
 

 

 99-33، صفحات 9314 زمستان، همددواز ی، شمارهومسریزی شهری، سال فصلنامه مطالعات برنامه

 

-فضاهای فرهنگياسایي و ارزیابي شاخص های کيفيت ی شن

 اجتماعي )مطالعه موردی: کالنشهر اصفهان(
 

 ایزدی مليحهدکتر 

 دکتر جمال محمدی
 44/40/12تاریخ پذیرش:  52/95/9314دریافت: تاریخ 

 

 چکيده :
 

در تعامالت اجتماعي و ارتقاء فرهنگ شهروندي نقش مؤثري دارد.  ياجتماع-فرهنگيفضاهاي 

 با فرهنگي توسعه به دستيابي راستاي در اجتماعي شهر -فرهنگي فضاهاي به کيفيت توجه لذا

 ضرورتي شهرگرايي و شده اجتماعي روح تقويت و فرهنگي -اجتماعي وجهه بودن دارا به توجه

 جاديا موجب فضاها انواع ريسا از شيب فضاها دسته نياي فيک ارتقاء رو نيا از. است اساسي

شناسايي و ارزيابي شاخص  هدف از پژوهش حاضر، .شد خواهد شکوفا و سالمي شهر جامعه

ي کالنشهر اصفهان است. روش اين پژوهش بر اساس اجتماع-فرهنگيهاي کيفيتِ فضاهاي 

نفر  57تحليلي مي باشد. جامعه آماري پژوهش را  -هدف کاربردي و بر اساس ماهيت توصيفي

از مديران و متخصصان در زمينه مزبور را شامل مي شود که با استفاده از پرسشنامه شاخص ها 

عامل مؤثر مشخص  4ستفاده از روش تحليل عاملي، شناسايي و امتياز بندي شده است. با ا

درصد از واريانس را تبيين و محاسبه مي نمايند. نتايج  81/18گرديد که اين عوامل جمعًا 

اولويت اصلي  44/57مستخرج از اين تحليل نشان مي دهد که عامل کالبدي با درصد واريانس

و زيست محيطي با ميانگين  35/1با  درصد از واريانس، اقتصادي 33/81و عملکرد اجتماعي با 

درصد از واريانس به ترتيب تأثير گذارترين عوامل بر کيفيت فضاهاي فرهنگي مي  21/7وزني 

 باشد. 

 

فضا، فضاهاي فرهنگي، شاخص هاي کيفيت، تحليل عاملي، تحليل سلسله  واژه های کليدی:

 مراتبي، کالنشهر اصفهان.

 

                                           
  ی برنامه ریزی شهری، دانشگاه اصفهان، مدرس دانشگاه ادکترizadim90@yahoo.com 

  عضو هيات علمي گروه جغرافيا دانشگاه اصفهان 
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 مقدمه -9

 ادراک، ۀديپد. است طيمح به نسبت او شناخت و درک زانيم به وابسته شهر، در انسان رفتار

 انسان ق،يطر نيا از و شود يم دار يمعن ،يحس تجارب آن يط در که است يذهن ينديفرآ

 يسع انسان کهي هنگام(. 1732:52)ايرواني و خداپناه،ابدي يم در را اياش يمعان و امور روابط

 نيا به قتيحق در ابد؛يب آن در خود راه و کند تعامل آن با کرده، درک را يشهر يفضا کند يم

 هيته شهر کل از منسجم و وستهيپ هم به روشن، يريتصو کند يم تالشي و ذهن که معناست

 (.22732:17)بنتلي،هستندفضاهاي فرهنگي  ر،يتصو نيا ي دهنده شکل عوامل از يکي. کند

 يکه به طرز مطلوب يعنصر هر ،يو در حالت کل ياجتماع يعرصه ها ،يفرهنگ يبناها، فضا ها

 يجمع يو ثبت خاطره ها يجمع يدادهايرو يريگ شکلي را برا يشاخص باشد و بستر مناسب

همچون بازار، گره ها و پاتوق ها،  ييو فضا ها هيابن گذشته، يدر شهرها آورد؛ فراهم شهروندان

به  کهي داشتند و با کمک يشهر يهمچون نشانه ها ينقش ،يفرهنگ يها به عنوان تفرجگاه

 و شکل ييخوانا شيافزا موجب کردند؛ ياز شهر م يو روشن قيدق يذهن ريتصو يريشکل گ

 در هم زمان، طول در جمعي لذا فضاهاي شدند. يمي شهر يفضا يکالبد تيبه هو يبخش

اند)ترکاشوند و يافته  تغيير غيرفيزيکي شان و هويتي ابعاد در هم و فيزيکي و ابعاد ساختار

 -روحي سالمت به توجه و شهري فضاهاي (. در اين راستا، بهبود کيفيت5-5: 8311مجيدي،

 و مهم امري صنعت و تکنولوژي در عصر مکاني تعلقات تقويت نهايت در و شهروندان رواني

 مي باشد. ضروري

 تعلق و است بشري جوامع زندگي به مدرنيته نفوذ بارز هاي نشانه از يکي شهري زندگي

 در است. امروز انسان زندگي نيازهاي از يکي اجتماعي فضاهاي در حضور و جمع به داشتن

 چون برحسب متغيرهايي جامعه افراد براي شهر عمومي فضاهاي از استفاده گوناگون جوامع

 بر عوامل اين و متفاوت است ...و نژادي و قومي اقليتهاي اجتماعي، گروههاي جنس، سن،

 (. 7138318هستند)فکوهي و اوحدي، تأثيرگذار شهر عمومي فضاهاي در حضور نحوۀ و ميزان

 وجود علت به يشهراجتماعي -ي فرهنگيفضاها به توجه ضرورت شد، انيب که آنچه بنابر

 ياجتماع تعامالت بستر عنوان به) ياجتماع متفاوت ابعاد در آني  جانبه همه يها کارکرد

 و حاکمان انيم تفاهم و تعامل يبرا يبستر عنوان به)يدموکراس توسعه و ياسيس ،(شهروندان

