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 های تاثیر گذار بر دلبستگی احساسی به خانهشناخت مولفه
 

 
 ایمان محبی

 گاه آزاد بابل، مازندران، ایران.دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانش-1

 (iman_mohebbi_65@yahoo.com) 

 وحید حیدر نتاج

  (21122111112 ) )نویسنده مسئول، تلفن :، ایران. مازندران، مازندراندانشگاه ، استادیار معماری -2

(V.nattaj@yahoo.com)  
 
 

 

 
 چکیده 

-صاحبنظران روانشناسی محیطی عوامل تاثیر گذار متفاوتی را برای ایجاد دلبستگی به مکان معرفی کرده

از موثرترین این  .. هستند. یکیهای فیزیکی، اجتماعی، فرهنگی، تجربی و.اند. از جمله این عوامل شاخص

آید که بین فرد و محیط رابطه عوامل، شاخص احساسی و عاطفی است. این مولفه هنگامی به وجود می

 –آید. این پژوهش به دنبال بررسی میزان تاثیر گذاری عوامل احساسی عاطفی عمیقی به وجود می

ونی در شهر تهران است. بدین منظور با های مسکهای آن بر میزان دلبستگی به خانهعاطفی و شاخص

انتخاب سه تیپ مسکونی ویالیی، آپارتمانی و واحدهای همسایگی در اقصی نقاط شهر تهران و بصورت 

ای محقق ساز، این مسئله در شهر تهران مورد سنجش قرار گرفت. تصادفی و با بهره گیری از پرسشنامه

بیشتر سوال باز برای اظهار نظر  تعدادیلیکرت و  پرسشنامه مشتمل بر تعدادی پرسش بسته با طیف

بوده که حاکی از پایایی و روایی مناسب  2912بود. آلفای کرونباخ این پرسشنامه عدد مشارکت کنندگان 

مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفت. نتایج  AMOSهای مذکور با کمک نرم افزار پرسشنامه است. پرسشنامه

در  حس خوشایند تنها بودنزه دلبستگی احساسی مورد نظر در این پژوهش حاکی از آن بوده که در حو

های دلبستگی به خانه است. و برای زنان مهمترین آنها مهمترین عامل در خانه خانه و حس آرامش

 عوامل احساسی که موجب دلبستگی به خانه می شود تاثیر گذاری آنها بر محیط خانه و خانواده است.

 

 لبستگی به مکان، احساسی، خانه، تهران.دواژگان كلیدی: 
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 مقدمه 

 یازهایاز ن یکیبا انسان دارد و  یرابطه عاطف شهیهم زندگی طیمحیک است که به عنوان  یمکان اسیمق کیمسکن به عنوان 

بر  ید. عوامل متعدردیپذ یانجام م یهر فرد بصورت متفاوت طیآن بسته به شرا نیگردد که تام یهر فرد محسوب م یاصل

رابطه  یعنی یعوامل اجتماع ریتوان به تاث یعوامل م نیاست. از ا ذارگ ریو تعلق خاطر افراد به مسکن و خانه شان تاث یدلبستگ

خانه،  یظاهر شی، ساخت و آرایطراح تیفیک یعنی یکیزیدر سطح خانه، عوامل ف لیها، دوستان و فام هیفرد با خانواده، همسا

باالتر رود به تناسب نوع و  دافرا یو... اشاره کرد. واضح و مشخص است که هر چه سطح اقتصاد یعامل زمان، عامل فرهنگ

 نیریبا سا یبهتر یشده و روابط اجتماع نیتام یشتریب یراحت و شیآسا نیگردد، و همچن یمسکن آن ها بهتر م تیفیک

 یدلبستگ ریکوچک و حق یافراد با منازل نیرتریفق یحت ییایگردد. اما به وضوح قابل درک است در هر جغراف یبرقرار م

 زانیدر م یچه نقش یمسئله وجود دارد که عوامل احساس نیدارند. حال ا گرید یبه مکان ها نسبتبه خانه خود  یمتفاوت

بر این اساس  گذارند. یبه خانه م یدلبستگ زانیبر م یشتریب ریعامل تاث نیا یبه خانه دارند و کدام شاخص ها یدلبستگ

 .به خانه را دارند یدلبستگ زانیم رب یمعنادار ریتاث عاطفی -ی عوامل احساسا ه این پژوهش معتقد است که:فرضی

 

