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 چکیده

لذا در  شدبارسانی به مردم محلی میو خدمات  رفاهی تجهیزات و امکانات آوردنفراهم امروز فضاهای عمومی روستاها نیازمند

 یک اثاث ونهمچ که تجهیزاتی بخشد، را سامان روستایی زندگی تا است نیاز مکملی عناصر بناها، و هاساختمان میان این فضاها

این دف از آورد. بنابراین ه میان انسان، فضا و فعالیت فراهم محصور فضای در را فراغت اوقات گذران و زندگی امکان خانه،

ع باشد. نویان در محدوده مورد مطالعه مییروستا سرزندگی کیفیت ارتقای راستای در عمومی فضاهای نقش پژوهش تحلیل

 )پرسش نیای و میداهای کتابخانهها از روشتحلیلی است و برای گردآوری داده -تحقیق کاربردی، روش مورد استفاده توصیفی

اده ملی( استفرگرسیونی، فریدمن و تحلیل عا) هایبرای تجزیه و تحلیل داده از آزمون نامه و مشاهده( بهره گرفته شده است و

با  یبفعالیتی هر کدام به ترت - عملکردیدراکی و ا -در معیارهای زیباشناختی، معناییهای تحقیق نشان داد که شده است. یافته

 رول یعنی تصویا های تحلیل عاملی نشان داد که عامـلاند. یافتهباالتر رتبه را به خود اختصاص داده 69/0و 79/1 ؛ 52/2میزان

اند. ادهدرا به خود اختصاص  متغیرها کل تبیین در سهم کمترین اجتماعی ششم یعنی تعامالت عامـل و سـهم بیشـترین ادراکی

فیت تاثیر مثبت فاکتورهای موثر فضاهایی عمومی در ارتقای افزایش کی دهندهبررسی مدل برازش رگرسیونی نشانهمچنین 

باشد که این خود نشان از رابطه معنادار و مثبت بودن نقش عوامل فضاهای عمومی در می 723/0یان به میزان یسرزندگی روستا
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 مقدمه
و انسانی و بین گذشته ها و تنوع فرهنگی تلقی شده و تعامل آن بین محیط طبیعی امروزه منظر روستایی به عنوان یکی از ویژگی  

. به طوری که این (Jung & Ryu, 2015:11239) و در حال حاضر، توجه بسیاری از صاحب نظران را به خود جلب کرده است
ای از خدمات اکوسیستم آوری ادغام شده و تنوعی گستردهها، دانش و فنتعامل با ترکیب عوامل طبیعی و فرهنگی از جمله مهارت

این مجموعه (Seong et al, 2005; Hartel et al, 2014).  ماعی و فرهنگی را به وجود آورده استهای اجتو سیستم
 ,Jung & Ryu)هویت یک مکان را به دنبال داشته است انداز قوی درتعامالت بلند مدت فرهنگی و اجتماعی زمینه یک چشم

 به ظهور مناظر جدید، تبدیل و سنتی مناظر شدن ناپدید مورد در نگرانی گذشته، دهه چند طول حال در این با . (2015:11239
ها، جمله گونهاز فرهنگی مناظرچشمگیر از توسعه شده و سبب تغییرات گسترده و درحال و پیشرفته کشور دو درهر جدی مسئله یک

 (Stockdale, 2009: 479-492; Meeus et al, 1990: .289-352). انداز شده استها و تغییرات هویت چشمزیستگاه
ای و بین مناظر سنتی روستاهای جهانی را باید مورد توجه و حفاظت قرار داد و زمینه افزایش توجه آن در بین میان رشتهبنابراین 

      .(Selman, 2012)و تنوع فرهنگی و سنتی را فراهم کرد  زیست جذببخشی قرار داد تا بتواند زمینه حفاظت از منابع محیط
   به وجود  است که همراه با تاریخ یک قوم و یا طایفه در ادوار مختلف ییعناصر فضایی روستا یکی از، روستا محیطاز آنجا که 

یان نیز مانند تمام شهروندان جامعه امروزی نیازمند حضور در یروستاو از طرف دیگر، شود. گیرد و دگرگون میآید، شکل میمی
روستاها که گاهی خانه  باشند، این نیاز به صورت محدود و از راه تجمع در پاتوقاجتماعات میجمعی و ایجاد ارتباطات  هایعرصه

و تغییر عادات نسل جوان و حتی میانسال نیاز به  شد. ولی امروزه با توجه به سالیقبوده است فراهم می (ساکنان) گانزریکی از ب
، فرهنگی و آداب و رسوم روستا استاندارد و همساز به رفتارهای اجتماعی ها به مبلمانایجاد فضاهای روستایی و تجهیز این محیط

و  روستا ی،یکی از عناصر سازمان فضایلذا  .(Malek Hosseini, 2010:152) نموده است یجهت استفاده را امری ضرو
را رقم زده است و نیازهای  یانیمدنی روستا حیات جمعی و اجتماعی و تجمیعمکانی برای  به طوری که باشدمحیط اطراف آن می

ها به دنبال شادابی آنتوانسته است نقش مهمی در اوقات فراغت مردم و اقتصادی، اجتماعی و محیطی را به وجود آورده است و 
های خدماتی مانند امکانات مطلوب و فراغتی زمینه داشته باشد، و با ارایه خدمات مطلوب و در خور، بستر مناسبی برای فعالیت

اندار روستایی( با ابعاد مختلف کالبدی، عملکردی چشم) از آنجا که منظر روستا. کندپیشرفت و توسعه فضاهای عمومی را فراهم می
گی چو معنایی خود از اهمیت و جایگاه خاصی در سازمان بصری محیط روستایی و کیفیت فضاهای روستا برخودار است و در یکپار

سازند، تاثیر گذار است. لذا این های روستا را میهایی که محیط و فضایها و مکانان، خیابانبصری، ساختاری مجموعه ساختم
ساختارها سبب شده است که روستا همچون موجود زنده، دارای نشاط و پویای باشد که برای مردم تجلی جذابیت و امنیت کارآمدی 

برای زیست و سرزندگی فراهم کند، به طوری که اهمیت سرزندگی در و زمینه را . (Cheraghi et al, 2013: 51) را داشته باشد
سازد احساس تعلق، نشاط را برای مردم فراهم میشود، زیرا سرزندگی دریک روستا به دنبال خود پویایی وروستا امری مهم تلقی می

تحلیل نقش فضاهای پژوهش هدف از این  .(Saeedi Mofrad, 2015: 2) باشدبا کیفیت میک زندگی سالم و که الزمه ی
باشد. لذا نوآوری این تحقیق نسبت به دیگر تحقیقات یان در محدوده مورد مطالعه مییعمومی در راستایی ارتقای سرزندگی روستا

ها را ، عوامل موثر بر منظر و مبلمان روستایی را بررسی کرده و اثرات آندر این است که ضمن بررسی مبلمان و مناظر روستاییان
 :باشدمی هاگویی به این سوالدر ارتقای سرزندگی روستاییان مورد سنجش قرار داده است. و به دنبال پاسخ

 باشند؟ییان چه عواملی میروستا های تاثیر گذار در افزایش کیفیت سرزندگیمهمترین معیارها و شاخص -
 ارد؟دمعناداری وجود  مطالعه رابطه های مناظر عمومی و افزایش کیفیت سرزندگی در محدوده موردبین شاخص -
 حوزة محققان از های مختلف مطرح شده است که در رابطه برخیهای فضاهای عمومی و اهمیت آن از دیدگاهتوجه به بحث  

 و آگاهی در عمومی فضاهای دیگر و هاپارک روها،پیاده خوب، هایخیابان که دارند اعتقاد اچ جیکوبز ویلیام جین چون شهرشناسی
 بر فضا چگونه اینکه خصوص در مفسران از لذا بسیاری .(Carmona, 2003) کنندمی ایفا بسزایی نقش جوامع در مدنیت رشد

 سه بخش در کلی، بندیتقسیم یک در فضا، مفهوم از برآمده مباحث این. اندکرده بحث گذرد،اثر می ایشان رفتار و احساسات مردم،
 این ( 2003) فضا؛ لذا کارمونا معنای .3 دهد؛می رخ فضا در که هاییفعالیت .2 فضا؛ فیزیکی خصوصیات. 1است:  بندیدسته قابل



 621عینالی و همکاران                                                                                  -...    یسرزندگ تیفیک یدر ارتقا یعموم ینقش فضاها لیتحل

 بستر را بخش سه این (1374) رالف. کندمی معرفی 3ادراکی و 2عملکردی و اجتماعی ،1ریخت شناختی ابعاد عناوین با را بخش سه

 وجود از طریق مکان و مردم بین ارتباط رالف، ادعای طبق. مؤثرند "مکان هویت" ساخت در که داندمعنا می و فعالیت ،4فیزیکی
ساخت  ،6فضا ساخت بخش سه شامل را گیری محیطشکل اجزا (1999) راپاپورت. دهدمی رخ "5مکان حس" عنوان با مفهومی
 کیفیت چگونه که داد نشان (2003)، 9گل یوهانهمچنین . ) ,2014Majedi et al :45( داندمی 8معنا ساخت و 7تعامالت

