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چکیده
هدف از این پژوهش  ،بررسی عوامل مؤثر در شکل گیری تقویت فضاهای عمومی در
روستاهای استان لرستان است و به دنبال پاسخ گویی به این سؤ ال کلیدی استت کته
کدام عوامل در ت قویت فضاهای عمومی بیش ترین نقش را داشته است  .نتو تققیت
کاربردی و روش مورد استفاده ،توصیفی  -تقلیلی استت و بترای گتردیوری داده از
روش های اسنادی و میدانی استفاده شده است .برای تجزیه و تقلیل داده ها از یزمون
یماری توصیفی (میانگین ،انقراف معیار و واریانس) و استتنب اطی (تقلیتل عتاملی و
تقلیل واریانس) بهره گرفته شده است .یافته های تقلیل عاملی نشان داد کته هفتت
عامل با مجمو  55 /170درصد واریانس روابط بین شاخص ها را تبیتین متی کنتد و
بیشترین سهم را عامل اول با  21 /592درصد واریانس و کمترین سهم را عامل هفتم
با  2/271درصد تبیین م ی کند .همچنین ،تقلیل یزمون واریانس نشان داد که تفتاو
معناداری بین عامل های مورد نظر در سطح یلفا کمتر از  1/15وجود دارد .نتایج این
تققی نشان داد که هفت عامل تنو جاذبه ها و کیفیت بصری ،تعامتل و ارتباطتا ،
اجتماعی  -فرهنگی ،یموزشی  -بهداشتی ،تجهیزا  ،اقتصادی و تفریقتی بته ترتیتب
___________________________
تاریخ تصویب2933/13/12 :
تاریخ دریافت2931/21/21 :
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بیشترین اهمیت را به خود اختصاص داده اند .بنابراین ،توجه به فضاهای عمومی می -
تواند در راستای تقویت اجتماعا
فعالیت ها ،سرزندگی و حیا

انسانی به کار گرفته شود و زمینه را برای بهبتود

مدنی در جوامع روستایی فراهم کند.

کلیدواژه ها :فضاهای عمومی ،عوامل مؤثر ،روستاهای استان لرستان.
 .5مقدمه

روستاها از یکسو ،به واسطة کارکرد اساسی خود ،تأمینکنندۀ بسیاری از نیازهای فردی و
جمعی جامعة روستایی هستتند و از سوی دیگر ،از خصیصة پویایی و تغییرا

دائمی در ابعاد

اقتصادی ،اجتماعی و کالبدی -فضایی برخوردارند .چنین فعالیتهایی نیازمند فضاهایی استت
کته افراد را به تفکر واداشته و گرد هم جمع کند تا بتوانند از طری «گفتگو و روابط چهره بته
چهتره» به همبستتگی اجتمتاعی دستت یابنتد (علتیالقستابی و نگتارش ،2913 ،ص .)92 .و
سازمان فضایی مناسب را جهت پاسخگتویی بته نیازهتای انستانی تققت ببششتند (رومیتانی،
صادقلو و صناعی مقدم ،2931 ،ص .)297 .همچنین ،زندگی عمومی مردم در فضاهای عمومی
در مجموعهای پیچیده از اشکال و کارکردها رخ میدهد .بر این اساس ،این فضاها باید حتاوی
رفتارها ،کاربریها و فعالیتهای متنوعی مانند خرید ،پیادهروی ،مکالمته ،استتفاده از امکانتا
برای سرگرمی ،استراحت یا حتی گذراندن وقت بتهعنتوان فعالیتتهتای روزمتره و همچنتین
جشنها و رویتدادهای دورهای باشتند (جلتالالتدینی و اوکتتای ،1121 ،2ص .)225 .بنتابراین
امروزه فضای روستایی ،بهعنوان فضایی با ویژگی تنو فرهنگتی و ستنتی و تعامتل بتا مقتیط
طبیعی و انسانی چه در گذشته و چه در حال حاضر ،توجه بسیاری از صاحبنظران را به خود
جلب کرده است (یونگ و ریو ،1125،1ص .)22129.این تعامتل بتا ترکیتب عوامتل طبیعتی و
فرهنگی از جمله مهار ها ،دانش و فنیوری ادغام شده است و تنوعی گستردهای از ختدما
اکوسیستم و سیستمهای اجتماعی و فرهنگی را به وجتود یورده استت (ستونگ ،1115 ،9ص.
902؛ هارتل ،فیچر ،کامپنو ،مایلکو ،هانس پتا و فتازی  ،1120 ،0ص .)2193 .ایتن مجموعته
1. Jalaladdini & Oktay
2. Jung and Ryu
3. Seong
4. Hartel, Fischer, Câmpeanu, Milcu, Hanspach &Fazey
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فرهنگی و اجتماعی زمینة یک چشمانداز قوی در هویت یتک مکتان را بته

دنبال داشته است (یونگ و ریو ،1125 ،ص .)22193 .با این حال ،در طول چند دهتة گذشتته،
نگرانی در مورد ناپدید شدن مناظر سنتی و ظهور مناظر جدید ،تبدیل به یک مستللة جتدی در
کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه شده است و سبب تغییرا
فرهنگی سنتی از جمله گونهها ،زیستگاهها و تغییرا

گسترده و چشمگیر مناظر

هویت چشمانداز شده استت (استکدلی

وبرگر ،1113،2ص073 .؛ موس و ویجرمان ،2331 ،1ص .)113 .تغییرا

در مناظر روستایی به

طور مستقیم با معیشت و جنبههای اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگتی زنتدگی متردم مقلتی و در
نهایت حفظ طبیعت ،مرتبط هستند .بیشتر سکونتگاههای روستایی با توجه به خصوصیتهتا و
کلیة عوامل درونی و برونی خود نظیتر مکتان طبیعتی ،فضتای جغرافیتایی ،باورهتای متردم و
ارزشهای بومی که در تعامل با هم هستند ،در کنار بعضی ویژگتیهتای مشتتر  ،جلتوههتای
منقصر به فرد و منظر خاص خود را دارند (احمدی ،2932 ،ص .)2 .پس مشاهدۀ تغییرا

در

فضاها و معماری روستایی ،در پی دگرگونی هنجارهتای اجتمتاعی ،امتری طبیعتی استت کته
متعاقب ین تقولاتی به وجود یمده است .از ینجا که تمدن به یکباره به وقو نپیوسته و ظهتور
ین تدریجی است ،فضاهای زیستی ،مقل تجلی حیا

مدنی است و نیازمند تدوام این حیتا

نیز خواهد بود؛ لذا برای تقق این تدوام نیازمند به سازماندهی اجتمتاعی امتری ضتروری بته
نظر میرسد (ساردوئی ،2939،ص.)221 .
منطقة مورد مطالعة این پژوهش ،روستاهای استان لرستان است که دارای فضاهای تفریقی
مانند (طبیعتت بکتر و کوهستتانی ،ی

و هتوای مناستب) ،فضتاهای ارتبتاطی(تقکیم روابتط

همسایگی بین افراد ،روابط صمیمی بین خانواده) ،فضاهای فرهنگی و اجتماعی (مانند یدا

و

سنن قدیمی ،گردهمایی ملی ،مذهبی و سشنرانی) ،فضاهای مشتارکتی(همدلی و مشتارکت در
مراسم عروسی و عزاداریها) فضاهای خدماتی(بهداشتی و ورزشتی) و غیتره استت و باعت
شده است که زمینة بررسی این پژوهش را فراهم کند .بنابراین ،هدف از این پتژوهش بررستی
عوامل مؤثر در شکلگیری و تقویت فضاهای عمومی در روستاهای استان لرستان استت و بته
1. Stockdale and Barker
2. Meeus and Wijermans
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دنبال پاسخگویی به این سؤال کلیدی میباشد که مهمترین عوامل متؤثر بتر تقویتت فضتاهای
عمومی روستایی کدامند.
 .5پیشینۀ تحقیق

در خصوص فضای عمومی در مناط روستایی تققیقا

خیلی کمی صور

گرفته استت،

و بیشتر ینها بر نقش فضاهای عمومی تأکید کردهاند ،اما در این پتژوهش ،مققت بته بررستی
عوامل مؤثر در تقویت فضاهای عمومی پرداخته است و از این حی

