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ABSTRACT
Several studies have been conducted on the formation of "spatial quality” in recent decades. But a tangible thing so far is the lack of attention to its holistic approach in the field of urban planning. The idea
of "spatial quality" in rural areas, has raised a new thematic field. Therefore, despite the importance of
spatial quality, in the literature on this issue at the level of public spaces, an efficient framework of factors
has not been developed. Therefore, the purpose of this study is to identify criteria affecting it in order
to evaluate the spatial quality in rural public spaces. This research has a mixed method (quantitativequalitative) which is expeditionary in terms of the nature of the study and in terms of data collection is
descriptive-survey. The study population is 48 experts who non-randomly filled a questionnaire obtained
from the analysis of documentary content and the Delphi survey. The three dominant mental patterns
for specialists are physical (aesthetic), functional and semantic, respectively. The highest percentage of
variances is related to physical (aesthetic) mental pattern with 12.76%, which indicates the importance
of this factor. The extracted factors of Delphi stages were analyzed using SPSS software through Q factor analysis and calculation of weighted mean and standard deviation. The results showed that criteria
of spatial quality for experts in order of priority are: criteria of visual proportions (4.36), the highest
weighted average and the most effective one is the integrated spatial quality of the public spaces of the
village in the views of the experts.
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Extended Abstract

S

1. Introduction
patial quality is a controversial topic in
urban design and planning. Based on authoritative articles, everyone agrees on

the importance of spatial quality, which is implemented as
a research through theories, principles and methods in this
field. Therefore, in the study of spatial quality, having the
concept of space integrity and diversity of spatial quality
dimensions is of great importance. In the current situation,
the formation of undesirable spatial quality in rural pub-
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lic spaces in Iran, which is due to the physical erosion of
the masses, the prevalence of unprincipled constructions
is very evident. From this point of view, it is necessary to
identify the factors affecting the design aspects of rural
spatial quality in order to improve the physical quality in
the unpleasant public spaces of today's villages. In this
respect, the necessity of proper integrative spatial quality,
especially in rural public spaces, becomes more evident.

2. Methodology
This research has a mixed (quantitative-qualitative)
method which is fundamental in terms of goal, exploratory in terms of nature, and a descriptive-survey in terms of
data collection. The population under study is the experts
in the field of (urban design and planning, architecture
and landscape architecture, geography, environment), statistical experts, economists, and sociologists, who were
questioned using a questionnaire resulting from document content analysis and Delphi survey as non-randomly targeted and through Q factor analysis and calculating
weight mean and standard deviation, each one of the extraction indices of the third round of Delphi was analyzed
using the SPSS software. Finally, for exploratory factor
analysis, the Varimax rotation method was used, in which
11 criteria were studied as criteria for spatial quality in
rural public spaces.

3. Results
Results of Q factor analysis performed on data extracted
from the Delphi questionnaire have shown that from a total of 48 individuals, 11 factors have been identified. The
cumulative percentage of these 11 factors is 41.65%, and
among these factors, the interpretation of the given matrix
shows that three mental patterns are obtained. The three
dominant mental patterns for professionals in priority are
physical (aesthetic), functional and semantic. The sum of
the scores and the mean data of the Delphi second-Round
Questionnaire have shown that among the mentioned indicators in these 11 factors, three indicators of visual proportions, comfort and memories and social and cultural
events with an average weight and standard deviation of
4.36 and 0.51, 3.22 and 0.66, 2.78 and 1.23 by experts on
spatial quality in spaces village generals are recognized
as important. And in the last row of importance, the three
indicators of social integration, flexibility and use of public spaces, respectively, with weight average and standard
deviation of 1 and 0.66, 1.02 and 0.77, 1.08 and 0.98 respectively are located. So that the criteria of accessibility
and visual proportions have the highest factor load.

According to what was obtained from the Q Factor Analysis of the experts’ questionnaire, three subjective patterns
were respectively specified; among them are physical
(aesthetic), functional, semantic, the physical (aesthetic)
pattern as the greatest subjective pattern influences spatial
quality in rural public space. Experts believe that in the
quality of integrated space in rural public space, paying
attention to this feature, both naturally and artificially, can
have a positive and negative effect on rural attractiveness
and be effective in strengthening values such as physical
identity; also, public spaces that are easy and pleasant to
use, have continuity, the presence of green space, water
and vegetation and landscapes that affect the village, and
create a desirable spatial quality in public spaces.

5. Conclusion
As mentioned earlier, among the indicators categorized
in the identified subjective patterns, the index of Visual
proportions has the highest importance coefficient and effectiveness on spatial quality in rural-urban space. Therefore, in rural environments, entrance stairs, building color
and building materials and attention to the human scale
are important in the physical quality of the aesthetics of
buildings and the village environment. These criteria
show that experts believe that in the desired spatial quality in the public spaces of the village, the appearance of
rural areas that are clear and easily understood is more
attractive and desirable than a situation in which there is
a kind of disorder.
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کلیدواژهها:

فضاهای عمومی روستا،
کیفیت فضایی ،نگرش
متخصصان ،کیفیت
محیط ،تحلیل عامل Q

در دهههای اخیر پژوهشهای متع ددی در رابطه با شکلگیری «کیفیت فضایی» انجام شده است؛ اما آنچه مشخص است ،عدم توجه
به رویکرد کلنگر آن در حوزه شهرسازی است .بر این مبنا تفکر «کیفیت فضایی» بهمثابه یک پایگاه نظری کلینگر و تأکید بر مقیاس
فضای عمومی در روستاها ،عرصه موضوع جدیدی را مطرح نموده است؛ لذا بهمنظور ارزیابی کیفیت فضایی در فضاهای عمومی روستایی،
شناسایی شاخصها و معیارهای مؤثر بر آن هدف انجام این پژوهش است .این پژوهش دارای روش آمیخته (کمی  -کیفی) است که
بر حسب هدف بنیادی ،به لحاظ ماهیت پژوهش ،اکتشافی و از حیث گردآوری دا دهها ،توصیفی پیمایشی است .جامعه موردمطالعه
 48متخصص در حوزه (طراحی و برنامهریزی شهری ،معماری ،معماری منظر ،جغرافیا و محیطزیست) ،کارشناسان آمار ،اقتصا ددانان
و جامعهشناسان است که از طریق پرسشنامه حاصل از تحلیل محتوای اسنادی و پیمایشی دلفی بهصورت غیرتصادفی شبکهای مورد
پرسشگری قرار گرفتند .سه نگرش غالب برای متخصصان به ترتیب اولویت شامل کالبدی (زیباییشناسی) ،عملکردی و معنایی است که
بیشترین درصد واریانس تبیین شده مربوط به کالبدی (زیباییشناسی) با  12/76درصد بوده که حکایت از اهمیت و ارجحیت این عامل
دارد .شاخصهای استخراجی مراحل دلفی با استفاده از نرمافزار  ،SPSSاز طریق تحلیل عامل کیو ،محاسبه میانگین وزنی و انحراف معیار
یدهد سه معیار کیفیت فضایی برای متخصصین به ترتیب اولویت شامل معیارهای تناسبات
مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند .نتایج نشان م 
بصری ( ،)4/36آسایش ( )3/22و خاطرات و رویدادهای اجتماعی و فرهنگی ( ،)2/78بیشترین میانگین وزنی و بیشترین تأثیر از دیدگاه
جامعه متخصصین در کیفیت فضایی یکپارچه از فضاهای عمومی روستا دارد.

مقدمه
«کیفیت فضایی» موضوعی بحثبرانگیز در زمینه طراحی و
برنامهریزی شهری بهحساب میآید .این موضوع بین متخصصین،
دانشگاهیان و محققان نیز رایج است .بر پایه مقاالت معتبر 1به
اتفاقنظر همگان در خصوص اهمیت کیفیت فضایی اشاره شده
که بهعنوان یک پژوهش از طریق تئوریها ،اصول و روشهای این
رشته اجرا میشود .با این حال ،افراد مختلف و گروههای تخصصی
و تحقیقاتی در مورد آنچه یک سازه خاص در طراحی فضایی
«باکیفیت» به نظر میرسد یا خیر ،دیدگاههای بسیار متفاوتی
دارند .2عدم شفافیت تعاریف به این دلیل است که کیفیت فضایی
1. Lynch 1960; Cullen, 1961; Alexander et al., 1977, etc. Sternberg,
2000; Banerjee, 2001; Madanipour, 2006; Carmona, 2014
2. e.g. Madanipour, 2006; Mehta, 2014.