 عمومی فضاهای در فعالیت ،"گل" نظرات طبق. است اثرگذار هاآن از مردم استفادة و نحوة میزان بر عمومی فضاهای محیطی
 تنها باشد، برخوردار پایینی از کیفیات فضا که زمانی. اجتماعی و ، اختیاریضروری هایفعالیت: است شناسایی قابل بخش ذیل سه
 از گستردهای طیف ضروری، هایفعالیت رخداد ضمن فضا، ارتقای کیفیت با. دهندمی رخ هاآن در که است ضروری هایفعالیت
 .(Gale, 2003) کنندمی پیدا تمایل هاآن انجام به مردم و یابندمی وقوع امکان نیز اجتماعیو  اختیاری هایفعالیت

 
 (Source: Majedi et al, 2014: 45). ارتباط انسان و فضا 1شکل

المللی و پیامدهای توسعه ای و بینمنطقـه مقیـاس محلی،سعة اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دریند توآنقش روستاها در فر امروزه  
محققان توسـعة  اندیشة بسیاری از تایی شـده است. به همین دلیل، درنیافتگی مناطق روستایی موجب توجه به توسـعة روسـ

 Taghvai, 2013) شـودسـطح ملـی قلمـداد مـی نیز مؤخرة آن در اقتصـادی، اجتماعی و فرهنگی و روسـتایی مقدمـة توسعة

نیازهای مردم محلی به دنبال دارد. لذا اهای عمومی است که اهمیت مهمی در یکی از نقش روستاها استفاده از فض .123:)
گویند و سطح مطلوبی از کیفیت را برای ساکنین وحـی انسان به نحو مطلوب پاسخفضاهای عمومی باید بتوانند به نیازهـای ر

 ؛محافظتبندی کرد. توان تقسیممیفراهم آورنـد. نیازهای کیفـی فضـاهای عمـومی در سـه مقولـه محــافظ، آســایش و لــذت 
زدن، مکـث، نشستن، دیدن، گفت و شنود،  شامل قدم ؛شامل رفت و آمد، ایمنی، حرایم و شـرایط نامساعد جوی است. آسایش

کـه توسـط حـواس پنجگانـه  (آب، باد، آفتاب، نسیم، گیاهـان) نیز مشتمل بر کیفیات بصری، طبیعت ،لذت .بازی و فعالیت اسـت
فضای های اند، یکـی از اهداف اولیه طرحنیز بیان نموده 10مارکوس و گل .),Kouakbi et al 2012:102( شودانسان درک می

کننـدگان از فضــا عمومی و سبز ایجـاد فضای مناسب برای نشستن و تعامل افراد بوده است، بنـابراین شـمردن تعـداد اسـتفاده
 ،از سـوی دیگـر. توانــد بــه عنــوان روش مناســبی بــرای تحقیــق چگونگی استفاده از فضاها مورد استفاده قـرار گیـردمــی

ها و طراحان ایداد کـه نظراتـی کـه مـردم نسـبت بـه فضـاهای عمومی دارند نسبت به نظرات حرفه نشـانها آن تحقیقـات
یک آزمون تجربی توسـط نظرسـنجی ترجیحــات دو گــروه 2009در سال  11ویـتاز جمله در تحقیقی توسط تـی .متفاوت است

                                                
1. Morphological Dimension 
2. Social and Functional Dimension 
3. Perceptual Dimension 
4. Physical Settings 
5. Sense of Place 
6. Organization of Space 
7. Organization of Communication 
8. Organization of Meaning 

9. Johan Gehl 
10. Marcus and flowers 
11. Thi Viet 
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 "تصویر های بصری مبتنی برترجیحــات منظــر، از طریــق شاخص بینــیقابلیــت پــیش"دهنــدگان و بــا هــدف پاســخ
های منظر و عموم مردم اسـت و ترجیحـات متخصصـان، ایانجام شد. نتایج نشان دهنده اختالف اداراک بصری بین حرفه

توان اظهار کرد در باال میلذا با توجه نکات اشاره شد  (Tveit, 2009). نیس های عامه جامعـهها و خواستهمنعکس کننده اولویت
شوند. به عنوان مثال امن محسوب میروستایی  هایهــای مهــم و اساســی محیطآسـایش بصــری و محیطــی از مولفــهکه 

سازی سیما و منظر روستا با حفظ هویت یکی از راهکارهای مطلوب در مناسب ،کاربرد مناسب رنگ در طراحی مبلمان روستایی
ترین ها در بهترین و دقیقرنگ ،سالگی 35تا 16 بین افرادطوری که  ا است و تاثیر بسزایی در ادارک محیط دارد بهکالبدی روست

 55 ها دارند و برای سنین باالیسالخوردگان مهارت کمتری در تفکیک و تشخیص رنگ خردساالن و. دشووضع خود درک می

ها و معیارهای منظر روستایی را به نمایش (، شاخص2بنابراین در شکل ) .دگذارها روبه وخامت میرنگ ، سرعت تفکیکسالگی
 نامه در میدان مورد مطالعه بهره گرفته شده است.برای پرسشها گذرد. به طوری که که از این شاخصمی

 
 های منظر روستاییشاخص و مولفه .2 شکل

وامل ع ا و کلیـههه به خصوصیتهای روستایی، با توجسکونتگاه جملـههـا از ها و جامعه انسانی آنبیشتر سکونتگاهاز طرفی   
امـل بـا هـم تع در ــهکــومی هــای بجغرافیــایی، باورهــای مــردم و ارزش درونی و برونی خود نظیـر مکـان طبیعـی، فضـای

 .(Taghvai, 2013: 20) دارند ـود رافرد و منظر خـاص خ های منحصر بهمشترک، جلوه هـایکنـار بعضـی ویژگـیهسـتند، در
ای عمومی های، مکانهتگاهگیری منظر روستایی دخالت داند. سکوندر مجموع کلیه عوامل و ساختارهای طبیعی و انسان در شکل

ر واحد، مناظ مجموعه عنوان یک ر هم بهها و مراتع در کنا، باغو میادین، شبکه معابر به عنوان شریان ارتباطی، مناظر طبیعی، مزارع
یات در روستا حو تداوم  زیستی اند. تمامی این عناصر مانند اجزاء یک سیستم به پیوسته سبب پویایی چرخهروستایی را شکل داده

 کنیم:می گیری مناظر روستایی دخالت دارند اشاره شوند. که در زیر به سه عامل اصلی در شکلمی

 طبیعی  و عوامل محیطی -

محصول تعامـل  روســتا ه دارد. معمــوالً هــرنقــش تعیــین کننــدمحیطی و طبیعی هـای روسـتایی، ویژگـیمنظـر در  
طبیعی پیرامون و درونی  آمیـز سـاکنان آن بـه محـیط طبیعی و بازتاب نگاه احتـرام هـای، تکیـه بـر ارزشمحـیط -انسـان 

شود و نیز زمانی پایداری معرفی می "معمـاری ارگانیـک"مطالعات معماری و روستا با عنـوان  اسـت. برآینـد ایـن وضـعیت در
نیازهای توسعه فراهم شده باشد. این نکتـه نشـان  های انسانی، توان محیطـی وشرایط مناسب تعامل فعالیت شـود کـهمحقق مـی

به طوری که طبق  .(Taghvai, 2013: 23) شهر نیز هست ـااهمیت بیشتر محیط طبیعی و منظر روسـتا در مقایسـه ب دهنـده
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شان به طبیعت، آب وابستگی سـازدها را از منـاطق شـهری متمـایز مـیروستاها که آن مهـمتـرین ویژگـی پـور:سرتیپی نظر اظهار
 .(Sirtypipour, 2009: 5) گیردعوامل شکل گرفته و می ای کهو خاک است؛ به گونه

 عوامل اقتصادی  -

وم و بهای ارزش ویـژه ـهمحیط طبیعی توام با اقتصاد و معیشت روسـتا و ب رویکردهای تخصصی برای شناخت و مطالعه نقـش  
روپــا صــورت ادهم و در ـرن نــوزقـ های توسعه روستایی، توسـط جغرافـیدانـاناندازچشم ها در سـاختار کلـی ومنظر منتج از آن

 در قالـب یی بیشـترسعه روستاگیری و توبه نحوه شکل های مربوطها و جنبهمطالعات روستا و شناخت ویژگی ر ابتــداگرفــت. د

و  ـتاکه روس ـتقوامی اساهای نژادی و و براساس ویژگی "ساختاری مواجهــه"ســه دیــدگاه مطــرح شــده اســت: نخســت
شکل  و دامداری زراعت اسبا منظر روستایی است که معمـوالً براسـ "عملکردی مواجهـه"انـد. دوم منظـر آن را شـکل داده

مواجهـه "جنبـه، ت. سومیناس یندهآفر هــای ســالم تولیــد محصــول وموضــوع بــر چــرخش گرفته است و در آن مهمتـرین
 وجـودهای مورهدی غالب دنون و نیز شرایط عملکرتاک گیری منظر روستا در گذشـتههای شکلاست که ویژگی "باسـتان شناسـی