کار جدید و نویی متی-

باشد.
در همین رابطه ،جوهان گل ،)1119( 2در پژوهش خود ،حمایت از فعالیتهای اجتمتاعی
را یکی از ملزوما

دستیابی به فضاهای عمومی موف دانسته و بهترین فرصت برای تعامتل در

یک فعالیت میداند .مطالعة دیگر در این زمینه مربوط به تققی ون راجا )2319( 1است که بتا
هدف شناخت عوامل مؤثر در جلب مردم به فضاهای عمومی صتور

گرفتته و نتتایج ین بته

شرح  -2نقوۀ ارزیابی عموم از مکان -1 ،ویژگیهای کالبدی -9 ،مفید و مؤثر بودن -0 ،نقوۀ
دسترسی و  -5ویژگیهای اجتماعی نشان داده شده است (حاتمی و ذاکر حقیقتی ،2937،ص.
 .)11جلالالدینی و اوکتای ( ،)1121در پژوهش خود به این نتیجته رستیدند کته ویژگتیهتای
فیزیکی و اجتماعی زمینة نشاط و شادی را بترای متردم فتراهم کترده استت .مقققتانی چتون
اسماعیل و سعید ،1125،9بولیور داپونته ،رودریگز و سانچز112،0؛ فرانسیس ،جلیز کورتی ،ود،
کنویمان1121،5؛ نوستژن ،ساله و وحید2؛1120؛ یون و سرینیواسان ،1125،7در پژوهش خود به
این نتیجه رسیدند که فضاهای روستایی ،بهعنوان عرصتههتای اقتصتادی ،مقیطتی و تعاملتا
اجتماعی مقسو

میشوند .در این فضاها ،مردم مقلی میتوانند خارج از دیگتر عرصتههتای

خصوصی با دیگران سهیم شده و در ین فعالیت کنند .این فضاها با توجه به خاصتیت عمتومی
1. Johan Gehl
2. Ven Raja
3. Ismail & Said
4. Bolívar, Daponte, Rodríguez & SánchezJ
5. Francis, Giles-Corti, Wood & Knuiman
6. Nasution, Shalleh & Wahid
7. Yoon & Srinivasan

سال نوزدهم

عوامل مؤثر در تقویت فضاهای عمومی در روستاهای استان لرستان

و اجتماعی که دارند ،میتوانند به ساخت و تولیتد مناستبا

13

اجتمتاعی کمتک کترده و باعت

افزایش کیفیت سرزندگی در مناط روستایی شوند که تا حدودی با پژوهش حاضر همستویی
خاصی دارد .از این رو ،بق

عملکرد فضاهای عمتومی در جهتت ارتقتاء توستعة سترزندگی

مردمی مقلی در برنامههای توسعة روستایی اهمیت بسیاری دارد که باید مسلولان و متردم بته
ین توجه ویژهای داشته باشند .ینچه که بتیش از همته در حضتور و تعامتل افتراد در فضتاهای
عمومی نقش دارد ،ایجاد و تقویت کارکرد این فضاهاست که میتواند بته ایجتاد فرصتتهتای
مشارکت ،توانمندسازی ،شبکههای اجتماعی ،هنجارهای اجتماعی و غیره بینجامتد و زمینته را
برای افزایش کیفیت سرزندگی مردم مقلی فراهم کرد .بنابراین ،گام اساستی در زمینتة تتدوین
برنامه های کاریمد و منطب بر واقعیتها و دستیابی به هدف بهبود کیفیت سرزندگی ،شتناخت
و یگاهی لازم و کافی از توانها و امکانا

هتر منطقتة جغرافیتایی استت .عنابستتاتی و احمتد

زاده( ،)2932در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که ارتباط معنیداری بین جمعیتت ،فاصتلة
روستا از مرکز دهستان و عوامل مؤثر بر مشارکت زنان روستایی بتا ضتریب  1/022و 1/2237
وجود دارد ،اما براساس یزمون یماری کراسکال والیس رابطة معنیداری بین نو راه ارتباطی و
موقعیت روستا با عوامل مؤثر بر مشارکت زنان روستایی در منطقة مورد مطالعه وجتود نتدارد.
احمدی و همکاران ( ،) 2932در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که در این نتواحی ،علتاوه
بر عوامل درونی شامل تغییر موقعیت کارکردی ،تغییر در الگوهای بهرهبرداری از فضا ،عوامتل
زیست مقیطی ،گرایشهای مذهبی ،میزان انسجام ،رفاهطلبی و تجملا  ،تغییر ستبک زنتدگی،
تغییر منابع تولید ،اشتغال ،تغییر ارزش زمین و مسکن ،عوامتل بیرونتی در دو قالتب مجتاور
شهری و ابعاد ملی و فراملی شامل مولفههای توسعة گردشگری و خانههای دوم ،مهتاجر
شهر به روستا و بالعکس ،توستعه و ختزش شتهری ،فنتاوری اطلاعتا

و ارتباطتا

از

تلفتن ،و

سیاستهای و برنامههای کلان ملی ،تکنولوژی و مکانیزهشدن تأثیرگذار میباشتد .عزیتزپتور و
شمسی( ،)2939در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که عوامل طبیعتی بتهویتژه توپتوگرافی،
منابع ی

و شیب در موقعیت استقرار سکونتگاههای روستایی تأثیر داشته است .ایتن وضتعیت

سبب گردیده تا سازمان فضایی مقدودۀ مورد مطالعته از ستاختار سلستلهمراتبتی دو ستطقی
برخوردار گردد .ضمنا مبتنی بر این نتایج پیشنهاد گردید تتا ستازمان فضتایی مقتدوده از سته
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حوزۀ روستایی به مرکزیت روستاهای افجه ،کندعلیا و بوجتان و یتک مجموعته روستتایی بتا
مرکزیت شهر لواسان تشکیل گردد .عینالی و همکاران ( ،)2932در پژوهش خود به این نتیجته
رسیدند که معیارهای زیباشناختی ،معنایی -ادراکی و عملکردی  -فعالیتی هر کدام بته ترتیتب
با میزان  2/73 ،1/51و  1/23بالاترین رتبه را به خود اختصاص دادهاند .یافتههای تقلیل عاملی
نشان داد که عامل اول ،یعنی تصویر ادراکتی بیشتترین ستهم و عامتل ششتم ،یعنتی تعاملتا
اجتماعی کمترین سهم در تبیین کل متغیرها را به خود اختصتاص دادهانتد .همچنتین ،بررستی
مدل برازش رگرسیونی نشاندهندۀ تأثیر مثبت فاکتورهای متؤثر فضتاهای عمتومی در ارتقتای
افزایش کیفیت سرزندگی روستائیان به میزان  1/719متیباشتد کته ایتن ختود نشتان از رابطتة
معنادار و مثبت بودن نقش عوامل فضاهای عمومی در ارتقاء کیفیتت سترزندگی روستتابیان در
بین روستاهای مقدودۀ مورد مطالعه میباشد.
رومیانی و همکاران ( ،)2931در پژوهش خود بته ایتن نتیجته رستیدند کته شتاخصهتای
یسایش ،لذ

و مقافظت هر کدام به ترتیب با مقدار  0/31 ،7/12و  9/71بیشترین اولویتهتا

رو به خود اختصاص دادهاند .یزمون رگرسیون نشان داد کته بیشتترین میتزان همبستتگی بتین
شاخصهای سرزندگی زیستمقیطی و سرزندگی اجتماعی با میزان  1/911و  1/175میباشد
و این شاخصها نیز تأثیر مثبتی بر روی بقیة شاخصهای تققی داشته است.
 .3روششناسی تحقیق
 .5 .3روش تحقیق

این پژوهش در راستتای بررستی عوامتل متؤثر در تقویتت فضتاهای عمتومی در منتاط
روستایی میباشد؛ لذا نو تققی  ،کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی -تقلیلی استت.
در انجام تققی  ،ابتدا اطلاعا

موجود در مورد موضو و منطقه از کتب ،اسناد ،مجلا  ،نقشة

پایه ،یمارنامهها جمعیوری شد و سپس دادههای مورد نیاز از طریت مطالعتا
مشاهده ،پرسشنامه ،مششصا

