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Những thứ gần nhau thường sẽ gần gũi với nhau nhiều hơn so với những thứ xa hơn. Khái
niệm khoảng cách phân rã là sự khẳng định chính thức cho điều này. Trong cuộc sống hàng
ngày, chúng ta có xu hướng tương tác nhiều hơn với những nơi ở gần như nơi sống và làm
việc, hoặc trường học. Sở thích cá nhân và kinh nghiệm đôi khi khiến chúng ta có thể ít chịu
ảnh hưởng hơn, nhưng nhìn chung, một cái gì đó gần gũi hơn, nhiều khả năng con người sẽ
phải thường xuyên tương tác với nó.
Bằng nhiều cách khác nhau, các thị trấn và thành phố được bố trí để phù hợp với mô hình về
hành vi này. Ví dụ phổ biến nhất là các cửa hàng tiện lợi, trong đó tập trung rất nhiều các mặt
hàng cơ bản dựa trên sự tin tưởng rằng mọi người sẽ không đi xa để chỉ mua những thứ tương
tự. Về cơ bản các cửa hàng tiện lợi là giống nhau, do đó, hiếm có ai chấp nhận đi xa.
Một vài năm trước, một sinh viên của tôi đã nghiên cứu khái niệm khoảng cách phân rã trong
khuôn viên trường ĐH. Họ gọi điện thoại để đặt thức ăn từ một nhà hàng, người giao hàng sẽ
giao tại một điểm tập trung. Vì người giao hàng không được phép vào khu vực nhà ở. Bởi vì
điều này, một số sinh viên rất gần khu vực nhận hàng và một số xa hơn rất nhiều. SV của tôi
đã khảo sát khoảng 100 người trong mỗi một dãy ký túc xá. Kết quả là vấn đề không hẳn là
khoảng cách xa mà là thời gian mất đi để lấy được thức ăn là một thực tế gây ảnh hưởng đến
quyết định của họ1. Khi dữ liệu đã được phân tích, chúng tôi thấy rằng học sinh gần điểm
nhận hàng nhất đã gọi món ăn thường xuyên hơn hẳn so với sinh viên xa. Càng xa vị trí nhận
hàng, tần số đặt hàng càng giảm.
Nghiên cứu này đơn giản chỉ để nhấn mạnh rằng các khái niệm địa lý không chỉ giúp ích cho
phân tích các vấn đề quan trọng ở quy mô quốc gia hoặc quốc tế. Thay vào đó, trong nhiều
trường hợp, nó cũng ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta ở qui mô (scale) địa phương và
khu vực nhỏ.
Khi bạn tìm hiểu thêm về địa lý, nhìn xung quanh thị trấn bạn sống và khuôn viên của trường
học, bạn cũng nên suy nghĩ về các quá trình ảnh hưởng đến hành vi không gian trong cuộc
sống của riêng bạn và trong cuộc sống của bạn bè, những người xung quanh.
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Liên quan đến khái niệm Khoảng cách tương đối.