 .کندرا منعکس می

 عوامل فرهنگی و اجتماعی -
معنوی  نگرانه و ای کلگذراندند و رابطهتا قبل از انقالب فکری و فرهنگی رنسانس، مردم زندگیشان را در اجتماعات کوچک می  

بدین ترتیب . کـردهـا کفایـت مـیاشیا نبود بلکه درک معنای وجودی آنبینی و مهار با طبیعت داشتند. هدف آنان هیچگاه پیش
در قالب فرهنگ وی و مبتنی بر  گانه بین طبیعت، انسان و محیط زیـست او گیری کرد که ارتباط سهتوان اینگونه نتیجهمی

تعریفی شاعرانه، عناصـر اصـلی براساس  .(Rastande, 2009: 88) شناخت و درک معنای وجودی عناصر پیرامونی بوده است
گیرند طول زمان شکل میلی در تعادلی پویا درنگاهی کهمة این عناصر در .منظـر همانـا درخـت، رود، ابـر، کـوه و انـسان هـستند

ایجاد یندِ زمانی به نوبه خود سبب آرسد که این فرنظر می گردند. بهتبع آن منظر فرهنگی می و خود سبب تغییر در منظر و به
گیری توان نام منظر فرهنگی را بر آن نهاد. بنابراین در فرایند شکلدلیل حضور انسان در آن می به گردد کـهشکلی از منظر می

نظریه، نقش ارتباطی بین این  .(Eckbo, 1969: 3) عنوان شاخصی تأثیرگذار مدنظر است به "زمان بعـد" منظر فرهنگـی،
شدنی است، ضمن آنکه در این توصیف، تناسب و در  پذیر و مطالعهیندی زمانی تعریفآفر او درطبیعت و انسان و محیط زیست 

نوبـه خـود تأکیـدی اسـت مجـدد بـر مفهـوم  منظـر فرهنگـی قلمـداد شـده اسـت کـه ایـن بـه هـایعین حال تنوع، از ویژگـی
سازد که افراد معمولی خاطرنشان می 2به نقل از هویسل و دیگران (2000) 1(. در همین رابطه هانزیکر3)شکل نفـضا در گـذر زمـا

وسیله  ها با مناظر فرهنگی پیوستگی دارند و بهدهند؛ و این بدان خاطر است که آنرغبت نشان میو به منظر فرهنگیِ سنتی تمایل 
شک منظر فرهنگی در طول زمـان بی .(Soliva et al, 2008, 56-71) کنندسنتی احراز هویت می همین منـاظر فرهنگـی

 ;Hoisl, 1987)یندهای طبیعی و تأثیرات محیطی استآهای انسانی، فرحاصل برهمکنش فعالیت گیـرد وشـکل مـی

Hunziker, 2000). 

 ها و فضاهای روستاییگیری منظر فرهنگی در محیطیند شکلآ. فر3 شکل

                                                
1. Hancer 
2. Houysl and others 
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معیارهای  بتنـی بـرسـتایی مهـای روبین انسان و طبیعـت در سـکونتگاهدهند که ارتباط و تعامل توصیفات یاد شده نشان می  
اشکال و ابعاد  ـات درها دارد. مجموعه این ارتباطگیری و تقویت و تثبیت آنمشخصی است که فرهنگ نقش بسزایی در شکل

برداری از غییر و بهرهت رف،حوه تصبرداری از محیط پیرامون و نمختلف که نشانگر شکل زندگی، نحوه تأمین معیشت، الگوی بهره
توان این گونه بیان یمبنابراین  .(Rastande, 2009: 88) زمین برمبنای الگوهای فرهنگی خاص است، منظر فرهنگی نام دارد

نار وسعتی کمعی در ج کالن کرد که روستا دارای مفهوم چند بعدی است. روستا تنها چند واحد مسکونی و تعدادی فضاهای خرد و
ت که دریافت رافشان اسیعی اطمحیط طبها دریک محیط با یکدیگر و باغات نیست بلکه نوع تعامل و رفتارهای انساناز کشتزارها و

)فضاهای  مناظر روستایی لذا کارکردهای .(Laghai et al, 2014:10) زندمفهوم و واقعیت یک آبادی به نام روستا را رقم می
ه فرهنگ، عقاید نعکس کنندوند و مشهای مشارکتی در نظر گرفته اندازنیز دارند که به عنوان چشم عمومی( از یکسو، این قابلیت را

ا که پیوند مراسمی ر رکردی وهای کاتوان بستری مشترکی ایجاد کند که مردم فعالیتهای جامعه باشد و از سوی دیگر میو ارزش
  .(Rafiyan & Sifahi, 2005: 3) دهنددهنده اعضای جامعه است در آن انجام می

وجه به موقعیت م کنند. تا فراهرفضاهای عمومی باید زمینه امکان ارتباطات اجتماعی در جهت رفع نیازها و تعالی کیفیت روابط   
 زتلف اهای مخروههای گهای سنتی و جنسی متفاوت هست و حال آنکه نیازها و خواستهفضای عمومی در گرو حضور تمامی گروه

نوان بخش مومی به ععز فضاهای اها متفاوت باشد در میان شناخت و انتظارت مردم های آنتواند بسته به ویژگیگاه می ،یک فضا
ضاهای ف در خصوص ردم،م توصیف و ذهنی تصویر به رجوع با اساس این شود. برمهمی از کیفیت زندگی مردم در نظر گرفته می

 مردم ادراکی و رفتاری گوهایال و فرهنگی و اجتماعی طبیعی، محیط با هاآن نیازهای و عمومی فضای دارند انتظار مردم عمومی،
 هایتدیمحدو و ظرفیت ان ومک هر متمایز و جایگاه طبیعی با ســازگاری در خوب فضاهای عمومی مــردم، نظر باشد. از سازگار

 ادایج ضمن که سازدیم فراهم جذاب و متجانس محیطی اقلیمی، آســایش تأمین طریق را از مطلوب فراغت گذران اوقات آن،

اهمیت  وسرزندگی  ا توجه بهلذ. شــودسبب می هم را... و آب و هوا تجربه طراوت، و سرزندگی جویی،صرفه اکولوژیکی و تعادل
انایی یک پدیده و تو رفیتمقدار ظ"توان سرزندگی را در مفهوم ساده میبنابراین  آن در نیازهای روزمره روستاییان باید توجه شود،

اری عرصه همگانی و سازگردها سرزندگی در سطح خُرد به مفهوم تنوع فعالیت .(Liu, 2007: 563) تعریف کرد "برای بقا و رشد
 "یان گهل"تیندی فعالیبطبقه های رفتاری نزدیک است. چنانچه ازآن با فضاهای شهری و روستایی، در چارچوب نظامی از قرارگاه

ای از زمان ستردهگه نسبتاً در دامن های اختیاری و اجتماعیهایی را سرزنده بنامیم که در آن فعالیتتوانیم محیطه کنیم میاستفاد
تنوع و  ل، تعداد،افراد در مح های سرزنده شامل میزان تراکم مناسبهای شناسایی محیطدر این حالت برخی از شاخص د.جریان دار

گ در نرتنوع فرم و  و جنسی، کنندگان از لحاظ سنیهای موسمی، تنوع استفادهموجود، وجود فعالیت های رفتاریماهیت قرارگاه
های کیفیتی ازامجموعه که باهای تعریف کردزندگی را مشخصتوان سرسطح کالن میشهری و روستایی است. در واقع، درمنظر 

 .(Cheraghi et al, 2013: 51) سعادتمندانه را بوجود آوردهای سازمانی امکان زندگی سیستم کالبدی، غیرکالبدی و

دانـد، ایـن هفـت محـور اصـلی عبارتنـد از یـک سـکونتگاه مـی "کیفیـت"سـرزندگی را یکـی از هفـت محـور اصـلی  1لیـنچ   
کند: سـرزندگی، یعنی و آن را اینگونه تعریف می (زندگی، معنـی، تناسـب، دسترسـی، نظـارت و اختیـار، کارایی و عدالت سـر)

های حامی عملکردهای حیاتی، نیازهـای بیولـوژیکی و توانایی (شـهری و روستایی)اینکه تا چه انـدازه شـکل یـک سـکونتگاه 
است. به این ترتیب محـور  سازد. ایـن یـک معیـار انسـانانسانی است و از همه مهمتر چگونه بقـای همـه موجودات را ممکن می

دانـد و محیطی را سکونتگاه خـوب لینچ، سالمتی محیط زیسـت را پایـه و اساس و عامل اصلی ایجاد سرزندگی در محـیط مـی
های موجـود در کنـد کـه سـالمت و بهزیستی افراد و بقای موجودات زنـده را تـأمین کنـد. او در این زمینه، آلودگیتلقـی مـی
 ,Lynch)بر سرزندگی فضا تأثیر خواهد گذاشتکه  دهـدرا مورد توجه قـرار مـی (شهری و روستایی)ـای انسـانی هسـکونتگاه

به  باید "سرزندگی"رییس کمیسیون معماری و محیط مصنوع انگلستان معتقد است برای ارجاع به  2جان روس .2002:621(
سرزندگی را کیفیت لذا . به معنای کیفیت زندگی استفاده نمود "Quality life" یاز واژهو  "livability"یجای استفاده از واژه