 فراغت اقات گذران يبرا سالم ييمکانها عنوان به نيهمچن و(1138313،يقاسم)شهروندان

 يگذار هيسرما و ستيتور شيافزا قيطر از يعموم يفضاها نيا بر عالوه. باشد يم شهروندان

 فضاها نيا. دينما يم شهرها يزندگ تيفيک وبهبود يسالمت جاديا در يعيوس کمک ،ياقتصاد

   (.838317ان،ي،زهتابيجعفر)دارند يفراوان نقش شهروندان فرهنگ ارتقا و شهر تيهو نييتع در

بنابراين توسعه فضاهاي فرهنگي سبب ايجاد زمينه بروز و ظهور تنوع انديشه و نيازهاي متعدد 

توجه به تغييرات منطقه اي، روند توسعه  در ميان شهروندان و مسئوالن خواهد شد. از جهتي با
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شهري و ايجاد زمينه مشارکت گروه هاي متعدد با ساليق مختلف اجتناب ناپذير خواهد بود. در 

اين ميان برنامه ريزي خوب يکي از شروط الزم و کافي براي پيشبرد برنامه هاي توسعه شهري 

ه اي چند وجهي، پيچيده و متنوع است. با توجه به اين واقعيت که اساساً فضاي شهري پديد

هستند. يکي از مهمترين فضاها، فضاهاي فرهنگي واجتماعي است. لذا، در اين پژوهش به 

اجتماعي با  -شاخص هاي مؤثر در کيفيت فضاهاي فرهنگي بررسي، شناسايي و اولويت بندي

 استفاده از فرآيند سلسله مراتبي و تحليل عاملي اکتشافي پرداخته شده است.

 

 پيشينه پژوهش -5

به موضوع فعاليت مراکز فرهنگي و جايگاه آن در زندگي اجتماعي  (،6002پيرکيني و ديگران) -

پرداخته اند. هدف از اين پژوهش کشف اهميت مراکز فرهنگي در سازماندهي مراکز اوقات 

اکي فراغت جامعه و امکان تشخيص عملکرد مراکز فرهنگي در جامعه مي باشد. نتايج تحقيق ح

درصد معتقد بودند که سازمان هاي فرهنگي به حد کافي وجود ندارد اما  73از آن است که 

 (.Perkumien, 2006) خدمات آن ها تا حدودي منطبق به نيازهاي ساکنين مي باشد

 شهري محله مسکون هفت نيسنجش ادراک ساکن»پژوهشي تحت عنوان در (،6002)1بونايتو -

 شانياز تراکم و حجم بناها يافراد زماننشان مي دهد که، « خود سکونت طيمح تيفيرم از ک

مطلوب  تيفيکي دارا يشناخت ييباياز لحاظ ز بناها نيکنند که ا يم تيتر احساس رضا شيب

 (.Bonauit,2006:76)باشند زين

به  "شهروندان فراغت اوقات و ها شهرداري "عنوان با پژوهشي در(، 8731 )رضواني سعيدي -

بررسي شيوه گذران اوقات فراغت شهروندان در شهرهاي اهواز، هفتگل ، اصفهان و چادگان و 

 شرح اين به مشهد،نهبندان پرداخت. فضاهاي فرهنگي و تفريحي مطلوب از نظر پاسخگويان

درصد، ميدان 3/72سينمادرصد،7/71 اي محله پارک درصد،78.3وسيع  پارک :شد عنوان

درصد، استخر 62درصد، فرهنگسرا  3/62درصد، کتابخانه  3/62درصد، شهربازي 7/61ورزشي 

 مرکز و تئاتر سالن مانند فضاهادرصد و... ،برخي از  7/81درصد، آموزشگاه هنري  7/81شنا 

 .نيستند مردم استقبال مورد کامپيوتري هاي بازي

 گانة دوازده مناطق در شهري عدالت و فرهنگي آمايش عنوان با تحقيقي در (،8712) بهروان -

 مشهد شهر در مناطق فرهنگي خدمات و امکانات توزيع وضعيت بررسي به مشهد شهرداري

 روش از که است موارد اين شامل شده ارائه فرهنگي امکانات پژوهش اين در .است پرداخته

 و مساجد :آيد مي دست به امکانات اين به نياز ميزان شهروندان، فرهنگي نيازهاي سنجش

 محصوالت عرضة ، فروشگاه ها فروشي روزنامه ، ها کتابخانه ، ها کتابفروشي ها، حسينيه

 متوسط سهم .ورزشي هاي مکان سبز، فضاهاي و ها پارک اي، رايانه بازيهاي مرکز و فرهنگي

                                           
1 .Bonauit 
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 توان يم  ترتيب اين به که است درصد017/0معادل فرهنگي امکانات از يک هر از منطقه هر

 از کمتر که مناطقي اول دستة: کرد تقسيم دسته 7به مشهد شهر متوسط حسب بر را مناطق

 متوسط حد معادل که مناطقي دوم دستة ،(محروم مناطق) دبرخوردارن فوق متوسط حد

 برخوردارند متوسط حد از باالتر که مناطقي سوم دستة ور( برخوردا نسبتاً مناطق)برخوردارند

 (.برخوردار مناطق)

 نظر از شهر مشهد مناطق برخورداري سطح سنجش »نعنوا با پژوهشي در (،8712)خاکپور-

 سطح در نياز شهروندان بررسي به «موريس مدل از استفاده با فرهنگي خدمات و امکانات

 پژوهش نتايج براساس . است پرداخته فرهنگي خدمات و امکانات به مشهد شهرداري مناطق

 مناطق درصد 2/82 برخوردار، ت. اس خيلي (1 و 8 مناطق شامل) مناطق درصد 82.3 حدود

 (6،7،3مناطق شامل)مناطق درصد 62 حدود برخوردار، حدودي تا( 86و80مناطق شامل)

( خيلي محروم بوده اند. )مرادي و 2و 7،2ناطقم شامل) شهري مناطق درصد 62 و محروم

 (8712همکاران، 

 استان هاي شهرستان بندي سطح، در پژوهشي تحت عنوان (8730ن)سرخ کمال و همکارا -

پرداخته است. وي با استفاده از  فرهنگي يافتگي توسعه ايه مؤلفه لحاظ از رضوي خراسان

مدل تاپسيس به سطح بندي و  تعيين ميزان نابرابري موجود از لحاظ توسعه فرهنگي ،ميان 

هرستان هاي استان پرداخت که نتايج اين پژوهش حاکي از آن است که شهرستانهاي گناباد، ش

رتبه اول و شهرستان هاي درگز و بردسکن به ترتيب  رتبه هاي دوم تا سوم را کسب نموده اند. 