ابعاد گستر دهای داشته و رشتههای مختلفی را در برمیگیرد .درک
عمومی از مفهوم «کیفیت فضایی»جز بهصورت مختصر برای دو
هدف سرمایهگذاری و تأکید بر رویکرد اصولی وجود ندارد .این
موضوع با دو معیار «کارایی» و «عدالت» لینچ 3نیز همسو است،
بهعنوان مثال ساختن نهتنها ممکن است بهعنوان ایجاد یک محیط
مسکونی مناسب ،بلکه بهعنوان یک سرمایهگذاری و رفاه نیز در
نظر گرفته شود؛ بنابراین در مطالعه کیفیت فضایی ،داشتن مفهوم
یکپارچگی فضا و تنوع ابعاد از اهمیت باالیی برخوردار است .از
سوی دیگر برای تعریف کیفیت فضایی و رسیدن به آن ،الزم است
که از تعاریف تکرشتهای فراتر برویم و مفاهیم فرارشتهای نوینی
را بجوییم که متخصصان رشتههای مختلف را گرد هم میآورد
و مفاهیم جدیدی از این برخورد ایجاد نمایند؛ همچنین برای
3. Lynch
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تعریف کیفیت فضایی یکپارچه الزم است این موضوع در مقیاس
فضای عمومی بررسی شود .کیفیت فضایی با متغیرهایی بر پایه
مطالعات ادبی اعم از کیفیت بصری ،ارتباطی بودن فضا ،تناسب
فضایی ،تراکمها و غیره تعریف میشود؛ بنابراین در شرایط کنونی
شکلگیری کیفیت فضایی نامطلوب در فضاهای عمومی روستایی
در ایران که ناشی از فرسودگی بافت کالبدی ،رواج ساختوسازهای
غیراصولی ،سد شدن آب رودخانهها و تخریب بافت طبیعی روستا
است ،بسیار مشهود است؛ بنابراین ضرورت بررسی کیفیت فضایی
مطلوب ،بهویژه در فضاهای عمومی روستایی ،مشهودتر میشود.
از سوی دیگر یکپارچهسازی کیفیت فضایی در فضاهای عمومی
بهعنوان یک ضرورت پویا و جامع در نظر گرفته میشود که اهمیت
بسزایی برای کاربران فضایی دارد .در این راستا کارگروههای
آموزشی طراحی شهری مشارکتی با تأکید بیشتر بر همکاری و
گفتگو اهمیت بسزایی دارد .عالوه بر این انتخاب روشهای کیفی
در اغلب مطالعات در حوزه پژوهشی تالشهای انجامیافته در
کشورهای دیگر را علیرغم تنوع فرهنگی و ساختارهای اجتماعی
گوناگون تا حدودی غیرکاربردی ساخته است .تعاریف کیفیت
فضایی یکپارچه بهطور عام بسیار محدود است و افراد کمی به
آن اشاره کر دهاند؛ بهخصوص در زمینه فضاهای عمومی روستایی
ضعف منابع یا عدم دسترسی به آنها مشهود است .به همین دلیل
و با هدف یافتن شاخصهای کیفیت فضایی مطلوب و یکپارچه
در فضاهای عمومی روستایی و پوشش دادن ادبیات پژوهش ،به
منابعی که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم به این مبحث پرداختهاند،
در بخش مبانی نظری مورد کنکاش قرار گرفتهاند .از این حیث،
شناسایی عوامل تأثیرگذار بر جنبههای طراحانه کیفیت فضایی
روستایی امری ضروری است .چرا که بر بهبود کیفیت کالبدی در
فضاهای عمومی و ناخوشایند روستاها مؤثر است.
با توجه به موارد ذکرشده ،سؤاالت زیر برای انجام پژوهش
مطرح میگردد:
 .1از نظر متخصصان ،هر یک از معیارهای متأثر از کیفیت
فضایی چه میزان در کیفیت مطلوب فضایی روستایی حائز اهمیت
است؟
 .2نگرش متخصصان در کیفیت فضایی در فضاهای عمومی
روستایی چیست؟

مروری بر ادبیات موضوع
با توجه به روند مبانی نظری ،دیدگاههای نظریهپردازان و
نظریههای پشتیبان منظور نگارندگان از کیفیت فضایی ،ارزیابی
معیارهای عینی در یک فضا (ویژگیهای کالبدی و فرمی)
در ارتباط با معیارهای ذهنی (معنایی) و پل زدن میان نتایج
آنها با آنچه در نهایت از سوی ساکنان ادراک میشود ،است.
کیفیت فضایی هم جنبه عینی دارد و هم جنبه ذهنی .فضای
کالبدی که توسط انسان ساخته میشود و ویژگیهای طبیعی
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که در یک محیط وجود دارد واقعیت عینی است؛ همچنین
ویژگیهای فضای کالبدی بهواسطه تجربیات فرد مشاه دهکننده
در ذهن او نقش میبندد .نظریه لینچ را میتوان در م دلهای
مختلف شهری و روستایی به کار برد؛ اگرچه «ابعاد عملکردی»
او ارتباط مستقیمی با فضا دارند ،اما راهحل خاصی برای
طراحی تحمیل نمیکند .یکی از این ابعاد« ،معنا» است .لینچ
تالش میکند تا بفهمد چرا یک فضا میتواند الهامبخش باشد
و اینکه آیا این ابعاد میتواند وظیفه طراح را توصیف کنند .با
نگاهی به شکلگیری جریانهایی در پاسخ به شکست ای دههای
مدرنیسم ،میتوان خطوط فکری «کیفیت فضایی» را در دهه
 1960میالدی دنبال نمود .رویکردهای ارتباطی  -مشارکتی در
آغاز سده جدید مرسوم شد .در اوایل سده بیستم بر فرضیههای
ابتکاری بر پایه جنبشهای مهندسی و معماری متکی بود؛ در
دهههای  1950و  1960میالدی این جنبشها در کشور بریتانیا
با اندکی تأخیر در ایالت متحده آمریکا موردتوجه قرار گرفت .در
مجموعه نظریههای مربوط به اصول طراحی شهری (کامیلوسیته،
گوردون کالن ،کریستوفر الکساندر ،کوین لینچ) اهدافی که برای
محیطزیست خوب باید دنبال شوند ،نهتنها از نظر پیشنهاد برای
طراحی فضاهای عمومی ،دسترسی و غیره بلکه برای طراحی
خوب شهری بیان میشوند.
چنین به نظر میرسد که میتوان پایههای تفکر کیفیت فضایی
را تحت تأثیر دو نگرش کلی دنبال نمود )1 :انتقادات وارد بر
الگوی طراحی مدرن بهویژه در دهههای  1970و  1980میالدی،
بیتوجهی به جنبههای فرهنگی ،اجتماعی و بروز مشکالت
زیستمحیطی )2 .مطرح شدن برنامهریزی ارتباطی ،به دنبال
مکتب فرانکفورت و تئوریهای انتقادی .در عین حال برخی از
این پژوهشها به دلیل خصلتهای مشترک سکونتگاهی ،قابلیت
تعمیم به محیطهای روستایی دارند ) .(Viskovicnika, 2017مؤلفهها
و سازن دههای اصلی توسعه کالبدی سکونتگاههای روستایی ،بهطور
مستقیم و غیرمستقیم از عوامل محیطی ،اقتصادی و اجتماعی
تأثیر میگیرد ) .(Viskovicnika, 2017برخی روستاها با توجه به
خصوصیات ذاتی خود ،جاذبههای بیشتری دارند؛ این خصوصیات
ذاتی شامل کیفیت محیطی و بصری ،آبوهوای مناسب ،موقعیت
مکانی ویژه ،شاخص بودن بافت کالبدی ،دسترسی به مناطق
شهری ،کشتزارها و مراتع طبیعی ،عناصر فرهنگی و آداب زندگی
خاص یک منطقه است ) .(Carmona, 2014: 3آلن 4بهمنظور
فعال کردن فضا ،با تغییر توجه «از شیء به زمینه» بهعنوان
پدی دهای پایین به باال که از طریق ارتباطات محلی پیچیده تعریف
میشود صحبت میکند ) .(Allen, 1997ای دههای او با توجه به
فرم میان اشکال و همچنین بیان روابط و تأثیرات است .از دیگر
چهارچوبهای مؤثر در این رابطه چهارچوبی است که موالرت 5و
همکاران برای کیفیت فضایی ارائه دادند ).(Moulart et al., 2013
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در تحقیقی که ون دک بروک 6و همکاران در سال  2013انجام
دادند ،به بررسی دیدگاه نهادگرایی استراتژی ارتباطی پرداختند و
اذعان نمودند که این رویکرد به دیدگاه ارتباطی برنامهریزی و فضا
کمک میکند .این دیدگاه با روشهای مفهومسازی جنبههای
مختلف فضا بررسی شد؛ همچنین با تأکید بر دیدگاه نهادگرایی
استراتژی ارتباطی 7و معرفی پارک فرهنگی کودکان در قاهره
بهعنوان نمونه مطالعاتی به مفهومپردازی ارتباطي ،مفهومپردازی
فضای شهری و استراتژيهاي فضايي پرداختند .نویسنده در
تحلیل پارک فرهنگی کودکان در قاهره نشان داد که پیوند ابعاد
اجتماعی و فضایی ،تعامل و تضاد سازمانها و چگونگی تعامل
آنها ،تحول فضای «فرهنگی» را فراهم نموده است (Van den
) .Broeck et al., 2013:321-322کانتر )1977( 8معتقد است سه
مؤلفه کالبد ،فعالیت و تصورات در خلق حس مکان دخیل هستند
) .(Canter, 1977: 49اگرچه کانتر مدل خود را در سال  1977ارائه
داده است ،ولی قبل از وی مؤلفههای مکان در «ادراکهای رلف»
در سه مؤلفه «کالبد ،فعالیت و معنی» در سال  2011ارائه شده
است .کارایی این دو مدل باعث شده است تا دیگر صاحبنظران
با اقتباس از این مدل دیدگاههای متنوعی ارائه نمایند« .کریستین
نوربری شولتز» در تبیین نظریات خود در رابطه با «مکان»؛ وامدار
اندیشههای هایدگر بوده است« .شولتز» واژه روح مکان را مطرح
میکند و برای فهم روح مکان ،مفاهیم معنا (ریشه در روابط شیء
با اشیای دیگر) و ساختار (ویژگیهای شکلی و فرمی مجموعهای
از روابط) و به عقیده وی ساختار و معنا وجوه یک کلیتاند
) .(Shultez, 2011: 232به عقیده وی ،حس مکان در مکانهایی
یافت میشود که دارای شخصیت مشخص و متمایز هستند و
شخصیت محیطی از چیزهای ملموس ساخته شده که دارای
مصالح ،شکل ،بافت ،رنگ ،مقیاس ،تنوع ،چشمانداز و برجستگی
است .همچنین «ادراک» و «جهتیابی» را از عوامل مهم در ایجاد
یداند ).(Shultez, 2011: 232
حس نسبت به مکانها م 
معیارهای اصلی سنجش کیفیت فضایی در فضاهای عمومی
روستایی