مفهوم سرزندگی را به  3چارلز الندری. همچنین کند، تعریف میشودگونه که توسط مردم در فضا ادراک و تجربه می زندگی بدان

                                                
1. Lynch 
2. John Roos 
3. Charles Landry 
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و با چهار رویکرد عمده و به شکل موضوعی به مجزا تعریف کرده  پذیری رااو سرزندگی و زیست: ای متفاوت بررسی نمودهگونه
 پذیری فرهنگی و سرزندگی و زیستزندگی و زیست ، سرزندگی اجتماعی سر ،اقتصادی زندگی که شامل سر. مسئله پرداخته است

بنابراین فضایی سرزنده است که در دامنه وسیعی از روز، انواع افراد به  .(RaberAtaran, 2014: 6) باشدپذیری محیطی می
ای باشد که اختیار خود و نه از روی اجبار به آنجا آمده و لحظاتی را در فضا سپری نمایند؛ به عبارت دیگر یعنی فضا باید به گونه

ها و رویداهایی آن بازتاب شمار و به خصوص نوع فعالیت انگیزی، ماللمردم بیایند و بمانند، سرزندگی و پویایی فضا و در مقابل
تواند ابزاری جهت ایجاد سرزندگی محسوب لذا همواره محیط می .(Forutn et al, 2013: 66) پذیردفضا صورت میاست که در

ای که کنند. انگیزهمیهای در فرد ایجاد انگیزه تواند سرزندگی را تسهیل بخشند. برخی از محیطشود. در واقع عوامل محیطی می
سبب حضور دو چندان افراد در فضا خواهد شد. برای دستیبابی به هدف ایجاد سرزندگی در محیط، طراحان باید فضایی محرک را 

ریزی نمایند. از سوی دیگر برای ایجاد چنین جهت حضور پرشور و نشاط فراهم نمایند و در خصوص نیازهای عملکردی آن برنامه
( بررسی 1) ها بر رفتار انسان شناخته شود. به طوری جدولهای کالبدی محیط و تاثیر آنبتدا باید عوامل و مولفههایی امحیط

 دهد.عوامل موثر بر سرزندگی از دیدگاه نظریه پرداران را نشان می

 . عوامل موثر بر سرزندگی از دیدگاه نظریه پردازان1 جدول

 عوامل موثر بر سرزندگی نظریه پرداز

Charles Landry, 
2000 

 از دیدگاه این دانشمند سرزندگی و زیست پذیری دو مقوله مجزا دارد که شامل: 
 طیسرزندگی محی .4سرزندگی فرهنگی،  .3سرزندگی اجتماعی،  .2سرزندگی اقتصادی، .1:انواع سرزندگی -

رتباط و تشریک ا خالقیت، ،زهویت و تمای دسترسی، ایمنی و امنیت،تراکم مفید افراد، تنوع : پذیری و سرزندگینه معیار موثر برای زیست -
 مساعی، ظرفیت سازمانی و رقابت

Martin and Bershau, 
2005 

 از نظر این دانشمند کنترل سالمت سه پایه اساسی دارید که عباتنداز:
 خرده فروشی ،مسکونی، هنرها، فرهنگ، سرگرمی ،خدمات ،ها: داد و ستدجاذبه -

 یاتومبیل شخص -اصنیازهای خ ها، حمل و نقل عمومی، پیاده روی و دوچرخه سواری، ضوابط برای افراد باتحویل و تحول دسترسی: -

 آسایش: فضاهای خصوصی و خصوصی سازی، منظرخیابان، احساس امنیت در قلمور عمومی، هویت و امنیت -

 حمل و نقل عمومی .4 ،خرید و گردشگری .3 ،فضاهای عمومی خوب .2 تنوع، .1 :کیفیت آفریننده سرزندگی
 دشگریفراغت و گر .4تغییر اجتماعی،  .3 تحرک، .2 کاهش شهرنشینی، .1 رویکردهای موثر در تنوع و سرزندگی:

Yen Bentley 
2011 

 های طراحی و مبلمانکیفیت
کارایی از نظر مصرف   .8 ،سازییبلیت شخصقا .7، غنا .6، سازگاری بصری .5، انعطاف پذیری .4، خوانایی .3، تنوع .2نفوذ پذیری، . 1 -

 (هاات وحش )نگهداری از اکوسیستمو پشتیبانی از طبعیت و حیحمایت  .10،.(به حداقل رساندن آلودگی  هوا و..) پاکیزگی .9، انرژی

Jane Jacobs  
2007 

 تنوع کاربری() های اصلیضرورت اختالط کاربری -
 تنوع کالبدی(های کوتاه )ضرورت بلوک -
 تنوع کالبدی() ضرورت ساختما با سن و شرایط مختلف -
 ها(فشرده و کافی مردم )تنوع فعالیت تراکم -

Kevin Lynch 
2005 

 ینده کل جامعه بیولوژیکیآثبات کنونی و  .5، تامین سالمتی و تنوع ژنتیکی موجودات .4 ،سازگاری .3، ایمنی .2 ،بقاء. 1 -
 بیولوژیکی و اکولوژیکیعمدتا معیارهای  -
 بررسی سرزندگی در مقیاس کالن -

Pamir 
2007 

 موقعیت مکان -

 اندازه مکان -

 ریزی مکانبرنامه -

 طرح مکان -

 

طلبد که آن فضا بتواند بهترین زمینه کند و هر نیاز خاص، فضای خاص را میبنابراین نیازهای انسان پاسخ خود را در فضا پیدا می  
   را برای ارضای نیاز انسان فراهم کند، شکل پاسخ گرفتن از فضا و میزان رضایت شخص از محیط در رفتاری که از خود بروز 

رد و کند. دستیابی و استفاده از محیطی مطلوب و با کیفیت توقعی است که هر فرد از فضای اطراف خود دادهد تجلی پیدا میمی
 گیرد، مطلوبیت فضا است که چه حد توقعات او را برآورده کرده استآنچه که در برداشت از یک محیط توسط بیننده صورت می

(Hamidi & Ismail Zadegan, 2015: 92) های اقتصاد، تمدن و بنابراین تداوم استقرار افراد در روستاها به منزله سرچشمه
توان های زیباشناختی ناب آن میبا نگهداری از منظر بومی روستاها و کفیت (Saleh, 2002: 35) فرهنگ یک جامعه است
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های تمدن و فرهنگ روستایی را نیز های صنعتی و نوین اقتصادی، پایهعالوه بر منطبق شدن تحوالت سریع فناوری، نظام
دیــدگاه برخــی محققــان از لذا  (Saleh, 2001: 967). استحکام بخشد و زمینه را برای افزایش کیفیت سرزندگی فراهم کرد

هـای زندگی و درآمد و دسترسی به اعتبارات بـودن هزینـه بودن فقر و داشـتن شـغل، مناسـب ینیعوامــل اقتصــادی ماننــد پا
  .(Agarwal et al, 2009) مناسب نشاندهنده ســرزندگی روســتا اســت

ـن کننـد. در ایگی روستا قلمداد میعنـوان نشـانگرهای سـرزند را به اجتماعی مانند انسجام و اعتمادهای ای دیگر هم ویژگیعده  
هایی چون اه با مضامین و مؤلفهاست و آنگ میـان، توسـعة کالبـدی در روستاها عمدتاً با ساختار کالبدی مناطق روسـتایی مـرتبط

ومی که فاه عمگردشگری و ر ـات و تجهیـزات زیربنـایی، مسکن، کار، تفریح،نقـل، تأسیس و کاربری اراضـی، ارتباطات و حمـل
طریـق برنامـة  ـت کـه ازیـن اساشـود. در توسعة کالبدی تالش بـر روستاییان به تنهایی قادر به تأمین آن نیسـتند مـرتبط مـی

هـای سـرزندگی شاخص کالبـدی محققـانـدبعاز  لذا .(Cheraghi et al, 2013: 53) اجتماعی هدایت شود یندهایآکالبدی فر
مناسب،  مکانات زندگیا، دسترسی مطلوب برای تمامی ساکنین محالت روستا، مسکن مطلوب، هـای مناسـبرا وجـود زیرسـاخت

که دهد میتاها را نشان های سرزندگی روس( معیارها و شاخص3) شکل لذا .(Besser et al, 2009) دانندو فضاهای آموزشی می
 نامه یعنی متغیرهای وابسته بهره گرفته شده است.از این شکل هم برای پرسش

 
 های سرزندگی روستاییها و مولفه. شاخص4 شکل

  پژوهشروش 
صورت  روستاهای در منظر باشد که با توجه تغییراتی کهمحدوده مورد نمونه در این پژوهش، روستاهای شهرستان الشتر می  

مشخص شد؛ که از  GISحیط روستا به عنوان نمونه انتخاب و در م 8گرفته است روستاهای نمونه انتخاب شدند. که در مجموع 
یطی یست مح، زجمعیت توان به نوسازی مسکن روستاها، تغییر الگوهای سبک زندگی، پذیرشدالیل انتخاب این روستاها می

