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زمین ه را برای بهبود فعالیت ها سرزندگی و حیاع مدنی در جوامع روستتایی فتراهم
کند.
کلمات کلیدی :فااهای عمومی ،فااهای عمومی  ،عوامل موثر ،روستاهای استتان
لرستان
 .1مقدمه

روستاها از یک سو ،به واسطه کارکرد اساسی خود ،تأمینکنندۀ بسیار از نیازهای فتردی و
جمعی جامعة روستایی هستتند ،و از سوی دی ر ،از خصیصههای پویایی و تغییراع دائمی در
ابعاد اقتصادی ،اجتماعی و کالبدی -فاایی برخوردارند .چنین فعالیتهایی نیازمنتد فاتاهایی
استت کته افراد را به تیکر واداشته و گرد هم جمع کرد  ،تا بتوانند از طریر "گیت و و روابتط
چهر به چهتر " به همبست ی اجتماعی دست یابندمعلیالیسابی و ن تار  ،2913 ،ص. 92.
و سازمان فاایی مناسب را جهت پاسخ ویی به نیازهتای انستانی تیقتر ببخشتندمرومیتانی،
ادقلو و ناعی مقدم ،2913،ص . 297.همچنین زندگی عمومی مردم در فاتاهای عمتومی
در مجموعهای پیچید از اشکال و کارکردها رخ میدهد .براین اساس ،این فااها بایتد حتاوی
رفتارها ،کاربریها و فعالیت های متنوعی مانند خرید ،پیاد روی ،مکالمه ،استیاد از امکانتاع
برای سرگرمی ،استراحت یا حتی گذراندن وقت به عنتوان فعالیتتهتای روزمتر و همچنتین
جشنها و رویدادهای دور ای باشندمجلال الدینی و اوکتای،1121 ،ص . 225.بنابراین امروز
فاای روستایی ،به عنوان یکی از ویژگیها و تنوت فرهن ی و سنتی تلقی شتد استت و تعامتل
آن بین مییط طبیعی و انسانی و بین گذشته و در حال حاضر ،توجه بسیاری از احب نظران
را به خود جلب کرد استمیونگ و ریو ،125،2ص . 22193-22193.ایتن تعامتل بتا ترکیتب
عوامل طبیعی و فرهن ی از جملته مهارتهتا ،دانتش و فتنآوری ادغتام شتد استت و تنتوعی
گستترد ای از ختتدماع اکوسیستتتم و سیستتتمهتای اجتمتتاعی و فرهن تتی را بتته وجتتود آورد
استمسونگ و همکاران1115 ،1؛ هارتل و همکتاران . 1120 ،9ایتن مجموعته تعاملتاع بلنتد
1. Jung and Ryu
2. Seong et al
3. Hartel et al
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مدع فرهن ی و اجتماعی زمینه یک چشمانداز قوی در هویت یک مکتان را بته دنبتال داشتته
استمیونگ و ریو ،1125 ،2ص . 22193.با این حال در طول چنتد دهته گذشتته ،ن رانتی در
مورد ناپدید شدن مناظر سنتی و ظهور مناظر جدید ،تبدیل به یک مسئله جتدی در کشتورهای
توسعه یافته و در حال توستعه شتد استت و ستبب تغییتراع گستترد و چشتم یر از منتاظر
فرهن ی سنتی از جمله گونهها ،زیست ا ها و تغییراع هویت چشمانتداز شتد استماستکدلی
وبرگر ،1113،1ص :031-073.موس و ویجرمان ،2331 ،9ص . 951-113.تغییراع در منتاظر
روستایی به طور مستقیم با معیشت و جنبههای اجتماعی ،اقتصادی و فرهن ی متردم میلتی و
در نهایت حیظ طبیعت ،مرتبط هستند .بیشتر سکونت ا های روستایی ،با توجه به خصو یاع-
ها و کلیه عوامل درونی و برونی خود نظیر مکان طبیعی ،فاای جغرافیایی ،باورهتای متردم و
ارز های بومی که در تعامل با هم هستند ،در کنار بعای ویژگتیهتای مشتتر  ،جلتو هتای
منیصر به فترد و منظتر ختاص ختود را دارندماحمتدی ،2932،ص . 2: 2932.پت

مشتاهد

تغییراع در فااها و معماری روستایی ،در پی دگرگونی هنجارهتای اجتمتاعی ،امتری طبیعتی
است که متعاقب آ ن تیولاتی بوجود آمد است .از انجا که تمدن به یکیار به وقوت نپیوستته و
ظهور آن تدریجی است ،بنابراین فااهای زیستی ،میل تجلی حیتاع متدنی استت و نیازمنتد
تدوام این حیاع نیز خواهد بود .لذا برای تیقر این تدوام نیازمندی به ستازماندهی اجتمتاعی
امری ضروری به نظر متیرسدمستاردوئی ،2939،ص . 221 .بتدین منظتور شتناخت کتارکرد
اجزای فااهای عمومی و تیلیل ویژگیهای کاربردی آنها در مناطر مختلف باید وثوق و علم
و با توجه به نیازهای جدید اجتماعی و فرهن ی نسل حاضر ،ارایه ضوابطی که منطبر بر دی ر
نیازهای موثر در شکلیابی فااها عمومی باشد ،تا علم به گریزناپتذیری تغییتراع اجتمتاعی و
فرهن ی جامعه که برای آن طراحی می کنند ،ورع پذیرد.
منطقه مورد مطالعه این پژوهش ،روستاهای استان لرستان است که دارای فااهای تیرییی
مانند مطبیعتت بکتر و کوهستتانی ،آ

و هتوای مناستب  ،فاتاهای ارتبتاطیمتیکیم روابتط

همسای ی بین افراد ،روابط میمی بین خانواد  ،فااهای فرهن ی و اجتماعیمماننتد آدا

و

1. Jung and Ryu
2. Stockdale and arker
3. Meeus and Wijermans
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سنن قدیمی ،گردهمایی ملی و مذهبی و سخنرانی  ،فااهای مشارکتیمهمدلی و مشتارکت در
مراسم عروسی و عزاداریها فااهای خدماتیمبهداشتی و ورزشتی و غیتر هستتند ،و باعت
شد است که زمینه بررسی این پژوهش را فراهم کند .بنابراین هدف از ایتن پتژوهش بررستی
عوامل موثر در شکلگیری تقویت فااهای عمومی در روستاهای استتان لرستتان استت ،و بته
دنبال پاسخ ویی به این سوال کلیدی میباشتد :مهمتترین عوامتل متوثر بتر تقویتت فاتاهای
عمومی روستایی کدامند؟
 .5پیشینه تحقیق

در خصوص فاای عمومی در مناطر روستایی تیقیقاع خیلی کمی ورع گرفته استت،
و بیشتر آنها بر نقش فااهای عمومی تاکید کرد اند ،اما در این پتژوهش ،میقتر بته بررستی
عوامل موثر در شکلگیری تقویت فااهای عمومی پرداخته است و از این حی