میتدانی شتامل

فردی و ویژگیهای مردم مقلی مد نظر قرار گرفت .بنتابراین،

به منظور بررسی عوامل مؤثر در تقویت فضاهای عمتومی در منتاط روستتایی از سته معیتار
زیباشناختی ،معنایی – ادراکی و عملکردی -فعالیتی ،به شرح شکل ( )2و جدول ( )0استتفاده

سال نوزدهم

عوامل مؤثر در تقویت فضاهای عمومی در روستاهای استان لرستان

شد و سپس پرسشنامهها مطاب با طیف لیکر

92

( =2خیلی کتم = 5 ،خیلتی زیتاد) طراحتی و

ارزیابی شدند.
جهت سنجش روایی ،پرسشنامه ابتدا در اختیار متشصصتان قترار گرفتت و روایتی ابتزار
تققی سنجیده شد و شاخصها و گویههای نهایی استشراج گردید .پرسشنامة تدوینشده در
این مرحله در منطقة مورد مطالعه مورد پیشیزمون قرار گرفت و پس از تأیید اعتماد یا پایتایی
طب جدول ( ،)2پرسشنامه جهت انجام مراحل میدانی تققیت تتدوین نهتایی گردیتد .بترای
از روشهای یمتاری توصتیفی (میتانگین ،انقتراف معیتار و

تجزیه و تقلیل دادهها و اطلاعا

واریانس) و استنباطی(تقلیل واریانس و تقلیل عاملی) بهره گرفته شد.
جدول  -5مقدار آلفای کرونباخ مشاهده شده
ماخذ :نگارنده با استفاده از دسترسی به اطلاعا 2931 ،
عنوان

تعداد گویهها

مقدار آلفای کرونباخ

زیباشناختی

1

1/521

معنایی  -ادراکی

7

1/557

عملکردی -ادراکی

21

1/211

جامعة یماری این تققی  93 ،روستا در استان لرستان است که از طری فرمتول کتوکران بتا
خطای  1/17درصد 235 ،پرسشنامه بدست یمد و بین مردم مقلی به صور

تصادفی توزیتع

این روستاها میتوان بته همکتاری بنیتاد مستکن انقلتا

استلامی استتان

شد .از دلایل انتشا

لرستان اشاره کرد که دادههای حاصل از پرسشنامههتایی کته متردم روستتا در هنگتام بازدیتد
مشاوران تکمیل کرده بودند را در اختیار این تققی قرار داد.
جدول  -5جمعیت روستاها و تعداد پرسشنامه
مأخذ :مرکز یمار2935 ،
شهرستان

بخش

الیگودرز

مرکزی

دهستان

روستا

جمعیت

تعداد پرسشنامه

پاچه لک شرقی

ده نصیر

195

0401

خمه

خمه بالا

202

9407
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بخش

دهستان

روستا

جمعیت

تعداد پرسشنامه

بربرود غربی

بربرودغربی

شاهپوراباد

2511

1427

یشکوه ذلقی

خا بیته

010

1427

برده سره

دهریز

2073

7430

گودرزی

برکت اباد

2112

5401

شیروان

الک اباد

522

9410

والانجرد

بیچون پایین

722

0422

بیرانوند

بیرانوندجنوبی

سرا

الیاس

517

1471

بیرانوند

بیرانوندشمالی

داربلوط پایین

252

9403

زاغه

باده

501

1430

کله جو

103

0452

ازنا

سرداراباد

191

0407

رباط

قلعه سنگی

2959

7412

'کاکاوند شرقی

هزارخانی

791

9432

میریگ جنوبی

میرزا یباد

152

0457

میریگ شمالی

شهن یباد

2051

7471

چالانچولان

زرگران بالا

772

0427

سیلاخور

کاغه

359

5421

2222

2419

2229

5437
0452

بشار
اشترینان
بروجرد
مرکزی

خرم یباد

زاغه
مرکزی
کاکاوند

دلفان

دورود

کوهدشت

مرکزئ
سیلاخور

پلدختر

سلسله
دوره

قایدرحمت

مرکزی

حشمت یباد

طرهان

طرهان شرقی

دم روستان

کوهنانی

کوهنانی

شورابه بهرام بیگ

101

گل کل

اشتره گل گل

2107

5421

گل گل

اکبراباد

2202

1412

جاپل شرقی

مرزیان

312

5413

مرکزی

سیلابشور شرقی

کلکله

2222

5432

مرکزی

ملاوی

وره زرد

305

5417

معمولان

افرینه

سرنجه زیودار

525

9419

فیروزیباد

تملیه

2220

5431

فیروزیباد

شیخ یباد زنگیوند

2151

5421

مرکزی

یوسف وند

در تنگ پایین

102

0450

چگنی

دوره

319

5411

مرکزی
ازنا

شمارۀ سی و ششم

جاپل

فیروزیباد

ترشا

سرا

ناوه کش
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بخش

دهستان

جمعیت

تعداد پرسشنامه

112

0491

شاهیوند

شاهیوند

ملک یباد سماق

719

9477

ویسیان

ویسیان

سبزوار

719

9477

سوری

اسداباد

712

0423

رومیانی

پادروندپایین

122

0495

رومشگان

لالوند

131

0411

بازوند

بازوندی

2070

7432

93

93

92911

235

دوره

سوری
رومشگان
مرکزی
جمع کل

11

روستا

99

سرا

چگه

 .5 .3منطقۀ مورد مطالعه

استان لرستان یکی از استانهای غربی ایران است .این استان  11911کیلومتر مربع مساحت
دارد .خرمیباد مرکز استان و بروجرد دومین شهر بزرگ ین است .لرستان سترزمینی کوهستتانی
است و غیر از چند دشت مقدود ،سراسر ین را کوههای زاگرس پوشانده است .اشتترانکوه بتا
 0151متر ارتفا بلندترین نقطة استان است و پستترین نقطة ین در جنوبیترین ناحیة استتان
واقع شده و حدود  511متر از سطح دریا ارتفا دارد .براساس یافتههتای باستتانشناستی ایتن
منطقه یکی از نشستین سکونتگاههای قدیمی بشتر استت و مفترر لرستتان از شتهر

باستتان

شناسی زیادی برخوردار است .این استان از 22شهرستتان 92 ،بشتش 15 ،شتهر و 17دهستتان
تشکیل شده است .بنابر سرشماری ستال  ،2935جمعیتت استتان  2721203نفتر بتوده استت.
جمعیتتت روستتتایی در ایتتن استتتان برابتتر بتتا  219132نفتتر و نتترخ رشتتد جمعیتتت روستتتایی
برابر( )-2/29است.
 .4مبانی نظری

توسعه و ایجاد فضاهای عمومی مطلو

علاوه بر تأمین رفاه و یسایش مردم ،نقش متؤثری

در حفاظت مقیط و توسعة پایدار از طری سلسله مراتب طرحهای مشتلف و در نظتر گترفتن
نیازها و امکانا

واقعی و مشارکت نیروهای مؤثر در تقق ین ایفا میکند .براین استاس ،ایتن

فرایند مستلزم رعایت جامعنگری ،انعطافپذیری و به کار گرفتن شاخصها و معیارهای کمتی

90

مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیهای

شمارۀ سی و ششم

و کیفی در پیشبینی و اولویت سنجی اراضی مورد نیاز و نقوۀ توزیتع و ترکیتب ینهتا میتان
کاربری مشتلف استت (ایتزدی ،مقمتدی ،طتاهری ،و شترخانی ،2935 ،ص .)211 .بنتابراین،
توجه به بق های فضاهای عمومی و اهمیت ین از دیدگاههای مشتلف مطرح شده استت .در
این رابطه برخی از مقققان حوزۀ شهرشناسی چون ویلیام 2اعتقاد دارند که خیابانهای ختو ،
پیادهروها ،پار ها و دیگر فضاهای عمومی در یگاهی و رشد مدنیت در جوامع نقش بستزایی
ایفا میکنند ( کارمونا ،1119 ،1ص .)19.لذا بسیاری از مفسران در خصوص اینکه چگونه فضتا
بر مردم ،احساسا