های ظری و دادهمطالعات ن) نادیها به دو شیوه اسمناسب و دسترسی به خدمات بیشتر در فضاهای عمومی را نام برد. گرداوری داده
سیار کم بج طیف از پن) کرتهای بسته در قالب طیف لینامه به صورت سوالفضای و توصیفی روستاها( و میدانی با تکینک پرسش

 انجام شد.تا بسیار زیاد( 
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به  763/0و  784/0 رونباخکنامه معیارهای منظر روستایی و سرزندگی روستایی هر کدام به ترتیب با ضریب آلفای روایی پرسش
وثر د عوامل مل دهندست آمد، پس از تحلیل شکاف موجود در منطقه، عوامل موثر شناسایی شد. ابتدا سهم هر شاخص تشکی

های مونوب، از آزضع مطلو از روش آماری میانگین تعیین شد و در ادامه برای سنجش سطح وفضاهایی عمومی از دیدگاه مردم 
 بهره گرفته شده است.  )رگرسیون، فریدمن و تحلیل عاملی( آمار

  در روستاهای مورد مطالعه سرزندگیمنظر روستایی و کیفت نظر برای بررسی  های موردشاخص. 2 جدول

 متغیرها معیارها متغیرها

قل
ست

ی م
ها

یر
متغ

   
   

ی(
تای

وس
ر ر

نظ
)م

 

مکت، بوس، نیایستگاه اتو) روستاییتجهیزات  ،کیفیت رنگ (،هاپنجره ، رنگ، فرم)مصالح هانمای ساختمان زیباشناختی
  خالقیت حیط،جذبیت م و گیاهیپوشش نورپردازی،، هاتزئینات جداره بافت و و ...(،زباله  سطل

 ادرا کی -معنایی 
ای هادماناها و یبن ،هاآداب و رسوم و آیین ،جمعی و فردی رویدادهای ،های فرهنگی و تاریخیارزش

 یابىحس جهت ،هویتمندی مکان ،هانمادها و نشانه ،تاریخی

رویدادهای  ،فرهنگی نهادهایوجود  ،تعامالت اجتماعی در مکان ،طبیعی بر فضا ظارت اجتماعی ون فعالیتی -عملکردی 
 های آموزشیخدمانی، وجود برنامه کاربریهای وجود ،فرهنگی و هنری

یر 
متغ

ته
بس

وا
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 
                       

ی
دگ

رزن
)س

) 

 اجتماعی
اییان روستعی جتماامشارکت  ایمنی و امنیت در محالت روستایی، ایجاد آسایش و آرامش در محیط روستا،

 رآمـد وایی کاروسـت روستایی، فضای روستایی مناسب برای تعامالت اجتماعی، مـدیریت هایدر طرح
 انیروستای و سبک زندگی اجتماعی مختلف هـایپاسخگویی فضا به نیازهـای گـروه، مشارکت محور

البـد تا در کاری روسـهـای زیبـایی شـناختی فرهنـگ و معمـاستفاده از ارزش های فرهنگی،حفظ کاربری یفرهنگ
 گیهای فرهنهای فرهنگی، اداب و سنن فرهنگی، وجود نهادیدسترسی به نوآوریسـنتی، 

 محیطی و کالبدی
 ت، سهولها و حفظ محیط زیستبهداشت محیط و سهولت دسترسی به مراکز درمانی، تنوع جاذبه

ها بریا و کارهیرساختزارتباطی، مبلمان و زیباشناختی کالبدی، توزیع متعادل هـا و حمل و نقل دسترسی
 جمعیت تراکم بر توزیـع کاربرهای در محالت روستا، تناسـب

راهم نعتی، فی و صتنوع بخشی اقتصادی روستایی، تنوع فعالیت معیشتی روستایی، وجود کارگاهی تولید اقتصادی

 روستایئان، فراهم کردن نیازهای مالی روستاییانکردن تسهیالت بانکی برای 

خانوار در  1265 ا بالغ برهداد آنیان در نظر گرفته شده است. به طوری که تعیجامعه نمونه این تحقیق در سطح  خانوارهای روستا  
انوارهای روستایی توزیع و خنامه به صورت تصادفی بین نمونه پرسش 258نظر گرفته شده است که با استفاده از فرمول کوکران 

 پخش گردیده است. واحد تحلیل در مطالعه نیز سرپرست های خانواره بوده است. 

 روستاهای نمونه مورد مطالعه در تحقیق .3جدول

 نامهپرسش خانوار جمعیت روستاها
 63 310 10220 تملیه

 33 160 606 عدل آباد

 21 101 392 آباد مومن

 41 200 808 باال امیر

 11 55 222 حنام سراب

 11 53 198 زرد گل

 54 266 166 زنگیوند آباد شیخ

 24 120 485 دهرم

 257 1265 4097 جمع

 مورد مطالعه حدودهم
 هوایو  بآ دارای غرافیایج منطقه دلیل واقع شده است این شهرستان به لرستان استان در شمال سلسله مرکز شهرستان الشتر  

 است لذا گرفته قرار دریا طحس از متر1700 در ارتفاع نفر و از نظر جغرافیای طبیعی 3630 است به طوری که دارای جمعیت معتدل
 .است گرفته بر در را آن بیشتر قسمت زاگرس هایکوه رشته که و ناهموار کوهستانی عمدتاً سرزمینی
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 :Iran Mapping Center, 2017) (Source  محدوده مورد مطالعه موقعیت جغرافیایی. 5 شکل

 ها و بحثیافته
نفر فراوانی و  139سال، با  21-30، افراد کمترگویانهای سن پاسخنامه نشان داد که از لحاظ ویژگیهای توصیفی پرسشیافته  
با تعداد  باالتر، و دیپلم درصد پاسخ بیشتر تعداد را به خود اختصاص داده است. همچنین از لحاظ تحصیالت، گزینه فوق 9/53

 درصد، از لحاظ شغل، گزینه 8/48 نفر پاسخگو، با میزان 126درصد بیشترین پاسخ، و از لحاظ گزینه تاهل،  5/34نفر و  90فراوانی 
ا بنفر و  127خصی با فراوانیشدرصد، از لحاظ بررسی وضعیت مسکن، گزینه مسکن  5/41نفر و با میزان  107خانه دار با فراوانی 

ها را به بیشترین پاسخ 64/0با میزان  نفر و 165نفر، با فراوانی  4تا  2درصد و از لحاظ تعداد خانوار، گزینه بیشتر از  69/0میزان 
 اند. خود اختصاص داده

 گویان مردم محلی. اطالعاتی توصیفی پاسخ4 جدول

 مردم محلی

 درصد تعداد پاسخ دهنده بیشترین پاسخگو مشخصات پاسخ دهنده
30تا  20کمتر از  سن  139 9/53  

9/34 90 فوق دیپلم و باالتر تحصیالت  

2/51 زن جنس  132 

8/48 مجرد تاهل  126 

5/41 107 خانه دار شغل  

69/0 178 شخصی مسکن  

نفر 4تا  3بیشتر  تعداد افراد خانوار  165 64 

یان از یروستا سرزندگی کیفیت ارتقای راستای در عمومی فضاهای موثر عوامل نقش در این مطالعه برای شناسایی و تحلیل  
 -معنایی زیباشناختی، دیدگاه مردم محلی به بررسی و تفحص پرداخته شد. به طوری که برای بررسی این موضوع از سه معیار )

متغیرهای هستند که در جدول ها و ( بهره گرفته شده است. لذا هر کدام از این معیار دارای مولفهفعالیتی - و عملکردی ادراکی
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رات را به دنبال داشته از انحراف اثها اشاره شده است. و در نهایت برای بررسی اینکه مشخص شود کدام متغیر بیشترین ( به آن5)
 در اجتماعی خدماتی، تعامالت هایکاربری معیار و تحلیل واریانس استفاده کرد و در نهایت مشخص شد که متغیرهای وجود

ها را به بین ( بیشترین واریانس205/1( و )240/1(، )258/1) آموزشی هر کدام با میزان واریانس هایبرنامه و وجود مکان
دهد که دیدگاه مردم محلی نسبت به موضوع مطرح اند. و این نشان میمتغیرهای مطرح شده در تحقیق به خود اختصاص داده

 باشد.در منظر روستایی دارای اهمیت می شده در این پژوهش با

  یانیعوامل موثر فضاهای عمومی در گسترش کیفیت سرزندگی روستا شناسایی. 5 جدول

کم متغیرها معیارها
 

کم
ی 

خیل
 

ط
س

تو
 م

اد
زی
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زی

ی 
خیل

 

ار
عی

ف م
را

ح
 ان

س
یان

وار
 

تی
اخ

شن
یبا

 ز

(هاپنجره ، رنگ، فرم)مصالح هانمای ساختمان  2 6 36 82 132 852/0  725/0  

935/0 69 95 74 18 2 کیفیت رنگ  873/0  

952/0 96 77 71 12 2 (... وزباله  )ایستگاه اتوبوس، نیمکت، سطل روستاییتجهیزات   906/0  