کار جدیتد و

نوعی میباشد.
در همین رابطه گل م 2317در پژوهش خود ،حمایت از فعالیتهای اجتماعی را یکتی از
ملزوماع دستیابی به فااهای عمومی موفر دانستته و بهتترین فر تت بترای تعامتل در یتک
فعالیت میداند .مطالعه دی ر در این زمینه مربوط به تیقیر ون رایجام 2319است که با هدف
شناخت عوامل موثر در جلب مردم به فااهای عمومی ورع گرفته و نتایج آن به شتر -2
نیو ارزیابی عموم از مکان-1،ویژگیهای کالبدی-9،میید و موثر بودن-0،نیتو دسترستی و
-5ویژگیهای اجتماعی نشان داد شد استمحاتمی و ذاکر حقیقی . 11: 2937،جلال التدینی
و اوکتای،م . 1121در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که ویژگیهای فیزیکتی و اجتمتاعی
زمینه نشاط و شادی را برای مردم فراهم کرد است .یافتتههتای میققتانی چتون ماستماعیل و
ستتعید ،1125،2اولیتتور داپونتتته ،رودری تتز و ستتانچز112،1؛ فرانستتی  ،جلیتتز کتتورتی ،ود،
کنویمان1121،9؛ نوستژن ،ساله و وحید0؛1120؛ یون و سرینیواسان . 1125،5در پژوهش ختود
1. Ismail and Said
2. Bolívar, Daponte, Rodríguez, & SánchezJ
3. Francis, Giles-Corti, Wood & Knuiman
4. Nasution, Shalleh & Wahid
5. Nasution, Shalleh, & Wahid
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به این نتیجه رسیدند ،که فااهای روستایی ،به عنوان عر ههای اقتصادی ،مییطی و تعاملتاع
اجتماعیاند .در این فااها ،مردم میلی میتوانتد ختارا از دی تر عر تههتای خصو تی بتا
دی ران سهیم شد و در آن فعالیت کنند .این فااها با توجه به خا تیت عمتومی و اجتمتاعی
که دارند ،میتوانند به ساخت و تولید مناسباع اجتماعی کمک کرد  ،و باع

افتزایش کیییتت

سرزندگی در مناطر روستایی شوند ،که تا حدودی با پژوهش حاضر همسوی خا تی دارد .از
این رو بی

عملکرد فااهای عمومی در جهت ارتقای توسعه سترزندگی مردمتی میلتی در

برنامه های توسعه روستایی اهمیت بسیاری دارد که باید مسئولین و مردم به آن توجته ویتژ ای
داشته باشند .آنچه که بیش از همه در حاور و تعامل افتراد در فاتاهای عمتومی نقتش دارد،
ایجتاد و تقویتتت کتارکرد ایتتن فااهاستت کتته متیتتتوان بته ایجتتاد فر تتهتتای مشتتارکت،
توانمندسازی ،شبکههای اجتمتاعی ،هنجارهتای اجتمتاعی و غیتر بینجامتد و زمینته را بترای
افزایش کیییت سرزندگی مردم میلی فراهم کرد .بنابراین گام اساسی در زمینته تتدوین برنامته
های کارآمد و منطبر بر واقعیتها و دستیابی به هدف بهبود کیییت سرزندگی ،شناخت و آگاهی
لازم و کافی از توانها و امکاناع هر منطقه جغرافیایی است .عنابستاتی و احمد زاد م ، 2932در
پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که ارتباط معنیداری بین جمعیت ،فا تله روستتا از مرکتز
دهستان و عوامل موثر بر مشارکت زنان روستایی با ضریب  1/022و  1/2237وجود دارد ،امتا
براساس آزمون آماری کراسکال والی

رابطته معنتی داری بتین نتوت را ارتبتاطی و موقعیتت

روستا با عوامل موثر بر مشارکت زنان روستایی در منطقه مورد مطالعه وجود ندارد .احمتدی و
همکاران م ، 2932در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که در این نواحی ،علاو بتر عوامتل
درونی شامل تغییر موقعیت کارکردی ،تغییر در ال وهای بهر برداری از فاتا ،عوامتل زیستت
مییطی ،گرایش های مذهبی ،میزان انسجام  ،رفا طلبی و تجملاع ،تغییر سبک زندگی ،تغییتر
منابع تولید ،اشتغال ،تغییر ارز

زمین و مسکن ،عوامل بیرونی در دو قالب مجاورع شهری و

ابعاد ملی و فراملی شامل مولیه های  ،توسعه گردش ری و خانه های دوم ،مهتاجرع از شتهر
به روستا و بلعک  ،توسعه و خز

شهری ،فناوری اطلاعتاع و ارتباطتاع تلیتن ،و سیاستت

های و برنامههای کلان ملی ،تکنولوژی و مکتانیز شتدن تتاثیر گتذار متیباشتد .عزیتزپتور و
شمسیم 2939؛ در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند کته عوامتل طبیعتی بتویژ توپتوگرافی،
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و شیب در موقعیت استقرار سکونت اههای روستایی تأثیر داشته است .این وضتعیت

سبب گردید تا سازمان فاایی میدود مورد مطالعته از ستاختار سلستله مراتبتی دو ستطیی
برخوردار گردد .ضمنا مبتنی بر این نتایج پیشنهاد گردید تتا ستازمان فاتایی میتدود از سته
حوز روستایی به مرکزیت روستاهای افجه ،کندعلیا و بوجتان و یتک مجموعته روستتایی بتا
مرکزیت شهر لواسان تشکیل گردد .عینالی و همکارانم ، 2932در پژوهش خود به ایتن نتیجته
رسیدند که در معیارهای زیباشناختی ،معنایی -ادراکتی و عملکتردی  -فعتالیتی هتر کتدام بته
ترتیب با میزان  2573 ،1551و  1523بالاتر رتبه را به خود اختصاص داد اند .یافتههتای تیلیتل
عاملی نشان داد که عامل اول ،یعنی تصویر ادراکی بیشترین سهم و عامل ششم یعنی تعاملتاع
اجتماعی کمترین سهم در تبیین کل متغیرها را به خود اختصتاص داد انتد .همچنتین بررستی
مدل براز

رگرسیونی نشان دهند تاثیر مثبت فاکتورهای موثر فاتاهایی عمتومی در ارتقتای

افزایش کیییت سرزندگی روستائیان به میزان  15719می باشتد کته ایتن ختود نشتان از رابطته
معنادار و مثبت بودن نقش عوامل فااهای عمومی در ارتقای کیییت سترزندگی روستتائیان در
بین روستاهای میدود مورد مطالعه میباشد.
رومیانی و همکاران م . 2931در پژوهش خود به این نتیجته رستیدند ،کته شتاخص هتای
آسایش ،لذع و میافظت هر کدام به ترتیب  0/31 ،7/12و  9/71بیشتترین اولویتتهتا رو بته
خود اختصاص داد اند .آزمون رگرسیون نشان داد که بیشترین میزان همبست ی بین شتاخص-
های سرزندگی زیستمییطی و سرزندگی اجتماعی با میتزان م 1/911وم 1/175متیباشتد و
این شاخصها نیز تاثیر مثبتی بر روی بقیه شاخصهای تیقیر به دنبال داشته است.
 .3روششناسی تحقیق
 .1 .3روش تحقیق

این پژوهش در راستای بررسی عوامل موثر در شکلگیتری تقویتت فاتاهایی عمتومی در
مناطر روستایی میباشد .لذا نوت تیقیر ،کاربردی و از نظر ماهیت و رو

تو ییی -تیلیلتی

است .در انجام تیقیر ،ابتتدا اطلاعتاع موجتود در متورد موضتوت و منطقته از کتتب ،استناد،
مجلاع ،نقشه پایه ،آمارنامهها جمتع آوری و ستپ

داد هتای متورد نیتاز از طریتر مطالعتاع
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میدانی شامل مشاهد  ،پرسشنامه ،مشخصه فردی و ویژگیهای مردم میلی مد نظر قرار گرفتته
است .بنابراین به منظور بررسی عوامل موثر در شکلگیری تقویت فااهایی عمومی در منتاطر
روستایی از سه معیارمزیباشناختی ،معنای – ادراکی و عملکردی -فعالیتی به شر شکل م 2و
جدولم 0اقدام به تهیه و تدوین پرسشنامه مطابر با طیف لیکترع م 2خیلتی کتم = 5 ،خیلتی
زیاد طراحی و ارزیابی شد اند.
جهت سنجش روایی پرسشنامه ابتتدا در اختیتار متخصصتین قترار گرفتت و روایتی ابتزار
تیقیر سنجید شد و شاخصها و گویههای نهایی استخراا گردید .پرسشنامه تدوینشتد در
از تائید اعتماد یتا پایتایی