لذا توجه به برنامه ريزي فضايي ، مطالعه شهرستان ها از لحاظ سطح توسعه يافتگي فرهنگي و 

نقاط سکونتگاهي محروم براي برنامه ريزي اصولي و ارائه راهبردهايي صحيح و اجرايي  شناسايي

 اجتناب ناپذير است. 

واکاوي مطلوبيت فضاهاي عمومي شهري از »در مقاله اي تحت عنوان (،8732ايزدي و همکاران) -

روش تحليل عاملي تعداد  با استفاده از« اصفهان شهر 4مطالعه ي موردي: منطقه  ديدگاه زنان

بوده و  8استخراج گرديد که همگي داراي مقادير ويژه باالي  انتخابيشاخص  15عامل از  7

توان  با توجه به نتايج به دست آمده مي درصد از واريانس را تبيين مي کنند. 72/51 جمعاً

ه مکان و ايمني، پاکيزگي محيط، حس تعلق و وابستگي ب، گفت که مؤلفه هاي امنيت محيطي

رضايت مندي در فضاهاي عمومي شهر از ديدگاه زنان زيبايي فضا مؤثرترين عوامل در ميزان 

 شدند. مي باشد و به عنوان مهمترين عوامل تأثيرگذار بر رضايت مندي شهروندان شناسايي

تنها به صورت کلي به شاخص هاي فضاهاي عمومي پژوهش حاضر برخالف ساير پژوهش ها که 

توصيفي، تشريحي بوده و  فضاهاي عموميد و همچنين اکثر پژوهش ها در زمينه ي مي پردازن

ي کيفي در کمتر در بعد شاخص هاي کمي انجام شده است، به بررسي و تحليل شاخص ها

به طوري که در پژوهش حاضر ابتدا به اختصاص دارد  اجتماعي-زمينه فضاهاي فرهنگي
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اجتماعي از نظر صاحب نظران و کارشناسان -شناسايي شاخص هاي کيفيت فضاهاي فرهنگي 

 پرداخته و سپس شاخص هاي مورد مطالعه تجزيه و تحليل شده است.

ماعي اجت-هدف اصلي اين پژوهش، بررسي و شناسايي شاخص هاي کيفيت فضاهاي فرهنگي

 کالنشهر اصفهان است که براساس فروض زير  انجام شده است.

به نظر مي جتماعي عامل کالبدي مؤثر مي باشد؛ ا-هنگيبه نظر مي رسد در کيفيت فضاهاي فر

اجتماعي کمتر مورد توجه قرار -رسد توجه به عامل زيست محيطي در کيفيت فضاهاي فرهنگي

 گرفته است.

 روش پژوهش -3

تحليلي است و جامعه  -روش اين پژوهش بر مبناي هدف کاربردي و بر اساس ماهيت توصيفي

آماري تعدادي از متخصصان و کارشناسان شهرسازي، فرهنگي و اساتيد مربوطه مي باشد. 

نفر از مديران و متخصصان در زمينه مزبور را شامل مي شود که  57جامعه آماري پژوهش را 

مه شاخص ها استنتاج و امتياز بندي شده است. پرسشنامه به روش تحليل با استفاده از پرسشنا

سلسله مراتبي تهيه شد و از متخصصان خواسته شد تا به شاخص ها امتياز داده و ارجحيت 

 هرکدام را مشخص سازند. 
 شناسایي شاخص های مورد مطالعه -

بيان شد، شناسايي و با توجه به مؤلفه هاي مورد بررسي در پژوهش حاضر، همان طور که 

امتياز بندي شاخص ها از طريق روش سلسله مراتبي انجام پذيرفت و سپس با بهره گيري از 

روش تحليل عاملي اکتشافي به تجزيه و تحليل شاخص هاي استنتاج شده پرداخته شده است. 

 شاخص هاي مورد مطالعه ارائه شده است. 15که در ذيل 
 اجتماعي-ر کيفيت فضاهای فرهنگي( شاخص های مؤثر د9جدول شماره)

 شاخص رديف شاخص رديف

 ايمني 84 متناسب با نياز شهروندان 8

 زيبايي و سرزندگي 87 عدالت 1

 دسترسي 85 جمعيتي محله-وضعيت اجتماعي 3

 کارايي انرژي 85 هويت 4

 پاکيزگي 81 مشارکت 7

 آسايش و راحتي 81 احساس تعلق 5

 طبيعي مکانجذابيت هاي  12 امنيت 5

 شرايط محيطي و بهداشتي 18 اوقات فراغت 1

 ميزان سرمايه گذاري 11 کارايي 1

 درآمد 13 تنوع 82

 اشتغال 14 سازگاري 88

 هزينه 17 مقياس انساني 81



 9314 زمستان، دوازدهمی وم، شمارهسسال طالعات برنامه ریزی شهری، . فصلنامه م....................91

 

 

 بودجه فرهنگي 15 يکپارچگي-خوانايي 83

 مأخذ: يافته هاي پژوهش

 تعيين ضریب اهميت شاخص ها -

است که با استفاده از روش مقايسه اي توماس ال ساعتي که در ذيل جدول در اين مرحله نياز 

آن ارائه شده مقايسه زوجي ميان شاخص ها انجام پذيرد تا بتوان اهميت و ارزش شاخص هارا 

 اولويت بندي کرد.
 ( ضرایب اهميت5جدول شماره)

 توضيح تعریف امتياز

 دارند. در تحقق هدف دو معيار اهميت مساوي اهميت مساوي 8

 است. jبيشتر از   iتجربه نشان مي دهد که براي تحقق هدف، اهميت اهميت اندکي بيشتر 3

 است. jخيلي بيشتر از   iتجربه نشان مي دهد که براي تحقق هدف، اهميت اهميت بيشتر 7

 است. jبيشتر از   iتجربه نشان مي دهد که براي تحقق هدف، اهميت اهميت خيلي بيشتر 5

 به طور قطعي به اثبات رسيده است. jنسبت به  i اهميت خيلي بيشتر اهميت مطلق 1

1،4،5 
 1و 

رجيحات بين فواصل 

 فوق

 هنگامي که حالت هاي ميانه وجود دارد.

