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 چکیده

گیری تقویت فضاهای عمومی در در شکل مؤثر، بررسی عوامل این پژوهشهدف از 

 استت کتهال کلیدی ؤگویی به این ساست و به دنبال پاسخروستاهای استان لرستان 

نتو  تققیت   .داشته است را ترین نقشعمومی بیش قویت فضاهایتکدام عوامل در 

تقلیلی استت و بترای گتردیوری داده از  -کاربردی و روش مورد استفاده، توصیفی

ها از یزمون های اسنادی و میدانی استفاده شده است. برای تجزیه و تقلیل دادهروش

اطی )تقلیتل عتاملی و یماری توصیفی )میانگین، انقراف معیار و واریانس( و استتنب

های تقلیل عاملی نشان داد کته هفتت تقلیل واریانس( بهره گرفته شده است. یافته

کنتد و ها را تبیتین متیدرصد واریانس روابط بین شاخص 170/55عامل با مجمو  

درصد واریانس و کمترین سهم را عامل هفتم  592/21بیشترین سهم را عامل اول با 

یزمون واریانس نشان داد که تفتاو   کند. همچنین، تقلیلیدرصد تبیین م 271/2با 

وجود دارد. نتایج این  15/1های مورد نظر در سطح یلفا کمتر از معناداری بین عامل

ها و کیفیت بصری، تعامتل و ارتباطتا ، که هفت عامل تنو  جاذبه تققی  نشان داد

و تفریقتی بته ترتیتب بهداشتی، تجهیزا ، اقتصادی  -فرهنگی، یموزشی -اجتماعی

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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-اند. بنابراین، توجه به فضاهای عمومی میبیشترین اهمیت را به خود اختصاص داده

تواند در راستای تقویت اجتماعا  انسانی به کار گرفته شود و زمینه را برای بهبتود 

 ها، سرزندگی و حیا  مدنی در جوامع روستایی فراهم کند.فعالیت

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

 مقدمه. 5

 و فردی نیازهای از یبسیار کنندۀتأمین خود، اساسی کارکرد واسطة سو، بهاز یک روستاها 

پویایی و تغییرا  دائمی در ابعاد  ةهستتند و از سوی دیگر، از خصیص روستایی جامعة جمعی

 استت فضاهایی نیازمند هاییفعالیت نینچفضایی برخوردارند.  -اقتصادی، اجتماعی و کالبدی

 بته چهره روابط و گفتگو» طری  از بتوانند تا کند جمع هم گرد و واداشته تفکر به را افراد کته

و  (.92 ص. ،2913، نگتارش و القستابیعلتی) یابنتد دستت اجتمتاعی همبستتگی به «چهتره

، رومیتانی) ققت  ببششتندگتویی بته نیازهتای انستانی تسازمان فضایی مناسب را جهت پاسخ

 یعموم یمردم در فضاها یعموم یزندگ ،همچنین (.297. ص ،2931، صادقلو و صناعی مقدم

 یحتاو دیفضاها با نی، ااساس نیا دهد. بریاز اشکال و کارکردها رخ م دهیچیپ یادر مجموعه

، استتفاده از امکانتا  ، مکالمتهیروادهی، پدیمانند خر یمتنوع یهاتیها و فعالی، کاربررفتارها

 نیروزمتره و همچنت یهتاتیتعنتوان فعالت بتهگذراندن وق یحت ای، استراحت یسرگرم یبرا

بنتابراین (. 225. ص ،1121، 2التدینی و اوکتتای)جلتال باشتند یادوره یدادهایتها و روجشن

مقتیط  بتاتعامتل  تنو  فرهنگتی و ستنتی و ویژگی فضایی باعنوان به ،روستایی فضایامروزه 

نظران را به خود ر حال حاضر، توجه بسیاری از صاحبد چه گذشته و چه درطبیعی و انسانی 

این تعامتل بتا ترکیتب عوامتل طبیعتی و  (.29221ص. ،1،1125)یونگ و ریو جلب کرده است

ای از ختدما  یوری ادغام شده است و تنوعی گستردهها، دانش و فنفرهنگی از جمله مهار 

، ص. 5111، 9ستونگ) های اجتماعی و فرهنگی را به وجتود یورده استتستماکوسیستم و سی

ایتن مجموعته  (.2193، ص. 0112، 0، فیچر، کامپنو، مایلکو، هانس پتا  و فتازی هارتل؛ 902

                                                           
1. Jalaladdini & Oktay 

2  . Jung and Ryu 

3. Seong 

4  .  Hartel, Fischer, Câmpeanu,  Milcu, Hanspach &Fazey 
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انداز قوی در هویت یتک مکتان را بته یک چشم ةمد  فرهنگی و اجتماعی زمینلندتعاملا  ب

 گذشتته، دهتة چند طول در ،حال این با (.22193. ص ،1125)یونگ و ریو،  است دنبال داشته

 در جتدی مستللة یک به ظهور مناظر جدید، تبدیل و سنتی مناظر شدن ناپدید مورد در نگرانی

 چشمگیر مناظر توسعه شده است و سبب تغییرا  گسترده و حال در و یافتهتوسعه هایکشور

)استکدلی  استت انداز شدهویت چشمها و تغییرا  هها، زیستگاهاز جمله گونه سنتی فرهنگی

روستایی به  رتغییرا  در مناظ (.113ص. ، 2331، 1موس و ویجرمان؛ 073ص. ، 2،1113وبرگر

متردم مقلتی و در زنتدگی های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگتی طور مستقیم با معیشت و جنبه

هتا و خصوصیتهای روستایی با توجه به اهگعت، مرتبط هستند. بیشتر سکونتینهایت حفظ طب

عوامل درونی و برونی خود نظیتر مکتان طبیعتی، فضتای جغرافیتایی، باورهتای متردم و کلیة 

هتای هتای مشتتر ، جلتوههای بومی که در تعامل با هم هستند، در کنار بعضی ویژگتیارزش

تغییرا  در مشاهدۀ  پس(. 2 ص. ،2932، )احمدی منقصر به فرد و منظر خاص خود را دارند

عماری روستایی، در پی دگرگونی هنجارهتای اجتمتاعی، امتری طبیعتی استت کته فضاها و م

اره به وقو  نپیوسته و ظهتور بکه تمدن به یکینجا وجود یمده است. از ه ن تقولاتی بیمتعاقب 

زیستی، مقل تجلی حیا  مدنی است و نیازمند تدوام این حیتا   فضاهایین تدریجی است، 

به سازماندهی اجتمتاعی امتری ضتروری بته  این تدوام نیازمندلذا برای تقق   ؛نیز خواهد بود

 (.221، ص. 2939)ساردوئی، رسدنظر می

روستاهای استان لرستان است که دارای فضاهای تفریقی  ،این پژوهشمطالعة  موردمنطقة 

)تقکیم روابتط ارتبتاطیفضتاهای  مانند )طبیعتت بکتر و کوهستتانی، ی  و هتوای مناستب(،

)مانند یدا  و  راد، روابط صمیمی بین خانواده(، فضاهای فرهنگی و اجتماعیهمسایگی بین اف

مذهبی و سشنرانی(، فضاهای مشتارکتی)همدلی و مشتارکت در گردهمایی ملی،  سنن قدیمی،

باعت   ی)بهداشتی و ورزشتی( و غیتره استت و ها( فضاهای خدماتمراسم عروسی و عزاداری

هدف از این پتژوهش بررستی  ،بنابراین کند.فراهم  بررسی این پژوهش رازمینة شده است که 

و بته  استان لرستان استتروستاهای ی در عموم یفضاها تیتقوو  یرگیدر شکلثر ؤمعوامل 

                                                           
1  . Stockdale and Barker 

2  . Meeus  and Wijermans 
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بتر تقویتت فضتاهای متؤثر ترین عوامل مهم د کهباشمی کلیدیسؤال گویی به این دنبال پاسخ

 .عمومی روستایی کدامند

 تحقیق ۀپیشین .5

مومی در مناط  روستایی تققیقا  خیلی کمی صور  گرفته استت، در خصوص فضای ع

اند، اما در این پتژوهش، مققت  بته بررستی کید کردهأها بر نقش فضاهای عمومی تو بیشتر ین

-ی متییدر  تقویت فضاهای عمومی پرداخته است و از این حی  کار جدید و نومؤثر عوامل 

 باشد.