این مرحله در منطقه موردمطالعه مورد پیشآزمون قرار گرفت و پ

جدولم 2پرسشنامه جهت انجام مراحل میدانی تیقیر تدوین نهتایی گردیتد .بترای تجزیته و
تیلیل داد ها و اطلاعاع از رو های آماری تو یییممیتان ین ،انیتراف معیتار ،واریتان
استنباطیمتیلیل واریان

و

و تیلیل عاملی بهر گرفته شد.
جدول -1مقدار آلفای کرونباخ مشاهده شده
ماخذ :ن ارند با استیاد از دسترسی به اطلاعاع2931 ،
عنوان

تعداد گویهها

مقدار آلفای کرونباخ

زیباشناختی

1

1/521

معنای  -ادراکی

7

1/557

عملکردی -ادراکی

21

1/211

جامعه آماری این تیقیر در سطح  93روستا در استان لرستان ورع گرفته استت کته از
طریر فرمول کوکران با خطای  1/17در د 235 ،پرسشنامه بدست آمد و بین مردم میلتی بته
ورع تصادفی توزیع و پخش شد .از دلایل انتخا

این روستاها میتتوان از همکتاری بینتاد

مسکن روستایی استان لرستان اشار کرد که موقع بازید از مشاوران در خواست گردآوری داد
پرسشنامهای از مردم کرد بودند .بنابراین اطلاعاع در اختیار میققان قرار داد شد تا نسبت به
نظر سنجی موضوت مورد نظر ،یت و دقت بیشتری در کار به کار گرفته شود.
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مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیهای
جدول -5جمعیت روستاها و تعداد پرسشنامه
ماخذ :مرکز آمار2935،
شهرستان

دهستان

روستا

جمعیت

تعداد پرسشنامه

بخش

پاچه لک شرقی

د نصیر

195

0501

خمه

خمه بالا

202

9507

بربرود غربی

بربرودغربی

شاهپوراباد

2511

1527

بشارع

یشکو ذلقی

خا بیته

010

1527

برد سر

دهریز

2073

7530

گودرزی

برکت اباد

2112

5501

شیروان

الک اباد

522

9510

والانجرد

بیچون پایین

722

0522

بیرانوند

بیرانوندجنوبی

سرا

الیاس

517

1571

بیرانوند

بیرانوندشمالی

داربلوط پایین

252

9503

زاغه

باد

501

1530

قایدرحمت

کله جو

103

0552

ازنا

سرداراباد

191

0507

رباط

قلعه سن ی

2959

7512

'کاکاوند شرقی

هزارخانی

791

9532

میریگ جنوبی

میرزا آباد

152

0557

میریگ شمالی

شهن آباد

2051

7571

چالانچولان

زرگران بالا

772

0527

سیلاخور

کاغه

359

5521

2222

2519

2229

5537
0552

مرکزی
الی ودرز

اشترینان
بروجرد
مرکزی

خرم آباد

زاغه
مرکزی
کاکاوند

دلیان

دورود

کوهدشت

مرکزئ
سیلاخور
مرکزی

حشمت آباد

طرهان

طرهان شرقی

دم روستان

کوهنانی

کوهنانی

شورابه بهرام بیگ

101

گل کل

اشتر گل گل

2107

5521

گل گل

اکبراباد

2202

1512

جاپلر

جاپلر شرقی

مرزیان

312

5513

مرکزی

سیلابخور شرقی

کلکله

2222

5532

مرکزی

ملاوی

ور زرد

305

5517

معمولان

افرینه

سرنجه زیودار

525

9519

مرکزی
ازنا
پلدختر

ترشا
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شهرستان

سلسله

بخش

دهستان

روستا

جمعیت

تعداد پرسشنامه

فیروزآباد

تملیه

2220

5531

فیروزآباد

شیخ آباد زن یوند

2151

5521

یوسف وند

در تنگ پایین

102

0550

ناو کش

319

5511

چ ه

112

0591

شاهیوند

شاهیوند

ملک آباد سماق

719

9577

ویسیان

ویسیان

سبزوار

719

9577

سوری

اسداباد

712

0523

رومیانی

پادروندپایین

122

0595

رومش ان

لالوند

131

0511

بازوند

بازوندی

2070

7532

93

93

92911

235

فیروزآباد
مرکزی
چ نی

دور

99

سوری
رومش ان
مرکزی
جمع کل

11

دور
دور

سرا
سرا

 .5 .3منطقة مورد مطالعه

استان لرستان یکی از استان هتای غربتی ایتران استت .ایتن استتان  11911کیلتومتر مربتع
مساحت دارد .خرم آباد مرکز استان و بروجرد دومین شهر بزرگ آن استت .لرستتان سترزمینی
کوهستانی است و غیر از چند دشت میدود ،سراسر آن را کو های زاگترس پوشتاند استت.
اشترانکو با  0151متر ارتیات بلندترین نقطه استان و پستترین نقطه آن در جنوبیترین ناحیته
استان واقع شد و حدود  511متر از سطح دریا ارتیات دارد .براساس یافتههای باستان شناستی
این منطقه یکی از نخستین سکونت ا های قدیمی بشر است و میرغ لرستان از شهرع باستتان
شناسی زیادی برخوردار است .این استان از 22شهرستتان 92 ،بختش 15 ،شتهر و 17دهستتان
تشکیل شد است .بنابر سرشماری ستال  ،2935جمعیتت استتان  2721203نیتر بتود استت.
جمعیتتت روستتتایی در ایتتن استتتان برابتتر بتتا  219132نیتتر و نتترخ رشتتد جمعیتتت روستتتایی
برابرم -2/29است.
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مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیهای

 .4مبانی نظری

توسعه و ایجاد فااهای عمومی مطلو

علاو بر تامین رفا و آسایش مردم ،نقش متوثری

در حیاظت مییط و توسعه پایدار از طریر سلسله مراتب طر های مختلف و در نظتر گترفتن
نیازها و امکاناع واقعی و مشارکت نیروهای موثر در تیقر آن اییا میکند .براین استاس ،ایتن
فرایند مستلزم رعایت جامعن ری ،انعطافپذیری و به کار گرفتن شاخصها و معیارهای کمتی
و کییی در پیشبینی و اولویت سنجی اراضی مورد نیاز و نیو ی توزیع و ترکیتب آنهتا میتان
کاربری مختلف استمایزدی و همکاران . 211: 2935 ،بنابراین توجه به بیت هتای فاتاهای
عمومی و اهمیت آن از دیدگا های مختلف مطر شد است .در این رابطه برختی از میققتان
حوزۀ شهرشناسی چون جین جیکوبز ویلیام اچ 2اعتقاد دارند که خیابانهای خو  ،پیتاد روهتا،
پارکها و دی ر فااهای عمومی در آگاهی و رشد مدنیت در جوامع نقش بسزایی اییا متیکننتد
م کارمونا ،1ص . 1119.لذا بستیاری از میستران در خصتوص اینکته چ ونته فاتا بتر متردم،
احساساع و رفتار ایشان اثر میگذرد ،بی

کرد اند .این مباحت

برآمتد از میهتوم فاتا ،در

یک تقسیمبندی کلی ،در سه بخش قابل دستهبنتدی استت-2 :خصو تیاع فیزیکتی فاتا؛-1
فعالیتهایی که در فاا رخ میدهد؛ -9معنای فاا؛ بنابراین کارمونا م 1119این سه بخش را بتا
عناوین ابعاد «ریختشناختی«»9اجتماعی و عملکردی »0و «ادراکتی »5معرفتی متیکنتد .رالتف
م 2970این سه بخش را «بستر فیزیکی«،»2فعالیت» و «معنا» میدانتد کته در ستاخت «هویتت
مکان» مؤثرند .طبر ادعای رالف ،ارتباط بین مردم و مکان از طریر وجتود میهتومی بتا عنتوان
«ح

مکان »7رخ میدهد .راپاپورعم 2333اجزا شتکلگیتری میتیط را شتامل سته بختش-

«ستتاخت فاتتا«»1ستتاخت تعاملتتاع »3و «ستتاخت معنتتا »21متتیدانتتدمماجتتدی ،رضتتایی و
1. William
2. Carmona
3. Morphological Dimension
4. Social and Functional Dimension
5. Perceptual Dimension
6. Physical Settings
7. Sense of Place
8. Organization of Space
9. Organization of Communication
10. Organization of Meaning
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منصوری ،2939،ص . 05.لیپتون ،فاایهای عمومی را با عنتوان " اتتاق زنتدگی بیرونتی" و "
مرکز تیریح و فراغت بیرون از خانه" تعریف می کند .فاای عمومی مکانی برای بیتان تنتوت،
تولید یک فرآیند داد و ستد و آموز

تیمل و شکیبابی استمستیرون و متازا،1113،2ص. 9.