 (Al Subhi & Al Harbi,2001منبع: )

در اين مرحله در ارتباط با هدف پژوهش، هريک از معياره و زير معيارها مورد سنجش قرار 

گرفت و برتري هر يک از معيارها و زيرمعيارها نسبت به يکديگر مشخص گرديد. الزم به 

ذکر است که در تمامي مراحل وزن همان روش مقايسه اي توماس ال ساعتي استفاده 

فاده از روش مقايسه اي توماس ال ساعتي، مقايسه زوجي ميان شده است. به عبارتي با است

معيارها توسط کارشناسان خبره انجام گرفته است و از آنها ميانگين هندسي گرفته شد، 

در اين پژوهش با توجه به اين که ضريب ناسازگاري در قضاوت هاي انجام شده در رابطه با 

( مي باشد سازگاري در قضاوت ها 28/2)ضريب ناسازگاري= 8/2معيارهاي کوچکتر از 

 مورد قبول است.

 تعيين امتياز نهايي: در واقع امتياز نهايي براي هر شاخص تعيين گرديده است. -

اين مرحله نياز است تا ميزان سازگاري يا ناسازگاري در  دربررسي سازگاري در وزن دهي:  -

ر معيارها داده شد مورد قضاوت هاي انجام شده و در واقع وزن هايي که به معيارها و زي

باشد، سازگاري در  8/2ارزيابي قرار گيرد. در صورتي که اين ضريب کوچکتر يا مساوي 

قضاوت ها مورد قبول است و در غير اين صورت بايد در قضاوت ها تجديد نظر شود و وزن 

 (.833-835: 8315دهي مجدداً انجام گيرد)معصومي اشکوري،

ت به نقل از ساعتي بيان مي کند: مکانيزمي که زبردس مقايسه زوجي معيارها: -

( براي بررسي ناسازگاري در قضاوت ها در نظر گرفته است، محاسبه 8111ساعتي)
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ضريبي به نام ضريب ناسازگاري است که از تقسيم شاخص ناسازگاري به شاخص 

باشد،  8/2تصادف بودن حاصل مي شود. چنانچه اين ضريب کوچکتر يا مساوي 

قضاوت ها مورد قبول است و گر نه بايد در قضاوت ها تجديد نظر شود.  سازگاري در

 (.8138312شود)زبردست،ودوئي معيارها بايد مجدداً تشکيلبه عبارت ديگر ماتريس د

 1فرآیند تحليل سلسله مراتبي -

، نمايش سلسله مراتبي است که به حل مسائل پيچيده از طريق AHPاساس روش 

کند. اين امر مستلزم اين مي باشد که معيارها به سطوح فرآيندهاي ساده کمک مي 

. اين روش اکثراً براي تصميم  (Mepal et al,2010,2) يکنواختي تجزيه شده باشد

، جهت ارزيابي طرح هاي جايگزين و در سطح  گيري در آناليزهاي عملياتي و با ريسک باال

به  . (Sonles,2003:295) کوچکتر جهت ارزيابي اثرات محيطي به کار برده مي شود

که معيارهاي  يک روش ارزيابي چند معياره رياضي در فرآيند تصميم سازي است عبارتي

کمي و کيفي را در تصميم گيري ترکيب مي کند و مقايسه منطقي به منظور اندازه گيري 

اهميت نسبي عناصر در هر سطح سلسله مراتبي و ارزيابي گزينه ها در پايين ترين سطح 

به منظور انتخاب بهترين تصميم در بين معيارهاي چندگانه را ارائه مي  مراتب، سلسله

به معيار اندازه  (. در ارزيابي هر موضوعي ما نيازSipahi & Timor, 2010:775دهد)

، به ما امکان مي دهد که مقايسه  گيري يا شاخص داريم. انتخاب شاخص هاي مناسب

 . (Zhijun et al,2009:465ا بدست آوريم)درستي بين جايگزين ها يا آلترناتيوه

 تحليل عاملي اکتشافي -

تحليل عاملي، نوعي تکنيک آماري چند متغييره است که هدف اصلي آن خالصه کردن 

(. با به کار گيري تحليل عاملي مي توان 5338311داده ها و متغييرها است)کالنتري،

شاخص هايي که ابعاد اساسي ويژه اي متغيرهايي را که به يکديگر مرتبط هستند در قالب 

را توصيف مي کنند يا پديده هاي ساختاري اساسي که شرايط مطالعه را منعکس مي 

کنند، توصيف کرده و تعداد آن ها را کاهش داد. در تحليل عاملي استدالل بر اين است که 

ر نيز هرگاه تعدادي از متغيرها موضوع مورد بررسي همبستگي داشته باشند، با يکديگ

همبستگي دارند. اگر همبستگي بين متغيرها کم باشد، به نظر مي رسد که آنها در عوامل 

 (.Mardia et al,1982:112)سهيم باشند

 روایي و پایایي تحقيق -
در اين پژوهش جهت مطالعه اعتبار يا روايي از اعتبار سازه و صوري استفاده شده است. 

سشنامه مستخرج از روش کيفي، آن را به اساتيد و بدين طريق که پس از تهيه و تنظيم پر

                                           
1-  Analytic Hierarchical Process(AHP) 
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صاحبنظران روش تحقيق نشان داده و نهايتاً با توجه به اظهار نظر آنها به رفع ايراد 

 پرسشنامه اقدام شده است.