های اجتمتاعی ر پژوهش خود، حمایت از فعالیتد ،(1119) 2گل جوهان ،در همین رابطه 

را یکی از ملزوما  دستیابی به فضاهای عمومی موف  دانسته و بهترین فرصت برای تعامتل در 

( است که بتا 2319) 1جارادیگر در این زمینه مربوط به تققی  ون مطالعة داند. یک فعالیت می

صتور  گرفتته و نتتایج ین بته  در جلب مردم به فضاهای عمومی مؤثرهدف شناخت عوامل 

نقوۀ  -0، بودن مؤثرمفید و  -9، های کالبدیویژگی -1، ارزیابی عموم از مکاننقوۀ  -2شرح 

، ص. 2937)حاتمی و ذاکر حقیقتی، های اجتماعی نشان داده شده استویژگی -5دسترسی و 

هتای ه ویژگتیدر پژوهش خود به این نتیجته رستیدند کت، (1121) الدینی و اوکتایجلال(. 11

مقققتانی چتون  نشاط و شادی را بترای متردم فتراهم کترده استت.زمینة فیزیکی و اجتماعی 

فرانسیس، جلیز کورتی، ود، ؛ 0،112داپونته، رودریگز و سانچز رولیوب، 9،1125اسماعیل و سعید

در پژوهش خود به ، 7،1125؛ یون و سرینیواسان1120؛2نوستژن، ساله و وحید؛ 5،1121کنویمان

هتای اقتصتادی، مقیطتی و تعاملتا  عنوان عرصتهکه فضاهای روستایی، به ین نتیجه رسیدندا

هتای د خارج از دیگتر عرصتهنتوان. در این فضاها، مردم مقلی میشوندمقسو  می اجتماعی

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 
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توانند به ساخت و تولیتد مناستبا  اجتمتاعی کمتک کترده و باعت  می و اجتماعی که دارند،

 یستویهم حاضر پژوهشکه تا حدودی با  افزایش کیفیت سرزندگی در مناط  روستایی شوند

سترزندگی توستعة  ءبق  عملکرد فضاهای عمتومی در جهتت ارتقتا ،. از این رودارد خاصی

ن و متردم بته اسیاری دارد که باید مسلولروستایی اهمیت بتوسعة های مردمی مقلی در برنامه

ای داشته باشند. ینچه که بتیش از همته در حضتور و تعامتل افتراد در فضتاهای ین توجه ویژه

هتای بته ایجتاد فرصتت دتوانعمومی نقش دارد، ایجاد و تقویت کارکرد این فضاهاست که می

ره بینجامتد و زمینته را های اجتماعی، هنجارهای اجتماعی و غیمشارکت، توانمندسازی، شبکه

 تتدوین زمینتة در اساستی گام ،برای افزایش کیفیت سرزندگی مردم مقلی فراهم کرد. بنابراین

 شتناخت سرزندگی، کیفیت بهبود هدف به دستیابی و هاواقعیت بر منطب  و کاریمد های برنامه

ستتاتی و احمتد عناب .استت جغرافیتایی منطقتة هتر امکانا  و هاتوان از کافی و لازم یگاهی و

 ةداری بین جمعیتت، فاصتل(، در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که ارتباط معنی2932زاده)

 2237/1و  022/1بر مشارکت زنان روستایی بتا ضتریب  مؤثرروستا از مرکز دهستان و عوامل 

طی و داری بین نو  راه ارتبامعنیرابطة وجود دارد، اما براساس یزمون یماری کراسکال والیس 

 مورد مطالعه وجتود نتدارد.منطقة بر مشارکت زنان روستایی در  مؤثرموقعیت روستا با عوامل 

(، در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که در این نتواحی، علتاوه 2932احمدی و همکاران )

برداری از فضا، عوامتل بر عوامل درونی شامل تغییر موقعیت کارکردی، تغییر در الگوهای بهره

طلبی و تجملا ، تغییر ستبک زنتدگی، های مذهبی، میزان انسجام، رفاهت مقیطی، گرایشزیس

تغییر منابع تولید، اشتغال، تغییر ارزش زمین و مسکن، عوامتل بیرونتی در دو قالتب مجتاور  

های دوم، مهتاجر  از گردشگری و خانهتوسعة  هایشهری و ابعاد ملی و فراملی شامل مولفه

عکس، توستعه و ختزش شتهری، فنتاوری اطلاعتا  و ارتباطتا  تلفتن، و الشهر به روستا و ب

پتور و عزیتز باشتد.گذار میتأثیرشدن ، تکنولوژی و مکانیزههای کلان ملیهای و برنامهسیاست

توپتوگرافی،  ژهیتوهبت یعتیعوامل طببه این نتیجه رسیدند که  در پژوهش خود ،(2939شمسی)

 تیوضتع نیتداشته است. ا تأثیر ییروستا یهار سکونتگاهاستقرا تیدر موقع بیش منابع ی  و

 یستطق دوی مراتبتمورد مطالعته از ستاختار سلستله ۀمقدود ییتا سازمان فضا دهیگرد سبب

مقتدوده از سته  ییفضتا تتا ستازمان دیگرد شنهادیپ جینتا نیبر ا یبرخوردار گردد. ضمنا مبتن
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بتا  ییمجموعته روستتا کیتو  بوجتان و ایعلافجه، کند یروستاها تیبه مرکز ییروستا ۀحوز

(، در پژوهش خود به این نتیجته 2932) عینالی و همکاران .گردد لیشهر لواسان تشک تیمرکز

فعالیتی هر کدام بته ترتیتب  -ادراکی و عملکردی  -معیارهای زیباشناختی، معنایی  رسیدند که

های تقلیل عاملی اند. یافتهدهرتبه را به خود اختصاص دا ینبالاتر 23/1و  73/2، 51/1با میزان 

یعنتی تعاملتا   ،یعنی تصویر ادراکتی بیشتترین ستهم و عامتل ششتم ،نشان داد که عامل اول

بررستی  ،انتد. همچنتیناجتماعی کمترین سهم در تبیین کل متغیرها را به خود اختصتاص داده

در ارتقتای عمتومی  فضتاهای متؤثرثیر مثبت فاکتورهای أت ۀدهندمدل برازش رگرسیونی نشان

 ةرابطتباشتد کته ایتن ختود نشتان از متی 719/1افزایش کیفیت سرزندگی روستائیان به میزان 

یان در بکیفیتت سترزندگی روستتا ءعمومی در ارتقاای معنادار و مثبت بودن نقش عوامل فضاه

 .باشدمورد مطالعه می ۀمقدودبین روستاهای 

 هتایکته شتاخصنتیجته رستیدند ه ایتن بتدر پژوهش خود  ،(2931)ی و همکاران انیروم

 هتااولویت نیشتریب 71/9و  31/0، 12/7 با مقدار بیلذ  و مقافظت هر کدام به ترت ش،ییسا

 نیبت یهمبستتگ زانیتم نیشتترینشان داد کته ب ونرگرسی یزمون. اندرو به خود اختصاص داده

 باشدیم 175/1 و 911/1 زانیبا م یاجتماع یو سرزندگ یطیمقستیز یسرزندگ هایشاخص

 داشته است.  یتقق یهاشاخص ةیبق یبر رو یمثبت تأثیر زنی هاشاخص نیو ا

 شناسی تحقیق. روش3

 روش تحقیق. 5. 3

 منتاط  در عمتومی فضتاهای تقویتت  در متؤثر این پژوهش در راستتای بررستی عوامتل

ستت. تقلیلی ا -لذا نو  تققی ، کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی؛ باشدروستایی می

نقشة در انجام تققی ، ابتدا اطلاعا  موجود در مورد موضو  و منطقه از کتب، اسناد، مجلا ، 

های مورد نیاز از طریت  مطالعتا  میتدانی شتامل و سپس دادهشد یوری ها جمعپایه، یمارنامه

 ،های مردم مقلی مد نظر قرار گرفت. بنتابراینفردی و ویژگی ا مششصنامه، مشاهده، پرسش

 روستتایی از سته معیتار منتاط  در عمتومی فضاهای تقویت  در مؤثر منظور بررسی عواملبه 

استتفاده ( 0) ( و جدول2)به شرح شکل  ،فعالیتی -ادراکی و عملکردی –ی یزیباشناختی، معنا
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= خیلتی زیتاد( طراحتی و  5خیلی کتم،  =2مطاب  با طیف لیکر  ) هانامهپرسش شد و سپس

 ند.ارزیابی شد

گرفتت و روایتی ابتزار  ن قترارانامه ابتدا در اختیار متشصصتپرسش ،روایی جشسن جهت

شده در تدویننامة پرسشهای نهایی استشراج گردید. ها و گویهو شاخص یده شدتققی  سنج

ید اعتماد یا پایتایی أیقرار گرفت و پس از ت یزمونشیپمطالعه مورد  موردمنطقة این مرحله در 

نامه جهت انجام مراحل میدانی تققیت  تتدوین نهتایی گردیتد. بترای پرسش، (2) جدولطب  

 انقتراف معیتار و میتانگین،) های یمتاری توصتیفیها و اطلاعا  از روشتجزیه و تقلیل داده

 واریانس( و استنباطی)تقلیل واریانس و تقلیل عاملی(  بهره گرفته شد.

