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Several studies have been conducted on the formation of "spatial quality” in recent decades. But a tan-
gible 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 (quantitative-
qualitative) 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 fac-
tor 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

1. Introduction

patial quality is a controversial topic in 
urban design and planning. Based on au-
thoritative 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-S

 Citation: Pazhouhandeh, N., Shieh, E., & Moinifar, M. (2022). [Investigating the Mentality of Experts in the Integrative
Spatial Quality in Rural Public Spaces (Persian)]. Journal of Rural Research, 13(1), 86-103, http://dx.doi.org/ 10.22059/
jrur.2022.326315.1651

 : : http://dx.doi.org/ 10.22059/jrur.2022.326315.1651

Use your device to scan 
and read the article online

Copyright © 2022, Journal of Rural Research. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommer-
cial 4.0 International License which permits copy and redistribute the material just in noncommercial usages, provided the original work is properly cited.

http://dx.doi.org/ 10.22059/jrur.2022.326315.1651 
http://dx.doi.org/ 10.22059/jrur.2022.326315.1651 
http://dx.doi.org/ 10.22059/jrur.2022.326315.1651 
http://dx.doi.org/ 10.22059/jrur.2022.326315.1651 
http://dx.doi.org/ 10.22059/jrur.2022.326315.1651 


Spring 2022. Vol 13. Num 1

87

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, explorato-
ry 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), sta-
tistical experts, economists, and sociologists, who were 
questioned using a questionnaire resulting from docu-
ment content analysis and Delphi survey as non-random-
ly targeted and through Q factor analysis and calculating 
weight mean and standard deviation, each one of the ex-
traction 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 to-
tal 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 in-
dicators in these 11 factors, three indicators of visual pro-
portions, 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 pub-
lic spaces, respectively, with weight average and standard 
deviation of 1 and 0.66, 1.02 and 0.77, 1.08 and 0.98 re-
spectively are located. So that the criteria of accessibility 
and visual proportions have the highest factor load.

4. Discussion 

According to what was obtained from the Q Factor Anal-
ysis 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 ef-
fectiveness on spatial quality in rural-urban space. There-
fore, 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 qual-
ity 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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د ر د هه های اخیر پژوهش های متعد د ی د ر رابطه با شکل گیری »کیفیت فضایی« انجام شد ه است؛ اما آنچه مشخص است، عد م توجه 
به رویکرد کل نگر آن د ر حوزه شهرسازی است. بر این مبنا تفکر »کیفیت فضایی« به مثابه یک پایگاه نظری کلی نگر و تأکید بر مقیاس 
فضای عمومی د ر روستاها، عرصه موضوع جد ید ی را مطرح نمود ه است؛ لذا به منظور ارزیابی کیفیت فضایی د ر فضاهای عمومی روستایی، 
شناسایی شاخص ها و معیارهای مؤثر بر آن هد ف انجام این پژوهش است. این پژوهش د ارای روش آمیخته )کمی - کیفی( است که 
بر حسب هد ف بنیاد ی، به لحاظ ماهیت پژوهش، اکتشافی و از حیث گرد آوری د اد ه ها، توصیفی پیمایشی است. جامعه مورد مطالعه 
48 متخصص د ر حوزه )طراحی و برنامه ریزی شهری، معماری، معماری منظر، جغرافیا و محیط زیست(، کارشناسان آمار، اقتصاد د انان 
و جامعه شناسان است که از طریق پرسش نامه حاصل از تحلیل محتوای اسناد ی و پیمایشی د لفی به صورت غیرتصاد فی شبکه ای مورد 
پرسشگری قرار گرفتند. سه نگرش غالب برای متخصصان به ترتیب اولویت شامل کالبد ی )زیبایی شناسی(، عملکرد ی و معنایی است که 
بیشترین د رصد واریانس تبیین شد ه مربوط به کالبد ی )زیبایی شناسی( با 12/76 د رصد بود ه که حکایت از اهمیت و ارجحیت این عامل 
د ارد. شاخص های استخراجی مراحل د لفی با استفاد ه از نرم افزار SPSS، از طریق تحلیل عامل کیو، محاسبه میانگین وزنی و انحراف معیار 
مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان می د هد سه معیار کیفیت فضایی برای متخصصین به ترتیب اولویت شامل معیار های تناسبات 
بصری )4/36(، آسایش )3/22( و خاطرات و روید اد های اجتماعی و فرهنگی )2/78(، بیشترین میانگین وزنی و بیشترین تأثیر از د ید گاه 

جامعه متخصصین د ر کیفیت فضایی یکپارچه از فضاهای عمومی روستا د ارد.
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تاریخ د ریافت: 06 تیر 1400
تاریخ پذیرش: 15 اسفند 1400

مقد مه

»کیفیت فضایی« موضوعی بحث برانگیز د ر زمینه طراحی و 
برنامه ریزی شهری به حساب می آید. این موضوع بین متخصصین، 
د انشگاهیان و محققان نیز رایج است. بر پایه مقاالت معتبر1 به 
اتفاق نظر همگان د ر خصوص اهمیت کیفیت فضایی اشاره شد ه 
که به عنوان یک پژوهش از طریق تئوری ها، اصول و روش های این 
رشته اجرا می شود. با این حال، افراد مختلف و گروه های تخصصی 
و تحقیقاتی د ر مورد آنچه یک سازه خاص د ر طراحی فضایی 
»باکیفیت« به نظر می رسد یا خیر، د ید گاه های بسیار متفاوتی 
د ارند2. عد م شفافیت تعاریف به این د لیل 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 گسترد ه ای د اشته و رشته های مختلفی را د ر برمی گیرد. د رک 
عمومی از مفهوم »کیفیت فضایی«  جز به صورت مختصر برای د و 
هد ف سرمایه گذاری و تأکید بر رویکرد اصولی وجود ند ارد. این 
موضوع با د و معیار »کارایی« و »عد الت« لینچ3 نیز همسو است، 
به عنوان مثال ساختن نه تنها ممکن است به عنوان ایجاد یک محیط 
مسکونی مناسب، بلکه به عنوان یک سرمایه گذاری و رفاه نیز د ر 
نظر گرفته شود؛ بنابراین د ر مطالعه کیفیت فضایی، د اشتن مفهوم 
یکپارچگی فضا و تنوع ابعاد از اهمیت باالیی برخورد ار است. از 
سوی د یگر برای تعریف کیفیت فضایی و رسید ن به آن، الزم است 
که از تعاریف تک رشته ای فراتر برویم و مفاهیم فرارشته ای نوینی 
را بجوییم که متخصصان رشته های مختلف را گرد هم می آورد 
و مفاهیم جد ید ی از این برخورد ایجاد نمایند؛ همچنین برای 

3. Lynch

1- گروه شهرسازی، واحد قزوین، د انشگاه آزاد اسالمی، قزوین، ایران.
2- گروه شهرسازی، د انشکد ه هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسالمی واحد غرب، تهران، ایران.

3- گروه شهرسازی، واحد قزوین، د انشگاه آزاد اسالمی، قزوین، ایران.