يکي از روش هاي محاسبه پايايي استفاده از فرمول کرونباخ است. اين روش براي 

هاي جمله پرسشنامه و يا آزمون هايي که خصيصهگيري از هماهنگي دروني ابزار اندازه

(. و دامنه آن 851: 8312رود )سرمد و ديگران، کار ميمي کنند، به گيريمختلف را اندازه

(. براي مطالعه پايايي متغيرهاي مورد مطالعه، 173: 8318در نوسان است )دواس، 8تا 2از

 آلفاي کرونباخ استفاده شده است. از ضرايب
 ضریب آلفای کرونباخ مقياس ها در پرسشنامه( 3)جدول 

 ضریب روایي تعداد گویه ها متغيرها ابعاد

 کالبدی

 تنوع

7 121/2 

 سازگاري

 مقياس انساني

 يکپارچگي-خوانايي

 ايمني

 زيبايي و سرزندگي

 دسترسي

 اجتماعي

 متناسب با نياز شهروندان

9 151/2 

 عدالت

 جمعيتي محله-اجتماعيوضعيت 

 هويت

 مشارکت

 احساس تعلق

 امنيت

 اوقات فراغت

 کارايي

 اقتصادی

 ميزان سرمايه گذاري

5 582/2 

 درآمد

 اشتغال

 هزينه

 بودجه فرهنگي

زیست 

 محيطي

 کارايي انرژي
5 571/2 

 پاکيزگي
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 آسايش و راحتي

 طبيعي مکانجذابيت هاي 

 شرايط محيطي و بهداشتي

 مأخذ: تحليل داده ها                                                                                      

 مفاهيم نظری پژوهش -4

 فضا و فضای فرهنگي: -

ويژه  جايگاه از« لوفبور هانري»انديشه هاي  "فضا"مفهوم  به انسان شناختي رويکردي در

 يکسو از که دانسته اجتماعي توليد يک و تاريخي تماميت يک را فضا وي مي باشد، برخوردار

 .مي دهد شکل را آنها روزمره زندگي تجربه ديگر سوي از و انسانها حافظه تاريخي تجربه

 پويا مجموعه هايي عنوان به فضا درک بر را فضا به انسان شناختي رويکرد مبناي نيز راپوپورت

 درون را فعاليتها از نظامي که فضاست از محدوده اي او نظر به "صحنه" .مي داند صحنه ها از

 وجود به انتظار قابل روابطي فضا آن درون محيط با رفتارها به صورتي که مي دهد جاي خود

 (. به13538313دانست)فکوهي، ويژه فعاليت با مي توان مکاني را صحنه هر بنابراين آورند

 يا پيرامون فضاي به و مي شود درک دارد آن قرار در آنچه طريق از فضا جيوردانربرونو عقيده

 (.81538315مي گردد )گروتر، تبديل مابين فضاي

بر  اطالق براي را عمومي حوزۀ اصطالح« عمومي حوزۀ ارتباطي الگوي»نظرية در هابرماس

و  تعقل بر مبتني استدالل و مفاهمه طريق از افراد آن در که مي برد کار به اجتماعي عرصه اي

جهت گيري هاي  و مواضع رفتارها، از مجموعه اي فشار، هرگونه از دور به و برابر شرايطي در

 را اجتماعي فضاي بورديو پير (.Habermas,1991:31 کنند) مي توليد را هنجاري و ارزشي

 در روزمره زندگي فضاي با ارتباطدر  زندگي شيوه هاي که مي داند قالبي از انتزاعي بازنمودي

: مي آيد وجود به رفتار قابليت تعيين کنندۀ نوع دو ميان دوسويه اي رابطه. مي گيرد شکل آن

 انجام براي افراد. ديگر از سوي اعمال اين ارزيابي قابليت و يکسو از اعمال توليد قابليت

 اين. بخشند نظم عملي جامعه و نظري ساختارهاي به تا دارند مفاهيمي به نياز کارهايشان

 (.5138318سازد)فکوهي و اوحدي، مي مردم براي اجتماعي نظام را الگوها و مفاهيم

 روابط اجتماعي بازتوليد و روزمره زندگي فضا،: است مرتبط مفهوم سه حاوي لفبور براي شهر

 مردم روزمرۀتجربة  در توليد روابط آن طريق از که است عام فضايي زمينة شهر. داري سرمايه

 در که است آن چيزي لفبور، نظر در اجتماعي (. فضاي38-31: 8355شود)افروغ، مي بازتوليد

 مي شکل آن بر حاکم فرهنگ و روزمره زندگي در ها انسان تجربة بطن



 9314 زمستان، دوازدهمی وم، شمارهسسال طالعات برنامه ریزی شهری، . فصلنامه م....................54

 

 

 و اجتماعي فضاي تفکيک با لفبور گفت توان مي بياني، به (.Lefebvre,1993:156گيرد)

 از و کرده پررنگ بسيار مفهوم اين در را ها انسان زندگي شيوۀ و فرهنگ فيزيکي نقش فضاي

 شهر. دهد مي قرار تحليل و واکاوي مورد مختلف ابعاد در فضا يک عنوان به شهر را زاويه همين

 اجتماعي روابط و جامعه از بازتابي لفبور، تعبير به بلکه نيست، سکونت فضايي براي تنها ديگر

 (.Merrifield,2006:108-111 است) شده کشيده تصوير به روي زمين که است

 برحسب سرمايه ها تبادل و انتخابها، کنشها خالقيتها، بروز براي مناسب فضايي فرهنگي عرصة

 عمومي فضاي اينکه. نام مي برد ها آن از بورديو که است واره هايي عادت و ميدان ويژگي هاي

 تلفيق از که است مي دهد، بحثي روزمره زندگي ابداع و فعاليت اجازۀ کنشگران به حد چه تا

 حق. دريافت ها مي توان انسان کنش عرصة در هابرماس و لفبور داري سرمايه ضد هاي نگاه

 جامعه، سطح حضور در براي مناسب فضاهاي فراغت، اوقات نوع ساز، هويت اشکال انتخاب

 قرار بررسي شود، مورد مي سعي که است مسائلي... و جمعي فضاهاي با ارتباط برقراري نحوۀ

 شکل و کالبد به توجه لزوماً شهر حاکي از آن است که در شده خلق فضاهاي مشاهدات .گيرد

 همه از و در آنها اجتماعي تعامالت نحوه ذينفع، افراد نظر، مورد محتوي عملکرد به توجه بدون