 

 مقدار آلفای کرونباخ مشاهده شده -5جدول 

 2931ده با استفاده از دسترسی به اطلاعا ، ماخذ: نگارن
 مقدار آلفای کرونباخ هاتعداد گویه عنوان

 521/1 1 زیباشناختی

 557/1 7 ادراکی -ی یمعنا

 211/1 21 ادراکی -عملکردی

 

از طری  فرمتول کتوکران بتا  روستا در استان لرستان است که 93 ،یماری این تققی جامعة 

نامه بدست یمد و بین مردم مقلی به صور  تصادفی توزیتع شپرس 235درصد،  17/1خطای 

استتان توان بته همکتاری بنیتاد مستکن انقلتا  استلامی از دلایل انتشا  این روستاها میشد. 

در هنگتام بازدیتد متردم روستتا  کته هتایینامههای حاصل از پرسشکه داده اشاره کردلرستان 

   داد.ن تققی  قرار در اختیار ای را مشاوران تکمیل کرده بودند
 

 نامهجمعیت روستاها و تعداد پرسش -5جدول 

 2935 : مرکز یمار،خذأم
 تعداد پرسشنامه جمعیت روستا دهستان بخش شهرستان

 مرکزی الیگودرز
 0401 195 ده نصیر پاچه لک شرقی

 9407 202 خمه بالا خمه
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 تعداد پرسشنامه جمعیت روستا دهستان بخش شهرستان

 1427 2511 شاهپوراباد بربرودغربی بربرود غربی

 1427 010 خا  بیته کوه ذلقییش بشار 

 بروجرد

 اشترینان
 7430 2073 دهریز برده سره

 5401 2112 برکت اباد گودرزی

 مرکزی
 9410 522 الک اباد شیروان

 0422 722 بیچون پایین والانجرد

 خرم یباد

 1471 517 سرا  الیاس بیرانوندجنوبی بیرانوند

 9403 252 داربلوط پایین بیرانوندشمالی بیرانوند

 زاغه
 1430 501 باده زاغه

 0452 103 کله جو  قایدرحمت

 مرکزی
 0407 191 سرداراباد ازنا

 7412 2959 قلعه سنگی رباط

 دلفان

 9432 791 هزارخانی شرقی کاکاوند' کاکاوند

 مرکزئ
 0457 152 میرزا یباد میریگ جنوبی

 7471 2051 شهن یباد میریگ شمالی

 دورود
 اخورسیل

 0427 772 زرگران بالا چالانچولان

 5421 359 کاغه سیلاخور

 2419 2222 ترشا  حشمت یباد مرکزی

 کوهدشت

 5437 2229 دم روستان طرهان شرقی طرهان

 0452 101 شورابه بهرام بیگ کوهنانی کوهنانی

 مرکزی
 5421 2107 اشتره گل گل گل کل

 1412 2202 اکبراباد گل گل

 ازنا
 5413 312 مرزیان جاپل  شرقی اپل ج

 5432 2222 کلکله سیلابشور شرقی مرکزی

 پلدختر
 5417 305 وره زرد ملاوی مرکزی

 9419 525 سرنجه زیودار افرینه معمولان

 سلسله
 فیروزیباد

 5431 2220 تملیه یروزیبادف

 5421 2151 شیخ یباد زنگیوند فیروزیباد

 0450 102 یندر تنگ پای وسف وندی مرکزی

 5411 319 سرا  ناوه کش دوره چگنی دوره



 99                        در تقویت فضاهای عمومی در روستاهای استان لرستان   مؤثرعوامل سال نوزدهم                        

 

 تعداد پرسشنامه جمعیت روستا دهستان بخش شهرستان

 0491 112 را  چگهس دوره

 9477 719 ملک یباد سماق شاهیوند شاهیوند

 9477 719 سبزوار ویسیان ویسیان

 رومشگان

 سوری
 0423 712 اسداباد سوری

 0495 122 پادروندپایین رومیانی

 مرکزی
 0411 131 لالوند رومشگان

 7432 2070 بازوندی وندباز

 235 92911 93 93 11 جمع کل

 

 . منطقۀ مورد مطالعه5. 3

مربع مساحت  لومتریک 11911استان  نیاست. ا رانیا یغرب یهااز استان یکیاستان لرستان 

 یکوهستتان ینیشهر بزرگ ین است. لرستان سترزم نییباد مرکز استان و بروجرد دومدارد. خرم

زاگرس پوشانده است. اشتترانکوه بتا  یهاشت مقدود، سراسر ین را کوهاز چند د ریاست و غ

استتان  یةناح نیتریین در جنوب ةنقط نیترو پستاست استان  ةنقط نیبلندتر ا متر ارتف 0151

 نیتا یشناستباستتان یهتاافتهیاساس ارتفا  دارد. بر ایمتر از سطح در 511واقع شده و حدود 

بشتر استت و مفترر لرستتان از شتهر  باستتان  یمیقد یهاگاهسکونت نیاز نشست یکیمنطقه 

دهستتان  17شتهر و 15بشتش،  92شهرستتان، 22ن استان از یبرخوردار است. ا یادیز یشناس

 نفتر بتوده استت. 2721203استتان  تیت، جمع2935ستال  یشده است. بنابر سرشمار لیتشک

جمعیتتت روستتتایی  نفتتر و نتترخ رشتتد 219132جمعیتتت روستتتایی در ایتتن استتتان برابتتر بتتا 

 (  است.-29/2برابر)

 مبانی نظری .4

ی متؤثر، نقش مین رفاه و یسایش مردمأتوسعه و ایجاد فضاهای عمومی مطلو  علاوه بر ت

گترفتن  های مشتلف و در نظترپایدار از طری  سلسله مراتب طرحتوسعة در حفاظت مقیط و 

کند. براین استاس، ایتن ین ایفا می در تقق  مؤثرنیازها و امکانا  واقعی و مشارکت نیروهای 

ها و معیارهای کمتی پذیری و به کار گرفتن شاخصنگری، انعطاففرایند مستلزم رعایت جامع
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هتا میتان توزیتع و ترکیتب یننقوۀ بینی و اولویت سنجی اراضی مورد نیاز و و کیفی در پیش

 ،بنتابراین (.211، ص. 2935 )ایتزدی، مقمتدی، طتاهری، و شترخانی، کاربری مشتلف استت

در های مشتلف مطرح شده استت. های فضاهای عمومی و اهمیت ین از دیدگاهتوجه به بق 

 ختو ، هایخیابان که دارند اعتقاد 2ویلیام چون شهرشناسی حوزۀ مقققان از رابطه برخیاین 

 بستزایی نقش جوامع در مدنیت رشد یگاهی و در عمومی فضاهای دیگر و هاپار  روها،پیاده

 فضتا چگونه اینکه خصوص در مفسران از لذا بسیاری .(91ص.، 1119 ،1کارمونا ) کنندمی ایفا

 مفهتوم از بریمتده مباحت  ایتن. اندکرده بق  گذرد،اثر می ایشان رفتار و احساسا  مردم، بر

 فیزیکتی صوصتیا خ -2استت:  بنتدیدسته قابل سه بشش در کلی، بندیتقسیم یک در فضا،

 سته این (1119) کارمونا بنابراین. فضا معنای -9، دهدمی رخ فضا در که هاییفعالیت -1، فضا

-متی معرفتی «5ادراکی» و «0عملکردی و اجتماعی»، «9شناختیریشت» ابعاد عناوین با را بشش

 ستاخت در که داندمی« معنا» و «فعالیت» ،«2فیزیکی بستر» را بشش سه این (2970) رالف. کند

 بتا مفهتومی وجود از طری  مکان و مردم بین ارتباط رالف، ادعای طب . دمؤثرن «مکان هویت»

 سته شتامل را گیتری مقتیطشکل ءاجزا ،(2333) 1راپاپور . دهدمی رخ «7مکان حس» عنوان

یی و ، رضتایماجتد) دانتدمتی «22معنتا ستاخت» و «21ساخت تعاملا »، «3فضا ساخت»بشش

و « اتتاق زنتدگی بیرونتی»می را بتا عنتوان ، فضاهای عمتو21لیپتون (.05. ص ،2939ی،منصور

کند. فضای عمومی مکانی بترای بیتان تنتو ، تعریف می« مرکز تفریح و فراغت بیرون از خانه»

. ص ،29،1113)ستیرون و متازا تولید یک فرییند داد و ستد و یموزش تقمل و شکیبابی استت

                                                           
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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ره، تقریک فکر و اندیشته به همبستگی اجتماعی و ارتباطا  متقابل چهره به چه 2درمامفو (.9

هتای ستودجویانه جانبه و خودمقوریدارد و ارتباطا  یک تأکیدشناختی فضاها و اهمیت زیبا