و رفتار ایشان اثر میگذرد ،بق

کردهاند .ایتن مباحت

بریمتده از مفهتوم

فضا ،در یک تقسیمبندی کلی ،در سه بشش قابل دستهبنتدی استت -2 :خصوصتیا

فیزیکتی

فضا -1 ،فعالیتهایی که در فضا رخ میدهد -9 ،معنای فضا .بنابراین کارمونا ( )1119این سته
بشش را با عناوین ابعاد «ریشتشناختی« ،»9اجتماعی و عملکردی »0و «ادراکی »5معرفتی متی-
کند .رالف ( )2970این سه بشش را «بستر فیزیکی« ،»2فعالیت» و «معنا» میداند که در ستاخت
«هویت مکان» مؤثرند .طب ادعای رالف ،ارتباط بین مردم و مکان از طری وجود مفهتومی بتا
عنوان «حس مکان »7رخ میدهد .راپاپور  ،)2333( 1اجزاء شکلگیتری مقتیط را شتامل سته
بشش«ساخت فضا« ،»3ساخت تعاملا  »21و «ستاخت معنتا »22متیدانتد (ماجتدی ،رضتایی و
منصوری ،2939،ص .)05 .لیپتون ،21فضاهای عمتومی را بتا عنتوان «اتتاق زنتدگی بیرونتی» و
«مرکز تفریح و فراغت بیرون از خانه» تعریف میکند .فضای عمومی مکانی بترای بیتان تنتو ،
تولید یک فرییند داد و ستد و یموزش تقمل و شکیبابی استت (ستیرون و متازا ،1113،29ص.

1. William
2. Carmona
3. Morphological Dimension
4. Social and Functional Dimension
5. Perceptual Dimension
6. Physical Settings
7. Sense of Place
8. Rapoport
9. Organization of Space
10. Organization of Communication
11. Organization of Meaning
12. lipton
13. Citron & Mazza
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 .)9مامفورد 2به همبستگی اجتماعی و ارتباطا
و اهمیت زیباشناختی فضاها تأکید دارد و ارتباطا
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متقابل چهره به چهره ،تقریک فکر و اندیشته
یکجانبه و خودمقوریهتای ستودجویانه

را نفی میکند (شار پور ،2913 ،ص .)235 .بر این اساس ،با توجه بیش از حتد بته فضتاهای
خصوصی مشالف است؛ زیرا در ین صور

ارزشهای اجتماعی نادیده گرفته میشود و نهایتتا

انسان هرچه بیشتر از گذشته منزوی شده و زندگی جمعی در فضاها کمرنگ میشود (پتاکزاد،
 ،2915ص .)71 .یوهان گل ،)1119(1نشان داد که چگونه کیفیت مقیطی فضاهای عمومی بتر
میزان و نقوۀ استفادۀ مردم از ینها اثرگتذار استت .طبت نظترا

گتل ،فعالیتت در فضتاهای

عمومی ذیل سه بشش قابل شناسایی است :فعالیتهای ضروری ،اختیاری و اجتمتاعی .زمتانی
که فضا از کیفیا

پایینی برخوردار باشد ،تنها فعالیتهای ضروری است که در ینها رخ متی-

دهند .با ارتقای کیفیت فضا ،ضمن رخداد فعالیتهای ضروری ،طیف گستتردهای از فعالیتت-
های اختیاری و اجتماعی نیز امکان وقو مییابند و مردم به انجام ینها تمایتل پیتدا متیکننتد
(جوهان گل ،1119 ،ص.)251 .
بنابراین فضای عمومی یا جمعی به جز جوانب فیزیکی و کالبدی ،نوعی فضتای ادراکتی و
نمادین است که با خصلتی نظاممند و ماهیتی مرکتب بتا فضتای اجتمتاعی و فرهنتگ جامعته
پیوندی ناگسستنی داشته و نستبیت فرهنگتی و اجتمتاعی جامعته در ادرا ین متؤثر استت و
حاصل میراث تاریشی و فرهنگی یک جامعه استت (یزدانتی و لواستانی ،2913 ،ص .)01 .بتا
توجه به اطلاعا

جدول ( )2میتتوان بته تعریتف فضتاهای عمتومی و ستنجش کارکردهتا و

ویژگیهای کلیدی این فضاها اشاره کرد.

1. Mumford
2. Johan Gehl
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جدول  - 3روشهای مهم در تعاریف و سنجش فضاهای عمومی
مأخذ :رومیانی ،صادقلو و صناعی مقدم2931 ،
محقق

خصیصههای کلیدی رویکرد

تعاریف

کار و همکاران)2331( 2

فضای عموی همچون«زمین مشتر » در نظر
گرفته میشود که مردم فعالیتهای ییینی و
کارکردی یک اجتما را به هم پیوند میدهد،
خواه در روال عادی زندگی روزانه ،یا در
فستیوالهای دورهای باشد.

پیوندی برای فعالیتهای
بهعنوان یک فضای مشتر و
عمومی

زوکین)2335(1

مرزها و نشانههای جامعة انسانی را هدف گفت و
گو قرار میدهند.
فضایی عمومی ابزاری برای تنظیم چشمانداز
زندگی اجتماعی مردم است.

دموکراتیک و
معنادار

و گفت

و گو جامعة انسانی

مشارکت

 کلیدی برای تقمل تفاوها و فرصتهایی برای ورود
به زندگی اجتماعی کامل
 کلیدی برای فضای مبادلهای -کلیدی برای بهبود چشم

مدنی ،هویت
شناسی،
تبادل ارتباط
و اطلاعا

یسایش(ارتباط و تعامل)

فضاهای عمومی ،فضاهای هستند که پیوسته

کلیدی

اصلی

پاسخگو،

ییینی و کارکردی یک اجتما

 -کلیدی برای بق

شاخصهای

کارکردها

انداز زندگی اجتماعی

استهلی و میشل)1111(9

فضاهای عمومی تجلی تلاشهای بشری است که
مصنوعا

جهان اجتماعی در مقدودۀ این مقیط

تعاون و
 -کلیدی برای گفت و گوی

همکاری،

طراحی شده ،انطباق یافته ،گفت و گو و تفسیر

عمومی و تفسیر ینها

ایجاد شبکه

میشود.

 -کلیدی برای صلح و انسان

های

فضاهای عمومی ،عرصههای مهمی برای گفتمان

دوستی

اجتماعی و

عمومی و بیان ناخشنودیها به حسا

نهادی

میییند

فضایی است که شامل فعالیتها ،حوادث ،الهام و

گل ()1119

بالاتر می برد.

فعالیتها

اجتماعی،

فضایی است که علی رغم تفاو ها ،به عنوان

 -کلیدی برای هماندیشی و

شبکههای

مکان جلسا  ،بازار و فضای ترافیک عمل کرده

باز کردن تقاو ها

اجتماعی

مقافظت

تقریکها است و کیفیت فضاهای عموی را

 -کلیدی برای تنو بششی به

مشارکت

است.

1. Car et all
2. Zukin
3. Stachley & Michelle
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تعاریف

محقق

فضای عمومی شامل همة مناطقی میشود که

اورم و نیل)1121(2

برای اعضای عمومی در یک جامعه (در اصل و
نه لزوما در عمل) باز و در دسترس است.
مکان عمومی بهعنوان مکان (یا فضایی) تعریف
میشود که مقاما

دولتی ین را ایجاد کردهاند و

از ین نگهداری میکنند و برای استفادۀ همة مردم
در دسترس است

خصیصههای کلیدی رویکرد
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شاخصهای

کارکردها

کلیدی

اصلی

 کلیدی برای دسترسی بهفضای همگانی

عدالت

 -نگرش دولتی برای

اجتماعی،

دسترسی همگانی

دموکراتیک و

 -کلیدی برای دسترسی به

معنادار

فرصتی مقیطی

فضای عمومی (تعریف وسیع و گسترده) مرتبط
با همة بششهای مقیط ساخته شده و طبیعی،
عمومی و خصوصی ،داخلی و خارجی ،شهری و
روستایی است ،جایی که عموم یزادند ،مانند همة
خیابانها ،میدانها و دیگر حقوقگذر ،دارای
استفادۀ غالب مسکونی ،تجاری یا اجتماعی /
فضای عمومی (تعریف مقدود شده) ،مرتبط با
ین بشش از مقیط طبیعی و ساختهشده است که
دسترسی عموم به ین یزاد است .چنین فضایی
شامل همة خیابانها ،میدانها و دیگر حقوق گذر،
ختواه دارای استفادۀ غالب مسکونی ،تجاری یا

اجتماعی در شهر و روستا

اجتماعی،

 -کلیدی برای مراعا

حقوق

مشارکت

دیگران

مدنی ،تعاون

 -کلیدی برای مشارکت مدنی

و همکاری،

اعضا

لذ

کارمونا)1111(1

مدنی است.