 .کند نمي مطلوبي ايجاد فضاي آنها، در انساني نيازهاي مهمتر

 

 اجتماعي-مؤلفه ها در طراحي کيفيت فضاهای فرهنگياصول و  -

فضاهاي فرهنگي در ارتقاي سطح دانش اجتماعي و شکوفايي استعدادهاي افراد يک جامعه 

سهم بسزايي دارند. پرداختن به فضاهاي فرهنگي در شهر به عنوان يکي از تسهيالت شهري، 

به برنامه ريزي و طراحي  سبب اصالح محيط اجتماعي شهروندان مي شود. در واقع، بايد

کالبدي محله هاي مسکوني توجه شود و محيطي سالم براي ارتقاي سطح تعليم و تربيت و 

 (.81838312بسط پيوندهاي اجتماعي و رفع نارسايي ها فراهم آيد)شيعه،

رويارويي فرد با محيط را غالباً مي توان با توسل به واژگان انتخابي راجر بارکر و همکارانش در 

دانشگاه کانزاس در قالب تشريح امروزي روان شناسي محيطي توصيف کرد. وي از موقعيت 

رفتار براي نام گذاري محيطي که رويداد در آن رخ مي دهد، الگوي ثابت رفتار براي شيوه هاي 

ل عمل کردن فرد و بومگاه به عنوان اشياي مادي يک موقعيت رفتار و چارچوب زماني که معمو

در آن رويدادي اتفاق مي افتد استفاده نمود. محيط ساخته شده همواره داراي تأثير خودآگاه يا 

ناخودآگاه بر اندوخته هاي ذهني و ادراکي ما از فضاي پيرامونمان مي باشد. اين تأثير ناشي از 

ني انتقال يافته از محيط و عناصر معماري و روابط ميان آن ها است. همچنين بايد اين گونه معا
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بيان نمود که کيفيت عناصر محيطي نز در تعامل با گروه هاي استفاده کنندگان معاني متفاوتي 

را نيز خواهند داشت. همچنين، بايد توجه نمود که پاسخگويي فضا به نيازهاي فيزيولوژيکي و 

نشناختي مختص به گروه هاي خاصي از مخاطبين فضاهاي معماري و شهري نبوده و توفيق روا

هر فضايي براي سرزندگي و پايداري جلب مخاطبيني همه شمول با رفع نيازهايشان از نظر 

کيفيت هاي محيطي در عين تأمين نيازهاي کارکردي و رفتاري عملکردهاي کلي و جزئي فضا 

بارت ديگر يک فضاي شهري در مقام يک فضاي فرهنگي علي رغم يا بناي معماريست. به ع

توجه به وجوه نيازهاي فرهنگي چه در کيفيت فضاها در رفع نيازهاي فني و عملکردي 

خاصشان و چه در معرفي خود به عنوان فرآورده هاي فرهنگي بايستي عالوه بر مناسب بودن 

و گروه هاي آسيب پذير با نيازهاي  کيفيتش براي مخاطبين خاصش، امکان حضور ديگر افراد

 (. 835- 83138317خاص را نيز تأمين نمايد)موري تامس،

 اجتماعي-(: اصول و مؤلفه های طراحي فضاهای فرهنگي4جدول شماره)

 اصول و مؤلفه ها ردیف
و در نظر گرفتن مکان طراحي در دورترين فاصله با  رعايت فاصله مطلوب جهت تسهيل ارتباط بصري 8

 مکان هاي مولد صدا

استفاده از تصاوير انگيزشي و خيال برانگيز جهت تقويت خيال انگيزي و  برانگيختن حس کنجکاوي،  1

 خالقيت و استعداد شهروندان

 تأمين ايمني و امنيت به منظور آرامش براي استفاده کنندگان  3

 اسب اين فضاها و همجواري با کاربري هاي سازگارمکانيابي من 4

 مشخص نمودن قلمرو فضاهاي فرهنگي با  تعيين کارکرد آموزشي و تفريح  7

 آرام سازي فضاهاي فرهنگي طراحي شده با استفاده از طراحي فضاهاي سبز  5

 سادگي در فرم و نحوه انتقال پيام، حذف جزئيات و عوامل غير ضروري 5

 گرايي، تناسب عناصر و بخش هاي مختلف تصوير با هم از نظر زمان و مکانواقع  1

 اجتماعي-هاي فرهنگي درمحيط مخاطبانسبب نشاط روحي در اين فضاها که سرزندگي و تنوع ايجاد  1

فضاهاي در نمادها، المان ها، هماهنگي و تضادها در فضاهاي مزبور از جمله  خوانايياهميت به  82

  اجتماعي-فرهنگي

 اجتماعي-احساس مسئوليت درشهروندان جهت مشارکت درحفظ، نگهداري و ارتقاء  فضاهاي فرهنگي 88

 فرهنگي-توجه به زيبايي و نظم کالبدي، اجتماعي 81

توجه به نظريه هاي متخصصان در مورد استفاده کنندگان در سنين مختلف و لحاظ کردن آن ها در  83

 فرهنگيطراحي فضاهاي 

 توجه به تفريحات دلخواه شهروندان براي گروه هاي سني مختلف: بازي هاي قومي، محلي و فرهنگي 84

 توجه به هويت ملي، مذهبي و فرهنگ بومي)استفاده از طرح هاي تاريخي، بومي، ميراث فرهنگي و ملي( 87

 توجه به ريخت شناسي و استانداردها در طراحي فضاها و مبلمان شهري 85

توجه به کودکان، سالمندان و معلولين جسمي و ذهني در طراحي فضا که آن ها نيز از اين فضاها  85
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 بتوانند استفاده کنند.

 اجتماعي-اجتماعي متناسب با پايگاه اقتصادي -فضاهاي فرهنگي 81

هاي سني انعطاف پذير کردن مبلمان آموزشي، فرهنگي و تفريحي در محله جهت استفاده براي گروه  81

 مختلف با استفاده از طراحي که قابليت تغيير ابعاد داشته باشد.