توجه بیش از حتد بته فضتاهای  با ،این اساس بر(. 235. ص ،2913، پور)شار  کندرا نفی می

و نهایتتا شود های اجتماعی نادیده گرفته میخصوصی مشالف است؛ زیرا در ین صور  ارزش

، )پتاکزاد شودجمعی در فضاها کمرنگ میچه بیشتر از گذشته منزوی شده و زندگی انسان هر

 بتر عمومی فضاهای مقیطی کیفیت چگونه که داد نشان ،(1119)1گل یوهان .(71. ص ،2915

 فضتاهای در فعالیتت گتل، نظترا  طبت . استت اثرگتذار هاین از مردم استفادۀ و نقوۀ میزان

 زمتانی. اجتمتاعی و ، اختیاریضروری هایفعالیت: است شناسایی قابل بشش هذیل س عمومی

-متی رخ هاین در که است ضروری هایفعالیت تنها باشد، برخوردار پایینی از کیفیا  فضا که

-فعالیتت از ایگستترده طیف ضروری، هایفعالیت رخداد ضمن فضا، ارتقای کیفیت با. دهند

 کننتدمتی پیتدا تمایتل هاین انجام به مردم و یابندمی وقو  امکان نیز و اجتماعی اختیاری های

 (.251ص. ، 1119، گلجوهان )

 و ادراکتی فضتای کالبدی، نوعی و فیزیکی جوانب جز به عمومی یا جمعی بنابراین فضای

 جامعته فرهنتگ و اجتمتاعی فضتای بتا مرکتب ماهیتی و مندنظام خصلتی با که است نمادین

 و استت متؤثر ین ادرا  در جامعته اجتمتاعی و فرهنگتی نستبیت و داشته نیناگسست پیوندی

 بتا(. 01ص. ، 2913 یزدانتی و لواستانی،) استت یک جامعه فرهنگی و تاریشی میراث حاصل

کارکردهتا و  ستنجش و فضتاهای عمتومی تعریتف بته تتوانمی( 2) به اطلاعا  جدول توجه

 های کلیدی این فضاها اشاره کرد.ویژگی

                                                           
1. Mumford 

2. Johan Gehl 
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 تعاریف و سنجش فضاهای عمومی در مهم هایروش - 3ل جدو

 2931، صادقلو و صناعی مقدم ،رومیانی مأخذ:

 های کلیدی رویکردخصیصه تعاریف محقق
های شاخص

 کلیدی

کارکردها 

 اصلی

ان
کار
هم
و 
ار 
ک

2  (
23
31

) 

در نظر « زمین مشتر »فضای عموی همچون

های ییینی و شود که مردم فعالیتگرفته می

دهد، ی یک اجتما  را به هم پیوند میکارکرد

خواه در روال عادی زندگی روزانه، یا در 

 .ای باشدهای دورهفستیوال

های پیوندی برای فعالیت

 ییینی و کارکردی یک اجتما 

ی مشتر  و عنوان یک فضابه

 عمومی 

گو، پاسخ

دموکراتیک و 

 معنادار

ل(
عام
و ت
ط 
تبا
)ار
ش
سای
ی

 

ین
وک
ز

1 (
23
35

) 

، فضاهای هستند که پیوسته یفضاهای عموم

ف گفت و را هد انسانی ةهای جامعمرزها و نشانه

 .دهندگو قرار می

انداز فضایی عمومی ابزاری برای تنظیم چشم

 .زندگی اجتماعی مردم است

لیدی برای بق  و گفت ک -

 انسانی ةو گو جامع

 کلیدی برای تقمل تفاو  -

هایی برای ورود ها و فرصت

 عی کاملبه زندگی اجتما

 ایکلیدی برای فضای مبادله -

 کلیدی برای بهبود چشم -

 انداز زندگی اجتماعی

مشارکت 

مدنی، هویت 

، شناسی

تبادل ارتباط 

 و اطلاعا 

شل
 می
 و
لی
سته
ا

9 (
11
11

) 

های بشری است که فضاهای عمومی تجلی تلاش

این مقیط  ۀمصنوعا  جهان اجتماعی در مقدود

فت و گو و تفسیر طراحی شده، انطباق یافته، گ

 .شودمی

های مهمی برای گفتمان ، عرصهفضاهای عمومی

 ییندها به حسا  میعمومی و بیان ناخشنودی

 یکلیدی برای گفت و گو -

 هاعمومی و تفسیر ین

کلیدی برای صلح و انسان  -

 دوستی 

تعاون و 

همکاری، 

 ایجاد شبکه

های 

اجتماعی و 

 نهادی

) گل
11
19

) 

ها، حوادث، الهام و ل فعالیتاست که شام یفضای

ت فضاهای عموی را یها است و کیفتقریک

 .بالاتر می برد

ها، به عنوان فضایی است که علی رغم تفاو 

مکان جلسا ، بازار و فضای ترافیک عمل کرده 

 .است

بششی به کلیدی برای تنو  -

 هافعالیت

اندیشی و کلیدی برای هم -

 هاباز کردن تقاو 

مشارکت 

عی، اجتما

های شبکه

 اجتماعی

ت
فظ
قا
م

 

                                                           
1. Car et all 

2. Zukin 

3. Stachley & Michelle 
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 های کلیدی رویکردخصیصه تعاریف محقق
های شاخص

 کلیدی

کارکردها 

 اصلی

یل
و ن
رم 
او

2 (
11
21

) 

شود که مناطقی میهمة فضای عمومی شامل 

در اصل و ) برای اعضای عمومی در یک جامعه

 نه لزوما در عمل( باز و در دسترس است.

یا فضایی( تعریف عنوان مکان )مکان عمومی به

اند و شود که مقاما  دولتی ین را ایجاد کردهمی

مردم استفادۀ همة کنند و برای نگهداری میاز ین 

 در دسترس است

کلیدی برای دسترسی به  -

 فضای همگانی

نگرش دولتی برای  -

 دسترسی همگانی

کلیدی برای دسترسی به  -

 فرصتی مقیطی 

عدالت 

اجتماعی، 

دموکراتیک و 

 معنادار

ونا
رم
کا

1 (
11
11

) 

تعریف وسیع و گسترده( مرتبط فضای عمومی )

های مقیط ساخته شده و طبیعی، ششبهمة با 

عمومی و خصوصی، داخلی و خارجی، شهری و 

همة روستایی است، جایی که عموم یزادند، مانند 

ر، دارای گذها و دیگر حقوقها، میدانخیابان

 /غالب مسکونی، تجاری یا اجتماعیۀ تفاداس

 مدنی است.

 با مرتبط ،(شده مقدود تعریف) عمومی فضای

که  است هشدساخته و طبیعی طمقی از بشش ین

 فضایی چنین. است یزاد ین به عموم دسترسی

 ق گذر،حقو دیگر و هامیدان ها،خیابان ةهم شامل

 یا تجاری مسکونی، غالب استفادۀ دارای ختواه

پار   و باز فضاهای نیز و باشد مدنی/ اجتماعی

 دسترسی که خصوصی  /عمومی فضاهای و ها

  دودیت استمق بدون هاین به عموم

کلیدی برای عدالت  -

 اجتماعی در شهر و روستا

کلیدی برای مراعا  حقوق  -

 دیگران

کلیدی برای مشارکت مدنی  -

 اعضا

کلیدی برای دسترسی  -

 همکانی

عدالت 

اجتماعی، 

مشارکت 

مدنی، تعاون 

و همکاری، 

قدر  

بششیدن 

 مردم

 
لذ

 

 

لذا ابعتاد ؛ باشدی حضور مردم میسازی و بسترساز، فراهمعملکرد اصلی فضاهای عمومی

در این خصوص، موضوعاتی چتون . ای برخوردار استژهیاجتماعی و فرهنگی ین از جایگاه و

اجتماعی، سرزندگی و حیا  اجتمتاعی کته ابعتاد کیفتی  -بسترسازی شرایط مطلو  فرهنگی

                                                           
1. Orem and Nile 

2. Carmona 
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فیعیتان و )ر ریتزان و طراحتان استتترین وظتایف برنامتهزند، از مهمروابط جمعی را رقم می

 (.111ص.  ،2911، خدائی

یستتایش بصتتتری و مقیطتتتی از توان اظهار کرد کته در بالا می هشدبا توجه نکا  اشاره

 ،شوند. به عنتوان مثتالامن مقسو  میروستایی  هایمهتتم و اساستتی مقیطهتتای لفتتهؤم

ستازی در مناسبیکی از راهکارهای مطلو   ،کاربرد مناسب رنگ در طراحی مبلمان روستایی

 .بستزایی در ادار  مقتیط دارد تأثیرسیما و منظر روستا با حفظ هویت کالبدی روستا است و 

-ترین وضتع ختود در  متیدر بهترین و دقی  هارنگ ،سال 95ا ت 22  بین افرادطوری که  به

ها دارنتد و بترای سالشوردگان مهار  کمتری در تفکیک و تششیص رنگ . خردسالان ودنشو

بیشتتر  ،از طرفتی .گتذاردبته وخامتت متی هتا رورنتگ ، سرعت تفکیتکسال 55 ین بالایسن

-های روستایی، با توجه به خصوصتیتسکونتگاه هتا از جملتهانسانی ین ةجامعها و سکونتگاه

جغرافیتتایی، باورهتتای  عوامل درونی و برونی خود نظیتر مکتان طبیعتی، فضتایة کلیتها و 

-تعامتل بتا هتم هستتتند، در کنتتار بعضتتی ویژگتتی در تای بتتومی کتتههتمتتردم و ارزش

، 2931)تقتوی،  دارنتد فترد و منظتر ختتاص ختتود را های منقصتر بتهمشتر ، جلوه هتای

گیری منظتر روستتایی عوامل و ساختارهای طبیعی و انسان در شکلکلیة  ،در مجمو  .(11ص.