لدهنده کیفیت کالبدی فضاهای روستایی
عوامل تشکی 
بهصورت زیر ارائه میشود:
کالبدی  -زیباییشناسی :فضاهایی عمومی که استفاده از
آنها راحت و خوشایند باشد ،تداوم و پیوستگی داشته باشند،
فضای سبز ،آب و پوشش گیاهی و چشماندازهایی که در روستا
تأثیر میگذارد داشته باشند ،کیفیت فضایی مطلوبی در فضاهای
عمومی به وجود میآورد .در این خصوص برایان گودی 9در توصیف
کیفیتهای محیط شهری ،بر اهمیت مواردی مانند سرزندگی،

هماهنگی ،بستر موجود ،تنوع ،مقیاس انسانی  -خوانایی و امکان
تحول کنترلشده تأکید دارد .بسیاری از منظرهای روستایی
جاذبههایی دارند که توجه انسان را به خود جلب میکند .مواردی
مانند ویژگیهای طبیعی ،هویت تاریخی ،فرهنگی و بومی ،منظر،
مراتع ،چراگاهها و باغات روستا نمونههایی از جاذبههای روستا
محسوب میشود ).(Salvati & Zitti, 2012
معنایی :آدابورسوم ،نمادها و نشانهها تأثیر بسزایی در
شکلگیری ویژگیهای مشترک بین استفا دهکنندگان از مکان و
ارتقای کیفیت فضایی مطلوب در فضاهای عمومی دارند« .لینچ»
بیان میکند که تصویر محیطی خوب به دارنده آن درکی مهم از
امنیت میبخشد ) .(Shultez, 2011: 35نقطه قوت نظریه لینچ دقیقاً
در این واقعیت نهفته است که شناخت درک یک فضا بهوضوح
حلوفصل میشود .عالوه بر این ،لینچ بیان میکند «معنا» بعد
تعیینکنن دهای برای ارزیابی فردی از فضا است .مطابق پژوهش
دانشپایه و حبیب ( )2018بین نظام فعالیتها و تصاویر
شناختی مردم از محیط کالبدی همبستگی زیادی وجود دارد.
هر تغییری در تصویر محیط ،در ادراک مردم از عناصری چون
فروشگاهها ،پارکها و دیگر امکانات شهری انعکاس مییابد یا آن
یدهد ) .(Lang, 2009: 162فضای روستا با
را تحت تأثیر قرار م 
محتوایی عمیقاً اجتماعی ،بهعنوان فضایی ساختهشده ،محصولی
فرهنگی به شمار میآید .چرا که فرهنگ در رفتار ،آداب ،محیط
فیزیکی و اشیاء تجسم مییابد ).(Kowkabi & Badri, 2020
فعالیتی  -عملکردی :ازآنجاکه بسیاری از فعالیتهای انسان
شامل رفتارهای عملی است ،محیط کالبدی باید با توانمن دیهای
او سازگار باشد ) .(Lang, 2009: 136الگوهای رفتاری چنانکه
توسلی ( )1997معتقد است؛ در قالب آیینهای مذهبی و
قومی ظاهر شده و عموماً با بار فرهنگی و روانی ،به فضا ادراک
میبخشند .در توسعه اجتماعی رضایتمندی از تأمین نیازها و
افزایش خوداتکایی معنا یافته است ).(Rodrigue et al., 2017:2
مکانی که فضاهای مناسبی را برای پاسخگویی به نیازهای تمام
گروههای آسیبپذیرتر فراهم کند ،کیفیت فضایی مطلوبی را
تقویت خواهد کرد .مکانهای شهری که مسیرهای پیا دهروی
امن ،در دسترس و با روشنایی کافی داشته باشند و امکان انجام
دادن فعالیتهای متنوع و نیز سرگرمکننده را دارا باشد ،کیفیت
فضایی مطلوبتری در فضاهای عمومی به وجود میآورند.
در جداول شماره  1و  ،2معیارها و شاخصهای مؤثر بر کیفیت
فضایی و توضیحات شاخصهای فضایی در فضاهای عمومی ارائه
شده است.

6. Van den Broeck
)7. Strategic relational institutionalist (SRI
8. Canter
9. Goodey
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جدول  .1معیارها و شاخصهای مؤثر در کیفیت فضایی مطلوب در فضاهای عمومی.