 انعطاف پذير کردن فضاها و مبلمان  با دادن عملکرد هاي مختلف به آن ها. 12

 مأخذ: يافته هاي نگارندگان

همچنين اهميت هر چه بيشتر فضاي شهري در تبيين محيط هايي مناسب جهت آموزش و 

فواصل زيستي و ارتباطي و طراحي آن ها مي تواند خود ابزاري براي  ادراک است، چرا که

تسهيل آموزه هاي شهروندي و به عبارتي فرهنگ شهروندي باشد. معماري فرآيند طراحي 

فضاها و نظم بخشيدن به آن هاست. همان طور که در معماري مي بايست به ايده، فرم، چگونه 

کد مي بايست به دانش و انديشه اي که در آن بين قرار گرفتن کارکردها در کنار هم توجه 

تأثيرگذارند هم مدنظر گرفت. فرآيندهاي روان شناختي که شناخت فضايي ناميده مي شوند، 

زمينه اي را در روان شناسي محيطي شکل مي دهند که بر )الف( نحوه تفکر افراد در مورد 

تفکر بر رفتار، و )ج( علت و نحوه  روابط فيزيکي)مادي( محيط ها )ب(چگونگي تأثيرگذاري اين

تحول شناخت فضايي افراد در طول زمان با بررسي پيشينه مقوله شناخت فضايي، چشم انداز 

گسترده اي از روابط بين افراد و محيط فيزيکي )مادي( آن ها فراروي ما قرار مي گيرد تمرکز 

ن در خصوص نقش فعاليت بايد توجه داشت که نحليل هاي شيال ال کوهن و رابرت کوه دارد.

شناختي برپايه نقش  -ها بر شناخت از محيط و مؤلفه ها و روابط حاکم بر اين فرآيند ادراکي 

فعاليت به عنوان متغيير اصلي در شکل گيري دانش فضايي افراد داللت دارد. در واقع سؤال 

و چگونه آن اساسي و مورد بررسي اين است که چه نوع عملي در محيط به وقوع مي پيوندد 

عمل يا فعاليت بر تحول دانش فضايي تأثير مي گذارد؟ متغييرهاي وابسته ي ديگري که تأثير 

متغييرهاي شخصي و  فعاليت را بر دانش فضايي تغيير مي دهند يا تعديل مي کنند عبارتند از: 

 متغييرهاي محيطي و ويژگي هاي موقعيتي که، متغييرهاي پايگاه اجتماعي، خصوصيات فرد

 (.81538317-811)موري تامس،  فرد در آن به حرکت و جنب و جوش مي پردازند

 

 

 
 (: روابط بين انسان، فعاليت و فضا9شکل شماره)

 (81138317مأخذ: )موري تامس، 

انسان

فضافعاليت
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 اجتماعي سرزنده و زیست پذیر-فضاهای فرهنگي -

ي بجا ديبا است معتقد "روس جان" انگلستان مصنوع محيط و معماري کميسيون رييس

 فيتيک راي سرزندگي و .نمود استفادهکيفيت زندگي  ي واژه از سرزندگي  يواژه از استفاده

زيست  .کندي م فيتعر شود،ي م تجربه و ادراک فضا در مردم توسط که گونه بداني زندگ

پذيري ميزاني براي سنجش ظرفيت آن براي جذب سرمايه براي بقا، بهبود و تطابق نيازهاي 

  .متغيير است

 به و شمار بازتاب آن انگيزي مالل درمقابل، و شهري فضاي پويايي و سرزندگي: فعاليت

 شناسايي براي بنابراين. پذيرد مي صورت فضا در که است رويدادهايي و ها فعاليت نوع خصوص

 .بپردازيم ها فعاليت بررسي به بايد ابتدا سرزندگي

 که نموده تقسيم دسته سه به بودن اختياري يا اجباري لحاظ به را فعاليتهال، گ يان

 در ماندن منتظر کار محل يا مدرسه به رفتن مانند( اجباري)ضروري فعاليتهاي -1:از عبارتند

 کلي طور به و پارک به رفتن مانند (تفريحي)انتخابي هاي فعاليت -2 .خريد اتوبوس، ايستگاه

 کردن توجه جلب کردن، صحبت ديگران، کردن تماشا مانند اجتماعي هاي فعاليت  -3 .تفريح

 . (55-57: 2:11)خستوه، رضواني،

او سرزندگي و   (، مفهوم سرزندگي را به گونه اي متفاوت بررسي نموده؛2000چارلز الندري) 

زيست پذيري را مجزا تعريف کرده و با چهار رويکرد عمده و به شکل موضوعي به مسئله 

مي شمارد:  شناسايي يک شهر سرزنده و زيست پذير برثر را براي ؤمعيار م 9او  . پرداخته است

تنوع، دسترسي، ايمني و امنيت، هويت و تمايز، خالقيت، ارتباط و تشريک  تراکم مفيد افراد،

 به را شهر سرزندگي تري جامع ديد با ديگر افراد به نسبت او مساعي، ظرفيت سازماني و رقابت.

)خستوه، است نموده اشاره ها آن بر ثرؤم عوامل عمده به و کرده بررسي موضوعي شکل

 مناسباجتماعي  -هاي فرهنگيفضاکيفيت  توسعه و مبحث ارتقاء .(55-57: 2:11رضواني،

 متنوع يها طيمح در طيمح تيفيک يارتقا يراهبرد اهداف از يکي عنوان به زنده و ايپو فعال

 موضوع نيا تياهم. است داشته قرار يشهر طراحان و زانير برنامه کار درصدر همواره ،يشهر

 يسو از بارها مهم نيا و دارند جامعه در فضاها  گونه نيا که است يمؤثر نقش جهت به اساساً

 به توجه با. است شده مطرح يشناس روان و ياجتماع ،يشهر مسائل اندرکاران دست از ياريبس

 "سرزنده اجتماعي-فرهنگي فضاي "يک سرزندگي، و فعاليت با رابطه در شده ارائه تعاريف

 به) در ها آن تنوع و افراد از توجهي قابل تعداد حضور آن در کهيي فضا يک از است عبارت

 يا انتخابي شکل به عمدتاً  هايشان فعاليت که روز از وسيعي زماني گستره(  جنس و سن لحاظ