واکاوی نگرش متخصصان د ر کیفیت فضایی یکپارچه د ر فضاهای عمومی روستایی
نیالپژوهنده1،*اسماعیلشیعه2،مریممعینیفر3
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تعریف کیفیت فضایی یکپارچه الزم است این موضوع د ر مقیاس 
فضای عمومی بررسی شود. کیفیت فضایی با متغیرهایی بر پایه 
مطالعات اد بی اعم از کیفیت بصری، ارتباطی بود ن فضا، تناسب 
فضایی، تراکم ها و غیره تعریف می شود؛ بنابراین د ر شرایط کنونی 
شکل گیری کیفیت فضایی نامطلوب د ر فضاهای عمومی روستایی 
د ر ایران که ناشی از فرسود گی بافت کالبد ی، رواج ساخت وسازهای 
غیراصولی، سد شد ن آب رود خانه ها و تخریب بافت طبیعی روستا 
است، بسیار مشهود است؛ بنابراین ضرورت بررسی کیفیت فضایی 
مطلوب، به ویژه د ر فضاهای عمومی روستایی، مشهود تر می شود. 
از سوی د یگر یکپارچه سازی کیفیت فضایی د ر فضاهای عمومی 
به عنوان یک ضرورت پویا و جامع د ر نظر گرفته می شود که اهمیت 
کارگروه های  راستا  این  د ر  د ارد.  فضایی  کاربران  برای  بسزایی 
آموزشی طراحی شهری مشارکتی با تأکید بیشتر بر همکاری و 
گفتگو اهمیت بسزایی د ارد. عالوه بر این انتخاب روش های کیفی 
د ر  انجام یافته  تالش های  پژوهشی  حوزه  د ر  مطالعات  اغلب  د ر 
کشورهای د یگر را علی رغم تنوع فرهنگی و ساختارهای اجتماعی 
تعاریف کیفیت  تا حد ود ی غیرکاربرد ی ساخته است.  گوناگون 
فضایی یکپارچه به طور عام بسیار محد ود است و افراد کمی به 
آن اشاره کرد ه اند؛ به خصوص د ر زمینه فضاهای عمومی روستایی 
ضعف منابع یا عد م د سترسی به آن ها مشهود است. به همین د لیل 
و با هد ف یافتن شاخص های کیفیت فضایی مطلوب و یکپارچه 
د ر فضاهای عمومی روستایی و پوشش د اد ن اد بیات پژوهش، به 
منابعی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به این مبحث پرد اخته اند، 
د ر بخش مبانی نظری مورد کنکاش قرار گرفته اند. از این حیث، 
شناسایی عوامل تأثیرگذار بر جنبه های طراحانه کیفیت فضایی 
روستایی امری ضروری است. چرا که بر بهبود کیفیت کالبد ی د ر 

فضاهای عمومی و ناخوشایند روستاها مؤثر است.

انجام پژوهش  برای  زیر  به موارد ذکرشد ه، سؤاالت  توجه  با 
مطرح می گرد د:

1. از نظر متخصصان، هر یک از معیارهای متأثر از کیفیت 
فضایی چه میزان د ر کیفیت مطلوب فضایی روستایی حائز اهمیت 

است؟

2. نگرش متخصصان د ر کیفیت فضایی د ر فضاهای عمومی 
روستایی چیست؟

مروری بر اد بیات موضوع

و  نظریه پرد ازان  د ید گاه های  نظری،  مبانی  روند  به  توجه  با 
نظریه های پشتیبان منظور نگارند گان از کیفیت فضایی، ارزیابی 
فرمی(  و  کالبد ی  )ویژگی های  فضا  یک  د ر  عینی  معیارهای 
د ر ارتباط با معیارهای ذهنی )معنایی( و پل زد ن میان نتایج 
آن ها با آنچه د ر نهایت از سوی ساکنان اد راک می شود، است. 
کیفیت فضایی هم جنبه عینی د ارد و هم جنبه ذهنی. فضای 
کالبد ی که توسط انسان ساخته می شود و ویژگی های طبیعی 

همچنین  است؛  عینی  واقعیت  د ارد  وجود  محیط  یک  د ر  که 
ویژگی های فضای کالبد ی به واسطه تجربیات فرد مشاهد ه کنند ه 
د ر ذهن او نقش می بند د. نظریه لینچ را می توان د ر مد ل های 
مختلف شهری و روستایی به کار برد؛ اگرچه »ابعاد عملکرد ی« 
برای  خاصی  راه حل  اما  د ارند،  فضا  با  مستقیمی  ارتباط  او 
طراحی تحمیل نمی کند. یکی از این ابعاد، »معنا« است. لینچ 
تالش می کند تا بفهمد چرا یک فضا می تواند الهام بخش باشد 
و اینکه آیا این ابعاد می تواند وظیفه طراح را توصیف کنند. با 
نگاهی به شکل گیری جریان هایی د ر پاسخ به شکست اید ه های 
مد رنیسم، می توان خطوط فکری »کیفیت فضایی« را د ر د هه 
1960 میالد ی د نبال نمود. رویکرد های ارتباطی - مشارکتی د ر 
آغاز سد ه جد ید مرسوم شد. د ر اوایل سد ه بیستم بر فرضیه های 
ابتکاری بر پایه جنبش های مهند سی و معماری متکی بود؛ د ر 
د هه های 1950 و 1960 میالد ی این جنبش ها د ر کشور بریتانیا 
با اند کی تأخیر د ر ایالت متحد ه آمریکا مورد توجه قرار گرفت. د ر 
مجموعه نظریه های مربوط به اصول طراحی شهری )کامیلوسیته، 
گورد ون کالن، کریستوفر الکساند ر، کوین لینچ( اهد افی که برای 
محیط زیست خوب باید د نبال شوند، نه تنها از نظر پیشنهاد برای 
طراحی فضاهای عمومی، د سترسی و غیره بلکه برای طراحی 

خوب شهری بیان می شوند. 

چنین به نظر می رسد که می توان پایه های تفکر کیفیت فضایی 
را تحت تأثیر د و نگرش کلی د نبال نمود: 1( انتقاد ات وارد بر 
الگوی طراحی مد رن به ویژه د ر د هه های 1970 و 1980 میالد ی، 
مشکالت  بروز  و  اجتماعی  فرهنگی،  جنبه های  به  بی توجهی 
زیست محیطی. 2( مطرح شد ن برنامه ریزی ارتباطی، به د نبال 
مکتب فرانکفورت و تئوری های انتقاد ی. د ر عین حال برخی از 
این پژوهش ها به د لیل خصلت های مشترک سکونتگاهی، قابلیت 
تعمیم به محیط های روستایی د ارند (Viskovicnika, 2017). مؤلفه ها 
و سازند ه های اصلی توسعه کالبد ی سکونتگاه های روستایی، به طور 
مستقیم و غیرمستقیم از عوامل محیطی، اقتصاد ی و اجتماعی 
تأثیر می گیرد (Viskovicnika, 2017). برخی روستاها با توجه به 
خصوصیات ذاتی خود، جاذبه های بیشتری د ارند؛ این خصوصیات 
ذاتی شامل کیفیت محیطی و بصری، آب وهوای مناسب، موقعیت 
مکانی ویژه، شاخص بود ن بافت کالبد ی، د سترسی به مناطق 
شهری، کشتزارها و مراتع طبیعی، عناصر فرهنگی و آد اب زند گی 
به منظور  آلن4   .(Carmona, 2014: 3) است  منطقه  یک  خاص 
به عنوان  زمینه«  به  »از شی ء  توجه  تغییر  با  فضا،  فعال کرد ن 
پد ید ه ای پایین به باال که از طریق ارتباطات محلی پیچید ه تعریف 
با توجه به  او  اید ه های   .(Allen, 1997) می شود صحبت می کند
فرم میان اشکال و همچنین بیان روابط و تأثیرات است. از د یگر 
چهارچوب های مؤثر د ر این رابطه چهارچوبی است که موالرت5 و 
 .(Moulart et al., 2013) همکاران برای کیفیت فضایی ارائه د اد ند

4. Allen
5. Moulart

»نیال پژوهند ه و همکاران. واکاوی نگرش متخصصان د ر کیفیت فضایی یکپارچه د ر فضاهای عمومی روستایی«
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د ر تحقیقی که ون د ک بروک6 و همکاران د ر سال 2013 انجام 
د اد ند، به بررسی د ید گاه نهاد گرایی استراتژی ارتباطی پرد اختند و 
اذعان نمود ند که این رویکرد به د ید گاه ارتباطی برنامه ریزی و فضا 
کمک می کند. این د ید گاه با روش های مفهوم سازی جنبه های 
مختلف فضا بررسی شد؛ همچنین با تأکید بر د ید گاه نهاد گرایی 
استراتژی ارتباطی7 و معرفی پارک فرهنگی کود کان د ر قاهره 
به عنوان نمونه مطالعاتی به مفهوم پرد ازی ارتباطي، مفهوم پرد ازی 
د ر  نویسند ه  پرد اختند.  فضایي  استراتژي هاي  و  شهری  فضای 
تحلیل پارک فرهنگی کود کان د ر قاهره نشان د اد که پیوند ابعاد 
اجتماعی و فضایی، تعامل و تضاد سازمان ها و چگونگی تعامل 
 (Van den آن ها، تحول فضای »فرهنگی« را فراهم نمود ه است
(Broeck et al., 2013:321-322. کانتر8 )1977( معتقد است سه 

مؤلفه کالبد، فعالیت و تصورات د ر خلق حس مکان د خیل هستند 
(Canter, 1977: 49). اگرچه کانتر مد ل خود را د ر سال 1977 ارائه 