عنوان شریان ارتبتاطی، معابر بهو شبکة  میادین ،یهای عموممکان و هاند. سکونتگاهردخالت دا

واحد، مناظر روستتایی را مجموعة عنوان یک ها و مراتع در کنار هم به، بارمناظر طبیعی، مزار 

زیستتی و تتداوم چرخة مانند اجزاء یک سیستم سبب پویایی  ،اند. تمامی این عناصرشکل داده

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

هتا بلکه نو  تعامل و رفتارهای انسان ،کلان جمعی در کنار وسعتی از کشتزارها و باغا  نیست

در یک مقیط با یکدیگر و مقیط طبیعی اطرافشان است کته دریافتت مفهتوم و واقعیتت یتک 

، رومیتانی ، ودهبتانژاد، نظتری شتیشی، بتوزجمهری)عینالی، زندیبادی به نام روستا را رقم می

 (.210، ص.2932

 ۀکننتدهای مشارکتی در نظر گرفته شتوند و متنعکساندازعنوان چشمبهروستاها می توانند 

نتد نمشترکی ایجاد ک بستر ندتوانمی ،د و از سوی دیگرنهای جامعه باشفرهنگ، عقاید و ارزش

اعضای جامعته استت در ین انجتام دهندۀ ندای کارکردی و مراسمی را که پیوهکه مردم فعالیت
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امکان ارتباطا  اجتمتاعی زمینة فضاهای عمومی باید  (.9. ، ص2910ی و شریفی، عی)رف دهند

در جهت رفع نیازها و تعالی کیفیت روابط را فراهم کنند. توجه به موقعیت فضای عمتومی در 

هتای نیازهتا و خواستتهو حال ینکه  استی و جنسی متفاو  سنهای گرو حضور تمامی گروه

 ایتن در .هتا متفتاو  باشتدهای ینتواند بسته به ویژگی، گاه مییک فضاهای مشتلف از گروه

عنوان بشش مهمی از کیفیت زندگی مردم انتظار  مردم از فضاهای عمومی به شناخت و ،میان

 ر خصتوصد متردم، توصیف و ذهنی تصویر به رجو  با ،اساس این شود. بردر نظر گرفته می

 اجتمتاعی طبیعتی، مقیط با هاین نیازهای و عمومی فضای دارند انتظار مردم فضاهای عمومی،

 فضتاهای عمتومی متتتردم، نظر باشد. از سازگار مردم ادراکی و رفتاری الگوهای و فرهنگی و

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

 جتذا  و مقیطی متجتانس اقلیمی، یستتایش تأمین طری  را از مطلو  فراغت  گذران اوقا

 تجربتة طتراو ، و سرزندگی جویی،صرفه اکولوژیکی و تعادل ایجاد ضمن که سازدمی فراهم

هتایی کته از طترف هتای ویژگتیمؤلفهبا بررسی و واکاوی  شتتود.سبب می هم را ی  و هوا

هتایی، مؤلفتهی عمومی موف  را فضتایی دانستت کته از ضاوان فتاند میپژوهشگران نقل کرده

-، امنیت، تعامل اجتمتاعی، اجتمتا مانند دسترسی، کالبدی مناسب، منظر، تنو  فعالیت، جامعه

پذیری، یسایش و راحتی در حد متناسبی برخوردار باشد، وجود این عوامل در کنتار یکتدیگر 

، 1اولتدنبورگ؛ 091، ص. 2،9111)لیپتتون دتواند یک فضای عمومی را موف  یا ناموف  ستازمی

 (.31، ص. 2333

                                                           
1. Lipton 

2. Oldenburg 
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 منظر روستاییهای مؤلفهشاخص و  -5ل شک

 2931 صادقلو و صناعی مقدم، ،رومیانی: خذأم

 

از  تتوان را متی های روستتاییفضاهای عمومی در سکونتگاه هایلفهؤم ،(2شکل)اساس بر

فضتاهای  هتا و ....(،، کوچهسکن، حیاطم) مانند توجه به فضاهای زندگی ،هاییطری  شاخص

، فضاهای ستبز و فضاهای تفریقی )پار ، پارکینگ و ...(، مقل نگهداری دام، انبارها) فعالیتی

های عمومی  و  ..( متورد توجته و ارزیتابی های اجتماعی )مقل برگزاری مراسم...( و فعالیت

ی و ترجیقا  مقیطی افراد روستتایی در شناخت دریافت ادار  اب« معنایی» هایلفهؤقرار داد. م

القای احساس مثبتت زنتدگی و سترزنده  ،فضاهای سکونتگاهی سروکار دارد. به عبار  دیگر

باشد که باید ساکنان روستایی به ین دست پیدا کننتد تتا عنوان حد نهایی معنا میبودن روستا به

دکامی و امیتد در ین مانند حس تعل ، احساس هویتت و شتا هاییین سطح شاخصواسطة به 

فضاهای عمومی علاوه بر اثرا  عینی باید بتوانتد بته لقتاع معنتایی در  ،افزایش یابد. بنابراین

زییاشناختی ناشتی های . مؤلفهدنجذابیت مقیطی برای روستاییان نیز اثرگذاری مثبت داشته باش

فضتاهای توستعة  درومتیار زیترا انتظت؛ کنتدمی تأکیدهای کالبدی از فضاهای عمومی بر جنبه
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روستتاییان، قتدر  پذیرنتدگی  یایجاد تغییرا  متناسب با شترایط بتومی و مقیطت و عمومی

لفته از طریت  ارزیتابی ؤدهتد. ایتن م ی را در بتین ستاکنان روستتا افتزایشهای روستایمقیط

پتردازی و های گیاهی و درختکاری، نتورهایی مانند بهبود تجهیزا  روستایی، پوشششاخص

 ،ادراکی ناشی از فضتاهای عمتومی –معنایی های مؤلفهگ قابل بررسی می باشد. در نرکیفیت 

اعی و نهادهتای های یموزشی، تعاملا  اجتمتهای خدماتی، برنامههای کاربریلفهؤتوان به ممی

 اشاره کرد.  فرهنگی و غیره

 فضتاهای عمتومی در منتاط  روستتایی عملکتردضرور   ،ذکرشدههای لفهؤم با توجه به

 .بیان شده است 0مطاب  جدول 
 

 ت عملکرد فضاهای عمومی در مناطق روستاییرشرح فعالیت و ضرو -4جدول 

 2931، با استفاده از منابع قابل دسترس : نگارندهماخذ
 ضرورت عملکرد شرح فعالیت نوع فعالیت

 بهداشتی
 بهداشت جان و روان مردمکنندۀ مینأت -

 و سالمندان( معلولینتوجه به حقوق افراد خاص)

هتتای روحتتی و روانتتی در گستتترش بیمتتاری -

 جامعه

 فرهنگی

 سوم روستاسازی برای برگزاری یدا  و رزمینه -

 های فرهنگی و هنرینمایشگاه یبرپای -

 های فرهنگی و خدماتی بینی کاربریپیش -

 مقلی داشتن مراسماحیا و زنده نگه -

 تبادلا  فرهنگی افتراد و قومیتتمقلی برای  -

 مشتلف ساکن در مقیطهای 

 اجتماعی

 های ملی و مذهبیگردهمایی -

 ایهای منطقهسشنرانی و همایش -

 بازی و سرگرمی بر جسم و ذهن کودکان تأثیر -

ستالان نوعتان و هتمزیستی در کنار هتمیموزش هم -

 مقلی برای تبادل اطلاعا 

ی بتترای اایجتتاد مقیطتتی صتتمیمی و صتتقنه -

 امعهحضور افراد در بطن ج

 پذیری افرادمشکلا  ناشی از عدم جامعه -

 انی مصرفی روستاییضرور  کالاها -

 اقتصادی

ایجاد فضاهای تجتاری و رونت  کستب و کتار در  -

 روستا

   تشکیل بازارهای هفتگی و فصلی -

 کالاهتتا وعرضتتة بتترای  مکتتان مناستتب و پررونتت  -

 انیروستایروزانة مایقتاج 

 اییانمعرفی و فروش مقصولا  روست -

اعتم از سازی برای صتدور مقصتولا  زمینه -

 کشاورزی و صنایع دستی و غیره

 مین کالاهای مصرفی روستاییانأت -

 کاهش سفر به شهرها -

 تجهیزا 

 وجود خدما  ورزشی -

 وجود خدما  بهداشتی  -

 وجود خدما  یموزشی

 یانیزیستی روستااولیة ضرور  نیازهای  -
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 ضرورت عملکرد شرح فعالیت نوع فعالیت