معنایی

عملکردی

کالبدی
(زیباییشناسی)

مؤلفه

معیارهای پیشنهادی

شاخصها

تناسبات بصری

وجود ریتم و الگو ،گوناگونی ساختارها ،پیچیدگی و تضاد ،تداوم قانونمندی در بدنه ،نظم و
هماهنگی ،مقیاس انسانی

غنای بصری

کیفیتهای بصری ،عناصر هویتبخش طبیعی و یکپارچگی محیطی ،آبهای سطحی

کیفیت کالبدی

عدم فرسودگی کالبدی بنا ،دانهبندی و تراکم مطلوب ساختمانی

دعوتکنندگی مکان

توجه به ویژگیهای اجتماعی و فرهنگی افراد در شکلگیری فضا ،جذابیت داشتن برای
شهروندان ،برانگیختن حس کنجکاوی در شهروندان ،قابلیت ایجاد نشاط و سرزندگی برای
شهروندان

آسایش

امنیت و ایمنی ،وجود مبلمان و تسهیالت شهری ،امنیت مالی

قابلیت دسترسی

دسترسی و نفوذپذیری کالبدی ،کیفیت مسیرها

تنوع فعالیتها

سنت اتکا به نفس در کارها

انعطافپذیری

امکان انجام فعالیتهای گروهی ،فراهم بودن فرصت تفریح و سرگرمی ،کسالتآور نبودن بودن
فضاهای باز ،مراتع و زمینهای کشاورزی اطراف روستا

هویت منسجم اجتماعی

جامعه دارای یک هویت منسجم اجتماعی است که از طریق فعالیتهایی مانند هنر و جشنواره
بیان میشود

خاطرات ،رویدادهای
فرهنگی و اجتماعی

کاربریهای عمومی (گرهها ،بناهای فرهنگی ،مذهبی ،فضای سبز و )...با طیف گستر دهای از
ساکنین روستا سروکار دارند ،پتانسیل بیشتری برای نشانه شدن در ذهن ساکنین دارد و نقشه
ادراکی نسلهای گوناگون روستا دارد

استفاده از هنرهای
عمومی

مردم روستا فرهنگ خود را از طریق نمایشگاهها و غرفههای متعدد ،هنرهای بومی و محلی خود
را به گردشگران نشان داده و مردم روستا به محیط خود افتخار میکنند
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جدول  .2توضیحات شاخصهای کیفیت فضایی.

معنایی

عملکردی

حیطه

92

معیار

توضیحات شاخصها

دعوتکنندگی و
القای حس جذابیت
مکان

جذابیت داشتن برای ساکنین :مکانهای جذاب و تفریحی وجود دارد که برای انجام فعالیتهای متعدد مانند بازی و ورزش و
سرگرمی مناسب است .قابلیت ایجاد نشاط و سرزندگی :مکانهای تجمع و قرارگاههای رفتاری متنوع در روستا وجود دارد و افراد
میتوانند از فروشگاهها خرید کنند و در محیط به اکتشاف ،بازیهای ورزشی و به پیگیری عالیق شخصی بپردازند.

قابلیت دسترسی

دسترسی و نفوذپذیری کالبدی با فضای حرکتی پیاده :طراحی مسیر پیاده و شبکه برنامهریزیشده پیاده ،کیفیت مسیرها

تنوع فعالیتها

سنت اتکا به نفس در کارها :ساکنان جامعه خود را از طریق سازمانهای کمکرسان متقابل و پیشرفتهای مترقی محلی میسازند.

آسایش

ایمنی و امنیت :افراد احساس میکنند که میتوانند با امنیت کافی در محدوده منطقه محلی خود با خیال راحت بچرخند و
خیابانهای با ایمنی ترافیک طراحی شود و امنیت شغلی و مالی :ساکنین دارای حقوق قانونی تملک بر اموال خود هستند که منجر
به سرمایهگذاری بهمنظور شرایط زندگی بهتر میگردد ،وجود مبلمان و تسهیالت شهری و کفپوش مناسب معابر در هنگام بارندگی

انعطافپذیری

امکان انجام فعالیتهای گروهی :فضاهای خوبی مانند فرهنگسرا ،کانون پرورش فکری برای فعالیتهای همگانی و اجتماعی
وجود دارد .به اندازه کافی فضای باز و سبز برای بازی و فعالیتهای گروهی و امکانات فعالیتهای گروهی برای هم سن و ساالن
که جمع شوند و گفتگو کنند و فعالیتهای تفریحی و سرگرمی انجام دهند .فراهم بودن فرصت تفریح و سرگرمی :کسالتآور نبودن
بودن محیط پارک و فضاهای باز ،مراتع و زمینهای کشاورزی اطراف روستا

یکپارچگی اجتماعی
و هویت منسجم
اجتماعی

یکپارچگی اجتماعی :افراد در جامعهای که زندگی میکنند احساس تعلق میکنند و به آنها ارزش داده میشود .هویت منسجم
اجتماعی :جامعه دارای یک هویت مثبت است که از طریق فعالیتهایی مانند هنر و جشنواره بیان میشود.

خاطرات ،رویدادهای
فرهنگی و اجتماعی

کاربریهای عمومی (گرهها ،بناهای فرهنگی ،مذهبی ،فضای سبز و )...با طیف گستر دهای از ساکنین روستا سروکار دارند ،پتانسیل
بیشتری برای نشانه شدن در ذهن ساکنین دارد و نقشه ادراکی نسلهای گوناگون روستا دارد.

استفاده از هنرهای
عمومی

مردم روستا فرهنگ خود را از طریق نمایشگاهها و غرفههای متعدد ،هنرهای بومی و محلی خود را به گردشگران نشان داده و مردم
روستا به محیط خود افتخار میکنند.
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ادامه جدول  .2توضیحات شاخصهای کیفیت فضایی.

کالبدی

حیطه

معیار

توضیحات شاخصها

غنای بصری

کیفیت بصری ،کیفیت دید و چشمانداز و پرهیز از الحاقات زائد ،ویژگیهای طبیعی محیط روستا از جمله آبهای سطحی ،مسیل
رودخانه ،زمینهای کشاورزی و باغات و  ،...عناصر هویتبخش و ساختار دهنده سیمای روستا هستند و توجه به شاخصهای
زیستمحیطی و حفاظت از طبیعت در طرح هادی روستایی ضروری است

تناسبات بصری

پلههای ورودی ،رنگ بنا و مصالح ساختمانی و توجه به مقیاس انسانی در کیفیت کالبدی زیباییشناسی ابنیه و محیط روستا حائز
اهمیت است

کیفیت کالبدی

جلوگیری از پراکندگی ساختمانها و تراکم ساختمانی مطلوب
فصلنامه پژوهشهای روستایی

منبع :نگارندگان1400 ،

برخورد روش تحقیقی در موضوع واکاوی شاخصها و ذهنیت
متخصصان در کیفیت فضایی یکپارچه در فضاهای عمومی
روستایی

پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت ،اکتشافی و از حیث روش
گردآوری دا دهها ،توصیفی  -پیمایشی است و بهطور کل دارای
روش پژوهش آمیخته (کمی  -کیفی) است که در سه گام
انجام شده است .در گام اول با مطالعات کتابخانهای و از طریق
ابزارهایی مانند فیش ،جدول و فرم به سازماندهی و طبقهبندی
دانش موجود پیرامون «عوامل مؤثر بر کیفیت فضایی یکپارچه
در فضاهای عمومی روستایی» به روش تحلیل محتوا پرداخته
شد .ماهیت اکتشافی موضوع و پیشینه پژوهش ناکافی در حوزه
روستایی در بستر فرهنگی و اجتماعی ایران ،از روش تحقیق
دلفی استفاده شده است؛ بنابراین طرح پژوهش در بخش توسعه
ابزار و آما دهسازی دا دهها در دو مرحله )1 :تحلیل ،محتوای
اسناد  )2پیمایش دلفی تعریف میگردد .نتایج حاصل از این
دو مرحله به توسعه ابزار جهت بررسی پیمایش الگوی ذهنی
متخصصین در گام سوم میانجامد .در گام سوم از روش تحلیل
عامل کیو استفاده میشود تا شاخصهای کیفیت فضایی در
فضاهای عمومی روستا و نگرش متخصصین در زمینه کیفیت
ادراکی مردم از فضاهای عمومی روستایی استخراج گردد .تحلیل
عامل کیو ،ابزاری توانا جهت درک ارزشها ،سلیقهها ،نگرانیها و
گونهشناسی دیدگاههای فردی است که در این پژوهش از روش
تحلیل دلفی برای جمعآوری دا دهها استفاده شده است .در بخش
تحلیل دا دهها از تحلیل عامل کیو (مطابق پژوهش مه دینژاد و
همکاران )2020 ،استفاده شده است ،محاسبه میانگین وزنی و
انحراف معیار نیز به کار گرفته شده است.