د اد ه است، ولی قبل از وی مؤلفه های مکان د ر »اد راک های رلف« 
د ر سه مؤلفه »کالبد، فعالیت و معنی« د ر سال 2011 ارائه شد ه 
است. کارایی این د و مد ل باعث شد ه است تا د یگر صاحب نظران 
با اقتباس از این مد ل د ید گاه های متنوعی ارائه نمایند. »کریستین 
نوربری شولتز« د ر تبیین نظریات خود د ر رابطه با »مکان«؛ وامد ار 
اند یشه های هاید گر بود ه است. »شولتز« واژه روح مکان را مطرح 
می کند و برای فهم روح مکان، مفاهیم معنا )ریشه د ر روابط شیء 
با اشیای د یگر( و ساختار )ویژگی های شکلی و فرمی مجموعه ای 
کلیت اند  یک  وجوه  معنا  و  عقید ه وی ساختار  به  و  روابط(  از 
(Shultez, 2011: 232). به عقید ه وی، حس مکان د ر مکان هایی 

یافت می شود که د ارای شخصیت مشخص و متمایز هستند و 
شخصیت محیطی از چیزهای ملموس ساخته شد ه که د ارای 
مصالح، شکل، بافت، رنگ، مقیاس، تنوع، چشم اند از و برجستگی 
است. همچنین »اد راک« و »جهت یابی« را از عوامل مهم د ر ایجاد 

.(Shultez, 2011: 232) حس نسبت به مکان ها می د اند

معیارهای اصلی سنجش کیفیت فضایی د ر فضاهای عمومی 
روستایی

روستایی  فضاهای  کالبد ی  کیفیت  تشکیل د هند ه  عوامل 
به صورت زیر ارائه می شود:

از  استفاد ه  که  عمومی  فضاهایی  زیبایی شناسی:   - کالبد ی 
آن ها راحت و خوشایند باشد، تد اوم و پیوستگی د اشته باشند، 
فضای سبز، آب و پوشش گیاهی و چشم اند ازهایی که د ر روستا 
تأثیر می گذارد د اشته باشند، کیفیت فضایی مطلوبی د ر فضاهای 
عمومی به وجود می آورد. د ر این خصوص برایان گود ی9 د ر توصیف 
کیفیت های محیط شهری، بر اهمیت موارد ی مانند سرزند گی، 

6. Van den Broeck
7. Strategic relational institutionalist (SRI)
8. Canter
9. Goodey

هماهنگی، بستر موجود، تنوع، مقیاس انسانی - خوانایی و امکان 
روستایی  منظرهای  از  بسیاری  د ارد.  تأکید  کنترل شد ه  تحول 
جاذبه هایی د ارند که توجه انسان را به خود جلب می کند. موارد ی 
مانند ویژگی های طبیعی، هویت تاریخی، فرهنگی و بومی، منظر، 
مراتع، چراگاه ها و باغات روستا نمونه هایی از جاذبه های روستا 

 .(Salvati & Zitti, 2012) محسوب می شود

د ر  بسزایی  تأثیر  نشانه ها  و  نماد ها  آد اب ورسوم،  معنایی: 
شکل گیری ویژگی های مشترک بین استفاد ه کنند گان از مکان و 
ارتقای کیفیت فضایی مطلوب د ر فضاهای عمومی د ارند. »لینچ« 
بیان می کند که تصویر محیطی خوب به د ارند ه آن د رکی مهم از 
امنیت می بخشد (Shultez, 2011: 35). نقطه قوت نظریه لینچ د قیقاً 
د ر این واقعیت نهفته است که شناخت د رک یک فضا به وضوح 
حل وفصل می شود. عالوه بر این، لینچ بیان می کند »معنا« بعد 
تعیین کنند ه ای برای ارزیابی فرد ی از فضا است. مطابق پژوهش 
تصاویر  و  فعالیت ها  نظام  بین   )2018( حبیب  و  د انش پایه 
شناختی مرد م از محیط کالبد ی همبستگی زیاد ی وجود د ارد. 
هر تغییری د ر تصویر محیط، د ر اد راک مرد م از عناصری چون 
فروشگاه ها، پارک ها و د یگر امکانات شهری انعکاس می یابد یا آن 
با  تأثیر قرار می د هد (Lang, 2009: 162). فضای روستا  را تحت 
محتوایی عمیقاً اجتماعی، به عنوان فضایی ساخته شد ه، محصولی 
فرهنگی به شمار می آید. چرا که فرهنگ د ر رفتار، آد اب، محیط 

 .(Kowkabi & Badri, 2020) فیزیکی و اشیاء تجسم می یابد

فعالیتی - عملکرد ی: ازآنجا که بسیاری از فعالیت های انسان 
شامل رفتارهای عملی است، محیط کالبد ی باید با توانمند ی های 
چنان که  رفتاری  الگوهای   .(Lang, 2009: 136) باشد  سازگار  او 
و  مذهبی  آیین های  قالب  د ر  است؛  معتقد   )1997( توسلی 
قومی ظاهر شد ه و عموماً با بار فرهنگی و روانی، به فضا اد راک 
می بخشند. د ر توسعه اجتماعی رضایتمند ی از تأمین نیازها و 
 .(Rodrigue et al., 2017:2) یافته است افزایش خود اتکایی معنا 
مکانی که فضاهای مناسبی را برای پاسخگویی به نیازهای تمام 
را  فراهم کند، کیفیت فضایی مطلوبی  گروه های آسیب پذیرتر 
تقویت خواهد کرد. مکان های شهری که مسیرهای پیاد ه روی 
امن، د ر د سترس و با روشنایی کافی د اشته باشند و امکان انجام 
د اد ن فعالیت های متنوع و نیز سرگرم کنند ه را د ارا باشد، کیفیت 

فضایی مطلوب تری د ر فضاهای عمومی به وجود می آورند.

د ر جد اول شماره 1 و 2، معیارها و شاخص های مؤثر بر کیفیت 
فضایی و توضیحات شاخص های فضایی د ر فضاهای عمومی ارائه 

شد ه است.
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جد ول 1. معیارها و شاخص های مؤثر د ر کیفیت فضایی مطلوب د ر فضاهای عمومی.

صاحب نظرانشاخص هامعیارهای پیشنهاد یمؤلفه

کالبدی
)زیباییشناسی(

وجودریتموالگو،گوناگونیساختارها،پیچیدگیوتضاد،تداومقانونمندیدربدنه،نظموتناسباتبصری
هماهنگی،مقیاسانسانی

Applyard & Jacobs, 1982
Alexander et al., 1977

Banerjee, 2001
Carmona, 2014

Cullen, 1961
Chawla, 2002

Jamkasra, 2011
Khana et al., 2014

Kowkabi & Akrami, 2021
Lynch, 1960

Madanipour, 2006
Mahdi Nejad et al., 2019

Mehta, 2014
Moulaert et al., 2013
Rodrigue et al., 2017

Selman, 2008
Shahabzadeh, 2015

Strenberg, 2000
Viskovicnika, 2017

Oswald & Bacini, 2003

کیفیتهایبصری،عناصرهویتبخشطبیعیویکپارچگیمحیطی،آبهایسطحیغنایبصری
عدمفرسودگیکالبدیبنا،دانهبندیوتراکممطلوبساختمانیکیفیتکالبدی

عملکردی

دعوتکنندگیمکان
توجهبهویژگیهایاجتماعیوفرهنگیافراددرشکلگیریفضا،جذابیتداشتنبرای

شهروندان،برانگیختنحسکنجکاویدرشهروندان،قابلیتایجادنشاطوسرزندگیبرای
شهروندان

امنیتوایمنی،وجودمبلمانوتسهیالتشهری،امنیتمالیآسایش
دسترسیونفوذپذیریکالبدی،کیفیتمسیرهاقابلیتدسترسی
سنتاتکابهنفسدرکارهاتنوعفعالیتها

امکانانجامفعالیتهایگروهی،فراهمبودنفرصتتفریحوسرگرمی،کسالتآورنبودنبودنانعطافپذیری
فضاهایباز،مراتعوزمینهایکشاورزیاطرافروستا

معنایی

جامعهداراییکهویتمنسجماجتماعیاستکهازطریقفعالیتهاییمانندهنروجشنوارههویتمنسجماجتماعی
بیانمیشود

خاطرات،رویدادهای
فرهنگیواجتماعی

کاربریهایعمومی)گرهها،بناهایفرهنگی،مذهبی،فضایسبزو...(باطیفگستردهایاز
ساکنینروستاسروکاردارند،پتانسیلبیشتریبراینشانهشدندرذهنساکنینداردونقشه

ادراکینسلهایگوناگونروستادارد
استفادهازهنرهای

عمومی
مردمروستافرهنگخودراازطریقنمایشگاههاوغرفههایمتعدد،هنرهایبومیومحلیخود

رابهگردشگراننشاندادهومردمروستابهمحیطخودافتخارمیکنند
فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: نگارند گان مبتنی بر اد بیات پژوهش، 1400                                                                                     

جد ول 2. توضیحات شاخص های کیفیت فضایی.