 هاتنو  جاذبه
 طبیعی بکر و کوهستانیانداز چشم-

 هاها و رودخانهوجود چشمه-

 های گیاهی حفظ پوشش-

 های بوم گردیحفظ اقامتگاه-

کیفیت بصری 

 مقیط

 نقش و نمای ساختمان متناسب بر مقیط-

 های زیربنای فرهنگی و تاریشیتبلور ارزش -

 مبلمان ستنی و کالبدی روستا -

 بهبود سیما و منظر روستا-

 تفریقی
 ن اوقا  قراغت برای اقشار مشتلف اجتماعیگذرا-

 رفع خستگی و ایجاد یرامش روحی و روانی -
 کوچک شدن نسبی مساحت و عرصه-

 هویت مکان

شناسانه هم علتت و هتم معلتول های زیبائیویژگی-

 هویت

 حس تعل  مکانی-

 بشش در بافت روستاوجود عنصر هویت-

 تعاملا  

 استمرار روابط دوستی مردم-

 م روابط همسایگی بین افراد ساکن در روستاتقکی-

 هاریزی روابط صمیمی و همیشگی بین خانوادهپایه-

و دید و بازیددها بته  شدن صله رحم کم رنگ-

 های کاریعلت مشغله

 

 های تحقیقیافته .1

 ازروستاهای متورد مطالعته،  فضاهای عمومی دردر  تقویت  مؤثربه منظور بررسی عوامل 

مترد و گویتان پاستخدرصد  1/31 که نشان دادهای توصیفی . یافتهاستفاده شد هنامپرسش 235

را  رین درصتد، بیشتت0/00سال با میتزان  93تا  91های گروه ،همچنینند. اهدرصد زن بود 1/2

 2/01هتل و أمت ینتاندرصتد  0/52بودند و درصد لیسانس 1/93از لقاع تقصیلا ،  اند.داشته

و تقلیل واریتانس  از یزمون تقلیل عاملی، مؤثرمنظور بررسی عوامل به  ند.اهدرصد مجرد بود

 نیت. هتر کتدام از اهتا پرداختته شتدشاخص بندیاستفاده شده است. سپس به دسته یک طرفه

 یبترا تینهادر ها اشاره شده است. به ین( 1) شکلهستند که در  یمتغیرهای یدارا هاشاخص

از ویت فضاهای عمتومی داشتته استت، در  تق را ثیرتأ نیشتریب ریمششص شود کدام متغ کهاین

اوقا  فراغتت و  نگذراندها نشان داد که اف معیار و واریانس استفاده شد. یافتهمیانگین، انقر

بتین متغیرهتا را ها واریانس ترین( بیش15/2( و )31/2اندازهای طبیعی هر کدام با میزان )چشم

توان به طبیعت بکر با فضاهای مناسب اقلیمتی در یکه از دلایل ین ماند به خود اختصاص داده
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نسبت بته  یمردم مقل دگاهیکه د بیان کرد توانمی ،بنابراین روستاهای مورد مطالعه اشاره کرد.

 باشد.یم تیاهم یدارافضاهای عمومی  عاز لقاپژوهش  نیشده در اموضو  مطرح

 

 
 تقویت فضاهای عمومیعوامل مؤثر در  -5ل شک

 2931، های تققی هیافتمأخذ: 

 

استاس نتتایج،  بر عامل استشراج شد. 17 ،های میدانیبا توجه به پژوهش نظری و برداشت

بوده و با توجه به حداقل و حداکثر مقدار یزمون، در ستطح قابتل  219/1، معادلKMO مقدار

ر معنتادا 111/1کمتتر از  Pشده برای یزمون بارتلتت نیتز در ستطح مقدار مقاسبه قبولی است.

های مورد بررستی از تناستب قابتل قبتولی بترای اجترای تقلیتل عتاملی بوده است. پس داده

 برخوردارند.
 

 آزمون بارتلت در سطح معناداری -1جدول 

  2931، و مقاسبا  نگارنده های تققی : یافتهمأخذ
مقدار  KMOمقدار  هادیدگاه مجموع مورد تحلیل

 بارتلت

 سطح معنی 

 111/1 132/2973 219/1 مردم مقلی ت فضاهای عمومیدر  تقوی مؤثرعوامل  
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دارای مقتادیر عامتل هفتت متغیتر، فقتط  17دهد از میان نتایج مدل تقلیل عاملی نشان می

 باشتد. ایتن هفتت توانتدهای اصلی میتعداد عاملبیشینة ، بنابراین. تر از یک استگزرویژه ب

را تبیین کننتد کته  درصد واریانس 170/55اند از چرخش، در مجمو  توانسته عامل پسهفت 

 271/2و کمتترین ستهم را عامتل هفتتم بتا  دارددرصد  592/21 رین سهم را عامل اول بابیشت

از این رو، از میان عواملی که بیشترین نقش را در تقویتت . به خود اختصاص داده استدرصد 

 یتت بیشتتری دارد. از ین، فقط هفت عامل اهماندداشتهمورد مطالعه ة فضاهای عمومی در ناحی

درصد است، بتا توجته  51س قابل قبول برای قابل اتکا بودن تقلیل عاملینه درصد واریاکجا 

 املینتتایج تقلیتل عتکته  توان بیان کرد( می170/55) به مقدار به دست یمده از خروجی دوم

شده بترای تشا توان از مناسب بودن متغیرهای انین می ةست و نیز به واسطقابل تعمیم و اتکا

 ل عاملی اطمینان یافت.یتقل
 

 
 هانمودار مقدار ویژه عامل -3ل شک

 2931خذ: مقاسبا  نگارنده، مأ
 

در پژوهش حاضر، برای چرخش عتاملی از روش ریمتاکس استتفاده شتده استت. بعتد از 

، متغیرهایی که مربوط به هر عامل هستند، به صور  ستونی مشتشص شتدند. چرخشمرحلة 

اقتدام  وامتلگتذاری عت به نامبتقویت فضاهای عمومی نس در مؤثرازش متغیرهای پس از پرد
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توان از این هفتت تناسب خوبی برخوردارند، می ةدرجها از حال با توجه به اینکه داده گردید.

عامل در تجزیه و تقلیل نهایی و بررسی متغیرها نسبت به عوامتل استتفاده و دیگتر عوامتل را 

ه شتده ئت( ارا2)بارهای عاملی( در جتدو) ستگی بین متغیرها و عواملحذف کرد. ضرایب همب

 است. 

دهد متغیرهتایی کته بیشتترین بتار عتاملی را روی مدل تقلیل عاملی نشان می ینتایج نهای

هتا و انتداز طبیعتی بکتر و کوهستتانی، وجتود چشتمهاز: چشتم تنتدرعامل نشست دارند، عبا

هتای زیربنتای فرهنگتی و ب بر مقیط، تبلتور ارزشها، نقش و نمای ساختمان متناسرودخانه

کیفتت بصتری گذاشتته  ها وتنو  جاذبه ،عامل نام که تاریشی و مبلمان ستنی و کالبدی روستا

باشتد. متغیرهتای کته متی 592/21ین و مقدار واریانس  10/1 این عامل هویژمقدار . شده است

ز: استمرار روابط دوستی مردم، تقکتیم ا دارای بیشترین همبستگی با عامل دوم هستند عبارتند

این عامتل،  هویژمقدار  .یریزی روابط صمیمروابط همسایگی بین افراد ساکن در روستا و پایه

باشد. متغیرهایی که دارای بار عتاملی روی عامتل ستوم می 311/3 و مقدار واریانس ین 279/1

 و فرهنگی هاینمایشگاه یبرپایروستا،  رسوم و یدا  برگزاری برای سازیشامل زمینه، هستند