 مبانی نظری

معمول ترین و  (Chawla, 1992) "ما را مکان های تولدمان شکل می دهند ، چه دوست داشته باشیم و چه نداشته باشیم"

ی شده اند ، عبارت اند از : بقاء و امنیت ، پشتیبانی از اهداف و انسجام زمانی کارکردهای دلبستگی به مکان در مطالعات بررس

یا شخصی . در واقع مکان مطلوب ، پناهگاه امنی است که افراد می توانند برای اجرای اهداف خود برنامه ریزی کنند و از این 

دار از خود و یا آگاهی از خود به صورت عنصر منظر تاکید بر روی جنبه های فیزیکی مکان دارد . خود ـ انسجامی حسی پای

منسجمی است به طوری که رفتارهای گذشته و آینده پیوسته هستند . این کارکرد ریشه در دلبستگی فرد به مکانی دارد که 

ر از دیگ.  (Stedman, 2002)به صورت نمادین و به واسطه خاطرات و ارتباطات با گذشته برای او معنادار تلقی می شود 

. هم چنین دلبستگی به (Giuliani, 2003)پیامدهای دلبستگی به مکان می توان به ایجاد حس تعلق در افراد اشاره کرد 

 ,Twigger and Uzzell)مکان هایی با کیفیات فیزیکی و اجتماعی متمایز سبب ارتقا هویت و تقویت اعتماد به نفس می شود 

 .(Chatterjee, 2005)ستی در کودکان است و به اعتقاد برخی مقدمه ی مکان دو ،(1996

 (Altman and Low, 1992).دهد را به یکدیگر پیوند میهای معنادار افراد و محیط ،ایزنجیرهدلبستگی به مکان همچون 

این واژه مبین احساسات فرد نسبت به یک موقعیت جغرافیایی است که به طور حسی فرد را به آن مکان گره .

و نتیجه اعتقادات و احساسات مثبتی است که فرد در فرآیند دلبستگی با  .(Rubinstein and Parmelee,1992:139)زده

و معنا  مکانبرقراری دلبستگی عاطفی، موجب پیوند انسان با (Milligan,1998:1). کندمکان و معنا بخشیدن به آن خلق می

-دگردباعث عالقه بیشتر به مکان می نهایت در و(Rubinstein and Parmelee, 1992: 139) شودآن میبخشی به 

(Bonaiuto, et al,1999: 332). سایر موضوعاتی که فرد در یا شئ، مکان، فرد و  انندطور کلی دلبستگی به یک موضوع م به

زندگی روزمره خود با آن روبروست، مبتنی بر تجارب قبلی زندگی، ساختارهای رفتاری، شناختی، حسی و اجتماعی فرد 

واژه دلبستگی به مکان به تاثیر عاطفی یک مکان اشاره دارد که افراد به لحاظ حسی  .(Proshansky, et al, 1983: 59)است

توانند به یک شیء،خانه،ساختمان، محله و یا یک قرارگاه طبیعی، جذب ها میچرا که انسان؛ شوندو فرهنگی به آن جذب می

مادین با مکان است که با دادن معانی عاطفی و حسی مشترک فرهنگی، توسط شوند. در واقع دلبستگی به مکان، ارتباطی ن

گیرد و مبنای نحوه ادراک گروه یا فرد از مکان و نحوه ارتباط با آن افراد به مکان خاص یا یک سرزمین شکل می

 (Altman and Low, 1992).است

به این معنا که با افزایش دلبستگی فرد  ؛وجود دارد یقیممیزان دلبستگی فرد به یک مکان و توجه او به آن، ارتباط مستمیان 

شوماخر و همکارش نیز  (Mesch and Manor,1998:139).یابدنیز افزایش می از آن ویبه یک مکان، میزان توجه و مراقبت 
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شخصیت فرد و های اجتماعی، مطلوبیت کالبدی، کند که گروهاین واژه را وابستگی عاطفی مثبت بین فرد و مکان بیان می

به این ترتیب، حضور  (Shumaker and Taylor,1983:119).موقعیت دریافت شده از محل زندگی وی در آن نقش دارند

اقتصادی، سبک زندگی، درآمد مالی و تحصیالت در تداوم  وضعیتافراد با خصوصیات مشابه نظیر طبقه اجتماعی، قوم، مذهب، 