 -کلیدی برای عدالت

عدالت

قدر

 -کلیدی برای دسترسی

بششیدن

همکانی

مردم

اجتماعی /مدنی باشد و نیز فضاهای باز و پار
ها و فضاهای عمومی  /خصوصی که دسترسی
عموم به ینها بدون مقدودیت است

عملکرد اصلی فضاهای عمومی ،فراهمسازی و بسترسازی حضور مردم میباشد؛ لذا ابعتاد
اجتماعی و فرهنگی ین از جایگاه ویژهای برخوردار است .در این خصوص ،موضوعاتی چتون
بسترسازی شرایط مطلو

فرهنگی -اجتماعی ،سرزندگی و حیا

اجتمتاعی کته ابعتاد کیفتی

1. Orem and Nile
2. Carmona
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روابط جمعی را رقم میزند ،از مهمترین وظتایف برنامتهریتزان و طراحتان استت (رفیعیتان و
خدائی ،2911 ،ص.)111 .
با توجه نکا

اشارهشده در بالا میتوان اظهار کرد کته یستتایش بصتتتری و مقیطتتتی از

مؤلفتتههتتای مهتتم و اساستتی مقیطهای روستایی امن مقسو

میشوند .به عنتوان مثتال،

کاربرد مناسب رنگ در طراحی مبلمان روستایی ،یکی از راهکارهای مطلو

در مناسبستازی

سیما و منظر روستا با حفظ هویت کالبدی روستا است و تأثیر بستزایی در ادار مقتیط دارد.
به طوری که بین افراد  22تا  95سال ،رنگها در بهترین و دقی ترین وضتع ختود در متی-
شوند .خردسالان و سالشوردگان مهار

کمتری در تفکیک و تششیص رنگها دارنتد و بترای

سنین بالای  55سال ،سرعت تفکیتک رنتگهتا رو بته وخامتت متیگتذارد .از طرفتی ،بیشتتر
سکونتگاهها و جامعة انسانی ینهتا از جملته سکونتگاههای روستایی ،با توجه به خصوصتیت-
ها و کلیتة عوامل درونی و برونی خود نظیتر مکتان طبیعتی ،فضتای جغرافیتتایی ،باورهتتای
متتردم و ارزشهتتای بتتومی کتته در تعامتل بتا هتم هستتتند ،در کنتتار بعضتتی ویژگتتی-
هتای مشتر  ،جلوههای منقصتر بته فترد و منظتر ختتاص ختتود را دارنتد (تقتوی،2931 ،
ص .)11.در مجمو  ،کلیة عوامل و ساختارهای طبیعی و انسان در شکلگیری منظتر روستتایی
دخالت دارند .سکونتگاهها و مکانهای عمومی ،میادین و شبکة معابر بهعنوان شریان ارتبتاطی،
مناظر طبیعی ،مزار  ،بارها و مراتع در کنار هم بهعنوان یک مجموعة واحد ،مناظر روستتایی را
شکل دادهاند .تمامی این عناصر ،مانند اجزاء یک سیستم سبب پویایی چرخة زیستتی و تتداوم
حیا

در روستا میشوند .بنابراین ،روستا تنها چند واحد مسکونی و تعدادی فضاهای خترد و

کلان جمعی در کنار وسعتی از کشتزارها و باغا

نیست ،بلکه نو تعامل و رفتارهای انسانهتا

در یک مقیط با یکدیگر و مقیط طبیعی اطرافشان است کته دریافتت مفهتوم و واقعیتت یتک
یبادی به نام روستا را رقم میزند(عینالی ،بتوزجمهری ،نظتری شتیشی ،دهبتانژاد ،و رومیتانی،
 ،2932ص.)210.
روستاها می توانند بهعنوان چشماندازهای مشارکتی در نظر گرفته شتوند و متنعکسکننتدۀ
فرهنگ ،عقاید و ارزشهای جامعه باشند و از سوی دیگر ،میتوانند بستر مشترکی ایجاد کننتد
که مردم فعالیتهای کارکردی و مراسمی را که پیونددهندۀ اعضای جامعته استت در ین انجتام
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93

عوامل مؤثر در تقویت فضاهای عمومی در روستاهای استان لرستان

دهند (رفیعی و شریفی ،2910 ،ص .)9 .فضاهای عمومی باید زمینة امکان ارتباطا

اجتمتاعی

در جهت رفع نیازها و تعالی کیفیت روابط را فراهم کنند .توجه به موقعیت فضای عمتومی در
گرو حضور تمامی گروههای سنی و جنسی متفاو

است و حال ینکه نیازهتا و خواستتههتای

گروههای مشتلف از یک فضا ،گاه میتواند بسته به ویژگیهای ینهتا متفتاو
میان ،شناخت و انتظار

باشتد .در ایتن

مردم از فضاهای عمومی بهعنوان بشش مهمی از کیفیت زندگی مردم

در نظر گرفته میشود .بر این اساس ،با رجو به تصویر ذهنی و توصیف متردم ،در خصتوص
فضاهای عمومی ،مردم انتظار دارند فضای عمومی و نیازهای ینها با مقیط طبیعتی ،اجتمتاعی
و فرهنگی و الگوهای رفتاری و ادراکی مردم سازگار باشد .از نظر متتتردم ،فضتاهای عمتومی
خو

در ستتازگاری با جایگاه طبیعی و متمایز هتر مکتان و ظرفیتت و مقتدودیتهتای ین،

گذران اوقا

فراغت مطلو

را از طری تأمین یستتایش اقلیمی ،مقیطی متجتانس و جتذا

فراهم میسازد که ضمن ایجاد تعادل اکولوژیکی و صرفهجویی ،سرزندگی و طتراو  ،تجربتة
ی

و هوا را هم سبب میشتتود .با بررسی و واکاوی مؤلفههتای ویژگتیهتایی کته از طترف

پژوهشگران نقل کردهاند میتوان فضای عمومی موف را فضتایی دانستت کته از مؤلفتههتایی،
مانند دسترسی ،کالبدی مناسب ،منظر ،تنو فعالیت ،جامعه ،امنیت ،تعامل اجتمتاعی ،اجتمتا -
پذیری ،یسایش و راحتی در حد متناسبی برخوردار باشد ،وجود این عوامل در کنتار یکتدیگر
میتواند یک فضای عمومی را موف یا ناموف ستازد (لیپتتون ،1119،2ص091 .؛ اولتدنبورگ،1
 ،2333ص.)31 .

1. Lipton
2. Oldenburg
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شکل  -5شاخص و مؤلفههای منظر روستایی
مأخذ :رومیانی ،صادقلو و صناعی مقدم2931 ،

براساس شکل( ،)2مؤلفههای فضاهای عمومی در سکونتگاههای روستتایی را متیتتوان از
طری شاخصهایی ،مانند توجه به فضاهای زندگی (مسکن ،حیاط ،کوچههتا و  ،)....فضتاهای
فعالیتی (مقل نگهداری دام ،انبارها ،پارکینگ و  ،)...فضاهای تفریقی (پار  ،فضاهای ستبز و
 )...و فعالیتهای اجتماعی (مقل برگزاری مراسمهای عمومی و  )..متورد توجته و ارزیتابی
قرار داد .مؤلفههای «معنایی» با دریافت ادار شناختی و ترجیقا
فضاهای سکونتگاهی سروکار دارد .به عبار

مقیطی افراد روستتایی در

دیگر ،القای احساس مثبتت زنتدگی و سترزنده

بودن روستا بهعنوان حد نهایی معنا میباشد که باید ساکنان روستایی به ین دست پیدا کننتد تتا
به واسطة ین سطح شاخصهایی مانند حس تعل  ،احساس هویتت و شتادکامی و امیتد در ین
افزایش یابد .بنابراین ،فضاهای عمومی علاوه بر اثرا