هاتزئینات جداره بافت و  3 25 79 75 76 0119/1  039/1  

977/0 127 84 26 17 4 نورپردازی  954/0  

جذبیت محیط و گیاهیپوشش  10 11 51 51 135 912/0  832/0  

962/0 90 100 56 8 4 خالقیت  926/0  

ی
نای

مع
- 

کی
درا

ا
 

961/0 88 104 43 20 3 ارزشهای فرهنگی و تاریخی  924/0  

932/0 118 73 53 11 3 جمعی و فردی رویدادهای  869/0  

839/0 138 70 35 13 2 هاآداب و رسوم و آیین  703/0  

972/0 154 70 23 10 1 های تاریخیبناها و یادمان  945/0  

991/0 88 100 50 15 5 هانمادها و نشانه  983/0  

080/1 87 83 68 16 4 هویتمندی مکان  167/1  

028/1 81 92 58 15 12 یابىحس جهت  057/1  
ی 

رد
لک

عم
- 

تی
الی

فع
 

104/1 62 80 80 32 4 طبیعی بر فضا ظارت اجتماعی ون  106/1  

114/1 51 69 92 32 14 مکانتعامالت اجتماعی در   240/1  

030/1 72 80 72 29 5 فرهنگی نهادهایوجود   060/1  

063/1 84 83 51 33 7 رویدادهای فرهنگی و هنری  130/1  

62/1 100 85 50 15 8 تنوع فرهنگی  132/1  

121/1 64 92 67 30 5 خدمانی هایکاربری وجود  258/1  

098/1 45 68 83 43 9 های آموزشیوجود برنامه  205/1  

، 03/4 یباشناختیزر میانگین دهد. به طوری که دها منظر روستایی در تحقیق را نشان می(، میانگین متغیرها و شاخص6) شکل  
اند. به طوری که ادهدبه خود اختصاص  99/3ادراکی  با میانگین -و در شاخص عملکردی 61/3دراکی با میانگین ا -شاخص معنایی

، متغیر خدماتی رسانی راکیاد - در شاخص عملکردی 30/4ها با میانگین ، متغیر نما کاری ساختمانشناختیزیبادر شاخص 
ترین میانگین را بیش 89/3یانگین مادراکی با میانگین متیغر بناهای تاریخی با  -، و در شاخص معنایی25/4های با میانگین کاربری

 اند.به خود اختصاص داده
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 ها و متغیرها مورد استفاده از دیدگاه مردم محلیمیانگین شاخص. 6 شکل

ل پاسخ حلییه و تده به تجزشمطرح  هایگویان و سوالهای توصیفی پاسخدر ادامه بررسی پژوهش بعد از تجزیه و تحلیل ویژگی  
ر در عامل موث یشترینبمعیارها پژوهش از آمارهای استنباطی بهره گرفته شد تا مشخص شود کدام مطرح شده در هایبه سوال

ای وت معناداری رتبهبرای بررسی تفا دهدنشان می (6طور که جدول ) همانبوده است.  یانیروستا سرزندگی کیفیت ارتقای
رای بررسی این دد. لذا بخص کرها مشمعیارهای به کار گرفته شده از دیدگاه مردم محلی بهره گرفته شده است تا میزان اهمیت آن

 -معنایی ختی، زیباشنا) یارهایمعاز دیدگاه مردم در وع از آزمون فریدمن استفاده شده است. به طوری که براساس این آزمون، موض
حلیل های حاصل از تای دادهین رتبهبررسی میانگ تفاوت معناداری وجود دارد. 01/0در سطح آلفا  (فعالیتی - و عملکردی ادراکی

قش عوامل ن بودن ودنبباال دهنده  نشانافزایش کیفیت سرزندگی در مناطق روستایی ارتقای  های موجود در جهتکمی ظرفیت
یج حاصله از یت به نتاین با عناباشد. بنابرامیاز حد متوسط  باالتربه میزان موثر معیارها فضاهایی عمومی در کیفیت سرزندگی 

از دیدگاه  ق روستاییی مناطفضاهایی عمومی در کیفیت سرزندگ توان دالیل باال بودن بودن نقش عوامل موثرآزمونه فریدمن می
 مردم محلی به شرح زیر بیان کرد:

، (هاهپنجر فرم گ،رن ،صالحم) هاساختمان در گروه متغیرهای زیباشناختی در روستاهای محدوده مورد مطالعه به دلیل نمای -
 و هیگیا، پوششنورپردازی ها،هجدار تزئینات و ، بافت...(و زباله سطل نیمکت، اتوبوس، ایستگاه) روستایی رنگ؛ تجهیزات کیفیت
 صاص داده است.باالتر از حد مطلوب را به خود اخت 52/2از دیدگاه مردم محلی با  میزان  محیط و خالقیت جذبیت

 ها،آیین و رسوم و آداب فردی، و جمعی تاریخی، رویدادهای و فرهنگی هایادراکی بدلیل ارزش -در گروه متغیرهای معنایی -
این معیار  هاییابى سبب شده است تا میانگین شاخصجهت حس مکان، هویتمندی ها،نشانه و نمادها تاریخی، هاییادمان و بناها

 دومین رتبه را در بین عامل سه گانه به خود اختصاص دهد. 79/1از دیدگاه مردم محلی در حدود 
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 نهادهایوجود  ،تعامالت اجتماعی در مکان ،طبیعی بر فضا ظارت اجتماعی ونفعالیتی به دلیل  - در گروه متغیرهای عملکردی -

های آموزشی مورد توجه قرار گرفت به طوری که خدمانی و وجود برنامه هایکاربری وجود ،رویدادهای فرهنگی و هنری ،فرهنگی
 دهد.ای را در بین معیارهای به کار گرفته شده نشان میبدست امده و کمترین میانگین رتبه 69/0از دیدگاه مردم محلی این مقدار 

 نمونه بر اساس آماره آزمون فریدمن معیارهایای معناداری تفاوت میانگین رتبه .6 جدول

 دیدگاه مردم محلی

ای فریدمنمیانگین رتبه میانگین عددی تعداد معیارها  

052/4 257 زیباشناختی  52/2  

کیادرا –معنایی   257 74/3  79/1  

فعالیتی -عملکردی   257 68/3  69/0  

867/104 کای دو  

 2 درجه آزادی

000/0 سطح معناداری  

ه ی تحقیق باد متغیرها، و به منظور کاهش تعدبودن تحقیق و بهتر مشخص کردن موضوع در ادامه تحقیق برای صحت درست  
بر  وامل موثرعمترین یک از معیارهای فضاهای عمومی در مناطق روستایی و تعیین مهعوامل کمتر و تعیین کننده سهم هر 

های مرور گسترده پژوهش متغیر مورد مطالعه، با توجه به بررسی و 20گسترش کیفیت سرزندگی از تحلیلی عاملی استفاده شد.
ام درونی عیین انسججهت ت های میدانی از قلمرو پژوهش استخراج شد، همچنین درنظری در حیطه پژوهش و نیز حضور با برداشت

داری آزمون بارتلت عنیبهره گرفته شد. م KMOها برای تحلیل عاملی از آزمون بارتلت و شاخص و تشخیص مناسب بودن داده
نظر برای انجام  متغیرهای مورد( حاکی از همبستگی و مناسب 7 جدول) KMOدرصد و مقدار مناسب  99در سطح اطمینان 
 تحلیل عاملی بود.

 . آزمون بارتلت در سطح معناداری 7 جدول

 سطح معنی  مقدار بارتلت KMOمقدار  هادیدگاه مجموع مورد تحلیل
در  یمجموع  عوامل موثر معیارهای فضاهای عموم 

 ارتقای کیفیت سرزندگی روستایی
 000/0 347/913 750/0 مردم محلی

اها وامل موثر فضاهای عموم در روستع یـک بـرای از باالتر ویژه مقدار دارای عامل 6موثر،  هایمولفه به توجه با پژوهش این در  
 و عوامل از یک هر واریانس صددر ها،آن از یک هر مقـدار ویژه بـا همراه شده استخراج عوامل تعداد( 8) جدول در. شد استخراج
 چـه هـر و باشدمی متغیرها واریانس کل از عامل هر سهم بیانگر ویژه مقدار. است عوامـل آمده واریـانس درصد تجمعی فراوانی
 سهم ینکمتر ششم عامـل و همسـ بیشـترین اول عامـل. است عامل آن بیشتر تأثیر و اهمیت دهنده نشان باشد، آن بزرگتر مقـدار

 سواریان کل از درصد 640/52 اند با میزانتوانسته از دیدگاه مردم محلی عامل 6مجموع  در و دارند را متغیرها کل تبیین در
 نمایند. تبیین را متغیرها

 . عوامل استخراج شده همراه با ارزش ویژه، درصد واریانس و درصد تجمعی واریانس8 جدول
 دیدگاه مردم 

 عامل ها ردیف
 مجموع مجذور بارهای استخراجی

 درصد واریانس تجمعی واریانسدرصد     مقدار ویژه
 301/11 301/11 260/2 عامل اول 1

 587/21 286/10 057/2 عامل دوم 2

 325/31 739/9 949/1 عامل سوم 3

 032/39 707/7 541/1 عامل چهارم 4

 370/46 338/7 468/1 عامل پنجم 5

 961/52 591/6 318/1 عامل ششم 6
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 هاچرخش عامل
ر ربوط به همهایی که ، متغیرچرخش عاملی از روش ریماکس استفاده شده است. بعد از مرحله چرخشدر پژوهش حاضر برای   