توضیحات شاخص هامعیارحیطه

عملکردی

دعوتکنندگیو
القایحسجذابیت

مکان

جذابیتداشتنبرایساکنین:مکانهایجذابوتفریحیوجودداردکهبرایانجامفعالیتهایمتعددمانندبازیوورزشو
سرگرمیمناسباست.قابلیتایجادنشاطوسرزندگی:مکانهایتجمعوقرارگاههایرفتاریمتنوعدرروستاوجودداردوافراد

میتوانندازفروشگاههاخریدکنندودرمحیطبهاکتشاف،بازیهایورزشیوبهپیگیریعالیقشخصیبپردازند.
دسترسیونفوذپذیریکالبدیبافضایحرکتیپیاده:طراحیمسیرپیادهوشبکهبرنامهریزیشدهپیاده،کیفیتمسیرهاقابلیتدسترسی
سنتاتکابهنفسدرکارها:ساکنانجامعهخودراازطریقسازمانهایکمکرسانمتقابلوپیشرفتهایمترقیمحلیمیسازند.تنوعفعالیتها

آسایش
ایمنیوامنیت:افراداحساسمیکنندکهمیتوانندباامنیتکافیدرمحدودهمنطقهمحلیخودباخیالراحتبچرخندو

خیابانهایباایمنیترافیکطراحیشودوامنیتشغلیومالی:ساکنیندارایحقوققانونیتملکبراموالخودهستندکهمنجر
بهسرمایهگذاریبهمنظورشرایطزندگیبهترمیگردد،وجودمبلمانوتسهیالتشهریوکفپوشمناسبمعابردرهنگامبارندگی

انعطافپذیری

امکانانجامفعالیتهایگروهی:فضاهایخوبیمانندفرهنگسرا،کانونپرورشفکریبرایفعالیتهایهمگانیواجتماعی
وجوددارد.بهاندازهکافیفضایبازوسبزبرایبازیوفعالیتهایگروهیوامکاناتفعالیتهایگروهیبرایهمسنوساالن
کهجمعشوندوگفتگوکنندوفعالیتهایتفریحیوسرگرمیانجامدهند.فراهمبودنفرصتتفریحوسرگرمی:کسالتآورنبودن

بودنمحیطپارکوفضاهایباز،مراتعوزمینهایکشاورزیاطرافروستا

معنایی

یکپارچگیاجتماعی
وهویتمنسجم

اجتماعی

یکپارچگیاجتماعی:افراددرجامعهایکهزندگیمیکننداحساستعلقمیکنندوبهآنهاارزشدادهمیشود.هویتمنسجم
اجتماعی:جامعهداراییکهویتمثبتاستکهازطریقفعالیتهاییمانندهنروجشنوارهبیانمیشود.

خاطرات،رویدادهای
فرهنگیواجتماعی

کاربریهایعمومی)گرهها،بناهایفرهنگی،مذهبی،فضایسبزو...(باطیفگستردهایازساکنینروستاسروکاردارند،پتانسیل
بیشتریبراینشانهشدندرذهنساکنینداردونقشهادراکینسلهایگوناگونروستادارد.

استفادهازهنرهای
عمومی

مردمروستافرهنگخودراازطریقنمایشگاههاوغرفههایمتعدد،هنرهایبومیومحلیخودرابهگردشگراننشاندادهومردم
روستابهمحیطخودافتخارمیکنند.
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برخورد روش تحقیقی د ر موضوع واکاوی شاخص ها و ذهنیت 
عمومی  فضاهای  د ر  یکپارچه  فضایی  کیفیت  د ر  متخصصان 

روستایی

روش  از حیث  و  اکتشافی  ماهیت،  لحاظ  از  حاضر  پژوهش 
گرد آوری د اد ه ها، توصیفی - پیمایشی است و به طور کل د ارای 
گام  سه  د ر  که  است  کیفی(   - )کمی  آمیخته  پژوهش  روش 
انجام شد ه است. د ر گام اول با مطالعات کتابخانه ای و از طریق 
ابزارهایی مانند فیش، جد ول و فرم به سازماند هی و طبقه بند ی 
د انش موجود پیرامون »عوامل مؤثر بر کیفیت فضایی یکپارچه 
د ر فضاهای عمومی روستایی« به روش تحلیل محتوا پرد اخته 
شد. ماهیت اکتشافی موضوع و پیشینه پژوهش ناکافی د ر حوزه 
ایران، از روش تحقیق  روستایی د ر بستر فرهنگی و اجتماعی 
د لفی استفاد ه شد ه است؛ بنابراین طرح پژوهش د ر بخش توسعه 
محتوای  تحلیل،   )1 مرحله:  د و  د ر  د اد ه ها  آماد ه سازی  و  ابزار 
این  از  نتایج حاصل  اسناد 2( پیمایش د لفی تعریف می گرد د. 
د و مرحله به توسعه ابزار جهت بررسی پیمایش الگوی ذهنی 
متخصصین د ر گام سوم می انجامد. د ر گام سوم از روش تحلیل 
د ر  فضایی  کیفیت  تا شاخص های  استفاد ه می شود  کیو  عامل 
فضاهای عمومی روستا و نگرش متخصصین د ر زمینه کیفیت 
اد راکی مرد م از فضاهای عمومی روستایی استخراج گرد د. تحلیل 
عامل کیو، ابزاری توانا جهت د رک ارزش ها، سلیقه ها، نگرانی ها و 
گونه شناسی د ید گاه های فرد ی است که د ر این پژوهش از روش 
تحلیل د لفی برای جمع آوری د اد ه ها استفاد ه شد ه است. د ر بخش 
تحلیل د اد ه ها از تحلیل عامل کیو )مطابق پژوهش مهد ی نژاد و 
همکاران، 2020( استفاد ه شد ه است، محاسبه میانگین وزنی و 

انحراف معیار نیز به کار گرفته شد ه است.

روش شناسی تحقیق

جامعه آماری د ر بخش تحلیل محتوای اسناد ی شامل مقاالت، 
کتب و پژوهش های د اخلی و خارجی مرتبط با پژوهش است. 
تحلیل  د ر  شد.  استخراج  د سترس  د ر  منابع  میان  از  نمونه ها 
پیمایشی جامعه آماری را متخصصین حوزه )طراحی و برنامه ریزی 
محیط زیست(،  جغرافیا،  منظر،  معماری  و  معماری  شهری، 

شامل:  شهری  جامعه شناسان  اقتصاد د انان،  آمار،  کارشناسان 
اعضای هیئت علمی د انشگاه آزاد علوم و تحقیقات، شهید بهشتی 
تشکیل می د هند. آن ها به روش غیر تصاد فی شبکه ای، نمونه گیری 
گلوله برفی و بر مبنای غنای نظری د ر بخش پیمایش د لفی د ر 
گروه های همگن تعد اد 10 - 15 نفر د ر نظر گرفته شد. حجم 
نمونه 22 نفر و د ر بخش پیمایش پرسشنامه ای جهت تحلیل 
عامل کیو 48 نفر شرکت کنند ه د اشته اند. روند انجام پژوهش به 
این صورت بود که د ر بخش تحلیل محتوای اسناد ی مرتبط با 
موضوع پژوهش شاخص های مرتبط باکیفیت فضایی د ر فضاهای 
عمومی استخراج شد. د ر گام د وم به منظور تکمیل شاخص های 
مؤثر بر کیفیت فضایی از پیمایش د لفی بر اساس آرای متخصصین 
د ر د و د ور استفاد ه شد. د ر د ور اول د لفی، شاخص های تحلیل 
محتوای اسناد ی، د ر اختیار 22 متخصص قرار گرفت و این گونه 
د ر قالب مصاحبه ای عمیق و ساختاریافته شاخص ها مورد بازبینی 
قرار گرفت. د ر د ور د وم پرسشنامه ای با د و طیف موافق و مخالف 
تهیه شد و د ر بین همان متخصصین جهت تأیید و تثبیت نهایی 

شاخص های مؤثر بر کیفیت فضایی توزیع شد.