عینی باید بتوانتد بته لقتاع معنتایی در

جذابیت مقیطی برای روستاییان نیز اثرگذاری مثبت داشته باشند .مؤلفههای زییاشناختی ناشتی
از فضاهای عمومی بر جنبههای کالبدی تأکید میکنتد؛ زیترا انتظتار متیرود توستعة فضتاهای
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عمومی و ایجاد تغییرا

02

پذیرنتدگی

متناسب با شترایط بتومی و مقیطتی روستتاییان ،قتدر

مقیطهای روستایی را در بتین ستاکنان روستتا افتزایش دهتد .ایتن مؤلفته از طریت ارزیتابی
شاخصهایی مانند بهبود تجهیزا

روستایی ،پوششهای گیاهی و درختکاری ،نتورپتردازی و

کیفیت رنگ قابل بررسی می باشد .در مؤلفههای معنایی – ادراکی ناشی از فضتاهای عمتومی،
اجتمتاعی و نهادهتای

میتوان به مؤلفههای کاربریهای خدماتی ،برنامههای یموزشی ،تعاملا
فرهنگی و غیره اشاره کرد.
با توجه به مؤلفههای ذکرشده ،ضرور

عملکترد فضتاهای عمتومی در منتاط روستتایی

مطاب جدول  0بیان شده است.
جدول  -4شرح فعالیت و ضرورت عملکرد فضاهای عمومی در مناطق روستایی
ماخذ :نگارنده با استفاده از منابع قابل دسترس2931 ،
نوع فعالیت

بهداشتی

شرح فعالیت

 -تأمینکنندۀ بهداشت جان و روان مردم

 -گستتترش بیمتتاریهتتای روحتتی و روانتتی در

توجه به حقوق افراد خاص(معلولین و سالمندان)

جامعه

 زمینهسازی برای برگزاری یدافرهنگی

ضرورت عملکرد

و رسوم روستا

 -برپایی نمایشگاههای فرهنگی و هنری

 -مقلی برای تبادلا

 -پیشبینی کاربریهای فرهنگی و خدماتی

های مشتلف ساکن در مقیط

 گردهماییهای ملی و مذهبی سشنرانی و همایشهای منطقهایاجتماعی

 تأثیر بازی و سرگرمی بر جسم و ذهن کودکان یموزش همزیستی در کنار هتمنوعتان و هتمستالانمقلی برای تبادل اطلاعا

اقتصادی

تجهیزا

 احیا و زنده نگهداشتن مراسم مقلیفرهنگی افتراد و قومیتت

 ایجتتاد مقیطتتی صتتمیمی و صتتقنهای بتترایحضور افراد در بطن جامعه
 -مشکلا

ناشی از عدم جامعهپذیری افراد

 -ضرور

کالاهای مصرفی روستاییان

 -ایجاد فضاهای تجتاری و رونت کستب و کتار در

 -معرفی و فروش مقصولا

روستا

 -زمینهسازی برای صتدور مقصتولا

 -تشکیل بازارهای هفتگی و فصلی

کشاورزی و صنایع دستی و غیره

 -مکتتان مناستتب و پررون ت بتترای عرضتتة کالاهتتا و

 -تأمین کالاهای مصرفی روستاییان

مایقتاج روزانة روستاییان

 -کاهش سفر به شهرها

 -وجود خدما

ورزشی

 -وجود خدما

بهداشتی

وجود خدما

یموزشی

 -ضرور

روستاییان
اعتم از

نیازهای اولیة زیستی روستاییان
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نوع فعالیت

تنو جاذبهها
کیفیت بصری
مقیط
تفریقی

شرح فعالیت

شمارۀ سی و ششم
ضرورت عملکرد

-چشمانداز طبیعی بکر و کوهستانی

-حفظ پوششهای گیاهی

-وجود چشمهها و رودخانهها

-حفظ اقامتگاههای بوم گردی

نقش و نمای ساختمان متناسب بر مقیط -تبلور ارزشهای زیربنای فرهنگی و تاریشی

-بهبود سیما و منظر روستا

مبلمان ستنی و کالبدی روستا-گذران اوقا

قراغت برای اقشار مشتلف اجتماعی

 -رفع خستگی و ایجاد یرامش روحی و روانی

-کوچک شدن نسبی مساحت و عرصه

ویژگیهای زیبائیشناسانه هم علتت و هتم معلتولهویت مکان

هویت

-وجود عنصر هویتبشش در بافت روستا

حس تعل مکانیاستمرار روابط دوستی مردمتعاملا

تقکیم روابط همسایگی بین افراد ساکن در روستا-پایهریزی روابط صمیمی و همیشگی بین خانوادهها

کم رنگ شدن صله رحم و دید و بازیددها بتهعلت مشغلههای کاری

 .1یافتههای تحقیق

به منظور بررسی عوامل مؤثر در تقویت فضاهای عمومی در روستاهای متورد مطالعته ،از
 235پرسشنامه استفاده شد .یافتههای توصیفی نشان داد که  31/1درصد پاستخگویتان مترد و
 2/1درصد زن بودهاند .همچنین ،گروههای  91تا  93سال با میتزان  ،00/0بیشتترین درصتد را
داشتهاند .از لقاع تقصیلا  93/1 ،درصد لیسانس بودند و 52/0درصتد ینتان متأهتل و 01/2
درصد مجرد بودهاند .به منظور بررسی عوامل مؤثر ،از یزمون تقلیل عاملی و تقلیل واریتانس
یک طرفه استفاده شده است .سپس به دستهبندی شاخصهتا پرداختته شتد .هتر کتدام از ایتن
شاخصها دارای متغیرهایی هستند که در شکل ( )1به ینها اشاره شده است .در نهایت بترای
اینکه مششص شود کدام متغیر بیشترین تأثیر را در تقویت فضاهای عمتومی داشتته استت ،از
میانگین ،انقراف معیار و واریانس استفاده شد .یافتهها نشان داد که گذراندن اوقا

فراغتت و

چشماندازهای طبیعی هر کدام با میزان ( )2/31و ( )2/15بیشترین واریانسها را بتین متغیرهتا
به خود اختصاص دادهاند که از دلایل ین میتوان به طبیعت بکر با فضاهای مناسب اقلیمتی در
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روستاهای مورد مطالعه اشاره کرد .بنابراین ،میتوان بیان کرد که دیدگاه مردم مقلی نسبت بته
موضو مطرحشده در این پژوهش از لقاع فضاهای عمومی دارای اهمیت میباشد.

شکل  -5عوامل مؤثر در تقویت فضاهای عمومی
مأخذ :یافتههای تققی 2931 ،

با توجه به پژوهش نظری و برداشتهای میدانی 17 ،عامل استشراج شد .بر استاس نتتایج،
مقدار  ،KMOمعادل 1/219بوده و با توجه به حداقل و حداکثر مقدار یزمون ،در ستطح قابتل
قبولی است .مقدار مقاسبهشده برای یزمون بارتلتت نیتز در ستطح  Pکمتتر از  1/111معنتادار
بوده است .پس دادههای مورد بررستی از تناستب قابتل قبتولی بترای اجترای تقلیتل عتاملی
برخوردارند.
جدول  -1آزمون بارتلت در سطح معناداری
مأخذ :یافتههای تققی و مقاسبا

نگارنده2931 ،

مجموع مورد تحلیل

دیدگاهها

مقدار KMO

مقدار

سطح معنی

عوامل مؤثر در تقویت فضاهای عمومی

مردم مقلی

1/219

بارتلت
2973
/132

1/111
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نتایج مدل تقلیل عاملی نشان میدهد از میان  17متغیتر ،فقتط هفتت عامتل دارای مقتادیر
ویژه بزرگتر از یک است .بنابراین ،بیشینة تعداد عاملهای اصلی میتوانتد هفتت باشتد .ایتن
هفت عامل پس از چرخش ،در مجمو توانستهاند  55/170درصد واریانس را تبیین کننتد کته
بیشترین سهم را عامل اول با  21/592درصد دارد و کمتترین ستهم را عامتل هفتتم بتا 2/271
درصد به خود اختصاص داده است .از این رو ،از میان عواملی که بیشترین نقش را در تقویتت
فضاهای عمومی در ناحیة مورد مطالعه داشتهاند ،فقط هفت عامل اهمیتت بیشتتری دارد .از ین
جا که درصد واریانس قابل قبول برای قابل اتکا بودن تقلیل عاملی 51درصد است ،بتا توجته
به مقدار به دست یمده از خروجی دوم ( )55/170میتوان بیان کرد کته نتتایج تقلیتل عتاملی
قابل تعمیم و اتکاست و نیز به واسطة ین میتوان از مناسب بودن متغیرهای انتشا شده بترای
تقلیل عاملی اطمینان یافت.