مامیود به همبست ی اجتماعی و ارتباطاع متقابل چهر بته چهتر  ،تیریتک فکتر و اندیشته و
اهمیت زیباشناختی فااهای تاکید دارد و ارتباطتاع یتک جانبته و ختود میتوریهتای ستود
جویانه را نیی می کندمشارتپور ،2913،ص . 235.براین اساس توجه بیش از حد به فاتاهای
خصو ی مخالف است؛ زیرا در آن ورع ارز

های اجتمتاعی نادیتد گرفتته متیشتود و

نهایتا انسان هر چه بیشتر از گذشته منزوی شد و زنتدگی جمعتی در فاتاهای کمرنتگ متی
شودمپاکزاد،2915،ص . 71.یوهان گل1م» 1119،نشان داد که چ ونه کیییت مییطی فاتاهای
عمومی بر میزان و نیوۀ استیادۀ مردم از آنها اثرگذار استت .طبتر نظتراع “گتل ”،فعالیتت در
فااهای عمومی ذیل سه بخش قابل شناسایی است :فعالیتهای ضروری ،اختیاری و اجتمتاعی.
زمانی که فاا از کیییاع پایینی برخوردار باشد ،تنها فعالیتهای ضروری است که در آنهتا رخ
میدهند .با ارتقتای کیییتت فاتا ،ضتمن رختداد فعالیتهتای ضتروری ،طیتف گستتردهای از
فعالیتهای اختیاری و اجتماعی نیز امکان وقوت مییابند و مردم به انجام آنهتا تمایتل پیتدا متی-
کنندمگل. 1119،
بنابراین فاای عمومی یا جمعی به جز جوانب فیزیکی و کالبدی ،نوعی فاتای ادراکتی و
نمادین است که با خصلتی نظاممند و ماهیتی مرکب با زمان اجتماعی و فرهنگ جامعه پیوندی
ناگسستنی داشته و نسبیت فرهن ی و اجتمتاعی جامعته در ادرا آن متوثر و حا تل میترا
تاریخی و فرهن ی یک جامعه استمیزدانی و لواسانی،ص ،2913ص . 01با توجه به اطلاعاع
جدول م 2میتوان به تعریف فااهای عمومی و سنجش کارکردها و ویژگیهتای کلیتدی ایتن
فااها اشار کرد.

1. citron & Mazza
2. Johan Gehl
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مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیهای
جدول -3روشهای مهم در تعاریف و سنجش فضاهای عمومی
منبع :رومیانی  ،ادقلو و ناعی مقدم،2931 ،ص293.

محقق

خصیصههای کلیدی رویکرد

تعاریف

کار و همکاران 2م2331

فاای عموی همچون«زمین مشتر » در نظر
گرفته میشود که مردم فعالیتهای آیینی و
کارکردی یک اجتمات را به هم پیوند میدهد،
خوا در روال عادی زندگی روزانه ،یا در
فستیوالهای دور ای باشد

پیوندی برای فعالیتهایآیینی و کارکردی یک اجتمات
به عنوان یک فاایی مشترو عمومی
-کلیدی برای بی

زوکین1م2335

مرزها و نشانههای جامعه انسانی را هدف و گیت
و گو قرار میدهند
فاایی عمومی ابزاری برای تنظیم چشمانداز
زندگی اجتماعی مردم است

کلیدی

اصلی

پاسخگو،
دموکراتیک و
معنادار

و گیت و

گو جامعه انسانی
کلیدی برای تیمل تیاوعهاو فر تهایی برای ورود به
زندگی اجتماعی کامل
کلیدی برای فاای مبادلهای-کلیدی برای بهبود چشمانداز

مشارکت
مدنی ،هویت
شناسی،
تبادل ارتباط
و اطلاعاع

آسایشمارتباط و تعامل

فااهای عمومی ،فااهای هستند که پیوسته

شاخصهای

کارکردها

زندگی اجتماعی

استهلی و میشل9م1111

فااهای عمومی تجلی تلا های بشری است که
مصنوعاع جهان اجتماعی در میدود این مییط
طراحی شد  ،انطباق یافته ،گیت و گو و تیسیر
میشود
فااهای عمومی ،عر ههای مهمی برای گیتمان
عمومی و بیان ناخشنودیها به حسا

میآیند

کلیدی برای گیت و گوعمومی و تیسیر آنها
کلیدی برای لح و انساندوستی

تعاون و
همکاری،
ایجاد شبکه-
های
اجتماعی و
نهادی

1. Car at all
2. Zukin
3. Stachley and Michelle
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تعاریف

فاای است که شامل فعالیتها ،حواد  ،الهام و

گل2م2332

تیریک ها است و کییت فااهای عموی را
بالاتر می برد
فاایی است که علی رغم تیاوعها ،به عنوان

خصیصههای کلیدی رویکرد

 کلیدی برای تنوت بخشی بهفعالیتها
 کلیدی برای هم اندیشی وباز کردن تقاوعها

مکان جلساع ،بازار و فاای ترافیک عمل کرد

شاخصهای

کارکردها

کلیدی

اصلی

مشارکت
اجتماعی،
شبکه های
اجتماعی

اورم و نیل1م1121

برای اعاای عمومی در یک جامعهمدر ا ل و نه
لزوما در عمل باز و در دسترس است.
مکان عمومی به عنوان مکان میا فاایی تعریف
میشود که مقاماع دولتی آن را ایجاد کرد اند و
از آن ن هداری میکنند ،و برای استیاد همه مردم
در دسترس است

میافظت

است
فاای عمومی شامل همه مناطقی میشود که

 کلیدی برای دسترسی بهفاای هم انی
-ن ر

دولتی برای دسترسی
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عدالت
اجتماعی،

هم انی

دموکراتیک و

-کلیدی برای دسترسی به

معنادار

فر تی مییطی

فاای عمومی متعریف وسیع و گسترد مرتبط
با همه بخشهای مییط ساخته شد و طبیعی،
عمومی و خصو ی ،داخلی و خارجی ،شهری و

کارمونا9م1111

خیابانها ،میدانها و دی ر حقوقگذار ،دارای

اجتماعی در شهر و روستا

استیاد غالب مسکونی ،تجاری یا اجتماعی /

-کلیدی برای مراعاع حقوق

مدنی است.