د ر گام سوم سؤاالتی د ر قالب گزاره هایی د ر پرسشنامه با طیف 
1 تا 5 )1 تأثیر بسیار کم با گزاره مورد نظر و 5 تأثیر بسیار زیاد( 
تنظیم و د ر بین 48 متخصص توزیع شد. حجم نمونه از طریق 
بارتلت د ر نرم افزار مورد بررسی قرار  او و کرویت  ام  آزمون کی 
گرفت و به تأیید رسید. د ر این گام تحلیل عامل Q )تحلیل عامل 
مصاحبه،  از  حاصل  شاخص های  استخراج  و  متخصصان  روی 
بر روی د اد ه ها  و همکاران، 2020(  مطابق تحقیق مهد ی نژاد 
تا بد ین صورت نگرش متخصصین که شامل  صورت می گیرد 
معیارهای مؤثر بر کیفیت فضایی بود ه، آشکار گرد د. پس از آن 
به منظور د ستیابی به پاسخ د وم پژوهش، مبنی بر میزان موافقت 
بر میزان کیفیت  تأثیرگذارترین معیار  متخصصان و شناسایی 
فضایی د ر فضاهای عمومی روستایی، از طریق حاصل جمع نمرات 
و میانگین، وزن و انحراف معیار هر یک از شاخص ها مورد بررسی 
قرار گرفت. د ر بخش تحلیل محتوای اسناد ی مرتبط با موضوع 
مقاله، شاخص های مرتبط با کیفیت فضایی مطابق تصویر شماره 

1 استخراج شد.

ادامه جد ول 2. توضیحات شاخص های کیفیت فضایی.

توضیحات شاخص هامعیارحیطه

کالبدی

غنایبصری
کیفیتبصری،کیفیتدیدوچشماندازوپرهیزازالحاقاتزائد،ویژگیهایطبیعیمحیطروستاازجملهآبهایسطحی،مسیل
رودخانه،زمینهایکشاورزیوباغاتو...،عناصرهویتبخشوساختاردهندهسیمایروستاهستندوتوجهبهشاخصهای

زیستمحیطیوحفاظتازطبیعتدرطرحهادیروستاییضروریاست

پلههایورودی،رنگبناومصالحساختمانیوتوجهبهمقیاسانسانیدرکیفیتکالبدیزیباییشناسیابنیهومحیطروستاحائزتناسباتبصری
اهمیتاست

جلوگیریازپراکندگیساختمانهاوتراکمساختمانیمطلوبکیفیتکالبدی
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یافته ها

مناسب تر  عاملی  تحلیل  روش  د ر  تحلیل  براي  متغیرهایي 
هستند که د ر سطح سنجش فاصله ای باشند، اما د ر برخي موارد 
از متغیرهاي رتبه ای و اسمي نیز استفاد ه می شود. الزم به ذکر 
با مسئله  تعد اد متغیر مرتبط  پژوهشگر می تواند هر  است که 
تحقیق را د ر تحلیل وارد کند. مشروط بر آنکه متغیرها با روش 
د رستي سنجید ه شد ه و ضریب اعتبار سنجش متغیرها د ر حد 
قابل قبولي باشد. د ر مورد اند ازه حجم نمونه نیز به طور کلی د ر 
معاد الت ساختاری انبوهي از د اد ه ها به کار برد ه می شود. هرچه 
حجم اند ازه نمونه زیاد تر شود، صحت و د قت تحلیل مد ل بیشتر 
است. به عنوان یک قاعد ه کلي تعد اد نمونه باید د ر حد ود 4 یا 5 
برابر تعد اد متغیرهاي مورد استفاد ه باشد. این نسبت تا حد ود ي 
 KMO محافظه کارانه است. کفایت نمونه گیری از طریق آزمون
 KMO و کرویت بارتلت سنجید ه شد ه است. د رصورتی که مقد ار
کمتر از 0/5 باشد، د اد ه ها براي تحلیل عاملی مناسب نخواهند بود 
و اگر مقد ار آن بین 0/5 تا 0/69 باشد می توان با احتیاط بیشتر 
به تحلیل عاملی پرد اخت؛ اما د رصورتی که مقد ار آن بزرگ تر از 
0/7 باشد، همبستگی های موجود د ر بین د اد ه ها براي تحلیل 
عاملی مناسب خواهد بود. خروجی این آزمون د ر جد ول شماره 

 KMO 3 قابل مشاهد ه است. پس از چرخش د اد ه ها، نتیجه آزمون
نشان  از 0/7 است که  باالتر   0/873 ،3 مطابق جد ول شماره 
می د هد حجم نمونه کافی است. د ر آزمون کرویت بارتلت فرض 
صفر بیان می کند که ماتریس همبستگی، یک ماتریس واحد و 
همسان است. اگر معنی د اری آزمون بارتلت کوچک تر از 0/05 
باشد )رد فرض صفر( تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار )مد ل 
عاملی( مناسب است. همان طور که د ر جد ول مشاهد ه می شود، 
Sig آزمون بارتلت کوچک تر از 0/05 است و این بد ان معنا است 

که می توان مقد ار همبستگی را حساب نمود.

د ر این پژوهش، جهت انجام تحلیل عاملي اکتشافي به روش 
نظرات 48  استفاد ه شد ه که  واریماکس  از روش چرخش  کیو 
متخصص جهت د سته بند ی د ید گاه ها مورد بررسی قرار گرفت. 
معیار انتخاب هر عامل به عنوان یک د ید گاه، د ارا بود ن ارزش ویژه 
اینکه  باالتر است و  بار عاملي 0/70 و  از یک، همچنین  باالتر 
حد اقل 3 متخصص د ر هر عامل وجود د اشته باشند. د ر نمود ار 
 )y( عامل ها و روي محور عمود ي )x( اسکري بر روي محور افقي
مقدار ویژه متناظر با هر عامل قرار می گیرد. از طریــق نمــود ار 

اســکري می توان تعــداد عامل های استخراجي را برآورد نمود.

فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 1. فراوانی معیارهای استخراج شد ه از تحلیل محتوای اسناد ی د ر ارتباط باکیفیت فضایی، منبع: یافته های پژوهش، 1400

جد ول 3. آزمون KMO و کرویت بارتلت برای کفایت حجم نمونه.

آماره آزمون

0/873 اندازهگیریکفایتنمونه )KMO(کایسر–میر–اولکین
12143/4532 تقریبکایدو

47آزمونکرویتبارتلت درجهآزادی
0/000 معناداری
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با توجه به نمود ار اسکری )تصویر شماره 2(، فقط سه عامل 
مقاد یر ویژه بزرگ تر از 1 را د ارند. مطابق جد ول شماره 4، تحلیل 
د اد ه ها پس از چرخش نشان می د هد که از مجموع 48 نفر، سه 
عامل شناسایی شد ه است. د رصد تجمعی کل این سه عامل 68 
د رصد است. مقد ار واریانس عامل اول پس از چرخش 0/3 د رصد 
و عامل های د وم و سوم به ترتیب 0/22 و 0/15 د رصد از واریانس 
کل را تبیین می کنند. این مقد ار واریانس تبیین شد ه، به اند ازه ای 
هست که بتوان بار عاملی را چشمگیر د انست. د ر جد ول شماره 
5، مهم ترین عوامل مؤثر بر کیفیت فضایی بر فضاهای عمومی 

روستاها از نظر متخصصین قرار گرفته است.

با توجه به موارد فوق و جد اول بار عاملی، عامل اول که همان 
از  طبقه اول پاسخ د هند گان است از 22 متخصص، عامل د وم 
20 متخصص، عامل سوم از 4 متخصص، عامل چهارم، پنجم و 
ششم هر کد ام از یک متخصص تشکیل شد ه است که از این بین، 

تفسیر ماتریس د اد ه شد ه نشان می د هد که سه عامل قابل تعریف 
هستند. عامل )نگرش( اول تا سوم بزرگ ترین و قابل د رک ترین 
عوامل بود ه که د ر جد اول شماره 6 و 7 آمد ه است. عامل چهارم 
تا ششم به علت تعد اد کم متخصصین و پایین بود ن مقاد یر ویژه 

آن ها حذف می شوند.