مومی در ضاهای عنقش عوامل موثر فگردند. پس از پردازش متغیرهای نماینگر عامل هستند، به صورت ستونی مشخص می
یک از عوامل و  ( هر9)قدام گردید. در جدول ، نسبت به نامگذاری عوامل به دست آمده ایانیافزایش کفیت سرزندگی روستا

 ها ذکر گردیده است.متغیرهای مربوطه آن عامل همراه با بار عاملی و گویه های پوشاننده آن

  ادراکی تصویر: اول عامل -
و  گکیفیت رن ،یابىس جهتح ،هانمادها و نشانه ،های تاریخیبناها و یادمان چون متغیرهای( 9) جدول محتوای به توجه با  

 این با متغیرها این که دهدیم نشان متغیرها این عاملی بار. گیرندمی قرار اول عامل در روستاها سطح در محیطیجذابیت زیست
 بیش و است بیشتر دیگر هایملعا بقیه از که است ،(260/2) عامل این ویژه مقدار طرفی از. دارند باالیی و مثبت همبستگی عامل

 گروه این در تصویر ادراکی عوامل متغیرهای بین که کرد اظهار توانمی لذا. کندمی تبیین را واریانس کل از درصد301/11 از
 .کرد حظهمال آشکار طور به توانمی را یانیروستا کیفیت سرزندگی در آن برآینده و دارد وجود قوی همبستگی

 هاساختمان عامل دوم: کالبد -
ازی نورپرد ،هاتزئینات جداره فت وبا (،هاپنجره ، رنگ، فرممصالح) هانمای ساختمان شامل عامل؛ این در گرفته قرار متغیرهای  

 متغیر 501/0 تا 651/0 بین امتغیره این عاملی بار گردد،می مالحظه که طوری همان. باشددسترسی مناسب به معابر می معابر و
 نآ ویژه مقدار با که دهدهن تشکیل متغیرهای اهمیت به توجه با. دارند مثبت همبستگی دوم عامل با متغیرهای تمامی و است
کالبد  عوامل از طیفی ملعا این مهم عامل این متغیرهای. کندمی تبیین را کل واریانس از درصد286/10 مجموعه رد ،057/2

 .باشد داشته نبالد به یانیروستاافزایش کیفیت سرزندگی  در موثری نقش تواندمی که گیردمی بر در را هاساختمان

 اجتماعات و عامل سوم: فرهنگ -
رسوم و ، آداب ،گی و تاریخیهای فرهنارزش ،فرهنگی نهادهایوجود  ،رویدادهای فرهنگی و هنری مانند متغیرهای عامل این در  

 به. کندمی تبیین را کل اریانسو ار درصد 739/9 ،مجموع در و 949/1 عامل این ویژه مقدار. گیرندمی جای عامل این در هاآیین
 . بین تمامی متغیرها رابطه مثبت و قوی وجود دارد که طوری

  هافعالیت عامل چهارم: -
دهد. اریانس را تشکیل میودرصد از کل  707/7، درصد و در مجموع 541/1متغیرهایی مربوط به عامل چهارم با مقدار ویژه   

   ارم را عامل چه انیخدم هاییفعالیت در کاربر ها، وجودافراد در فعالیت خالقیتهای آموزشی، وجود برنامه مانند متغیرهای
می در ارتقای ته نقش مها توانسهروستاهای محدوده مورد مطالعه، فعالیتسازند. با دقت در این متغیرها خواهیم یافت که در می

و همبستگی  مدارای انسجا ،هالباشد، بنابراین متغیرهای این عامل مانند دیگر عام ان به همراه داشتهیکیفیت سرزندگی روستای
 اند. را به خود اختصاص داده 533/0تا 699/0 اند و بار عاملی بینبوده

 اجتماعی محیطی و تعامالتعامل پنجم و ششم: زیست -

درصد واریانس  591/6و  338/7 ، به ترتیب318/1و  468/1هرکدام به ترتیب با دو و سه متغیر با مقدار ویژه  پنجم و ششمعامل   
شم شامل شمتغیرهای  وباشد عناصر اقلیمی میدرختکاری و  و گیاهیپوششاند. متغیرهای پنجم، شامل کل را تبیین نموده

برای  تعامالت اجتماعی را است که نام تعامالت اجتماعی در مکانو  فضاطبیعی بر  ظارت اجتماعی ون ،جمعی و فردی رویدادهای
  این عامل در نظر گرفته شده است.
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. متغیرهای هر یک از عوامل و میزان بارهای عاملی به دست آمده از ماتریس چرخش یافته9 جدول  

هاعامل  بار عاملی متغیرها 

 تصویر ادراکی

 768/0 های تاریخیبناها و یادمان

 542/0 هانمادها و نشانه

658/0 یابىحس جهت  

568/0 کیفیت رنگ  

615/0 جذابیت زیست محیطی  

هاکالبد ساختمان  

(هاپنجره ، رنگ، فرم)مصالح هانمای ساختمان  501/0 

هاتزئینات جداره بافت و  647/0  

651/0 نورپردازی معابر  

575/0 دسترسی مناسب به معابر  

 فرهنگ و اجتماعات

 506/0 رویدادهای فرهنگی و هنری

563/0 فرهنگی نهادهایوجود   

737/0 های فرهنگی و تاریخیارزش  

580/0 هارسوم و آیین، آداب  

 فعالیتها
 

 699/0 های آموزشیوجود برنامه

 625/0 هاافراد در فعالیت خالقیت

 553/0 خدمانی هایکاربری وجود

محیطیزیست  
 621/0 درختکاری و گیاهیپوشش

 586/0 عناصر اقلیمی

 تعامالت اجتماعی

 774/0 جمعی و فردی رویدادهای

 648/0 طبیعی بر فضا ظارت اجتماعی ون

 568/0 تعامالت اجتماعی در مکان

اندازه تاثیراتی را به دنبال همچنین در ادامه تحقیق، برای بررسی نقش عوامل موثر فضاهای عمومی در کیفیت سرزندگی تا چه   
داشته است از آزمون رگرسیون چند متغیر استفاده شده است. بنابراین سعی شد تا به بررسی آن از دیدگاه مردم محلی در معیارها 

ماعی، اقتصادی، اجت) فعالیتی( به عنوان متغیر مستقل و از معیارهای کیفیت سرزندگی -)زیباشناختی، ادراکی و فعالیتی و عملکردی
تحلیل رگرسیون چندگانه مورد استفاده قرار گرفت. بررسی مدل برازش طی( به عنوان متغیرهای وابسته در فرهنگی و محی

یان به میزان یتاثیر مثبت فاکتورهای موثر فضاهایی عمومی در ارتقای افزایش کیفیت سرزندگی روستا رگرسیونی نشان دهنده
 (.10باشد )جدولمی 723/0

 یان از نقش عوامل موثر فضاهای عمومی یتحلیل واریانس عوامل تاثیرگذار در کیفیت سرزندگی روستا. 10جدول 

 اشتباه معیار ضریب تعیین تصحیح شده ضریب تعیین ضریب همبستگی چندگانه

723/0  523/0  515/0  32228/0  

در میزان کیفیت سرزندگی در روستاهای نمونه های تاثیرگذار با استفاده از مدل رگرسیونی چندگانه توام نقش عوامل و شاخص  
فرهنگی،  -های چهارگانه اقتصادی، اجتماعیمشخص گردید. به طوری که نتایج حاصله حکایت از آن دارد که همه شاخص

 (.  11 باشد )جدولمحیطی و کالبدی کامال معنادار می -زیست

 یرضایت مردم و عوامل موثر معیارهای فضاهایی عموم میزانتحلیل واریانس مبتنی بر وجود رابطه خطی بین . 11جدول 

F میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات مولفه ها آماره آزمون   سطح معناداری 

947/14 اثر رگرسیونی  4 373/3  262/69  000/0  

650/13 باقیمانده  253 054/0    

598/28 کل   257    
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 های محیطی و کالبدیهای چهارگانه مورد بررسی شاخصبیانگر این واقعیت است که از بین شاخص ßدر جدول زیر مقادیر   
یت سرزندگی در ( کمترین میزان تاثیر را در میزان کیف028/0های فرهنگی )دارای بیشترین میزان تاثیر و شاخص (424/0)

 (.12 دهند )جدولروستاهای محدوده مورد مطالعه را نشان می

 یانیفضاهای عمومی بر میزان کیفیت سرزندگی روستا ضرایب شدت روابط میان متغیرهای. 12 جدول

 نام متغیر
 ضرایب استاندارد شده ضرایب غیر استاندارد

T داريسطح معنی 
B  خطايB  بتاß 

 000/0 551/11 - 144/0 667/1 عرض از مبداً

 566/0 575/0 028/0 033/0 019/0 یفرهنگ

 000/0 902/6 363/0 034 235/0 اجتماعی

 075/0 789/1 102/0 035/0 063/0 اقتصادی

 000/0 277/8 424/0 03/0 245/0 محیطی و کالبدی

مردم  ه انتظاراتکدهد ن میهای افزایش کیفیت سرزندگی در محدوده مورد مطالعه را نشا(، میانگین متغیرها و شاخص7) شکل  
با  ی اقتصادیسرزندگ های مطرح شده، شاخصمورد سنجش قرار گرفته است. لذا در بین شاخصمحلی نسبت به کیفیت سرزندگی 