دی ران

فاای عمومی متعریف میدودشد  ،مرتبط با آن

 -کلیدی برای مشارکت مدنی

بخش از مییط طبیعی و ساخته شدۀ است که

اعاا

دسترسی عموم به آن آزاد است .چنین فاایی

-کلیدی برای دسترسی

شامل همه خیابانها ،میدانها و دی ر حقوق گذر،

همکانی

ختوا دارای استیادۀ غالب مسکونی ،تجاری یا

اجتماعی،
مشارکت
مدنی ،تعاون
و همکاری،

لذع

روستایی است ،جایی که عموم آزادند ،مانند همه

-کلیدی برای عدالت

عدالت

قدرع
بخشیدن
مردم

اجتماعی /مدنی باشد ،و نیز فااهای باز و پار
ها و فااهای عمومی  /خصو ی که دسترسی
عموم به آنها بدون میدودیت است
1. Gall
2. Orem and Nile
3. Carmona
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عملکرد ا لی فااهای عمومی ،فراهمسازی و بسترسازی حاور مردم میباشد ،لذا ابعتاد
اجتماعی و فرهن ی آن از جای ا ویژ ای برخوردار است ،در این خصوص ،موضتوعاتی هتم
چون بستر سازی شرایط مطلو

فرهن ی -اجتماعی ،سرزندگی و حیاع اجتمتاعی کته ابعتاد

کییی روابط جمعی را رقم می زند ،از مهمترین وظایف برنامهریزان و طراحان استمرفیعیان و
خدائی،2911،ص. 111
لذا با توجه نکاع اشار شد در بالا میتوان اظهار کرد که آستایش بصتتری و مییطتتتی از
مولیتتههتتای مهتتم و اساستتی مییطهای روستایی امن میسو

میشتوند .بته عنتوان مثتال

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

در مناسبستازی

سیما و منظر روستا با حیظ هویت کالبدی روستا است و تاثیر بسزایی در ادار مییط دارد به
طوری که بین افراد 22تا 95سال ی ،رن ها در بهترین و دقیرترین وضع ختود در متیشتود.
خردسالان و سالخوردگان مهارع کمتری در تیکیک و تشخیص رن هتا دارنتد و بترای ستنین
بالای  55سال ی ،سرعت تیکیک رن ها روبه وخامت میگذارد .از طرفی بیشتر سکونت ا هتا و
جامعه انسانی آنهتا از جملته سکونت اههای روستایی ،با توجه به خصو یتها و کلیتته عوامتل
درونی و برونی خود نظیتر مکتان طبیعتی ،فاتای جغرافیتتایی ،باورهتتای متتتردم و ارز -
هتتای بتتومی کتته در تعامتل بتا هتم هستتتند ،در کنتتار بعاتتی ویژگتتیهتتای مشتتر ،
جلو های منیصر به فرد و منظر ختاص ختود را دارند متقتوی ،1129، ،ص . 11.در مجمتوت
کلیه عوامتل و ستاختارهای طبیعتی و انستان در شتکلگیتری منظتر روستتایی دخالتت دانتد.
سکونت ا های ،مکانهای عمومی و میادین ،شبکه معابر به عنوان شریان ارتباطی ،مناظر طبیعی،
مزارت ،باغها و مراتع در کنار هم به عنوان یک مجموعه واحد ،مناظر روستتایی را شتکل داد -
اند .تمامی این عنا ر مانند اجزاء یک سیستم به پیوسته سبب پویایی چرخه زیستتی و تتداوم
حیاع در روستا میشوندمعینالی و همکاران ،2932،ص . 210.بنابراین روستا تنها چنتد واحتد
مسکونی و تعدادی فااهای خرد و کلان جمعی در کنار وسعتی از کشتزارها و باغاع نیستت،
بلکه نوت تعامل و رفتارهای انسانها در یک مییط با یکدی ر و مییط طبیعی اطرافشتان استت
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که دریافت میهوم و واقعیت یک آبتادی بته نتام روستتا را رقتم متیزنتدملاغی و همکتاران،2
ص،1120.ص. 21.
لذا کارکردهای مناظر روستاییمفااهای عمومی از یکسو ،این قابلیت را نیز دارند کته بته
عنوان چشماندازهای مشارکتی در نظر گرفته شوند و منعک

کنند فرهنتگ ،عقایتد و ارز -

های جامعه باشد و از سوی دی ر میتوان بستری مشترکی ایجاد کنتد کته متردم فعالیتتهتای
کارکردی و مراسمی را که پیوند دهند اعاای جامعه است در آن انجتام متیدهنتد مرفعیتی و
شرییی ،2910 ،ص . 9.فااهای عمومی باید زمینه امکان ارتباطاع اجتمتاعی در جهتت رفتع
نیازها و تعالی کیییت روابط را فراهم کنند .توجه به موقعیت فاای عمتومی در گترو حاتور
تمامی گرو های سنتی و جنسی متیاوع هست و حال آنکه نیازها و خواستههتای گترو هتای
مختلف ار یک فاا ،گا میتواند بسته به ویژگیهای آنها متیاوع باشتد در میتان ،شتناخت و
انتظارع مردم از فااهای عمومی به عنوان بخش مهمی از کیییت زندگی مردم در نظتر گرفتته
میشود .بر این اساس با رجوت بته تصتویر ذهنتی و تو تیف متردم ،در خصتوص فاتاهای
عمومی ،مردم انتظار دارند فاای عمومی و نیازهای آنها با مییط طبیعی ،اجتماعی و فرهن تی
و ال وهای رفتاری و ادراکی مردم سازگار باشد .از نظر متتتردم ،فاتاهای عمتومی ختو

در

ستتازگاری با جای ا طبیعی و متمایّز هر مکان و ظرفیت و میتدودیّتهای آن ،گتذران اوقتاع
فراغت مطلو

را از طریر تأمین آستتایش اقلیمی ،مییطی متجان

و جذا

که ضمن ایجاد تعادل اکولوژیکی و رفهجویی ،سرزندگی و طراوع ،تجربه آ

فراهم میستازد
و هوا و ...را

هم سبب میشتتود .با بررسی و واکاوی مولیه های ویژگی هایی که از طرف پژوهش ران نقل
کرد اند می توان فاای عمومی موفر را فاایی دانستت کته از مولیتههتای ماننتد دسترستی،
کالبدی مناسب ،منظر ،تنوت فعالیت ،جامعه ،امنیت ،تعامل اجتماعی ،اجتماتپتذیری ،آستایش و
راحتی در حد متناسبی برخوردار باشد ،وجود این عوامل در کنار یکدی ر میتواند یک فاتای
عمومی را موفر یا ناموفر سازدملیپتون1119،1؛ اولدنبورگ. 2333 ،9

1. Laghai et al.
2. Oldenburg
3. Lipton
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شکل .1شاخص و مولفههای منظر روستایی
ماخذ :رومیانی ،ادقلو و ناعی مقدم2913،ص201.

براساس شکلم 2مولیتههتای فاتاهای عمتومی در ستکونت ا هتای روستتایی از طریتر
شاخص هایی مانند توجه به فااهای زندگیممسکن ،حیاط ،کوچهها و  ، ....فااهای فعالیتی
میل ن هداری دام ،انبارها پارکینگ و  ...و فااهای تیرییی مپار  ،فاتاهای ستبز و  ...و
فعالیت های اجتماعی م میل برگزاری مراسم های عمومی و  ..مورد توجه و ارزیتابی قترار
داد .مولیه های«معنایی» به دریافت ادار  ،شناختی و ترجییتاع مییطتی افتراد روستتایی در
قبال فااهای سکونت اهی سروکار دارد .بته عبتارع دی تر القتای احستاس مثبتت زنتدگی و
سرزند بودن روستا به عنوان حد نهایی معنا میباشد که باید ساکنان روستایی به آن دسته پیتدا
کنند تا به واسطه آن سطح شاخصهایی مانند ح