شکل  -3نمودار مقدار ویژه عاملها
مأخذ :مقاسبا

نگارنده2931 ،

در پژوهش حاضر ،برای چرخش عتاملی از روش ریمتاکس استتفاده شتده استت .بعتد از
مرحلة چرخش ،متغیرهایی که مربوط به هر عامل هستند ،به صور

ستونی مشتشص شتدند.

پس از پردازش متغیرهای مؤثر در تقویت فضاهای عمومی نسبت به نامگتذاری عوامتل اقتدام

عوامل مؤثر در تقویت فضاهای عمومی در روستاهای استان لرستان

سال نوزدهم
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گردید .حال با توجه به اینکه دادهها از درجة تناسب خوبی برخوردارند ،میتوان از این هفتت
عامل در تجزیه و تقلیل نهایی و بررسی متغیرها نسبت به عوامتل استتفاده و دیگتر عوامتل را
حذف کرد .ضرایب همبستگی بین متغیرها و عوامل (بارهای عاملی) در جتدو( )2ارائته شتده
است.
نتایج نهایی مدل تقلیل عاملی نشان میدهد متغیرهتایی کته بیشتترین بتار عتاملی را روی
عامل نشست دارند ،عبارتنتد از :چشتمانتداز طبیعتی بکتر و کوهستتانی ،وجتود چشتمههتا و
رودخانهها ،نقش و نمای ساختمان متناسب بر مقیط ،تبلتور ارزشهتای زیربنتای فرهنگتی و
تاریشی و مبلمان ستنی و کالبدی روستا که نام عامل ،تنو جاذبهها و کیفتت بصتری گذاشتته
شده است .مقدار ویژه این عامل  1/10و مقدار واریانس ین  21/592متیباشتد .متغیرهتای کته
دارای بیشترین همبستگی با عامل دوم هستند عبارتند از :استمرار روابط دوستی مردم ،تقکتیم
روابط همسایگی بین افراد ساکن در روستا و پایهریزی روابط صمیمی .مقدار ویژه این عامتل،
 1/279و مقدار واریانس ین  3/311میباشد .متغیرهایی که دارای بار عتاملی روی عامتل ستوم
هستند ،شامل زمینهسازی برای برگزاری یدا

و رسوم روستا ،برپایی نمایشگاههای فرهنگی و

هنری ،پیشبینی کاربریهای فرهنگی و خدماتی ،گردهماییهای ملی و متذهبی و ستشنرانی و
همایشهای منطقهای است که با هم عامل اجتماعی و فرهنگی را تشکیل میدهند .مقدار ویتژه
این عامل 1/092و مقدار واریانس ین  3/110است.
متغیرهای که بیشترین همبستگی با عامل چهارم را دارند ،عبارتند از :تأثیر بازی و سرگرمی
بر جسم و ذهن کودکان ،یموزش همزیستی در کنار همنوعان و همسالان مقلتی بترای تبتادل
اطلاعا

و توجه به حقوق افراد خاص (معلولین و سالمندان) و تأمینکننتده بهداشتت جتان و

روان مردم که عامل یموزشی  -بهداشتی نتام دارد و مقتدار ویتژه ایتن عامتل  2/115و مقتدار
واریانس ین  2/215است .متغیرهایی که بیشترین همبستگی را با عامتل پتنجم دارنتد ،شتامل
وجود خدما

ورزشی ،خدما

بهداشتی و خدما

یموزشی است کته عامتل تجهیتزا

نتام

گذاری شده است .مقدار ویژه این عامل  2/751است و  2/529درصد واریانس بین متغیرهتا را
تبیین میکند.
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مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیهای

همچنین متغیرهای جای مناسب و پررون برای عرضة کالاها و مایقتاج روزانة روستاییان،
ایجاد فضاهای تجاری و رون کسب و کار در روستا و تشکیل بازارهای هفتگتی و فصتلی بتا
عنوان عامل اقتصادی نامگذاری شده است .مقدار ویژه این عامل 2/705و مقتدار واریتانس ین
 2/020است .در نهایت ،متغیر گذران اوقا

قراغتت بترای اقشتار مشتلتف اجتمتاعی و رفتع

خستگی و ایجاد یرامش روحی و روانی عامل هفتم را تشکیل میدهد که عامل تفریقی بترای
ین نامگذاری شده است ،مقدار ویژه این عامل  2/221و مقدار واریانس  2/271است .با توجته
به تمرکز متغیرها در هر عامل و نیز مقادیر بارهای عاملی هر متغیر میتتوان بته میتزان اهمیتت
ینها در تقویت فضتای عمتومی پتی بترد .از ینجتایی کته عامتل اول و پتنجم دارای ماهیتت
زیباشناختی و عامل های دوم و هفتم دارای ماهیت معنایی -ادراکی و عامل سه ،چهار و ششم
دارای ماهیت عملکردی  -ادراکی است میتوان بیتان کترد کته ایتن عوامتل نقتش متؤثری در
تقویت فضاهای عمومی در مناط روستاهای استان لرستان داشته است.
جدول  -6ماتریس عاملی چرخشیافته بر اساس روش چرخشی واریماکس
مأخذ :یافتههای تققی 2931 ،
عاملها

تنو جاذبهها و
کیفیت بصری

تعامل و ارتباطا

متغیرها

بار عاملی

چشمانداز طبیعی بکر و کوهستانی

1/221

وجود چشمهها و رودخانهها

1/531

نقش و نمای ساختمان متناسب بر مقیط

1/550

تبلور ارزشهای زیربنای فرهنگی و تاریشی

1/522

مبلمان ستنی و کالبدی روستا

1/522

استمرار روابط دوستی مردم

1/575

تقکیم روابط همسایگی بین افراد ساکن در روستا

1/520

پایهریزی روابط صمیمی و همیشگی بین خانوادهها

1/210

زمینهسازی برای برگزاری یدا
اجتماعی –
فرهنگی

یموزشی -بهداشتی

و رسوم روستا

1/522

برپای نمایشگاههای فرهنگی و هنری

1/219

پیشبینی کاربریهای فرهنگی و خدماتی

1/521

گردهماییهای ملی و مذهبی

1/271

سشنرانی و همایشهای منطقهای

1/517

تأثیر بازی و سرگرمی بر جسم و ذهن کودکان

1/753

سال نوزدهم

عوامل مؤثر در تقویت فضاهای عمومی در روستاهای استان لرستان
متغیرها

عاملها

بار عاملی

یموزش همزیستی در کنار همنوعان و همسالان
مقلی برای تبادل اطلاعا

1/511

توجه به حقوق افراد خاص(معلولین و سالمندان)

1/291

تأمین کنندۀ بهداشت جان و روان مردم

1/959

تجهیزا

وجود خدما

ورزشی

1/191

وجود خدما

بهداشتی

1/552

وجود خدما

یموزشی

1/527

جای مناسب و پررون برای عرضة کالاها ومایقتاج روزانة روستاییان

1/513

ایجاد فضاهای تجاری و رون کسب و کار در روستا

1/210

تشکیل بازارهای هفتگی و فصلی

1/211

اقتصادی

گذران اوقا

تفریقی

برای بررسی تفاو

07

قراغت برای اقشار مشتلف اجتماعی

رفع خستگی و ایجاد یرامش روحی و روانی

1/713
1/501

بین عامل به دستت یمتده از متدل تقلیتل عتاملی ،از یزمتون تقلیتل

واریانس یک طرفه ،استفاده شده است .نتایج گویای این است که با توجه به اینکه میتزان Sig

به دست یمده کوچکتر از یلفا  1/15است ،میتوان استدلال کرد که بین سه عامل نهایی که در
یکدیگر ادغام شدهاند ،تفاو

معناداری وجود دارد .نتایج یزمون تقلیل واریتانس یتک طرفته

نشان میدهند عوامل مؤثر بر تقویت فضاهای عمومی تأثیرگذار بوده است.
جدول  -7آزمون تحلیل واریانس یک طرفه
مأخذ :یافتههای تققی 2931 ،
Sig.