حیطی و مو در شاخص  60/3شاخص سرزندگی فرهنگی با میانگین ،72/3، شاخص سرزندگی اجتماعی با میانگین 67/3میانگین 
وستاهایی یت سرزندگی در ردهد که توجه به کیفاند. و این نشان میدرصد را به خود اختصاص داده 91/3کالبدی با میانگین 

مومی در عفضاهایی  سترهایبباشد و مسئولین و مدیران محلی باید در زمینه ارتقای فراهم کردن محدوده مورد مطالعه مهم می
دی و صنعتی با های تولیارگاهکبین مناطق روستایی را به وجود آوردند. بنابراین در شاخص های سرزندگی اقتصادی، متغیر ایجاد 

رزندگی و در شاخص س ، 92/3، متغیر ایجاد نهادی فرهنگی با میانگین های سرزندگی فرهنگی، و در شاخص77/3میانگین 
 04/4ها با میانگین یرساختی و کالبدی، متغیر ایجاد ز، و در شاخص محیط89/3، متغیر مشارکت اجتماعی با میانگین اجتماعی

 اند.ود اختصاص دادهبیشترین درصد ها را به خ

 
 ها از دیدگاه مردم محلیمیانگین متغیرها و شاخص .7 شکل
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 گیرینتیجه
 این. ندایافته روستاها طراحی و ریزیدر برنامه ارزشی با جایگاه امروزه ارتباطی هایگره و میادین ها،خیابان نظیر عمومی فضاهای  

 بین، این است. در اجتماعی سرمایه تولید نتیجه در و روستاها و اجتماعی فرهنگی هایجنبه بر فضاها این تأثیر از ناشی امر
 ولیدت باز نقش همچنین و روستاها کالبدی و فضایی ساختار در عملکردشان و خود ماهیت خاص علت روستاها به فضاهای عمومی

این  لذا هدف از باشند.می مردم محلی ذهنیت در روستا یک فضاهای اثرگذارترین از روستایی عمومی فضای ذهنی یک و معنایی
تر الش شهرستان اهاییان در روستیروستا سرزندگی کیفیت ارتقای راستای در عمومی فضاهای موثر عوامل نقش تحلیلپژوهش 

پاسخ رسیون وامل و رگعتحلیل  وها فریدمن باال است که با استفاده از آزمونباشد و در پی پاسخ گویی به سوال مطرح شده در می
لیتی هر کدام به فعا - ردیکعملادراکی و  -در معیارهای زیباشناختی، معناییهای تحقیق نشان داد که اند. بنابراین یافتهداده شده

 لاد که عامـدعاملی  نشان حلیل تهای اند. همچنین یافتهتر رتبه  را به خود اختصاص دادهباال 69/0و 52/2،79/1با میزان  ترتیب
ه خود برا  متغیرها کل تبیین در سهم کمترین اجتماعی ششم یعنی تعامالت عامـل و سـهم بیشـترین ادراکی اول یعنی تصویر

 واریانس کل از درصد 640/52 اند با میزانتوانسته مشخص شده از دیدگاه مردم محلی عامل 6مجموع  در و انداختصاص داده
می در اهایی عموی موثر فضتاثیر مثبت فاکتورها بررسی مدل برازش رگرسیونی نشان دهندهنمایند. همچنین  تبیین را متغیرها

ل باشد که این خود نشان از رابطه معنادر و مثبت بودن نقش عواممی 723/0یان به میزان یارتقای افزایش کیفیت سرزندگی روستا
 با این توانمی را هایاهکارر بنابراین یان در بین روستاهای نمونه بوده است.یروستافضاهای عمومی در ارتقای کیفیت سرزندگی 

 پیشنهاد رد مطالعهدوده موبرای بهبود افزایش خدمات رسانی فضاهای عمومی در راستای ارتقای کیفیت سرزندگی در مح هاشیوه
 :کرد

یت سرزندگی فزایش کیفی ارتقای افراهم کنند و آن را در راستاسازی نیازهای مردم در فضاهای عمومی را مسئولین زمینه بستر -
 مردم در نظر بگیرند.

 یانیهای موثر فضاهای عمومی در ارتقای افزایش کیفیت سرزندگی روستاتوجه به مهمترین عامل -

 گیسرزندفیت فزایش کیزمینه فراهم کردن بسترهای الزم برای گسترش خدمات بیشتر در روستاهای محدوده مورد برای ا -
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Extended Abstract 

Introduction 
Today, rural landscape is considered as one of the characteristics, cultural and traditional 

diversity and its interaction between natural and human environment and between past and 

present has attracted the attention of many experts (Jung and Ryu, 2015: 11239-11239). The 

elements of the spatial organization of each region is village and its surroundings which has 
created a place for the aggregation of social, social and civic life of the villagers and also has 

created the economic, social and environmental needs and has played an important role in the 

leisure time of people and their happiness, and by providing desirable and appropriate services, 
it provides a suitable platform for service activities, such as favorable and leisure facilities, 

background to the progress and development of public spaces. On the other hand, it provides a 

place for life and vitality, so that the importance of vitality in the village is considered 
important, because the vitality of a village, following its own dynamism and feeling of 

belonging, provides vitality to people that requires a healthy life with high quality  

 

Methodology 
The sample area in this study is the villages of Aleshtar county, which according to the changes 

made in the villages' perspective, sample villages were selected. A total number of 8 villages 

were selected as samples and were identified in the GIS environment. Data collection was done 
through two methods including documents (Theoretical and spatial and descriptive data of 

villages) and field study with questionnaire technique as closed questions in the form of a Likert 

spectrum (five spectrums from very low to very high). Validity of the questionnaire in rural 

landscape and rural vitality criteria were obtained with Cronbach's alpha coefficient 0.784 and 
0.763, respectively. After analyzing the gap in the area, effective factors were identified. At 

first, the share of each index of the factors constructing effective factors in public spaces was 

determined from the viewpoint of the people and the mean statistical method was determined 
and then, in order to determine the level of desirable situation, statistical tests (Regression, 
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Friedman and Factor Analysis) were used. The sample population of this study is considered at 

the household level of the villagers. So that their number is more than 1265 households. Using 

Cochran's formula, 258 questionnaires were randomly distributed among rural households. The 
analytical unit in the study were also the heads of the families. 

 

Result and Discusion 

Todays, public spaces such as streets, squares and communication nodes have a valuable place 
in rural planning and design. This is due to the impact of these spaces on the cultural and social 

aspects of the villages and as a result of the production of social capital. Meanwhile, the public 

spaces of the villages because of their particular nature and their function in the spatial and 
physical structure of the villages, as well as the semantic and subjective reproduction of a rural 

public space are of the most effective spaces of a village in the minds of local people. Therefore, 

the objective of this study is to analyze the role of effective factors in public spaces in order to 

improve the vitality of villagers in the villages of Aleshtar county and is following the answer to 
the above question which were answered Friedman's tests and factor analysis and regression. 

The descriptive findings of the questionnaire showed that in terms of the characteristics of the 

age of the respondents, people aged 21-30 years old with frequency 139, was dedicated 53.9% 
more respondents. In terms of education, the option of having a master of diploma and higher, 

with a frequency of 90 and 34.5% and in terms of marital options, 126 respondents with the 

highest rate of 48.8% were dedicated the highest responses. Research findings showed that the 
aesthetic, semantic-perceptual and functional-activity measures each ranked was dedicated 

79.52, 1.2 and 0.69 ranking respectively. Factor analysis findings also showed that the first 

factor, i.e., the perceptual image and the sixth factor, i.e., social interactions had been dedicated 

the highest share and the lowest share in explaining the total variables, respectively. In total, 6 
factors identified by the locals have been able to explain the rate 526.640 percent of the total 

variance of the variables. 

  

Conclusions  
Research findings showed that the aesthetic, semantic-perceptual and functional-activity 

measures each ranked was dedicated 79.52, 1.2 and 0.69 ranking respectively. Factor analysis 
findings also showed that the first factor, i.e., the perceptual image and the sixth factor, i.e., 

social interactions had been dedicated the highest share and the lowest share in explaining the 

total variables, respectively. In total, 6 factors identified by the locals have been able to explain 

the rate 526.640 percent of the total variance of the variables. Also, the study of regression fit 
model shows the positive effect of effective factors of general spaces on increasing the quality 

of vitality of villagers to 0.723 which indicates the relationship between the role of public 

spaces and factors in improving the vitality of villagers among sample villages. Therefore, 
solutions can be proposed with these methods to improve the services of public spaces in order 

to improve the quality of vitality in the studied area: 

1.  The authorities provide the context for the needs of people in public spaces and consider it 

as a way to improve the quality of people's vitality. 

2.  Attention to the most important factors in public spaces in improving the quality of vitality 

of villagers and providing the necessary grounds for expanding services in villages in order 

to increase the quality of vitality 
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