روششناسی تحقیق
جامعه آماری در بخش تحلیل محتوای اسنادی شامل مقاالت،
کتب و پژوهشهای داخلی و خارجی مرتبط با پژوهش است.
نمونهها از میان منابع در دسترس استخراج شد .در تحلیل
پیمایشی جامعه آماری را متخصصین حوزه (طراحی و برنامهریزی
شهری ،معماری و معماری منظر ،جغرافیا ،محیطزیست)،

کارشناسان آمار ،اقتصا ددانان ،جامعهشناسان شهری شامل:
اعضای هیئتعلمی دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات ،شهید بهشتی
یدهند .آنها به روش غیر تصادفی شبکهای ،نمونهگیری
تشکیل م 
گلوله برفی و بر مبنای غنای نظری در بخش پیمایش دلفی در
گروههای همگن تعداد  15 - 10نفر در نظر گرفته شد .حجم
نمونه  22نفر و در بخش پیمایش پرسشنامهای جهت تحلیل
عامل کیو  48نفر شرکتکننده داشتهاند .روند انجام پژوهش به
این صورت بود که در بخش تحلیل محتوای اسنادی مرتبط با
موضوع پژوهش شاخصهای مرتبط باکیفیت فضایی در فضاهای
عمومی استخراج شد .در گام دوم بهمنظور تکمیل شاخصهای
مؤثر بر کیفیت فضایی از پیمایش دلفی بر اساس آرای متخصصین
در دو دور استفاده شد .در دور اول دلفی ،شاخصهای تحلیل
محتوای اسنادی ،در اختیار  22متخصص قرار گرفت و اینگونه
در قالب مصاحبهای عمیق و ساختاریافته شاخصها مورد بازبینی
قرار گرفت .در دور دوم پرسشنامهای با دو طیف موافق و مخالف
تهیه شد و در بین همان متخصصین جهت تأیید و تثبیت نهایی
شاخصهای مؤثر بر کیفیت فضایی توزیع شد.
در گام سوم سؤاالتی در قالب گزارههایی در پرسشنامه با طیف
 1تا  1( 5تأثیر بسیار کم با گزاره موردنظر و  5تأثیر بسیار زیاد)
تنظیم و در بین  48متخصص توزیع شد .حجم نمونه از طریق
آزمون کی ام او و کرویت بارتلت در نرمافزار موردبررسی قرار
گرفت و به تأیید رسید .در این گام تحلیل عامل ( Qتحلیل عامل
روی متخصصان و استخراج شاخصهای حاصل از مصاحبه،
مطابق تحقیق مه دینژاد و همکاران )2020 ،بر روی دا دهها
صورت میگیرد تا بدین صورت نگرش متخصصین که شامل
معیارهای مؤثر بر کیفیت فضایی بوده ،آشکار گردد .پس از آن
بهمنظور دستیابی به پاسخ دوم پژوهش ،مبنی بر میزان موافقت
متخصصان و شناسایی تأثیرگذارترین معیار بر میزان کیفیت
فضایی در فضاهای عمومی روستایی ،از طریق حاصل جمع نمرات
و میانگین ،وزن و انحراف معیار هر یک از شاخصها موردبررسی
قرار گرفت .در بخش تحلیل محتوای اسنادی مرتبط با موضوع
مقاله ،شاخصهای مرتبط با کیفیت فضایی مطابق تصویر شماره
 1استخراج شد.
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تصویر  .1فراوانی معیارهای استخراجشده از تحلیل محتوای اسنادی در ارتباط باکیفیت فضایی ،منبع :یافتههای پژوهش1400 ،

یافتهها
متغيرهايي براي تحليل در روش تحلیل عاملی مناسبتر
هستند كه در سطح سنجش فاصلهای باشند ،اما در برخي موارد
از متغيرهاي رتبهای و اسمي نيز استفاده میشود .الزم به ذكر
است كه پژوهشگر میتواند هر تعداد متغير مرتبط با مسئله
تحقيق را در تحليل وارد كند .مشروط بر آنكه متغيرها با روش
درستي سنجيده شده و ضريب اعتبار سنجش متغيرها در حد
قابل قبولي باشد .در مورد اندازه حجم نمونه نيز بهطور کلی در
معادالت ساختاری انبوهي از دا دهها به كار برده میشود .هرچه
حجم اندازه نمونه زيادتر شود ،صحت و دقت تحليل مدل بيشتر
است .بهعنوان يك قاعده كلي تعداد نمونه بايد در حدود  4يا 5
برابر تعداد متغيرهاي مورداستفاده باشد .اين نسبت تا حدودي
محافظهکارانه است .کفایت نمونهگیری از طریق آزمون KMO
و کرویت بارتلت سنجیده شده است .درصورتیکه مقدار KMO
کمتر از  0/5باشد ،دا دهها براي تحلیل عاملی مناسب نخواهند بود
و اگر مقدار آن بين  0/5تا  0/69باشد میتوان با احتياط بيشتر
به تحلیل عاملی پرداخت؛ اما درصورتیکه مقدار آن بزرگتر از
 0/7باشد ،همبستگیهای موجود در بين دا دهها براي تحليل
عاملی مناسب خواهد بود .خروجی این آزمون در جدول شماره

فصلنامه پژوهشهای روستایی

 3قابلمشاهده است .پس از چرخش دا دهها ،نتیجه آزمون KMO
مطابق جدول شماره  0/873 ،3باالتر از  0/7است که نشان
یدهد حجم نمونه کافی است .در آزمون کرویت بارتلت فرض
م
صفر بیان میکند که ماتریس همبستگی ،یک ماتریس واحد و
یداری آزمون بارتلت کوچکتر از 0/05
همسان است .اگر معن 
باشد (رد فرض صفر) تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار (مدل
عاملی) مناسب است .همانطور که در جدول مشاهده میشود،
 Sigآزمون بارتلت کوچکتر از  0/05است و این بدان معنا است
که میتوان مقدار همبستگی را حساب نمود.

در این پژوهش ،جهت انجام تحليل عاملي اكتشافي به روش
کیو از روش چرخش واريماكس استفاده شده که نظرات 48
متخصص جهت دستهبندی دیدگاهها موردبررسی قرار گرفت.
معيار انتخاب هر عامل بهعنوان يك دیدگاه ،دارا بودن ارزش ويژه
باالتر از يك ،همچنين بار عاملي  0/70و باالتر است و اینکه
حداقل  3متخصص در هر عامل وجود داشته باشند .در نمودار
ﺍﺳﻜﺮﻱ بر ﺭﻭﻱ ﻣﺤﻮﺭ ﺍﻓﻘﻲ ( )xعاملها ﻭ ﺭﻭﻱ ﻣﺤﻮﺭ ﻋﻤﻮﺩﻱ ()y
ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻭﻳﮋﻩ متناظر با هر عامل ﻗﺮﺍﺭ میگیرد .ﺍﺯ ﻃﺮﻳــﻖ ﻧﻤــﻮﺩﺍﺭ
ﺍﺳــﻜﺮﻱ میتوان ﺗﻌــﺪﺍﺩ عاملهای ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺟﻲ ﺭﺍ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﻧﻤﻮﺩ.

جدول  .3آزمون  KMOو کرویت بارتلت برای کفایت حجم نمونه.
آماره

آزمون

کایسر – میر – اولکین ()KMO
آزمون کرویت بارتلت

اندازهگیری کفایت نمونه

0/873

تقریب کای دو

12143/4532

درجه آزادی

47

معناداری

0/000
فصلنامه پژوهشهای روستایی
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تصویر  .2نمودار اسکری برای تعیین عاملهای تحلیل عاملی ،منبع :یافتههای پژوهش1400،

با توجه به نمودار اسکری (تصویر شماره  ،)2فقط سه عامل
مقادیر ویژه بزرگتر از  1را دارند .مطابق جدول شماره  ،4تحلیل
یدهد که از مجموع  48نفر ،سه
دا دهها پس از چرخش نشان م 
عامل شناسایی شده است .درصد تجمعی کل این سه عامل 68
درصد است .مقدار واریانس عامل اول پس از چرخش  0/3درصد
و عاملهای دوم و سوم به ترتیب  0/22و  0/15درصد از واریانس
کل را تبیین میکنند .این مقدار واریانس تبیین شده ،بهاندازهای
هست که بتوان بار عاملی را چشمگیر دانست .در جدول شماره
 ،5مهمترین عوامل مؤثر بر کیفیت فضایی بر فضاهای عمومی
روستاها از نظر متخصصین قرار گرفته است.