 و متذهبی و ستشنرانی و ملی هایخدماتی، گردهمایی و فرهنگی هایکاربری بینیهنری، پیش

 هویتژمقدار . دهندهم عامل اجتماعی و فرهنگی را تشکیل می ای است که بامنطقه هایهمایش

 است. 110/3و مقدار واریانس ین  092/1این عامل

 سرگرمی و بازی تأثیراز:  همبستگی با عامل چهارم را دارند، عبارتندمتغیرهای که بیشترین 

 تبتادل بترای سالان مقلتیهم و وعاننهم کنار در زیستیهم کودکان، یموزش ذهن و جسم بر

 و جتان بهداشتت کننتدهمینأمعلولین و سالمندان( و ت) اطلاعا  و توجه به حقوق افراد خاص

و مقتدار  115/2عامتل  ایتن اشتی نتام دارد و مقتدار ویتژهبهد -که عامل یموزشی م مرد روان

شتامل ، است.  متغیرهایی که بیشترین همبستگی را با عامتل پتنجم دارنتد 215/2واریانس ین 

یموزشی است کته عامتل تجهیتزا  نتام  وجود خدما  ورزشی، خدما  بهداشتی و خدما 

رصد واریانس بین متغیرهتا را د 529/2است و  751/2این عامل  هویژگذاری شده است. مقدار 

 کند.تبیین می
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ان، ییروستا روزانة و مایقتاج کالاها عرضة برای رون پر و مناسب همچنین متغیرهای جای

و تشکیل بازارهای هفتگتی و فصتلی بتا  روستا در کار و کسب رون  و تجاری فضاهای ایجاد

ین و مقتدار واریتانس  705/2لاین عام مقدار ویژه گذاری شده است.تصادی نامعامل اقعنوان 

گذران اوقا  قراغتت بترای اقشتار مشتلتف اجتمتاعی و رفتع  است. در نهایت، متغیر 020/2

دهد که عامل تفریقی بترای خستگی و ایجاد یرامش روحی و روانی عامل هفتم را تشکیل می

با توجته است.  271/2و مقدار واریانس  221/2این عامل  هویژگذاری شده است، مقدار ین نام

تتوان بته میتزان اهمیتت به تمرکز متغیرها در هر عامل و نیز مقادیر بارهای عاملی هر متغیر می

عمتومی پتی بترد. از ینجتایی کته عامتل اول و پتنجم دارای ماهیتت  ها در تقویت فضتایین

، چهار و ششم ادراکی و عامل سه -یزیباشناختی و عامل های دوم و هفتم دارای ماهیت معنای

در   یمتؤثرتوان بیتان کترد کته ایتن عوامتل نقتش ادراکی است می - ی ماهیت عملکردیدارا

 تقویت فضاهای عمومی در مناط  روستاهای استان لرستان داشته است.

 

 اساس روش چرخشی واریماکس یافته برملی چرخشماتریس عا -6جدول 

 2931، های تققی : یافتهمأخذ
 بار عاملی متغیرها هاعامل

ها و ذبهتنو  جا

 کیفیت بصری

 221/1 انداز طبیعی بکر و کوهستانیچشم

 531/1 هاهها و رودخانوجود چشمه

 550/1 نقش و نمای ساختمان متناسب بر مقیط

 522/1 های زیربنای فرهنگی و تاریشیتبلور ارزش

 522/1 مبلمان ستنی و کالبدی روستا 

 تعامل و ارتباطا 

 575/1 دماستمرار روابط دوستی مر

 520/1 تقکیم روابط همسایگی بین افراد ساکن در روستا

 210/1 هاریزی روابط صمیمی و همیشگی بین خانوادهپایه

 –اجتماعی 

 فرهنگی

 522/1 سوم روستاسازی برای برگزاری یدا  و رمینهز

 219/1 های فرهنگی و هنریبرپای نمایشگاه

 521/1 اتیهای فرهنگی و خدمبینی کاربریپیش

 271/1 های ملی و مذهبیگردهمایی

 517/1 ایهای منطقهسشنرانی و همایش

 753/1 بازی و سرگرمی بر جسم و ذهن کودکان تأثیر بهداشتی -یموزشی
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 بار عاملی متغیرها هاعامل

 سالان عان و همنوزیستی در کنار همیموزش هم

 اطلاعا  تبادل برای مقلی
511/1 

 291/1 المندان(معلولین و ستوجه به حقوق افراد خاص)

 959/1 بهداشت جان و روان مردمکنندۀ مین أت

 تجهیزا 

 191/1 وجود خدما  ورزشی

 552/1 وجود خدما  بهداشتی

 527/1 وجود خدما  یموزشی

 اقتصادی

 513/1 انیروستایروزانة کالاها ومایقتاج عرضة ن  برای جای مناسب  و پررو

 210/1 ار در روستاایجاد فضاهای تجاری و رون  کسب و ک

 211/1 تشکیل بازارهای هفتگی و فصلی

 تفریقی
 713/1 گذران اوقا  قراغت برای اقشار مشتلف اجتماعی

 501/1 رفع خستگی و ایجاد یرامش روحی و روانی

 

از یزمتون تقلیتل  به دستت یمتده از متدل تقلیتل عتاملی، برای بررسی تفاو  بین عامل

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

که بین سه عامل نهایی که در  توان استدلال کرداست، می 15/1تر از یلفا به دست یمده کوچک

نتایج یزمون تقلیل واریتانس یتک طرفته  تفاو  معناداری وجود دارد. ،اندیکدیگر ادغام شده

 گذار بوده است. تأثیریت فضاهای عمومی تقوبر  مؤثردهند عوامل نشان می
 

 آزمون تحلیل واریانس یک طرفه -7جدول 

 2931، های تققی : یافتهمأخذ

Sig. F Mean Square df 
Sum of 

Squares 
 هاعامل 

119/1 321/2 

521/1 91 927/12 Between 

Groups عملکردی- 

 112/1 ادراکی
213 125/92 Within Groups 

227 192/5 Total 

112/1 111/1 

121/1 91 722/91 Between 

Groups 

 زیباشناختی
029/1 

292 131/50 Within Groups 

223 153/12 Total 
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Sig. F Mean Square df 
Sum of 

Squares 
 هاعامل 

112/1 121/1 

717/1 91 201/17 Between 

Groups  ادراکی- 

 959/1 معنایی
292 121/02 Within Groups 

223 311/79 Total 
 

 یشنهادهاگیری و پ. نتیجه6

توان بیان کترد کته توستعه و در تققی ، میگرفته های صور براساس مطالعا  و پژوهش

ی در حفتظ متؤثرمین رفاه و یستایش متردم، نقتش أایجاد فضاهای عمومی مطلو  علاوه بر ت

هتای مشتلتف و در نظتر گترفتن نیازهتا و پایدار از طری  سلسله مراتب طرحتوسعة مقیط و 

، ایتن فراینتد این استاس کند. بردر تقق  ین ایفا می مؤثرشارکت نیروهای امکانا  واقعی و م

هتا و معیارهتای کمتی و پذیری و به کار گترفتن شتاخصنگری، انعطافمستلزم رعایت جامع

این لذا ؛ ها استتوزیع و ترکیب ین ۀسنجی عمودی و افقی و نقوبینی و اولویتکیفی در پیش

تقویت فضاهای عمومی در روستتاهای گذار در تأثیرامل وترین عبه دنبال شناسایی مهمتققی  

ها و کیفت بصری، تعامل و ارتباطا ، هفت عامل تنو  جاذبه استان لرستان است. ةمورد مطالع

، اقتصادی و تفریقی هتر کتدام بته ترتیتب فرهنگی، یموزشی و بهداشتی، تجهیزا  -اجتماعی

هتا نتتایج تقلیتل ،ه دنبال داشته است. همچنتینتقویت فضاهای عمومی ب ترین نقش را دربیش

مورد نظر در ستطح یلفتا کمتتر از  واملنشان داد از دیدگاه مردم مقلی تفاو  معناداری بین ع

 کتهبه طتوری شده نیز موید این مطلب است . در همین زمینه تققیقا  انجاموجود دارد 15/1

  روستتاییان ااسایی نگرش و انتظتارکه درصدد شن ایدر مطالعه ،(2931) رومیانی و همکاران

 هتایشتاخص به این نتیجه دست یافتنتد کته  ،بودند از فضاهای عمومی در کیفیت سرزندگی

بته  ار هتااولویتت نیشتتریب 71/9و  31/0، 12/7 بیلذ  و مقافظت هر کدام به ترت ،شییسا

تقدنتد کته در پتژوهش ختود مع(، 2939) پور و شمسیعزیز ،همچنین. اندخود اختصاص داده

یی دهستتان تا ستازمان فضتا دهیگرد سبب بیش توپوگرافی، منابع ی  و ژهیوهب یعیعوامل طب