تعلر ،احساس هویت و شتادکامی و امیتد

در آن افزایش یابد .بنابراین فااهای عمومی علاو برا اثراع عینی باید بتواند به لیاظ معنتایی
در جذابیت مییطی برای روستاییان نیز اثر گذاری مثبت داشته باشد ،مولیتههتای زییاشتناختی
ناشی از فااهای عمومی بر جنبههای کالبدی تاکیتد متی کنتد ،زیترا انتظتار استت بتا توستعه
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فااهای عمومی با ایجتاد تغییتراع متناستب بتا شترایط بتومی و میتیط روستتاییان ،قتدرع
پذیرندگی مییطهای روستایی را در بین ساکنان روستتا افتزایش دهتد .ایتن مولیته از طریتر
ارزیابی شاخصهایی مانند بهبود تجهیزاع روستایی ،پوششهای گیاهی و درختکتاری ،نتور-
پردازی و کیییت زنگ  ...قابل بررسی متی باشتد .در مولیتههتای معنتایی – ادراکتی ناشتی از
فااهای عمومی میتوان به مولیههای کاربریهای خدماتی ،برنامته هتای آموزشتی ،تعاملتاع
اجتماعی و نهادهای فرهن ی و غیر  ....اشار کرد.
با توجه به مولیه های فوق الذکر ،عملکردهای که برای فااهای عمومی روستایی میتتوان
متصور شد با در نظر گرفتن خصو یاع رفتاری بهر بترداران ایتن فاتا ،نستبت بته طراحتی
شاخصها و ضروع عملکرد آنها در فااهای مطابر با جدولم 0پرداخته شد است.
جدول -4شرح فعالیت و ضروت عملکرد فضاهای عمومی در مناطق روستایی
ماخذ :ن ارندگان با استیاد از منابع قابل دسترس2931،
نوع فعالیت

بهداشتی

شرح فعالیت

تامین کنند بهداشت جان و روان مردمتوجه به حقوق افراد خاصممعلولین و سالمندان
-زمینه سازی برای برگزاری آدا

فرهن ی

ضرورت عملکرد

و روسوم روستا

برپای نمایش اههای فرهن ی و هنری-پیشبینی کاربریهای فرهن ی و خدماتی

مختلف ساکن در مییط

سخنرانی و همایش های منطقه ای تاثیر بازی و سرگرمی بر جسم و ذهن کودکان-آموز

همزیستتی در کنتار همنوعتان و همستالان

میلی برای تبادل اطلاعاع

اقتصادی

تجهیزاع

احیا و زند ن ه داشتن مراسماع میلی-میلی برای تبادلاع فرهن ی افراد و قومیت ها

گردهمایی های ملی و مذهبیاجتماعی

-گستر

بیماریهای روحی و روانی در جامعه

ایجتتاد مییطتتی تتمیمی و تتینه ای بتترایحاور افراد در بطن جامعه
مشکلاع ناشی از عدم جامعه پذیری افرادضرورع کالاها مصرفی روستائیانمیصولاع روستاییان

-ایجاد فاتاهای تجتاری و رونتر کستب و کتار در

-معرفی و فرو

روستا

-زمینه سازی برای تدور میصتولاع اعتم از

-تشکیل بازارهای هیت ی و فصلی

کشاورزی و نایع دستی و ..

-جتتای مناستتب و پرورنتتر بتترای عرضتته کالاهتتا

--تامین کالاهای مصرفی روستاییان

وماییتاا روزانه روستایئان

-کاهش سیر به شهرها

-وجود خدماع ورزشی

-ضرورع نیازهای اولیه زیستی روستائیان
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ضرورت عملکرد

شرح فعالیت

وجود خدماع بهداشتیوجود خدماع آموزشی
تنوت جاذبهها
کیییت بصری
مییط
تیرییی

-چشمانداز طبیعی بکر و کوهستانی

-حیظ پوششهای گیاهی

-وجود چشمه ها و رودخانه ها

-حیظ اقامت ا های بوم گردی

نقش و نمای ساختمان متناسب بر مییط -تبلور ارز

های زیربنای فرهن ی و تاریخی

-بهبود سیما و منظر روستا

مبلمان ستنی و کالبدی روستاگذران اوقاع قراغت برای اقشار مختلف اجتماعی -رفع خست ی و ایجاد آرامش روحی و روانی

-کوچک شدن نسبی مساحت و عر ه

ویژگیهای زیبائی شناسانه هم علت و هتم معلتولهویت مکان

هویت
-ح

وجود عنصر هویت بخش در بافت روستاتعلر مکانی

استمرار روابط دوستی مردمتعاملاع

تیکیم روابط همسای ی بین افراد ساکن در روستا-پایهریزی روابط میمی و همیش ی بین خانواد ها

کم رنگ شدن لح ر و دید و بازیتددها بتهعلت مشغلههای کاری

 .2یافتههای تحقیق

به منظور بررسی عوامل موثر در شکلگیری تقویت فااهای عمومی در روستتاهای متورد
مطالعه ،از  235پرسشنامه استیاد شد .یافتههای تو ییی نشان داد که  31/1در د مترد و 2/1
در د پاسخ ویان زن بودند .همچنین گرو های 91تا  93سال با میزان  00/0بیشترین در تد،
از لیاظ تیصتیلاع 93/1 ،در تد دارای لیستان  52/0 ،در تد پاستخ ویان متاهتل و 01/2
در د مجرد بودند.به منظور بررسی عوامل موثر ،از آزمون تیلیل عتاملی و تیلیتل واریتان
یک طرفه استیاد شد است .سپ

به دسته بندی شاخص ها پرداخته شتد .هتر کتدام از ایتن

شاخصها دارای متغیرهای هستند که در شکلم 1به آنها اشتار شتد استت .در نهایتت بترای
بررسی اینکه مشخص شود ،کدام متغیتر بیشتترین تتاثیر را در شتکلگیتری تقویتت فاتاهای
عمومی نقش داشته است ،از میان ین ،انیراف معیار و واریان

استیاد شد .یافتههتا نشتان داد

که گذراند اوقاع فراغت و چشم اندازهای طبیعی هر کدام با میزان م 2/31و م 2/15بیشترین
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واریان ها بین متغیرها به خود اختصاص داد است .که از دلایل آن میتوان به طبیعت بکر بتا
فااهای مناسب اقلیمی در روستاهای مورد مطالعه اشار کرد .بنابراین می تواند بیان کترد ،کته
دیدگا مردم میلی نسبت به موضوت مطر شد در این پتژوهش از لیتاظ فاتاهای عمتومی
دارای اهمیت میباشد.

شکل-5یافتههای تحقیق1331:

با توجه به پژوهش نظری و برداشتهای میدانی  17عامل استخراا شتد .براستاس نتتایج،
میاسبه شد برای  ،KMOمعادل 1/219بود و با توجه به حداقل و حداکثر مقدار آزمتون ،در
سطح قابل قبولی است .مقدار میاسبه شد برای آزمون بارتلت نیز در سطح  Pکمتر از 1/111
معنادار بود است .پ
برخوردارند.

داد های مورد بررسی از تناسب قابل قبولی برای اجرای تیلیل عاملی
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جدول -2آزمون بارتلت در سطح معناداری
مأخذ :یافتههای تیقیر2931:
مجموع مورد تحلیل

دیدگاهها

مقدار KMO

مقدار

سطح معنی

عوامل موثر در شکلگیری تقویت فااهای

مردم میلی

1/219

بارتلت
2973
/132

1/111

عمومی

نتایج مدل تیلیل عاملی نشان می دهد از میان  17متغیر ،فقط  7عامتل دارای مقتادیر ویتژ
بزرگتر از یک است ،بنابراین ،بیشینه تعداد عاملهای ا لی میتواند 7باشد .این 7عامل پت
چرخش ،در مجموت توانستهاند  55/170در د واریان
عامل اول با 21/592در د واریان

از

را تبیین کننتد ،کته بیشتترین ستهم را

را تبیین میکند و کمترین سهم را عامتل هیتتم بتا 2/271

در د را به خود اختصاص داد است؛ از این رو ،از میتان عتواملی کته بیشتترین نقتش را در
شکل گیری تقویت فااهای عمومی در ناحیه مورد مطالعه موثر دانسته اند ،فقط هیت عامتل
اهمیت بیشتری دارد .از آنجا که در د واریان

قابل قبول برای قابل اتکا بودن تیلیل عاملی-

 51در د است ،با توجه به مقدار به دست آمد از خروجی دومم 55/170میتوان بیتان کترد،
نتایج تیلیل عاملی قابل تعمتیم و اتکاستت و نیتز بته واستطه آن متیتتوان از مناستب بتودن
متغیرهای انتخا

شد برای تیلیل عاملی اطمینان یافت.