فصلنامه پژوهشهای روستایی

یدهد که سه عامل قابل تعریف
تفسیر ماتریس دا دهشده نشان م 
لدرکترین
هستند .عامل (نگرش) اول تا سوم بزرگترین و قاب 
عوامل بوده که در جداول شماره  6و  7آمده است .عامل چهارم
تا ششم به علت تعداد کم متخصصین و پایین بودن مقادیر ویژه
آنها حذف میشوند.
با توجه به اینکه تعداد متخصصین عامل اول  22نفر است و
 31درصد از واریانس کل را تشکیل داده ،میتوان نتیجه گرفت
خدهندگان از نگرش اول برخوردار هستند .جدول
که اغلب پاس 
شماره  6ماتریس چرخش یافته نگرشها به روش واریمکس را
یدهد .به کمک این آمار میتوان به شناسایی عاملهایی
نشان م 
که قابل تعریف هستند مبادرت ورزید .هر فردی که بار عاملی
بیشتر از  0/7داشته باشد ،معنادار تلقی شده و در دسته آن عامل
قرار میگیرد.

با توجه به موارد فوق و جداول بار عاملی ،عامل اول که همان
خدهندگان است از  22متخصص ،عامل دوم از
طبقه اول پاس 
 20متخصص ،عامل سوم از  4متخصص ،عامل چهارم ،پنجم و
ششم هر کدام از یک متخصص تشکیل شده است که از این بین،
جدول  .4واریانس دا دهها پس از چرخش تحلیل عاملی به تفکیک هر یک از عاملها.
عامل

مقادیر ویژه

پس از چرخش

قبل از چرخش

کل

واریانس %

درصد
تجمعی %

کل

واریانس %

درصد تجمعی
%

کل

واریانس %

درصد تجمعی
%

1

3/92

0/27

0/27

3/92

0/27

0/27

3/96

0/31

0/31

2

3/04

0/21

0/48

3/04

0/21

0/48

3/08

0/22

0/53

3

1/85

0/12

0/60

1/85

0/12

0/60

1/92

0/15

0/68

4

0/89

0/06

0/66

0/89

0/06

0/66

0/91

0/08

0/76

5

0/86

0/05

0/71

0/86

0/05

0/71

0/88

0/07

0/83
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جدول  .5شناسایی دیدگاهها و تعداد متخصصین در هر عامل.
عاملهای شناساییشده

دیدگاه

مقادیر ویژه

تعداد متخصصین

نگرش

نتیجه

عامل 1

دیدگاه اول

3/96

 22متخصص

کالبدی (زیباییشناسی)

تأیید عامل

عامل 2

دیدگاه دوم

3/08

 20متخصص

عملکردی

تأیید عامل

عامل 3

دیدگاه سوم

1/92

 4متخصص

معنایی

تأیید عامل

عامل 4

-

0/91

 1متخصص

-

حذف عامل

عامل 5

-

0/88

 1متخصص

-

حذف عامل
فصلنامه پژوهشهای روستایی

منبع :یافتههای پژوهش1400 ،

جدول  .6ماتریس دا دههای چرخش دا دهشده و بار عاملی هر یک از عاملها.
نگرش

متخصصین

96

نگرش اول

متخصص 11

0/987

متخصص 13

0/844

متخصص 14

0/846

متخصص 16

0/866

متخصص 17

0/847

متخصص 22

0/754

متخصص 27

0/987

متخصص 29

0/844

متخصص 30

0/846

متخصص 31

0/866

متخصص 32

0/845

متخصص 33

0/791

متخصص 34

0/754

متخصص 35

0/768

متخصص 36

0/833

متخصص 37

0/765

متخصص 39

0/743

متخصص 41

0/845

متخصص 43

0/754

متخصص 45

0/833

متخصص 46

0/765

متخصص 47

0/784

نگرش دوم
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ادامه جدول  .6ماتریس دا دههای چرخش دا دهشده و بار عاملی هر یک از عاملها.
نگرش

متخصصین

نگرش اول

نگرش دوم

متخصص 1

0/786

متخصص 2

0/744

متخصص 3

0/843

متخصص 4

0/856

متخصص 5

0/867

متخصص 6

0/811

متخصص 7

0/755

متخصص 8

0/956

متخصص 9

0/866

متخصص 10

0/786

متخصص 12

0/843

متخصص 15

0/893

متخصص 19

0/801

متخصص 20

0/755

متخصص 21

0/706

متخصص 24

0/798

متخصص 25

0/893

متخصص 26

0/704

متخصص 28

0/733

متخصص 44

0/713

نگرش سوم

متخصص 18

0/888

متخصص 23

0/987

متخصص 38

0/893

متخصص 40

0/987
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برای یافتن خط فکری مشترک متخصصین در هر عامل
پاسخهای با نمرههای  0یا  9از هر یک از متخصصان آن عامل که
دارای تکرارهای نصف یا بیشتر در افراد سازنده آن عامل هستند
انتخاب میگردد که هر کدام از مفاهیم چند بار بهطور مشترک
توسط متخصصین عنوان گردیده است .در جدول شماره ،7
مهمترین عوامل مؤثر بر کیفیت فضایی قرار گرفته است .پس از
جمعآوری اطالعات و مشخص شدن نگرش متخصصان ،بهمنظور
یافتن موافقت متخصصان با هر شاخص از حاصل جمع نمرات و
میانگین آنها استفاده شده است.
در پرسشنامه دور اول دلفی ليستي از شاخصهای غالب
کیفیت فضایی در فضاهای عمومی روستایی از پژوهشهاي

پيشين و نظرات خبرگان ارائه گرديد و شرکتکنندگان نظر خود
را درباره ميزان تأثير هر يك از عوامل ،مؤلفهها و شاخصهای
فرایند در قالب طیف  1تا  1( 5تأثیر بسیار کم با گزاره موردنظر
و  5تأثیر بسیار زیاد) ارائه دادند .در جدول شماره  8نتايج
مرتبط با پرسشنامه دور اول دلفی که شامل مواردی مانند تعداد
پاسخها براي هر گويه ،ميانگين پاسخها ،انحراف معیار هر عامل
بر اساس ميانگين پاسخها درج شده است .ضريب هماهنگي
ندهنده
كندال پاسخهاي دور اول ،معادل  0/50است که نشا 
توافق متوسط بین اعضای خبرگان است و باید فرایند دلفی ادامه
یابد .با توجه به توافق متوسط بین خبرگان در دور اول دلفی،
فرایند دلفی ادامه یافت و همان معیارها در اختیار خبرگان قرار

«نیال پژوهنده و همکاران .واکاوی نگرش متخصصان در کیفیت فضایی یکپارچه در فضاهای عمومی روستایی»

97

بهار  . 1401دوره  .13شماره 1

فصلنامهپژوهشهایروستایی

داده شد .این مقدار در دامنه صفر تا يک (اتفاقنظر بسیار قوی
 <0/7 ،w <0/9اتفاقنظر قوی <0/5،اتفاقنظر متوسطw = 30،
ندهنده درجه میزان توافق
اتفاقنظر ضعیف) قرار میگیرد که نشا 

نظری بین خبرگان است .ضريب هماهنگی کندال در این دور از
یدهد میزان اتفاقنظر بین
دلفی  0/94به دست آمده که نشان م 
خبرگان بسیار قوی است.

جدول  .7نگرش متخصصین در راستای عوامل مؤثر بر کیفیت فضایی در فضاهای عمومی روستایی.
عامل/دیدگاه

شماره متخصصین

نگرش

دیدگاه اول

-32-31-30-29-27-22-17-16-14-13-11
47-46-45-43-41-39-37-36-35-34-33

کالبدی (زیباییشناسی)

دیدگاه دوم

-20-19-15-12-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1
44-28-26-25-24-21

عملکردی

دیدگاه سوم

40-38-23-18

معنایی
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منبع :یافتههای پژوهش1400 ،
جدول  .8یافتههای حاصل از پرسشنامه دور اول و دوم دلفی.