با توجه به اینکه تعد اد متخصصین عامل اول 22 نفر است و 
31 د رصد از واریانس کل را تشکیل د اد ه، می توان نتیجه گرفت 
که اغلب پاسخ د هند گان از نگرش اول برخورد ار هستند. جد ول 
شماره 6 ماتریس چرخش یافته نگرش ها به روش واریمکس را 
نشان می د هد. به کمک این آمار می توان به شناسایی عامل هایی 
که قابل تعریف هستند مباد رت ورزید. هر فرد ی که بار عاملی 
بیشتر از 0/7 د اشته باشد، معناد ار تلقی شد ه و د ر د سته آن عامل 

قرار می گیرد.

فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 2. نمود ار اسکری برای تعیین عامل های تحلیل عاملی، منبع: یافته های پژوهش،1400

جد ول 4. واریانس د اد ه ها پس از چرخش تحلیل عاملی به تفکیک هر یک از عامل ها.

عامل
پس از چرخشقبل از چرخشمقاد یر ویژه

د رصد واریانس %کل
د رصد تجمعی واریانس %کلتجمعی %

%
د رصد تجمعی واریانس %کل

%

13/920/270/273/920/270/273/960/310/31
23/040/210/483/040/210/483/080/220/53
31/850/120/601/850/120/601/920/150/68
40/890/060/660/890/060/660/910/080/76
50/860/050/710/860/050/710/880/070/83
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جد ول 5. شناسایی د ید گاه ها و تعد اد متخصصین د ر هر عامل.

نتیجهنگرشتعد اد متخصصینمقاد یر ویژهد ید گاهعامل های شناسایی شد ه

تأییدعاملکالبدی)زیباییشناسی(22متخصص3/96دیدگاهاولعامل1
تأییدعاملعملکردی20متخصص3/08دیدگاهدومعامل2
تأییدعاملمعنایی4متخصص1/92دیدگاهسومعامل3
حذفعامل-1متخصص0/91-عامل4
حذفعامل-1متخصص0/88-عامل5

فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: یافته های پژوهش، 1400                                                                                                              

جد ول 6. ماتریس د اد ه های چرخش د اد ه شد ه و بار عاملی هر یک از عامل ها.

نگرش
نگرش سومنگرش د ومنگرش اولمتخصصین

0/987متخصص11
0/844متخصص13
0/846متخصص14
0/866متخصص16
0/847متخصص17
0/754متخصص22
0/987متخصص27
0/844متخصص29
0/846متخصص30
0/866متخصص31
0/845متخصص32
0/791متخصص33
0/754متخصص34
0/768متخصص35
0/833متخصص36
0/765متخصص37
0/743متخصص39
0/845متخصص41
0/754متخصص43
0/833متخصص45
0/765متخصص46
0/784متخصص47
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عامل  هر  د ر  متخصصین  مشترک  فکری  خط  یافتن  برای 
پاسخ های با نمره های 0 یا 9 از هر یک از متخصصان آن عامل که 
د ارای تکرارهای نصف یا بیشتر د ر افراد سازند ه آن عامل هستند 
انتخاب می گرد د که هر کد ام از مفاهیم چند بار به طور مشترک 
 ،7 شماره  د ر جد ول  است.  گرد ید ه  عنوان  متخصصین  توسط 
مهم ترین عوامل مؤثر بر کیفیت فضایی قرار گرفته است. پس از 
جمع آوری اطالعات و مشخص شد ن نگرش متخصصان، به منظور 
یافتن موافقت متخصصان با هر شاخص از حاصل جمع نمرات و 

میانگین آن ها استفاد ه شد ه است.

غالب  شاخص های  از  لیستي  د لفی  اول  د ور  پرسشنامه  د ر 
پژوهش هاي  از  روستایی  عمومی  فضاهای  د ر  فضایی  کیفیت 

پیشین و نظرات خبرگان ارائه گرد ید و شرکت کنند گان نظر خود 
را د رباره میزان تأثیر هر یک از عوامل، مؤلفه ها و شاخص های 
فرایند د ر قالب طیف 1 تا 5 )1 تأثیر بسیار کم با گزاره مورد نظر 
نتایج   8 شماره  جد ول  د ر  د اد ند.  ارائه  زیاد(  بسیار  تأثیر   5 و 
مرتبط با پرسشنامه د ور اول د لفی که شامل موارد ی مانند تعد اد 
پاسخ ها براي هر گویه، میانگین پاسخ ها، انحراف معیار هر عامل 
هماهنگي  است. ضریب  د رج شد ه  پاسخ ها  میانگین  اساس  بر 
نشان د هند ه  اول، معاد ل 0/50 است که  پاسخ هاي د ور  کند ال 
توافق متوسط بین اعضای خبرگان است و باید فرایند د لفی اد امه 
یابد. با توجه به توافق متوسط بین خبرگان د ر د ور اول د لفی، 
فرایند د لفی اد امه یافت و همان معیارها د ر اختیار خبرگان قرار 

ادامه جد ول 6. ماتریس د اد ه های چرخش د اد ه شد ه و بار عاملی هر یک از عامل ها.

نگرش
نگرش سومنگرش د ومنگرش اولمتخصصین

0/786متخصص1
0/744متخصص2
0/843متخصص3
0/856متخصص4
0/867متخصص5
0/811متخصص6
0/755متخصص7
0/956متخصص8
0/866متخصص9
0/786متخصص10
0/843متخصص12
0/893متخصص15
0/801متخصص19
0/755متخصص20
0/706متخصص21
0/798متخصص24
0/893متخصص25
0/704متخصص26
0/733متخصص28
0/713متخصص44
0/888متخصص18
0/987متخصص23
0/893متخصص38
0/987متخصص40
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جد ول 7. نگرش متخصصین د ر راستای عوامل مؤثر بر کیفیت فضایی د ر فضاهای عمومی روستایی.

نگرششماره متخصصینعامل/د ید گاه

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

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-15-19-20-دیدگاهدوم
عملکردی44-28-26-25-24-21

معنایی18-23-38-40دیدگاهسوم
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جد ول 8. یافته های حاصل از پرسشنامه د ور اول و د وم د لفی.

انحراف میانگین شاخص های کیفت فضاییمعیارمؤلفه
معیار

معنایی

خاطرات،
رویدادهایفرهنگی

واجتماعی

کاربریهایعمومی)گرهها،بناهایفرهنگی،مذهبی،فضایسبزو...(باطیفگستردهایازساکنینروستا
سروکاردارند،پتانسیلبیشتریبراینشانهشدندرذهنساکنینداردونقشهادراکینسلهایگوناگون

روستادارد
2/781/23

استفادهازهنرهای
عمومی

مردمروستافرهنگخودراازطریقنمایشگاهو...بهنمایشمیگذارندوازاینطریقبهاهلیتوفرهنگ
1/080/98خودافتخارمیکنند

یکپارچگیاجتماعی
وهویتمنسجم

اجتماعی

یکپارچگیاجتماعی:افراددرجامعهایکهزندگیمیکننداحساستعلقمیکنندوبهآنهاارزشداده
میشود.هویتمنسجماجتماعی:جامعهداراییکهویتمثبتاستکهازطریقفعالیتهاییمانندهنرو

جشنوارهبیانمیشود
10/66

عملکردی

آسایش
دربرابرعواملمحیطیمانندحیواناتوحشیاحساسامنیتکردهوبهراحتیدرفضاهایعمومیفعالیتو

2/550/54زندگیمیکنند

3/220/66درفضاهایموجوددرروستاودرجامعهافراداحساسامنیتوآرامشمیکنند
2/670/56کیفیتمسیرهایارتباطی،دسترسیونفوذپذیریکالبدیقابلیتدسترسی

سنتاتکابهنفسدرکارها:ساکنانجامعهخودراازطریقسازمانهایکمکرسانمتقابلوپیشرفتهایتنوعفعالیتها
2/650/45مترقیمحلیمیسازند

انعطافپذیری

درروستافضاهایخوبیمانندفرهنگسرا،کانونپرورشفکریبرایفعالیتهایهمگانیواجتماعیوجود
2/450/87دارد