F

1/119

2/321

1/112

1/111

Mean Square

df

Sum of
Squares

1/521

91

12/927

Between
Groups

213

92/125

Within Groups

227

5/192

Total

91

91/722

Between
Groups

292

50/131

Within Groups

223

12/153

Total

1/112
1/121
1/029

عاملها

عملکردی-
ادراکی

زیباشناختی
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Sig.

F

1/112

1/121
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Mean Square

df

Sum of
Squares

1/717

91

17/201

Between
Groups

292

02/121

Within Groups

223

79/311

Total

1/959

عاملها

ادراکی -
معنایی

 .6نتیجهگیری و پیشنهادها

براساس مطالعا

و پژوهشهای صور گرفته در تققی  ،میتوان بیان کترد کته توستعه و

ایجاد فضاهای عمومی مطلو

علاوه بر تأمین رفاه و یستایش متردم ،نقتش متؤثری در حفتظ

مقیط و توسعة پایدار از طری سلسله مراتب طرحهتای مشتلتف و در نظتر گترفتن نیازهتا و
امکانا

واقعی و مشارکت نیروهای مؤثر در تقق ین ایفا میکند .بر این استاس ،ایتن فراینتد

مستلزم رعایت جامعنگری ،انعطافپذیری و به کار گترفتن شتاخصهتا و معیارهتای کمتی و
کیفی در پیشبینی و اولویتسنجی عمودی و افقی و نقوۀ توزیع و ترکیب ینها است؛ لذا این
تققی به دنبال شناسایی مهمترین عوامل تأثیرگذار در تقویت فضاهای عمومی در روستتاهای
مورد مطالعة استان لرستان است .هفت عامل تنو جاذبهها و کیفت بصری ،تعامل و ارتباطا ،
اجتماعی -فرهنگی ،یموزشی و بهداشتی ،تجهیزا  ،اقتصادی و تفریقی هتر کتدام بته ترتیتب
بیشترین نقش را در تقویت فضاهای عمومی به دنبال داشته است .همچنتین ،نتتایج تقلیتلهتا
نشان داد از دیدگاه مردم مقلی تفاو

معناداری بین عوامل مورد نظر در ستطح یلفتا کمتتر از

 1/15وجود دارد .در همین زمینه تققیقا

انجامشده نیز موید این مطلب است به طتوری کته

رومیانی و همکاران ( ،)2931در مطالعهای که درصدد شناسایی نگرش و انتظتارا

روستتاییان

از فضاهای عمومی در کیفیت سرزندگی بودند ،به این نتیجه دست یافتنتد کته شتاخصهتای
یسایش ،لذ

و مقافظت هر کدام به ترتیب  0/31 ،7/12و  9/71بیشتترین اولویتتهتا را بته

خود اختصاص دادهاند .همچنین ،عزیزپور و شمسی ( ،)2939در پتژوهش ختود معتقدنتد کته
عوامل طبیعی بهویژه توپوگرافی ،منابع ی

و شیب سبب گردیده تا ستازمان فضتایی دهستتان

لواسان کوچک از ساختار سلسله مراتبی دو سطقی برخوردار گردد .گل ( )1119در پتژوهش
خود ،حمایت از فعالیتهای اجتماعی را یکی از ملزوما

دستیابی به فضاهای عمتومی موفت

سال نوزدهم

عوامل مؤثر در تقویت فضاهای عمومی در روستاهای استان لرستان

دانسته است؛ لذا این تققیقا
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با پژوهش حاضر تا حدودی همخوانی دارند .پس این پتژوهش

با در نظر گرفتن شاخصهایی که به نوعی معرف عملکرد موف فضاهای عمومی بودهاند ،ایتن
نتیجه را در بردارد که در برنامهریزیها برای دستیابی به مقیطهای مناسبتتر بایتد بته تمتامی
فضاهای کاربردی برای انسانها توجته داشتت .هترچنتد فضتاهای عمتومی در ستطح منتاط
روستایی دارای فضاهای متنو و گستردهای از جمله فضاهای اجتماعی و فرهنگی هستتند کته
خیلی کم دستشوش تغییرا

شدهاند و هنوز هم صمیمیت و احساستا

لذا لازم است که برای بهبود این فضاها ،زمینه بترای انجتام تعاملتا

در ین نمایتان استت؛
اجتمتاعی در پتی انجتام

فعالیت جمعی از قبیل دیدار و گفتوگوها ،تعامل و مشارکت ،فراهم یوردن خدما
بهداشتی ،ایجاد بازارهای هفتگی و فصلی ،تنو بازارهای مقلی و خدما

یموزشی،

ورزشی و غیره کته

به ین اشاره شده ،فراهم شود و فضاهای مذکور به فضای فعالیت ،سترزندگی و حیتا

متدنی

تبدیل شوند.
کتابنامه
 .2ایزدی ،م ،.مقمدی ،ج ،.طاهری ،ز ،.و شرخانی ،ح .)2935( .واکاوی مطلوبیتت فضتاهای عمتومی
شهری از دیدگاه زنان؛ مطالعة موردی :منطقة  0شهر اصفهان .جغرافیا و توسعه.217-200 ،01 ،
 .1پاکزاد ،ج.ش .)2915( .مبانی نظری و فرایند طراحی شهری .تهران :انتشارا

شهیدی.

 .9پورمقمدی ،م .ر ،.طورانی ،. ،و حسینلو ،م .)2931( .توسعة یکپارچه نواحی روستایی و شتهری،
رویکردی فضایی و استراتژیک در نظام برنامهریزی سکونتگاهی .اندیشة جغرافیتایی-92 ،)20( 7 ،
.3
 .0حاتمی ،ی ،.و ذاکری حقیقی .)2937( . ،بررسی عوامل مؤثر در انتشا

فضتای عمتومی توستط

شهروندان؛ مطالعة موردی :پیادهراه بوعلی سینا و اکباتتان شتهر همتدان .مطالعتا مقیطتی هفتت
حصار.12-30 ،)2(19 ،
 .5رفیعیان ،م ،.و خدائی ،ز .)2911( .بررسی شاخصها و معیارهای مؤثر بر رضایتمندی شهروندان از
فضاهای عمومی شهری .فصلنامة راهبرد.111-101 ،)59(21 ،
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 .2رومیانی ،ا ،.صادقلو ،ط ،.و صناعی مقدم ،س .)2931( .تقلیتل نگترش و انتظتارا

روستتاییان از

فضاهای عمومی در راستای ارتقای کیفیت سرزندگی؛ مطالعة متوردی :دهستتان دهدشتت غربتی-

شهرستان کهگیلویه .نشریة جغرافیا و برنامهریزی.299-255 ،)21(19 ،
 .7رهنمایی ،م ،. .و اشرفی ،ی .)2912( .فضاهای عمومی شهر و نقتش ین در شتکلگیتری جامعتة
مدنی از دیدگاه برنامهریزی شهری .جغرافیا 20(5 ،و.19-00 ،)25
 .1ساردوئی ،م .)2939( .تبارشناسی رویکردهای تبیین جایگاه فضاهای باز عمومی در سکونتگاههتای
روستایی .مدیریت شهری.219-212 ،97 ،
 .3سعیدی .)2913( . ،مقیط ،فضا و توستعه ،بقثتی در صتور

توستعة یکپارچته روستتا شتهری،

فصلنامة مسکن و مقیط.9-21 ،)92(13 ،
 .21شار پور ،م .)2913( .جامعهشناسی شهری .تهران :انتشارا

سمت.

 .22عزیزپور ،ف ،.و شمستی ،ر .)2939( .نقتش عوامتل مقیطتی در ستازمان فضتایی ستکونتگاههتای

روستایی؛ مطالعة موردی :دهستان لواسان کوچک .فصلنامة اطلاعتا

جغرافیتایی ستپهر،)13(19 ،

.212 -221

 .21علی القسابی ،م ،.و نگارش ،ن .)2913( .تجلی فضای جمعی در سکونتگاه های روستایی .مستکن
و مقیط روستا.13-91 ،)291(13 ،
 .29عنابستانی ،. ،ا ،.و احمدزاده .س .)2932( .بررسی ارتبتاط بتین ویژگتیهتای مکتانی -فضتایی و
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