راةعَ ةیً ىحغیص ىعحلم و واةعحَ جائیس گصدیس.  1794كعؿَ از کم  1271ُای ىٍحزب ) درؾس از ٌيٌَّ 71در ىجيّع در 

وجّد دارد و ةا افضایغ  دار یىؿٍاةٍیَ و ٌّع ىؿانح ةکار رفحَ در جساره فضاُای ػِصی راةعَ ىعحلیو و  ةیً درآىس ىانکیً گصید ؾتارت ةَ

 گصدد. از آن اظحفاده از ىؿانح ىحٍّع ٌیض ةیؼحص ىی جص ىِوىیضان درآىس، اظحفاده از ىؿانح ةا ُضیٍَ جيام ػسه ةاالجص، ةا کیفیث ةِحص و 

ی ججاری و رسىاجی ٌلغ ؾاىم درآىس در اٌحزاب ٌّع ىؿانح، ٌعتث ةَ ُا یکارةص ُيچٍیً ٌحایج پژوُغ ٌؼان داد کَ در

ی  ا کٍٍسهً ییجؿی و ارجلای جشاةیث ةؿصی ایً ىحغیص ظِو ةزؼ جٍّعو ةعیار ىِو اظث. ةزؿّص در  کٍٍسهً ییجؿکارةصی ىعکٌّی 

 رّاُس داػث.
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