( در پتژوهش 1119) گل برخوردار گردد. یسطق دوی مراتب از ساختار سلسله لواسان کوچک

های اجتماعی را یکی از ملزوما  دستیابی به فضاهای عمتومی موفت  خود، حمایت از فعالیت
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این پتژوهش  پسخوانی دارند. همن تققیقا  با پژوهش حاضر تا حدودی لذا ای؛ تدانسته اس

اند، ایتن هایی که به نوعی معرف عملکرد موف  فضاهای عمومی بودهبا در نظر گرفتن شاخص

بایتد بته تمتامی  تترمناسب یهارای دستیابی به مقیطها بریزینتیجه را در بردارد که در برنامه

چنتد فضتاهای عمتومی در ستطح منتاط  ها توجته داشتت. هتررای انسانفضاهای کاربردی ب

کته هستتند ای از جمله فضاهای اجتماعی و فرهنگی روستایی دارای فضاهای متنو  و گسترده

؛ ت و احساستا  در ین نمایتان استتصمیمی هم اند و هنوزشوش تغییرا  شدهخیلی کم دست

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

خدما  یموزشی،  فراهم یوردن تعامل و مشارکت، ،هاگووگفتو  فعالیت جمعی از قبیل دیدار

و غیره کته  یورزشهای مقلی و خدما  ارتنو  بازبهداشتی، ایجاد بازارهای هفتگی و فصلی، 

سترزندگی و حیتا  متدنی  ،یتفعال فضای به و فضاهای مذکور شده، فراهم شوده اشار به ین

 تبدیل شوند.

 نامهکتاب 

ی مطلوبیتت فضتاهای عمتومی (. واکاو2935و شرخانی، ح. ) ،، ز.ایزدی، م.، مقمدی، ج.، طاهری .2

 .217-200، 01جغرافیا و توسعه، شهر اصفهان.  0مطالعة موردی: منطقة زنان؛ شهری از دیدگاه 

 تهران: انتشارا  شهیدی. .طراحی شهری فرایند و مبانی نظری(. 2915) ج.ش. پاکزاد، .1

(. توسعة یکپارچه نواحی روستایی و شتهری، 2931و حسینلو، م. ) ،، م. ر.، طورانی،  .مقمدیپور .9

-92(، 20) 7 اندیشة جغرافیتایی،ریزی سکونتگاهی. رویکردی فضایی و استراتژیک در نظام برنامه

3. 

انتشا  فضتای عمتومی توستط عوامل مؤثر در (. بررسی 2937ذاکری حقیقی،  . ) و حاتمی، ی.، .0

مطالعتا  مقیطتی هفتت ن. اه بوعلی سینا و اکباتتان شتهر همتدارمطالعة موردی: پیاده شهروندان؛
 .12-30(، 2)19حصار، 

ها و معیارهای مؤثر بر رضایتمندی شهروندان از (. بررسی شاخص2911و خدائی، ز. ) ،، م.رفیعیان .5

 .111-101(، 59)21راهبرد،  ةنامفصلفضاهای عمومی شهری. 
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 از نروستتاییا انتظتارا  و نگترش تقلیتل(. 2931. )، سصناعی مقدم ، ط.، وصادقلوا.،  ،رومیانی .2

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

 .299-255 ،(21)19 ،ریزیجغرافیا و برنامه ةنشری .کهگیلویه شهرستان

گیتری جامعتة (. فضاهای عمومی شهر و نقتش ین در شتکل2912اشرفی، ی. )، و .نمایی، م. ره .7

 .19-00(، 25و 20)5، جغرافیا. ریزی شهریمدنی از دیدگاه برنامه

هتای (. تبارشناسی رویکردهای تبیین جایگاه فضاهای باز عمومی در سکونتگاه2939ساردوئی، م. ) .1

 .219-212 ،97، مدیریت شهریروستایی. 

(. مقیط، فضا و توستعه، بقثتی در صتور  توستعة یکپارچته روستتا شتهری، 2913سعیدی،  . ) .3

 .9-21 (،92)13و مقیط، مسکن  ةنامفصل

 .انتشارا  سمت :تهران. شناسی شهریجامعه(. 2913) .پور، م شار  .21
 یهتاستکونتگاه ییدر ستازمان فضتا یطتی(. نقتش عوامتل مق2939) ی، ر.شمست و ،ف. ،زپوریعز .22

، (13)19 ،ستپهر ییایتاطلاعتا  جغراف ةمنافصل. : دهستان لواسان کوچکیمورد ةمطالع؛ ییاروست
221- 212. 

کن مست(. تجلی فضای جمعی در سکونتگاه های روستایی. 2913و نگارش، ن. ) ،علی القسابی، م. .21

 .13-91(، 291)13مقیط روستا، و 

و  ییفضتا -یمکتان یهتایژگتیو نیتبتاط بتار ی(. بررس2932) س. احمدزاده.و ا.،   .، ،یعنابستان .29

 شهرستتان، : دهستان درزی یمورد ةمطالع؛ ییروستاة عوامل مؤثر بر مشارکت زنان در سطح جامع

 .35-221، (1)2ی، طیو مطالعا  مق اجغرافی. مشهد

. تقلیتل نقتش (2932) .ا ،رومیتانی و ،، ا.دهبتانژاد، م.، نظری شتیشی. خ.، بوزجمهری، ج.، عینالی .20

متوردی: روستتاهای شهرستتان  ةمطالعت؛ یانیی عمومی در ارتقای کیفیت سترزندگی روستتافضاها

 .223-293(، 9)21، انسانی هایسکونتگاه یریزمجلة برنامه .الشتر

از  یعمتوم یفضاها ی(. شناخت عملکرد شناخت2939، ه. )یمنصورو  ،.، م.م یی، رضا.، ح یماجد .25

، 0، رانیتا یفرهنگت قتا یتقق ةنامفصلمهران تهران.  ةمقلیباد و  یاز: نیمورد ةمطالع؛ تینظر هو
22-93. 

 
16. Bolívar, J., Daponte, A., Rodríguez, M., & Sánchez, J. J. (2010). The influence of 

individual, social and physical environment factors on physical activity in the 

adult population in Andalusia, Spain. International Journal of Environmental 

Research and Public Health, 7(1), 60-77. 



 52                        در تقویت فضاهای عمومی در روستاهای استان لرستان   مؤثرعوامل سال نوزدهم                        

 

17. Francis, J., Giles-Corti, B., Wood, L., & Knuiman, M. (2012). Creating sense of 

community: The role of public space. Journal of Environmental Psychology, 

32(4), 401-409. 

18. Hartel, T., Fischer, J., Câmpeanu, C., Milcu, A.I., Hanspach, J., & Fazey, I. 

(2014). The importance of ecosystem services for rural inhabitants in a changing 

cultural landscape in Romania. Ecology and Society, 19(2), 42-50. 

19. Ismail, W.A.W., & Said, I. (2015). Integrating the community in urban design 

and planning of public spaces: A review in Malaysian cities. Procedia - Social 

and Behavioral Sciences, 168, 357-364. 

20. Jalaladdini, S., & Oktay, D. (2012). Urban public spaces and vitality: a socio-

spatial analysis in the streets of Cypriot towns. Procedia-Social and Behavioral 

Sciences, 35, 664-674. 

21. Jung, H.J, & Ryu, H.J. (2015). Sustaining a Korean traditional rural landscape in 

the context of cultural landscape. Sustainability Open Access, 7(8), 11213-11239.  

22. Kurniawati, W. (2012). Public space for marginal people. Procedia-Social and 

Behavioral Sciences, 36, 476-484. 

23. Lipton, S. (2003). The value of public space: How high-quality parks and public 

spaces create economic. Social and Environmental Value, 4(54), 446-456. 

24. Meeus, J. H. A., Wijermans, M. P., & Vroom, M. J. (1990). Agricultural 

landscapes in Europe and their transformation. Landscape and Urban Planning, 

18(3-4), 289–352. 

25. Nasution, A. D., Shalleh, A., & Wahid, J. (2014). Livable public open space for 

citizen’s quality of life in Medan, Indonesia. Journal of Engineering, 

Management & Applied Sciences & Technologies, 5(2), 131-142. 

26. Oldenburg, R. (1999). The great good place: Cafes, coffee shops, bookstores, 

bars, hair salons, and other hangouts at the heart of a community. Whashington: 

Marlowe & Company. 

27. Seong, J. (2005). A study on rural landscape management and policy directions. 

Seoul, Korea: Korea Rual EconomicInstitute 

28. Stockdale, A., & Barker, A. (2009). Sustainability and the multifunctional 

landscape: An assessment of approaches to planning and management in the 

Cairngorms National Park. Land Use Policy, 26, 479–492. 

29. Yoon, H., & Srinivasan, S. (2015). Are they well situated? spatial analysis of 

privately owned public space, Manhattan, New York city. Urban Affairs Review, 

51(3), 358-380. 

 