دارد. این احساس مثبت از دلبستگیو روابط اجتماعی، دل بریدن از مکان مورد نظر را زمانی حضور فرد در مکان نقش بسزایی 

  .(Fried, 1963)کندسخت می

کند، به دلبستگی فرد به مکان همانگونه که با طوالنی شدن مدت سکونت و بازدید فرد در یک محل افزایش پیدا می دلبستگی

های اصلی دلبستگی به مکان، روابط احساسی یکی از ویژگی .(Relph, 1976:33)با دیگران در آن مکان نیز بستگی دارد

کنند هایی که مردم از آن استفاده مینزدیک با مکان است. به این ترتیب دلبستگی به مکان پیوندی موثر و ماندگار را با مکان

 (Hidalgo and Hernandez, 2001: 121 ). برقرار کرده و در آنجاست که آنها احساس آسایش و آرامش بیشتری دارند

های فردی، گروهی و فرهنگی مختلف دلبستگی به مکان به واسطه عالقه، شناخت و تجربه فرد نسبت به مکان بر اساس ویژگی

در واقع این امر بر اساس دلبستگی شناختی،  (Altman and Low,1992:2). شودو ارتباطات اجتماعی بین آنها، ساخته می

-اجتماعی، به صورت آگاهانه و ناآگاهانه در طول زمان شکل می -ها و مکان کالبدین افراد، گروهعاطفی و رفتاری بی

ارتباط عاطفی بین فرد و مکان، بر پایه نحوه قضاوت، ترجیحات و شناخت از  جریاندر  (Brown and Perkins,1992).گیرد

ستگی به مکان را وابستگی عاطفی با مکان خاص و تبدیل بنیتو و همکارانش نیز دلب. (Riley,1992: 23)شودمکان، برقرار می

کند که این امر در چارچوب فرآیند اجتماعی و روانشناختی بین کند و ادعا میفرد به عنوان بخشی از هویت مکان تعریف می

در تبیین  وی .(Bonaiuto et al,1999: 332)اش احساس و عالقه نسبت به مکان استآید و نتیجهفرد و مکان پدید می

های فردی و نقش آن در نحوه دلبستگی با مکان به عوامل مختلفی چون: سن، جنسیت، درآمد، وضعیت تاهل، ویژگی

 . (cohen and shine,1985; Bonaiuto et al: 1999)دنکمیتحصیالت، طبقه اجتماعی و شغل اشاره 

 

 روش تحقیق 
به مفهوم  یابیدست یو طرح پرسشنامه است. برا یمنابع کتابخانه ا بر هیو با تک یاستنباط -یفیتوص قیروش تحق قیتحق نیا

 یاکتابخانه بعبه مکان از منا یدلبستگ جادیگذار بر ا ریبه عوامل تاث یابیدست نیبه مکان، و همچن یو دلبستگ یدلبستگ

بر مطالعات  هیو با تک پرسشنامه بود. پرسشنامه محقق ساز یطراح قیاطالعات پژوهش از طر ی. جمع آورشده استاستفاده 

با مراجعه به  یاعتبار صور ،ییاعتبار محتوا قی)پرسشنامه( از طر قی. اعتبار ابزار سنجش تحقنگارش شده است یاکتابخانه

ابزار سنجش از  یهاهیگو ییایپا نهیدر زم نیبدست آمده است. همچن یآنان درباره شاخص ها نظراتفاق  افتیو در دیاسات

بوده که حاکی  2912آلفای کرونباخ این پرسشنامه عدد . گردید یابیکل ابزار سنجش ارز ییایپا هیبه گو هیگو یهمبستگ قیطر

اساس پاسخ به پرسش  نی، و بر اشدهاستفاده  کرتیل یپرسشنامه از الگو نیدر تدو از پایایی و روایی مناسب پرسشنامه است.