شکل -3نمودار مقدار ویژه عاملها

عوامل موثر در تقویت فااهای عمومی در روستاهای استان لرستان

سال نوزدهم

ریمتاک

در پژوهش حاضر ،برای چرخش عتاملی از رو

05

استتیاد شتد استت .بعتد از

مرحله چرخش ،متغیرهایی که مربوط به هر عامل هستند ،به ورع ستونی مشتخص شتدند.
پ

از پرداز

متغیرهای نماین ر نقش عوامل موثر در شکل گیری تقویت فاتاهای عمتومی

نسبت به نام ذاری عاملها اقدام گردید .حال با توجه به اینکه داد ها از درجه تناستب ختوبی
برخوردارند ،میتوان از این هیت عامل در تجزیه و تیلیل نهایی و بررسی متغیرها نستبت بته
عوامل استیاد و دی ر عوامل را حذف کرد .ضرایب همبست ی بین متغیرهتا و عواملمبارهتای
عاملی در جدوم 2ارایه شد است.
نتایج نهای مدل تیلیل عاملی نشان میدهد متغیرهایی که بیشترین بار عاملی را روی عامل
نخست دارند ،عبارتنداز :چشمانداز طبیعی بکر و کوهستانی ،وجود چشمههتا و رودخانتههتا،
نقش و نمای ساختمان متناسب بر مییط ،تبلتور ارز

هتای زیربنتای فرهن تی و تتاریخی و

مبلمان ستنی و کالبدی روستا است ،که اسم عامل را تنوت جاذبهها وکییت بصری گذاشته شد
است ،مقدار ویژ این عامل 1/10،و مقدار واریان

آن 21/592میباشتد .متغیرهتای کته دارای

بیشترین همبست ی با عامل دوم هستند ،عبارتنداز :استمرار روابط دوستی مردم ،تیکیم روابتط
همسای ی بین افراد ساکن در روستا و پایهریزی روابط میمی و همیشت ی بتین ختانواد هتا
است ،که عامل تعامل و ارتباطاع برای آن در نظر گرفته شد است ،مقتدار ویتژ ایتن عامتل،
 1/279و مقدار واریان

آن 3/311،میباشد .متغیرهایی که دارای بار عتاملی روی عامتل ستوم

هستند؛ شامل زمینهسازی برای برگزاری آدا

و رسوم روستا ،برپای نمایش اههای فرهن تی و

هنری ،پیش بینی کاربریهای فرهن ی و خدماتی ،گردهمایی های ملی و مذهبی و سخنرانی و
همایش های منطقه ای است که باهم عامل اجتماعی و فرهن ی را تشتکیل متی دهنتد؛ مقتدار
ویژ ای این عامل 1/092و مقدار واریان

آن  3/110است.

متغیرهای که بیشترین همبست ی با عامل چهارم را دارند ،عبارتنداز :تاثیر بازی و سترگرمی
بر جسم و ذهن کودکان ،آموز

همزیستی در کنار همنوعان و همستالان میلتی بترای تبتادل

اطلاعاع و توجه به حقوق افراد خاصممعلولین و سالمندان و تامین کننتد بهداشتت جتان و
روان مردم را تشکیل میدهند که عامل آموزشی  -بهداشتی نام دارد ،و مقتدار ویتژ ای عامتل
 2/115و مقدار واریان

آن  2/215است .متغیرهایی که بیشترین همبست ی را با عامتل پتنجم
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دارند؛ شامل وجود خدماع ورزشی ،خدماع بهداشتی و ختدماع آموزشتی استت کته عامتل
تجهیزاع نام گذاری شد است .مقدار ویژ این عامل  2/751است و  2/529د ر د واریتان
بین متغیرها را تبیین میکند.
همچنین متغیرهتای جتای مناستب و پتر رونتر بترای عرضته کالاهتا و ماییتتاا روزانته
روستایئان ،ایجاد فااهای تجاری و رونر کسب و کار در روستا و تشکیل بازارهای هیت تی و
فصلی اشار کرد ،که عامل اقتصادی برای آن نتام گتذاری شتد استت .مقتدار ویتژ ای ایتن
عامل 2/705و مقدار واریان

آن 2/020است .در نهایت ،متغیر گتذران اوقتاع قراغتت بترای

اقشار مختلف اجتماعی و رفع خست ی و ایجاد آرامش روحی و روانی عامل هیتتم را تشتکیل
می دهد ،که عامل تیرییی برای آن نام گذاری شد استت ،مقتدار ویتژ ایتن عامتل  2/221و
مقدار واریان

 2/271است .با توجه به تمرکز متغیرها در هر عامل و نیز مقادیر بارهای عاملی

هر متغیر میتوان به میزان اهمیت آنها در تقویت فاایی عمومی پی برد .از آنجایی کته عامتل
اول و پنجم دارای ماهیت زیباشناختی و عامل های دوم و هیتم دارای ماهیت معنای -ادراکتی
و عامل سه ،چهار و ششم دارای ماهیت عملکردی  -ادراکی است میتوان بیان کترد ،کته ایتن
عوامل نقش موثر در شکلگیری تقویت فااهای عمومی در مناطر روستتاهای استتان لرستتان
به دنبال داشته است.
جدول -6ماتریس عاملی چرخش یافته براساس روش چرخشی واریماکس
مأخذ :یافتههای تیقیر2931:
عاملها

تنوت جاذبهها و کیییت بصری

متغیرها

بار عاملی

چشمانداز طبیعی بکر و کوهستانی

1/221

وجود چشمه ها و رودخانه ها

1/531

نقش و نمای ساختمان متناسب بر مییط

1/550

تبلور ارز

تعامل و ارتباطاع

های زیربنای فرهن ی و تاریخی

1/522

مبلمان ستنی و کالبدی روستا

1/522

استمرار روابط دوستی مردم

1/575

تیکیم روابط همسای ی بین افراد ساکن در روستا

1/520

پایهریزی روابط میمی و همیش ی بین خانواد ها

1/210

سال نوزدهم

عوامل موثر در تقویت فااهای عمومی در روستاهای استان لرستان
متغیرها

عاملها

زمینه سازی برای برگزاری آدا
اجتماعی – فرهن ی

تجهیزاع

بار عاملی

و روسوم روستا

برپای نمایش اههای فرهن ی و هنری
پیشبینی کاربریهای فرهن ی و خدماتی

1/521

گردهمایی های ملی و مذهبی

1/271

سخنرانی و همایش های منطقهای

1/517

تاثیر بازی و سرگرمی بر جسم و ذهن کودکان

1/753

همزیستی در کنار همنوعان و همسالان
میلی برای تبادل اطلاعاع

تیرییی

1/511

توجه به حقوق افراد خاصممعلولین و سالمندان

1/291

تامین کنند بهداشت جان و روان مردم

1/959

وجود خدماع ورزشی

1/191

وجود خدماع بهداشتی

1/552

وجود خدماع آموزشی

1/527

جای مناسب و پرورنر برای عرضه کالاها وماییتاا
اقتصادی

1/522
1/219

آموز
آموزشی -بهداشتی

07

روزانه روستایئان

1/513

ایجاد فااهای تجاری و رونر کسب و کار در روستا

1/210

تشکیل بازارهای هیت ی و فصلی

1/211

گذران اوقاع قراغت برای اقشار مختلف اجتماعی

1/713

رفع خست ی و ایجاد آرامش روحی و روانی

1/501

برای بررسی تیاوع بین عامل به دستت آمتد از متدل تیلیتل عتاملی؛ از آزمتون تیلیتل
واریان

یک طرفه ،استیاد شد است .نتایج گویای این است که با توجه به اینکه میتزان Sig

به دست آمد کوچکتر از آلیا  1/15است ،می توان استدلال کرد ،که بین سه عامل نهایی کته
در یکدی ر ادغام شد اند تیاوع معناداری وجود دارد .نتایج آزمون تیلیل واریان

یک طرفه

نشان می دهند عوامل موثر بر شکل گیری تقویت فااهای عمومی تاثیر گذار بود است.
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جدول -7آزمون تحلیل واریانس یک طرفه
مأخذ :یافتههای تیقیر2931:
Sig.