1/070/53درروستابهاندازهکافیفضایبازوسبزبرایبازیوفعالیتهایگروهیوجوددارد
درروستامکانتفریحیوجذابوجودداردکهبرایانجامفعالیتهایمتعددمانندورزش،بازیوسرگرمی

1/020/77مناسباستومحیطپارکوفضاهایبازمراتعوزمینکشاورزیاطرافروستاکسالتآورنباشند

دراینروستاامکاناتفعالیتهایگروهیبرایهمسنوساالنوجوددارد.مکانهاییکهدرآنجمعدعوتکنندگی
2/551/54میشوندوباهمگفتگومیکنندوفعالیتهایتفریحیوسرگرمیانجاممیدهند

کالبدی

2/491/01عناصرطبیعیبهعنوانعناصرهویتبخشروستاهستندغنایبصری

پلههایورودی،رنگبناومصالحساختمانیوتوجهبهمقیاسانسانیدرکیفیتکالبدیزیباییشناسیابنیهتناسباتبصری
4/360/51ومحیطروستاحائزاهمیتاست

2/410/89جلوگیریازپراکندگیساختمانهاوتراکمساختمانیمطلوبکیفیتکالبدی
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د اد ه شد. این مقد ار د ر د امنه صفر تا یک )اتفاق نظر بسیار قوی 
 w = 30،0/7> اتفاق نظر قوی،0/5> اتفاق نظر متوسط ،w <0/9
اتفاق نظر ضعیف( قرار می گیرد که نشان د هند ه د رجه میزان توافق 

نظری بین خبرگان است. ضریب هماهنگی کند ال د ر این د ور از 
د لفی 0/94 به د ست آمد ه که نشان می د هد میزان اتفاق نظر بین 

خبرگان بسیار قوی است.
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جد ول شماره 8 حاصل جمع، میانگین نمرات و انحراف معیار 
هر شاخص را نشان می د هد و همان گونه که د ر جد ول مشخص 
است، به ترتیب سه شاخص تناسبات بصری، آسایش و خاطرات 
و روید اد های اجتماعی و فرهنگی با میانگین وزنی و انحراف معیار 
4/36 و 0/51، 3/22 و 0/66، 2/78 و 1/23 از سوی متخصصان 
بر کیفیت فضایی د ر فضاهای عمومی روستا حائز اهمیت شناخته 
شاخص  سه  ترتیب  به  نیز  اهمیت  رد یف  آخرین  د ر  شد ه اند. 
یکپارچگی اجتماعی، انعطاف پذیری و استفاد ه از هنرهای عمومی، 
به ترتیب با میانگین وزنی و انحراف معیار 1 و 0/66، 1/02 و 
0/77، 1/08 و 0/98 قرار د ارد. یکی از روش های سنجش روایی 
نتایج   9 شماره  جد ول  است.  الکر  فورنل-  آزمون  شاخص ها، 
به د ست آمد ه برای شاخص های شناسایی شد ه پژوهش را نشان 
می د هد. نتایج نشان می د هد که سازه ها کاماًل از هم جد ا هستند، 
یعنی مقاد یر قطر اصلی برای هر متغیر پنهان از همبستگی آن بعد 
با سایر بعد های پنهان انعکاسی موجود د ر شاخص ها بیشتر است.

از  اکتشافي،  عاملي  تحلیل  انجام  جهت  پژوهش  این  د ر 
معیار   11 تعد اد  که  شد ه  استفاد ه  واریماکس  چرخش  روش 
به عنوان معیارهای کیفیت فضایی د ر فضاهای عمومی روستایی 
مورد بررسی قرار گرفته و 41/65 د رصد از واریانس کل را تبیین 
مي نمایند. معیار انتخاب زیر مؤلفه ها، به عنوان یک شاخص براي 
عوامل، د ارا بود ن ارزش ویژه باالتر از یک و همچنین بار عاملي 
0/70 و باالتر است و د ر نهایت 11 معیار مورد نظر انتخاب گرد ید. 
هر یک از این معیارها، عوامل مربوطه و میزان بار عاملي آن ها د ر 

جد ول شماره 10 نمایش د اد ه شد ه است.

بحث و نتیجه گیری

د ر جایگاه نتیجه گیری و بر مبنای جایگاه این پژوهش، باید 
اشاره کرد که پایه گذاری هرگونه نگرش و امکان سنجی و ارزیابی 
د ر خصوص شکل گیری و تشخیص کیفیت فضایی مطلوب و 
یکپارچه د ر فضاهای عمومی روستاها و د ر عین حال برنامه ریزی 
و اقد ام د ر زمینه هد ایت فرایند یاد شد ه به واسطه توجه هم زمان 
به معیارهای یازد ه گانه )یکپارچگی اجتماعی و هویت منسجم 
اجتماعی، آسایش، تنوع فعالیت ها، انعطاف پذیری، د عوت کنند گی 
و القای حس جذابیت مکان، تناسبات بصری، غنای بصری، قابلیت 
د سترسی، کیفیت کالبد ی، استفاد ه از هنرهای عمومی، خاطرات و 
روید اد های اجتماعی و فرهنگی( امکان پذیر خواهد بود. همان طور 
که گفته شد فقد ان هویت ملموس، نابسامانی بصری، کیفیت 
سازماند هی شد ه  شکل  فقد ان  و  ساختمانی  نماهای  نامناسب 
د ر فرم و منظر جد اره های روستایی، سبب شد ه که بسیاری از 
روستاهای ایران از وضوح فرمی و به تبع آن توان عملکرد مطلوبی 
ترتیب  به  نشان می د هد،  این پژوهش  نتایج  نباشند.  برخورد ار 
سه شاخص تناسبات بصری، آسایش و خاطرات و روید اد های 
اجتماعی و فرهنگی با میانگین وزنی و انحراف معیار 4/36 و 
0/51، 3/22 و 0/66، 2/78 و 1/23 از سوی متخصصان بر کیفیت 
فضایی د ر فضاهای عمومی روستا حائز اهمیت شناخته شد ه اند. 
د ر آخرین رد یف اهمیت نیز به ترتیب سه شاخص یکپارچگی 
اجتماعی، انعطاف پذیری و استفاد ه از هنرهای عمومی به ترتیب 
با میانگین وزنی و انحراف معیار 1 و 0/66، 1/02 و 0/77، 1/08 

و 0/98 قرار د ارد.

جد ول 9. شاخص فورنل الکر جهت بررسی شاخص روایی تشخیصی یا واگرا.

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ابعاد ردیف

1 خاطرات،رویدادهایفرهنگیواجتماعی 1
1 0/831 استفادهازهنرهایعمومی 2

1 0/886 0/764 یکپارچگیاجتماعیوهویتمنسجم
اجتماعی 3

1 0/577 0/576 0/566 آسایش 4
1 0/687 0/766 0/544 0/677 قابلیتدسترسی 5

1 0/577 0/855 0/663 0/677 0/466 تنوعفعالیتها 6
1 0/466 0/433 0/711 0/565 0/343 0/455 انعطافپذیری 7

1 0/455 0/477 0/634 0/433 0/344 0/455 0/433 دعوتکنندگی 8
1 0/411 0/433 0/511 0/712 0/566 0/466 0/411 0/478 غنایبصری 9

 1 0/655 0/544 0/655 0/437 0/544 0/544 0/511 0/435 0/511 تناسباتبصری 10
1 0/433 0/367 0/677 0/655 0/433 0/438 0/501 0/451 0/678 0/544 کیفیتکالبدی 11
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این مقاله عوامل اصلی تشکیل د هند ه و تأثیرگذار د ر کیفیت 
فضایی یکپارچه د ر فضاهای عمومی روستایی را مشخص و تبیین 
می نماید؛ بنابراین تصمیم گیران را قاد ر می سازد برنامه های آتی 
خود را هم راستا و مبتنی بر ارتقای شاخص های اصلی کیفیت 
فضایی مطلوب و یکپارچه تبیین کنند. تعاریف کیفیت فضایی 
یکپارچه به طور عام بسیار محد ود است و افراد کمی به آن اشاره 
کرد ه اند. به خصوص د ر زمینه فضاهای عمومی روستایی ضعف 
منابع یا عد م د سترسی به آن ها مشهود است. به همین د لیل و 
با هد ف یافتن شاخص های کیفیت فضایی مطلوب و یکپارچه د ر 
فضاهای عمومی روستایی و پوشش د اد ن اد بیات پژوهش به منابعی 
که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به این مبحث پرد اخته اند، د ر این 
بخش مورد کنکاش قرار گرفته اند. از این رو به اعتقاد نگارند گان 
اجتماعی  و  کالبد ی، عملکرد ی  نابسامانی های  اصالح  به منظور 
روستائیان د ر روستاها و رسید ن به الگویی مطلوب از فرم مطلوب 
د ر فضاهای روستایی امروزی، توجه به فرایند شکل گیری کیفیت 
فضایی د ر فضاهای عمومی الزامی است. د ر این پژوهش عوامل 
مؤثر بر کیفیت فضایی د ر فضاهای عمومی روستایی، د سته بند ی 
نگرش متخصصین حوزه طراحی و برنامه ریزی شهری، معماری 
آمار،  کارشناسان  محیط زیست،  جغرافیا،  منظر،  معماری  و 
اقتصاد د انان و جامعه شناسان د ر این زمینه و اهمیت هر یک از 
شاخص ها از د ید گاه آن ها مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس آنچه 
از تحلیل عامل کیو پرسشنامه متخصصین به د ست آمد، سه 
نگرش به ترتیب شامل: کالبد ی )زیبایی شناسی(، عملکرد ی و 