را احساسات مختلف افراد  است که یسواالت شاملاست. پرسشنامه  ادیز یلیکم تا خ یلیاز خ ییتا 5 فیط کی قیها از طر

احساس افراد، مطرح شده در چهارچوب  یابیمذکور، شامل شاخص ارز ی. پرسش هاسنجدینسبت به خانه محل سکونتشان م

 عیت. توزنفر اس 113. حجم نمونه با توجه به فرمول کوکران شامل دادقرار  یابیخانه را مورد ارز اسیمق قیتحق ینظر

. گردیدو ... انتخاب  یشغل ،یتیجنس ،یتیمختلف جمع یها فی، و از طتهرانو از ده محله شهر  یدفپرسشنامه، به صورت تصا

 . گرفتصورت  یو استنباط یفیدر دو سطح آمار توص AMOSپژوهش با کمک نرم افزار  یها افتهی لیو تحل هیتجز

 

  یافته ها

 .به خانه را دارند یدلبستگ زانیم رب یمعنادار ریتاث یعوامل احساس ظریه وجود داشت که،این ن :این پژوهش بر اساس فرضیه

نتایج زیر را  spssحاصل بررسی مبانی نظری موجود، طراحی پرسشنامه و توزیع پرسشنامه در جامعه هدف و تحلیل با نرم افزار 
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 دهد.نشان می

 
 متغیر مطرح شده در پژوهش 11یزان همبستگی و تببین عوامل احساسی با : مدل عاملی تاییدی مرتبه اول برای بررسی م1شکل 

 

های دلبستگی در مکان مسکونی بر اساس اصول های ذیل را در تبیین شاخصمدل عاملی تأییدی فوق میزان اهمیت مؤلفه

 احساسی را معرفی می تماید ،  که عبارتند از:

 درصدی. 25/2( R2و ضریب تعیین ) 22/2یا میزان همبستگی پیشنهاد فروش خانه از خانه با میزان بارعاملی 

 درصدی. 22/2( R2و ضریب تعیین ) 33/2دلتنگی برای خانه با میزان بارعاملی یا میزان همبستگی 

 درصدی. 21/2( R2و ضریب تعیین ) 31/2نوع طراحی خانه با میزان بارعاملی یا میزان همبستگی 

 درصدی. 12/2( R2و ضریب تعیین ) 22/2بارعاملی یا میزان همبستگی ام با میزان حس خوب به نمای خانه

 درصدی. 11/2( R2و ضریب تعیین ) 22/2خاطرات در خانه با میزان بارعاملی یا میزان همبستگی 

 درصدی. 11/2( R2و ضریب تعیین ) 55/2وجود حیاط مناسب خانه با میزان بارعاملی یا میزان همبستگی 

 درصدی. 52/2( R2و ضریب تعیین ) 77/2زان بارعاملی یا میزان همبستگی آرامش در خانه با می

 درصدی. 52/2( R2و ضریب تعیین ) 71/2تنهایی در خانه با میزان بارعاملی یا میزان همبستگی 

 درصدی. 35/2( R2و ضریب تعیین ) 27/2تاثیر گذاری در خانه با میزان بارعاملی یا میزان همبستگی 

 درصدی. 32/2( R2و ضریب تعیین ) 21/2مبلمان خانه با میزان بارعاملی یا میزان همبستگی 

 درصدی. 12/2( R2و ضریب تعیین ) 57/2رنگ دیوارها و نازک کاری خانه با میزان بارعاملی یا میزان همبستگی 

 (1)شکل  درصدی. 15/2( R2و ضریب تعیین ) 51/2نقل مکان از خانه با میزان بارعاملی یا میزان همبستگی 

کوچکتر است که بیانگر آنست که: کلیه  25/2( در خروجی وزن های رگرسیونی  از P-Valueکلیه مقادیر سطوح معناداری )
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ضرایب همبستگی بین متغیر های آشکار و متغیر پنهان در مدل فوق دارای تفاوت معناداری می باشد. و گویه های مطرح شده 

 (.1اس مورد نظر را به خوبی ارزیابی کنند )جدول توانسته اند متغیر مقی

 
 : جدول وزن های رگرسیونی1جدول 

مقادیراستاندارد  وضعیت شاخص 

 شده
سطح  نقاط بحرانی

 *** *** 1 کنم               می دفاع آن را بدهد از ام خانه پیشنهاد فروش کسی اگر معناداری

 29221 2927 1911        هنگامی که خانه نیستم دلم برایش تنگ می شود

 29221 2911 2925 نوع طراحی خانه ام را دوست دارم.

 29212 2932 2977 حس خوبی به نمای خانه ام دارم.                                