خاطرات،
رویدادهای فرهنگی
و اجتماعی

کاربریهای عمومی (گرهها ،بناهای فرهنگی ،مذهبی ،فضای سبز و )...با طیف گستر دهای از ساکنین روستا
سروکار دارند ،پتانسیل بیشتری برای نشانه شدن در ذهن ساکنین دارد و نقشه ادراکی نسلهای گوناگون
روستا دارد

2/78

1/23

استفاده از هنرهای
عمومی

مردم روستا فرهنگ خود را از طریق نمایشگاه و  ...به نمایش میگذارند و از این طریق به اهلیت و فرهنگ
خود افتخار میکنند

1/08

0/98

یکپارچگی اجتماعی
و هویت منسجم
اجتماعی

یکپارچگی اجتماعی :افراد در جامعهای که زندگی میکنند احساس تعلق میکنند و به آنها ارزش داده
میشود .هویت منسجم اجتماعی :جامعه دارای یک هویت مثبت است که از طریق فعالیتهایی مانند هنر و
جشنواره بیان میشود

1

0/66

آسایش

در برابر عوامل محیطی مانند حیوانات وحشی احساس امنیت کرده و به راحتی در فضاهای عمومی فعالیت و
زندگی میکنند

2/55

0/54

در فضاهای موجود در روستا و در جامعه افراد احساس امنیت و آرامش میکنند

3/22

0/66

قابلیت دسترسی

کیفیت مسیرهای ارتباطی ،دسترسی و نفوذپذیری کالبدی

2/67

0/56

تنوع فعالیتها

سنت اتکا به نفس در کارها :ساکنان جامعه خود را از طریق سازمانهای کمکرسان متقابل و پیشرفتهای
مترقی محلی میسازند

2/65

0/45

در روستا فضاهای خوبی مانند فرهنگسرا ،کانون پرورش فکری برای فعالیتهای همگانی و اجتماعی وجود
دارد

2/45

0/87

در روستا به اندازه کافی فضای باز و سبز برای بازی و فعالیتهای گروهی وجود دارد

1/07

0/53

در روستا مکان تفریحی و جذاب وجود دارد که برای انجام فعالیتهای متعدد مانند ورزش ،بازی و سرگرمی
مناسب است و محیط پارک و فضاهای باز مراتع و زمین کشاورزی اطراف روستا کسالتآور نباشند

1/02

0/77

دعوتکنندگی

در این روستا امکانات فعالیتهای گروهی برای هم سن و ساالن وجود دارد .مکانهایی که در آن جمع
یدهند
میشوند و با هم گفتگو میکنند و فعالیتهای تفریحی و سرگرمی انجام م 

2/55

1/54

غنای بصری

عناصر طبیعی بهعنوان عناصر هویتبخش روستا هستند

2/49

1/01

تناسبات بصری

پلههای ورودی ،رنگ بنا و مصالح ساختمانی و توجه به مقیاس انسانی در کیفیت کالبدی زیباییشناسی ابنیه
و محیط روستا حائز اهمیت است

4/36

0/51

کیفیت کالبدی

جلوگیری از پراکندگی ساختمانها و تراکم ساختمانی مطلوب

2/41

0/89

عملکردی

معنایی

مؤلفه

معیار

شاخصهای کیفت فضایی

میانگین

انحراف
معیار

کالبدی

انعطافپذیری

فصلنامه پژوهشهای روستایی
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جدول شماره  8حاصل جمع ،میانگین نمرات و انحراف معیار
یدهد و همانگونه که در جدول مشخص
هر شاخص را نشان م 
است ،به ترتیب سه شاخص تناسبات بصری ،آسایش و خاطرات
و رویدادهای اجتماعی و فرهنگی با میانگین وزنی و انحراف معیار
 4/36و  3/22 ،0/51و  2/78 ،0/66و  1/23از سوی متخصصان
بر کیفیت فضایی در فضاهای عمومی روستا حائز اهمیت شناخته
ش دهاند .در آخرین ردیف اهمیت نیز به ترتیب سه شاخص
یکپارچگی اجتماعی ،انعطافپذیری و استفاده از هنرهای عمومی،
به ترتیب با میانگین وزنی و انحراف معیار  1و  1/02 ،0/66و
 1/08 ،0/77و  0/98قرار دارد .یکی از روشهای سنجش روایی
شاخصها ،آزمون فورنل -الکر است .جدول شماره  9نتایج
ب هدستآمده برای شاخصهای شناساییشده پژوهش را نشان
یدهد که سازهها کام ً
ال از هم جدا هستند،
یدهد .نتایج نشان م 
م
یعنی مقادیر قطر اصلی برای هر متغیر پنهان از همبستگی آن بعد
با سایر بعدهای پنهان انعکاسی موجود در شاخصها بیشتر است.

بحث و نتیجهگیری
در جایگاه نتیجهگیری و بر مبنای جایگاه این پژوهش ،باید
اشاره کرد که پایهگذاری هرگونه نگرش و امکانسنجی و ارزیابی
در خصوص شکلگیری و تشخیص کیفیت فضایی مطلوب و
یکپارچه در فضاهای عمومی روستاها و در عین حال برنامهریزی
و اقدام در زمینه هدایت فرایند یادشده بهواسطه توجه همزمان
به معیارهای یاز دهگانه (یکپارچگی اجتماعی و هویت منسجم
اجتماعی ،آسایش ،تنوع فعالیتها ،انعطافپذیری ،دعوتکنندگی
و القای حس جذابیت مکان ،تناسبات بصری ،غنای بصری ،قابلیت
دسترسی ،کیفیت کالبدی ،استفاده از هنرهای عمومی ،خاطرات و
رویدادهای اجتماعی و فرهنگی) امکانپذیر خواهد بود .همانطور
که گفته شد فقدان هویت ملموس ،نابسامانی بصری ،کیفیت
نامناسب نماهای ساختمانی و فقدان شکل سازماندهیشده
در فرم و منظر جدارههای روستایی ،سبب شده که بسیاری از
روستاهای ایران از وضوح فرمی و به تبع آن توان عملکرد مطلوبی
یدهد ،به ترتیب
برخوردار نباشند .نتایج این پژوهش نشان م 
سه شاخص تناسبات بصری ،آسایش و خاطرات و رویدادهای
اجتماعی و فرهنگی با میانگین وزنی و انحراف معیار  4/36و
 3/22 ،0/51و  2/78 ،0/66و  1/23از سوی متخصصان بر کیفیت
فضایی در فضاهای عمومی روستا حائز اهمیت شناخته ش دهاند.
در آخرین ردیف اهمیت نیز به ترتیب سه شاخص یکپارچگی
اجتماعی ،انعطافپذیری و استفاده از هنرهای عمومی به ترتیب
با میانگین وزنی و انحراف معیار  1و  1/02 ،0/66و 1/08 ،0/77
و  0/98قرار دارد.

در این پژوهش جهت انجام تحليل عاملي اكتشافي ،از
روش چرخش واريماكس استفاده شده که تعداد  11معیار
بهعنوان معیارهای کیفیت فضایی در فضاهای عمومی روستایی
موردبررسی قرار گرفته و  41/65درصد از واريانس كل را تبيين
مينمايند .معيار انتخاب زیر مؤلفهها ،بهعنوان يك شاخص براي
عوامل ،دارا بودن ارزش ويژه باالتر از يك و همچنين بار عاملي
 0/70و باالتر است و در نهايت  11معیار موردنظر انتخاب گرديد.
هر يك از اين معیارها ،عوامل مربوطه و ميزان بار عاملي آنها در
جدول شماره  10نمايش داده شده است.

جدول  .9شاخص فورنل الکر جهت بررسی شاخص روایی تشخیصی یا واگرا.
2

3

4

5

6

7

8

9

10

ردیف

ابعاد

1

1

خاطرات ،رویدادهای فرهنگی واجتماعی

1

2

استفاده از هنرهای عمومی

0/831

1

3

یکپارچگی اجتماعی و هویت منسجم
اجتماعی

0/764

0/886

1

4

آسایش

0/566

0/576

0/577

1

5

قابلیت دسترسی

0/677

0/544

0/766

0/687

6

تنوع فعالیت ها

0/466

0/677

0/663

0/577 0/855

7

انعطافپذیری

0/455

0/343

0/565

0/466 0/433 0/711

8

دعوتکنندگی

0/433

0/455

0/344

0/455 0/477 0/634 0/433

9

غنای بصری

0/478

0/411

0/466

0/411 0/433 0/511 0/712 0/566

10

تناسبات بصری

0/511

0/435

0/511

0/655 0/544 0/655 0/437 0/544 0/544

11

کیفیت کالبدی

0/544

0/678

0/451

0/433 0/367 0/677 0/655 0/433 0/438 0/501

11

1
1
1
1
1
1
1
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جدول  .10نتايج حاصل از انجام تحليل عاملي اكتشافي.
عوامل