معنایی د ر میان آن ها مشخص گرد ید:

1( عامل کالبد ی )زیبایی شناسی(: د ر این پژوهش »تناسبات 
بصری« از نگاه متخصصین بااهمیت ترین شاخص شناخته شد ه 
است. همچنین ویژگی های زیبایی شناسی د ر محیط کالبد ی را 
به عنوان عوامل مؤثر بر کیفیت فضایی د ر فضاهای عمومی روستا، 
معرفی نمود ه و معتقد ند توجه به این شاخصه چه به صورت طبیعی 
و چه به صورت مصنوعی می تواند تأثیر مثبت و منفی بر جذابیت 
روستایی برجا بگذارد و د ر تقویت ارزش هایی چون هویت کالبد ی 
مؤثر باشد؛ همچنین فضاهایی عمومی که استفاد ه از آن ها راحت 
و خوشایند باشد، تد اوم و پیوستگی د اشته باشند. وجود فضای 
سبز، آب و پوشش گیاهی و چشم اند ازهایی که د ر روستا تأثیر 
می گذارد، کیفیت فضایی مطلوبی د ر فضاهای عمومی به وجود 
می آورد و این نتیجه، همسو با نتایج پژوهش های مهد ی نژاد و 
اهمیت  بر  است که   )2011( و جمکسرا10   )2020( همکاران 

شاخص های بصری تأکید د ارد.

محیط   )2020( همکاران  و  مهد ی نژاد  پژوهش  مطابق 
روستایی، زمانی به بهترین وجه د رک می شود که فرد ساکن د ر 
روستا، سیمای روستایی مطلوبی را مشاهد ه کند و با اغتشاش 
سیمای روستایی روبه رو نگرد د؛ همچنین ساختار محیط روستایی 
از لحاظ فرمی، هماهنگ و هم راستا بود ه و ساختار چشم اند ازهای 

10. Jamkasra

جد ول 10. نتایج حاصل از انجام تحلیل عاملي اکتشافي.

عوامل
کالبد یعملکرد یمعناییمعیارها

)زیبایی شناسی(

0/764خاطرات،رویدادهایفرهنگیواجتماعی
0/735استفادهازهنرهایعمومی

0/793یکپارچگیاجتماعیوهویتمنسجماجتماعی
0/744آسایش

0/833قابلیتدسترسی
0/732تنوعفعالیتها
0/762انعطافپذیری
0/769دعوتکنندگی
0/761غنایبصری
0/784تناسباتبصری
0/734کیفیتکالبدی

2/983/214/35مقادیرویژهاولیهکل
6/547/6512/76درصدواریانس

25/8439/3041/65درصدتراکمیواریانس
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طبیعی آن به مخاطره نیفتد و معتقد ند د ر د رک بصری سیمای 
یک روستا، سیماهایی که واضح بود ه و به آسانی قابل د رک هستند، 
جذاب تر و مطلوب تر از حالتی است که نوعی بی نظمی د ر آن 
حاکم باشد. مطابق پژوهش جمکسرا )2011(، همواره مشاهد ه 
می شود که سیما و ساختار کالبد ی روستاهای ایران با نفوذ و 
هجوم فناوری، فرهنگ و سیمای شهری و همزمان با آن تنزل 
ارزش های فرهنگی و بومی نزد ساکنان روستا، روزبه روز مخد وش 
شد ه اند و هر روز از هویت و سیمای اصیل خود د ور می شوند. 
از نظر حسینی و همکاران )2012( مسیرهایی با فرم کالبد ی 
متفاوت از کیفیت بصری متفاوتی برخورد ارند و د ر طراحی های 
شهری توجه به ابعاد و شاخص های بصری به خلق محیط مطلوب 
می انجامد. کوکبی و اکرمی )2021( به حفظ منظر اصیل و با 
هویت روستایی ایران اشاره نمود ه و معتقد ند تخریب بستر طبیعی 
و د گرگونی بافت و عناصر باارزش کالبد ی آن، تغییر ارزش های 

فرهنگی را به د نبال د ارد.

2( معنایی: د ر این پژوهش »خاطرات و روید اد های اجتماعی 
و فرهنگی« از نگاه متخصصین پراهمیت ترین شاخص شناخته 
شد ه است. این نتیجه همسو با نتایج پژوهش سلمون11 )2008( 
است که هویت را گزینه ای پراهمیت د ر منظر پاید ار د انسته است. 
پژوهش ترکاشوند و مجید ی )2014( نشان د اد ه است که هر 
عنصری که د ارای بیشترین تعد اد تکرار د ر نقشه های اد راکی باشد 
ممکن است بیش از سایر عناصر توانسته باشد جنبه اجتماعی 
بناهای  با کاربری های عمومی )گره ها،  امر د ر رابطه  این  بیابد. 
فرهنگی، مذهبی، فضای سبز و...( نیز مصد اق د ارد. کوکبی و 
اکرمی )2021( معتقد ند شاخص های هویت تاریخی و قد مت 
روستا، وجود مراسم خاص، توجه مرد م به آن ها مانند جشن های 
سنتی، آیین های عزاد اری و مذهبی، وابستگی به زاد گاه، فعالیت و 

مشارکت مرد می د ر ساخت محیط زند گی اثرگذار است. 

3( عملکرد ی: د ر این پژوهش د ر بعد عملکرد ی، »آسایش« از 
نگاه متخصصین پراهمیت ترین شاخص شناخته شد ه است. این 
نتیجه همسو با نتایج پژوهش های چوال12 )2002( است و معتقد 
اجتماعی  آسیب پذیر  گروه های  حرکت  آزاد ی  و  امنیت  است، 
)کود کان و نوجوانان( از جمله شاخص های کیفی محیط اجتماعی 
و فیزیکی است. ضمن آنکه د ر پژوهش شهاب زاد ه )2015(، به 
معتقد ند  و  نمود ه  اشاره  عوامل محیطی  از  نوجوانان  ترس های 
محصور بود ن اند ک روستا و ند اشتن مرز مشخص برای تأمین 
امنیت د ر بیرون خانه، فعالیت و تحرک فضایی ساکنین روستا 
را تهد ید نمود ه است. سهرابیان و حبیب )2016( نیز معتقد ند 
شاخص های نور و روشنایی، رنگ و مصالح بر رفتارها، روحیات، 
بازد هی و کارایی فرد د ر محیط اثرگذار است که با گشایش فضایی 
از طریق کاهش تود ه برای افزایش فضا این عوامل مؤثرتر خواهد 

11. Selman
12. Chawla

بود.

تشکر و قد رد انی

عنوان  با  اول  نویسند ه  د کتری  رساله  از  برگرفته  مقاله  این 
»الگویی برای یکپارچه سازی کیفیت فضایی د ر فضاهای عمومی 
شهری، مطالعه مورد ی: ناحیه پنج از شهرد اری منطقه پنج تهران« 
است که با راهنمایی د کتر اسماعیل شیعه و مشاوره د کتر مریم 

معینی فر د ر د انشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین انجام شد ه است.

»نیال پژوهند ه و همکاران. واکاوی نگرش متخصصان د ر کیفیت فضایی یکپارچه د ر فضاهای عمومی روستایی«
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