 29212 2931 1923 خاطرات خوبی از خانه ام دارم                                      

 29211 2917 2913 بینم.                               ظر دلنشینی میاز پنجره خانه ام منا

 29213 2935 1937 دارم                آرامش احساس هستم خانه در وقتی

 29213 2933 1911 ام مناسب است و وقتم را در آن می گذرانم             حیاط خانه

 29215 2931 1922                من تاثیر روی امور خانه ام دارم            

 29215 2931 1951 دهد.                         مبلمان خانه ام حس خوبی بمن می

 29217 2911 2952 ام را دوست دارم.                  های استفاده شده در خانهمصالح و رنگ

 29217 2911 2911 دوست ندارم از اینجا نقل مکان کنم               

 
 

 

 گیریبحث و نتیجه
-عاطفی بر میزان دلبستگی به محیط خانه پرداخت. نتایج نشان داد اغلب گویه –فرضیه این پژوهش به تاثیر عوامل احساسی 

ها حاکی از های سوال شده از شهروندان ضریب تعیین مناسبی در بوجود آمدن دلبستگی به محیط خانه دارند. همچنین یافته

عوامل مذکور تاثیر معناداری در این رابطه دارند. فعالیتهای میدانی، توزیع پرسشنامه و مصاحبه با شهروندان این است که 

توان به سه حوزه مشخص تقسیم تهرانی نشان داد که دلبستگی احساسی و عاطفی افراد به محیط خانه در شهر تهران را می

گذارد. بخش دوم مربوط به مسائل اجتماعی و جمعیت بستگی تاثیر میکرد. حوزه اول مسائل و ارزیابی محیطی است که بر دل

شناسی است که در حوزه سکونت افراد وجود دارد. و در نهایت احساسات و عواطفی است که یا در وجود و شخصیت فرد 

جتماعی است که موجب شود، و یا تاثیر مفید و مناسب دو عامل محیطی و اها دلبسته مینهادینه شده و به خانه و دیگر مکان

 پیوند فرد با مکان و در نتیجه دلبسته شدن به مکان می گردد.

اند. این موارد گاها در مبحث تاثیر محیط بر دلبستگی، شهروندان مشارکت کننده در این تحقیقبه موارد زیادی اشاره کرده

و در بخش دیگر مربوط به بستری است که  مربوط به جزئیات خود خانه )نظیر وجو یا عدم وجود پنجره مناسب( بوده است.

خانه در آن قرار دارد. به طور مثال مواردی که موجب دلبستگی یا عدم دلبستگی به محیط خانه شده است شامل موارد ذیل 

خانه، وجود  ها، نبود محیط کار دراند. تعداد اتاقباشد: گروه زیادی از افراد از میزان و متراژ واحد مسکونی خود ناراحت بودهمی

هایی برای انباری، تعبیه آسانسور و دستگاه پله مناسب، دسترسی مناسب خردساالن، سالمندان و افراد معلول، وجود مکان

های متفاوت جنسی، سنی، شغلی و اجتماعی در محیط آپارتمان و مجتمع مسکونی، هزینه تعمییرات و گردهمایی در طیف
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ان رابطه مستقیم دارد، وجود منظر و فضای سبز، پارک و بازی در نزدیکی محل نگهداری ساختمان که با قدمت ساختم

های محل سکونتشان، محیطی برای قدم زدن در اطراف خانه، بخصوص برای زنان و سالمندان، نامانوس بودن طراحی ساختمان

شی از آن، نوع طراحی فضاها، وجو زندگی و همسایگان با هویت ایرانی و اسالمی؛ تعداد زیاد طبقات و حجم انبوه جمعیت نا

بالکن، نورگیری و تهویه مناسب، حفاظت محیط مجتمع از طریق طراحی مناسب، وضعیت نمای خانه محل سکنتشان، وجود 

های زیبا و در خور شان در محیط زندگیشان، اندازه ساختمان، وجود پارکینگ مناسب، سکونت در طبقات باال یا ساختمان

مناسب و مفید، روشنایی مناسب معابر، در دسترس بودن امکانات و خدماتی نظیر فروشگاهها، مدارس،  پایین، وجود حیاط

های مذهبی و فرهنگی، معابر مناسب و زیبا و... همگی از عواملی بودند که برای برخی از مخاطبین تامین نشده بود و در مکان

برخی دیگر از جمله دالیلی بوده که باعث بوجود آمدن احساس نتیجه نارضایتی از محیط مسکونی را در پی داشته و برای 

خوبی به محیط خانه محل سکونتشان شده است و پیشنهاد میگردد برنامه ریزان، طراحان شهری و معماران آنها را مدنظر قرار 

 دهند.