معیارها

معنایی

خاطرات ،رویدادهای فرهنگی و اجتماعی

0/764

استفاده از هنرهای عمومی

0/735

یکپارچگی اجتماعی و هویت منسجم اجتماعی

0/793

عملکردی

آسایش

0/744

قابلیت دسترسی

0/833

تنوع فعالیتها

0/732

انعطافپذیری

0/762

دعوتکنندگی

0/769

غنای بصری

0/761

تناسبات بصری

0/784

کیفیت کالبدی

0/734

مقادیر ویژه اولیه کل

2/98

3/21

4/35

درصد واریانس

6/54

7/65

12/76

درصد تراکمی واریانس

25/84

39/30

41/65
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لدهنده و تأثیرگذار در کیفیت
این مقاله عوامل اصلی تشکی 
فضایی یکپارچه در فضاهای عمومی روستایی را مشخص و تبیین
مینماید؛ بنابراین تصمیمگیران را قادر میسازد برنامههای آتی
خود را همراستا و مبتنی بر ارتقای شاخصهای اصلی کیفیت
فضایی مطلوب و یکپارچه تبیین کنند .تعاریف کیفیت فضایی
یکپارچه بهطور عام بسیار محدود است و افراد کمی به آن اشاره
کر دهاند .بهخصوص در زمینه فضاهای عمومی روستایی ضعف
منابع یا عدم دسترسی به آنها مشهود است .به همین دلیل و
با هدف یافتن شاخصهای کیفیت فضایی مطلوب و یکپارچه در
فضاهای عمومی روستایی و پوشش دادن ادبیات پژوهش به منابعی
که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم به این مبحث پرداختهاند ،در این
بخش مورد کنکاش قرار گرفتهاند .از این رو به اعتقاد نگارندگان
بهمنظور اصالح نابسامانیهای کالبدی ،عملکردی و اجتماعی
روستائیان در روستاها و رسیدن به الگویی مطلوب از فرم مطلوب
در فضاهای روستایی امروزی ،توجه به فرایند شکلگیری کیفیت
فضایی در فضاهای عمومی الزامی است .در این پژوهش عوامل
مؤثر بر کیفیت فضایی در فضاهای عمومی روستایی ،دستهبندی
نگرش متخصصین حوزه طراحی و برنامهریزی شهری ،معماری
و معماری منظر ،جغرافیا ،محیطزیست ،کارشناسان آمار،
اقتصا ددانان و جامعهشناسان در این زمینه و اهمیت هر یک از
شاخصها از دیدگاه آنها موردبررسی قرار گرفت .بر اساس آنچه
از تحلیل عامل کیو پرسشنامه متخصصین به دست آمد ،سه
نگرش به ترتیب شامل :کالبدی (زیباییشناسی) ،عملکردی و

100

کالبدی
(زیباییشناسی)

معنایی در میان آنها مشخص گردید:
 )1عامل کالبدی (زیباییشناسی) :در این پژوهش «تناسبات
بصری» از نگاه متخصصین بااهمیتترین شاخص شناخته شده
است .همچنین ویژگیهای زیباییشناسی در محیط کالبدی را
بهعنوان عوامل مؤثر بر کیفیت فضایی در فضاهای عمومی روستا،
معرفی نموده و معتقدند توجه به این شاخصه چه بهصورت طبیعی
و چه بهصورت مصنوعی میتواند تأثیر مثبت و منفی بر جذابیت
روستایی برجا بگذارد و در تقویت ارزشهایی چون هویت کالبدی
مؤثر باشد؛ همچنین فضاهایی عمومی که استفاده از آنها راحت
و خوشایند باشد ،تداوم و پیوستگی داشته باشند .وجود فضای
سبز ،آب و پوشش گیاهی و چشماندازهایی که در روستا تأثیر
میگذارد ،کیفیت فضایی مطلوبی در فضاهای عمومی به وجود
میآورد و این نتیجه ،همسو با نتایج پژوهشهای مه دینژاد و
همکاران ( )2020و جمکسرا )2011( 10است که بر اهمیت
شاخصهای بصری تأکید دارد.
مطابق پژوهش مه دینژاد و همکاران ( )2020محیط
روستایی ،زمانی به بهترین وجه درک میشود که فرد ساکن در
روستا ،سیمای روستایی مطلوبی را مشاهده کند و با اغتشاش
سیمای روستایی روبهرو نگردد؛ همچنین ساختار محیط روستایی
از لحاظ فرمی ،هماهنگ و همراستا بوده و ساختار چشماندازهای
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طبیعی آن به مخاطره نیفتد و معتقدند در درک بصری سیمای
لدرک هستند،
یک روستا ،سیماهایی که واضح بوده و بهآسانی قاب 
جذابتر و مطلوبتر از حالتی است که نوعی بینظمی در آن
حاکم باشد .مطابق پژوهش جمکسرا ( ،)2011همواره مشاهده
میشود که سیما و ساختار کالبدی روستاهای ایران با نفوذ و
هجوم فناوری ،فرهنگ و سیمای شهری و همزمان با آن تنزل
ارزشهای فرهنگی و بومی نزد ساکنان روستا ،روزبهروز مخدوش
ش دهاند و هر روز از هویت و سیمای اصیل خود دور میشوند.
از نظر حسینی و همکاران ( )2012مسیرهایی با فرم کالبدی
متفاوت از کیفیت بصری متفاوتی برخوردارند و در طراحیهای
شهری توجه به ابعاد و شاخصهای بصری به خلق محیط مطلوب
میانجامد .کوکبی و اکرمی ( )2021به حفظ منظر اصیل و با
هویت روستایی ایران اشاره نموده و معتقدند تخریب بستر طبیعی
و دگرگونی بافت و عناصر باارزش کالبدی آن ،تغییر ارزشهای
فرهنگی را به دنبال دارد.

بود.
تشکر و قدردانی

این مقاله برگرفته از رساله دکتری نویسنده اول با عنوان
«الگویی برای یکپارچهسازی کیفیت فضایی در فضاهای عمومی
شهری ،مطالعه موردی :ناحیه پنج از شهرداری منطقه پنج تهران»
است که با راهنمایی دکتر اسماعیل شیعه و مشاوره دکتر مریم
معینیفر در دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین انجام شده است.

 )2معنایی :در این پژوهش «خاطرات و رویدادهای اجتماعی
و فرهنگی» از نگاه متخصصین پراهمیتترین شاخص شناخته
شده است .این نتیجه همسو با نتایج پژوهش سلمون)2008( 11
است که هویت را گزینهای پراهمیت در منظر پایدار دانسته است.
پژوهش ترکاشوند و مجیدی ( )2014نشان داده است که هر
عنصری که دارای بیشترین تعداد تکرار در نقشههای ادراکی باشد
ممکن است بیش از سایر عناصر توانسته باشد جنبه اجتماعی
بیابد .این امر در رابطه با کاربریهای عمومی (گرهها ،بناهای
فرهنگی ،مذهبی ،فضای سبز و )...نیز مصداق دارد .کوکبی و
اکرمی ( )2021معتقدند شاخصهای هویت تاریخی و قدمت
روستا ،وجود مراسم خاص ،توجه مردم به آنها مانند جشنهای
سنتی ،آیینهای عزاداری و مذهبی ،وابستگی به زادگاه ،فعالیت و
مشارکت مردمی در ساخت محیط زندگی اثرگذار است.
 )3عملکردی :در این پژوهش در بعد عملکردی« ،آسایش» از
نگاه متخصصین پراهمیتترین شاخص شناخته شده است .این
نتیجه همسو با نتایج پژوهشهای چوال )2002( 12است و معتقد
است ،امنیت و آزادی حرکت گروههای آسیبپذیر اجتماعی
(کودکان و نوجوانان) از جمله شاخصهای کیفی محیط اجتماعی
و فیزیکی است .ضمن آنکه در پژوهش شهابزاده ( ،)2015به
ترسهای نوجوانان از عوامل محیطی اشاره نموده و معتقدند
محصور بودن اندک روستا و نداشتن مرز مشخص برای تأمین
امنیت در بیرون خانه ،فعالیت و تحرک فضایی ساکنین روستا
را تهدید نموده است .سهرابیان و حبیب ( )2016نیز معتقدند
شاخصهای نور و روشنایی ،رنگ و مصالح بر رفتارها ،روحیات،
بازدهی و کارایی فرد در محیط اثرگذار است که با گشایش فضایی
از طریق کاهش توده برای افزایش فضا این عوامل مؤثرتر خواهد
11. Selman
12. Chawla

«نیال پژوهنده و همکاران .واکاوی نگرش متخصصان در کیفیت فضایی یکپارچه در فضاهای عمومی روستایی»
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