F

1/119

2/321

1/112

1/111

1/112

1/121

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

91

17/201

Between
Groups

292

02/121

Within Groups

223

79/311

Total

1/112
1/121
1/029
1/717
1/959

عاملها

عملکردی-
ادراکی

زیباشناختی

ادراکی -
معنایی

 .6نتیجهگیری و پیشنهادها

براساس مطالعاع و پژوهشهای ورع گرفته در تیقیر ،میتوان بیان کرد ،که توستعه و
ایجاد فااهای عمومی مطلو

علاو بر تامین رفا و آستایش متردم ،نقتش متوثری در حیتظ

مییط و توسعه پایدار از طریر سلسله مراتب طر هتای مختلتف و در نظتر گترفتن نیازهتا و
امکاناع واقعی و مشارکت نیروهای موثر در تیقر آن اییا میکند .بتراین استاس ،ایتن فراینتد
مستلزم رعایت جامعن ری ،انعطافپذیری و به کار گترفتن شتاخصهتا و معیارهتای کمتی و
کییی در پیشبینی و اولویت سنجی عمودی و افقتی و نیتو توزیتع و ترکیتب آنهتا میتان ای
مختلف است .لذا به دنبال شناسایی مهمترین عامل تاثیر گذار در شکل گیری تقویت فاتاهای
عمومی در روستاهای مورد مطالعته از طریتر مشتاوران بنیتاد مستکن انقلتا

استلامی موقتع

برداشت دادها و اطلاعاع از مردم میلی سوالاع مطر و داد های آنها جمع آوری شدند .لذا
در راستا سوال تیقیر که تصریح می نمایتد در تبیتین عوامتل متوثر در شتکل گیتری تقویتت
فااهای عمومی روستایی در منطقه مورد مطالعه هیت عامل تنوت جاذبه ها و کییتت بصتری،
تعامل و ارتباطاع ،اجتماعی -فرهن ی ،آموزشی و بهداشتی ،تجهیتزاع ،اقتصتادی و تیرییتی
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هر کدام به ترتیب بیشترین نقش را در شکلگیری تقویت فاتاهای عمتومی بته دنبتال داشتته
است .همچنین نتایج تیلیلها نشان داد از دیدگا مردم میلی تیاوع معناداری بین عامل هتای
مورد نظر در سطح آلیا کمتر از  1/15موثرند .در همین زمینه تیقیقاع انجام شد نیز موید این
مطلب است ،که رومیانی و همکارانم 2931در مطالعه که در دد شناسایی ن ر

و انتظارع

روستاییان از فااهای عمومی در کیییت سرزندگی ،به این نتیجه دست یافتند که شاخصهای
آسایش ،لذع و میافظت هر کدام به ترتیب  0/31 ،7/12و  9/71بیشتترین اولویتتهتا را بته
خود اختصاص داد اند .همچنین عزیزپور و شمسیم 2939؛ در پتژوهش ختود معتقدنتد ،کته
عوامل طبیعی بویژ توپوگرافی ،منابع آ

و شیب سبب گردید تتا ستازمان فاتایی دهستتان

لواسان کوچک از ساختار سلسله مراتبی دو سطیی برخوردار گردد .گلم 2317در پتژوهش
خود ،حمایت از فعالیتهای اجتماعی را یکی از ملزوماع دستیابی به فااهای عمتومی موفتر
دانسته است .لذا ایین تیقیقاع با پژوهش حاضر تا حتدودی همختوانی دارنتد .پت

در ایتن

پژوهش با در نظر گرفتن شاخصهایی که به نوعی معترف عملکترد موفتر فاتاهای عمتومی
بود اند ،این نتیجه را در بردارد که در برنامهریزیها برای دستیابی به مییط ها مناسبتر باید بته
تمامی فااهای کاربردی برای انسانها توجه داشت .هرچند فااهای عمومی در سطح منتاطر
روستایی دارای فااهای متنوت و گسترد ای از جمله فااهای اجتماعی و فرهن تی کته هنتوز
خیلی کم دست خو

تغییراع شد اند و هنوز میماع و احساساع در آن نمایان است .لتذا

لازم است که برای بهبود این فااها ،زمینه برای انجام تعاملاع اجتماعی در پی انجتام فعالیتت
جمعی از قبیل دیدار و گیت وها ،تعامل و مشارکت ،دادن خدماع آموزشتی ،بهداشتتی ،ایجتاد
بازارهای هیت ی و فصلی ،تنوت به بازهای میلی و مد و خدماع ورزشتی و غیتر کته بته آن
اشار شد  ،فراهم شد و فااهای مذکور تبدیل به فعالیتها سرزندگی و حیاع متدنی تبتدیل
شوند.
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کتابنامه
 .2ایزدی ،م ،.میمدی ،ا ،.طاهری ،ز .و شرخانی. ،م. 2935واکتاوری مطلوبیتت فاتاهای عمتومی
شهری از دیدگا زنان ،مطالعه موردی :منطقه  0شهر ا یهان ،جغرافیا و توسعه.217-200 ،01 ،
 .1پاکزاد ،ا . .م . 2915مبانی نظری و فرایند طراحی شهری ،وزارع مستکن و شهرستازی .چتا
اول
 .9پورمیمدی ،م.ر ،طورانی،ت .و حسینلو ،م م . 2931توستعه یکپارچته نتواحی روستتایی و شتهری،
رویکردی فاایی و استراتژیک در نظام برنامه ریزی سکونت اهی ،اندیشه جغرافیایی7،م.3-92. 20
 .0حاتمی ،ی .و ذاکری حقیقی . ،م . 2937بررسی عوامل موثر در انتخا

فاتای عمتومی توستط

شهروندان  ،مطالعه موردی :پیاد را بوعلی سینا و اکباتان شهر همتدان ،مطالعتاع مییطتی هیتت
حصار19،م.12-30. 2
 .5رفیعیان ،م .و خدائی ،ز.م . 2911بررسی شاخص ها و معیارهای موثر بر رضایتمندی شتهروندان از
فااهای عمومی شهری ،فصلنامه راهبرد21 ،م.117-101. 59
 .2رومیانی ،ا .ادقلو ،ط .و تناعی مقتدم ،س .م . 2931تیلیتل ن تر

و انتظتاراع روستتائیان از

فااهای عمومی در راستای ارتقای کیییت سرزندگی مطالعته متوردی :دهستتان دهدشتت غربتی-
شهرستان که یلویه .نشریه جغرافیا و برنامه ریزی19 5م.250-299 . 21
 .7رهنمایی ،م.ع ،اشرفی ،یوسفم ، 2912فااهای عمومی شهر و نقش آن در شتکل گیتری جامعته
مدنی از دیدگا برنامه ریزی شهری ،انجمن جغرافیدانان ایران5،م 20و.19-00 . 25
 .1ساردوئی ،م .م ، 2939تبارشناسی رویکردهای تبیین جای ا فااهای باز عمومی در سکونت ا های
روستایی ،مدیریت شهری ،شمار  ،97ص.219-212
 .3سعیدی ،ت.م . 2913مییط ،فاتا و توستعه ،بیثتی در تورع توستعه یکپارچته روستتا شتهری،
فصلنامه مسکن و مییط13،م.21-9. 92

 .21شارت پور ،م.م ، 2913جامعه شناسی شهری ،چا سوم .تهران .انتشاراع سمت
 .22عزیزپور5ف .شمسی ،ر .م . 2939نقش عوامل مییطی در سازمان فاایی سکونت ا های روستتایی
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