خانه موثربوده دالیل در محبث مسائل اجتماعی و جمعیت شناختی که بر وجود یا عدم وجود و میزان دلبستگی به محیط 

باشد: روابط با اعضای خانواده، وجود فرد یا افرادی منفی و دارای فرآوانی از نظر شهروندان ذکر شده که شامل موارد ذیل می

معضالت اجتماعی در خانواده، طالق یا فوت والدین، زندگی تنهایی در یک خانه، روابط با همسایگان، وجود معظل با مالک 

یگر افراد درون ساختمان، تعداد زیاد همسایگان و آلودگی صوتی ناشی از آن، نظافت ساختمان مکان زندگی، ساختمان یا د

ایها، فرهنگ مشابه با همسایگان و در نتیجه زندگی مسمالمت ها با افراد آپارتمان، مجتمع، همسایگان و هم محلهگردهمایی

سواد و دارآمد افراد، میزان وجود امنیت در محیط محله، ساختمانو  آمیز با افراد هم کپ و هم شان در محیط مسکونی، سطح

های مردم خانه محل سکونت، وجود افراد امین و معتمد یا افراد شرور در اطراف و ساختمان محل زندگی، وجود نهادها و انجمن

تردد افراد غریبه سواره یا پیاده در  نهاد در اطراف محیط زندگی، میزان تردد وسایل نقلیه و آلودگی صوتی و هوای ناشی از آن،

های فرهنگی و مذهبی محله و همسایگان، وجود تعامالت اجتماعی قوی نزدیکی محل سکونت، قدرت، سرزندگی و نفوذ مکان

در سطح همسایگان و محله، امکان تردد شبانه در نزدیکی محل سکونت و سرزندگی خیابانهای اطراف در طول شب و روز، 

که قومیت، نژاد یا محل تولد مشترک دارند و... از جمله عوامل مهم و بیشماری بودند که شهروندان مشارکت  وجود افرادی

کننده بعنوان عوامل اجتماعی پیوند دهنده با محیط و خانه محل سکونتشان بیان کردند. و پیشنهاد میگردد برنامه ریزان، 

 طراحان شهری و معماران آنها را مدنظر قرار دهند. 

عاطفی پیدا  –همانگونه که پیشتر ذکر شد، افراد ممکن است در دو صورت به محیط زندگی و خانه اش دلبستگی احساسی 

شوند. در گونه دوم که شامل کند. در گونه اول افراد به دلیل شخصیت عاطفیشان به سرعت به مکان زندگیشان دلبسته می

وع مسائل اجتماعی، و یا تاثیر عوامل محیطی بر زندگی و روانش ممکن درصد بیشتری از شهروندان است، افراد به دلیل وق

است به محیطی که در آن حضور دارد دلبسته شود. تامین و فراهم بودن شرایط مناسب هر کدام از موارد ذکر شده در بخش 

ه نظیر رابطه انسان با انسان ای از پیوند فرد با محیط شده کدالیل اجتماعی و دالیل محیطی وجود دلبستگی، تبدیل به مرحله

های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی فرآوانی شود. این پیوند واجد ارزشموجب گره خوردن احساسات فرد با محیط زندگیش می

است. بدین معنا که با گره خوردن احساسات فرد با محیط زندگی )در اینجا خانه( احساس تعلق به محیط خانه دارد، در 

شود، خاطرات و احساسات خوشایند در آن خانه دارد، در هنگام ترک یا نقل مکان دائم از خانه براییشان می نبودش دلتنگ آن

سخت و آزار دهنده خواهد بود. در صورت بوجود آمدن چنین اتفاق و احساسی در وجود انسان باعث بوجود آمدن رفتارهای 

شود که مکان، نگهداری از مکان و.. از طرف افراد نسبت به مکان می ای از قبیل: فداکاری، احترام گذاشتن بهمسولیت پذیرانه

گردد. همچنین این موضوع باعث باالتر رفتن صرفه ها )خانه( و بازدهی بهتر آن میحاصل آن باالتر رفتن عمر مفید مکان

تواند بر ارتقا رفتارها و ی میاقتصادی برای شهروندان و در نتیجه رشد تولید ناخالص ملی دارد. عالوه بر این همچین اتفاق

 های اجتماعی گردد.ها بیفزاید و در نتیجه باعث بهبود سرمایههای اجتماعی و تعاملی بین انسانکنش
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