پذيري اين فضاها لذا توجه به سرزندگي و زيست  .خورد مي چشم به يابد مي بروز اجتماعي

 ( ارائه شده است.5پيامدهاي مختلفي دارد که در جدول شماره)
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اجتماعي اصفهان با رویکرد سرزندگي و زیست -( توسعه کيفيت فضاهای فرهنگي 2جدول شماره)

 پذیری

 پيامد
 سرزندگي انواع

 پذيري زيست و
 مشخصات

  ايجاد اشتغال 

 توسعه کارآفريني 

  افزايش رقابت 

 مخارج دولتي کاهش فشار بر 

 افزايش مشارکت هاي شغلي 

 زيست و سرزندگي

 :اقتصادي پذيري

 زيست

 :پذيري

 خود

  اکتفايي

 مدت، بلند

،پايداري

 سازگاري،

 انطباق

 و  پذير

خوداحياي

 ي

 

 

 :سرزندگي

 سطوح

 فعاليت،

 و استفاده

 مشارکت،

 ارتباطات ماهيت عالوه به اجتماعي تعامالت و ها فعاليت سطوح وسيله به

 زيست و سرزنده اجتماعي-فضاي فرهنگي يک شود مي سنجيده اجتماعي

 محروميت، پايين سطوح واسطه به تواند مي اجتماعي لحاظ به پذير

 اجتماعي، هاي اليه ميان پويايي و خوب ارتباطات قوي، اجتماعي پيوستگي

 روابط زندگي، هاي شيوه از وسيعي دامنه مدني، غرور و جمعي روحيه

 .گردد فيتوصنشاط  با ونديشهر جامعه يک و موزون

 زيست و سرزندگي

 :پذيري اجتماعي

 :گيرد برمي در را جنبه دو

 و هوا آلودگي نظير متغيرهايي با رابطه در که اکولوژيکي پايداري اول 

 .دارد قرار بصري صوت،

 مکان، حس خوانايي، مانند متغيرهايي که است طراحي دوم، جنبه 

 کيفيت ،فرهنگي مختلف بخشهاي ارتباط و اتصال معمارانه، تمايز

 امن دوستانه، حد چه تااجتماعي -فرهنگي محيط که اين و روشنايي

 .گيرد برمي در را است شدني نزديک روانشناسي لحاظ به و

 زيست و سرزندگي

 محيطي پذيري
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 پژوهش و بحثیافته های -2

 اجتماعي  -شناسایي و ارزیابي شاخص های کيفيت فضاهای فرهنگي

 يفرسودگ مقابل در آن ي سازنده عناصر مقاومت زانيم بااجتماعي  -فرهنگيکيفيت فضاهاي 

 کي اگر. شود يم فيتعر زمان طول در آن يفرهنگ يغنا و معنا  ،ياجتماع ييکارا حفظ و

 و باشد مطرح شهر در زنده ييفضا عنوان به چنان هم سالها از بعد اجتماعي-فرهنگي يفضا

 شانيا ذهن در ژهيو و يماندن ادي به يا خاطره آن داريد از و بشتابند دارشيد به بارها مردمان

 .است شده ليتبد فقوم اجتماعي-فرهنگي يفضا به فضا آن که گفت توان يم رد،يبگ شکل

 ،يجسم يازهاين يتمام به مناسب يپاسخ فق،وم و داريپااجتماعي -ي فرهنگيفضا کي در

 بر عالوه تا ابدي يم حضور ها پهنه نيا در انسان. شود يم داده انسان يمعنو و ياجتماع

 به يا لحظه ها، آن مانند و حيتفر و يباز معاش نيمأت نوعان، هم به تعامل و ارتباط يبرقرار

 يفضا نيبنابرا. ابدي دست خود مطلوب کمال به رهگذر نيا از تا بپردازد، جهان در تفکر و تعمق

 جهت در يبوم تيهو و يها شاخصه به احترام با که يشهر دلخواه و ريدلپذاجتماعي -فرهنگي

 ي خاطره تکرار و يتداع باعث تنها نه رند،يگ يم شکل مردمان يبرا متنوع ييفضاها خلق

 يمردم يها مشارکت جلب به بلکه گردند، يم دکنندگانيباز ذهن در ها مکان نيا در حضور

. لذا در کيفيت اين فضاها کنند يم کمک ها پهنه نيا يماندگار و بهداشت ييبايز حفظ، در

 مي بايستي دقت الزم مبذول شود.
 براى زمينه باشد، برخوردار باالترى و بيشتر کيفيت اجتماعي شهر از -فرهنگي فضاهاى چه هر

 بازى، گفتگو، و ديدار،گپ قبيل از جمعى هاى فعاليت انجام پى در اجتماعى تعامالت انجام

 هاى فعاليت ى نتيجه در مذکور فضاهاى و شده شد، فراهم اشاره تر پيش که غيره و ورزش

 سنت، خاطرات، هويت، ،شهروندان از تجليل و احترام بقا، دربرگيرنده

 و بشر دست محصوالت مصرف و توزيع توليد،مشارکت،  اجتماعي، يجشنها

 .است باشد ميفضاهاي مزبور  متمايز ماهيت بيانگر که هايي نشانه

 زيست و سرزندگي

 -فرهنگي پذيري

 :اجتماعي

 تعامالت،

ارتباطات،

 و مبادالت

 و معامالت

 سطوح

 نمايش

 چگونگي)

 تظاهر

 و فعاليتها

 تعامالت

 جهان در

 (بيروني
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 يافته مطابق. شود مى مدنى حيات سرزندگي و ويژگى واجد مکان، به شدن تبديل ضمن فوق

 که است فاکتورهايى وجود به وابسته افراد جذب براى کالبدى محيط تحقيق، کيفيت اين هاى

 ساختار به عوامل اين از بخشى که باشد مى متعددى گروعوامل در نيز آنها از هريک تحقق

 مرتبط مناسب ظرفيت و تراکم امنيت، ايمنى، ها، کاربرى سازگارى و تنوع مثل محيط کالبدى

 تواند مى کاربران، نظر مورد کيفى ويژگى و نيازها اين تامين صورت در کالبدى بستر. است

 مورد هاى کيفيت تامين براى. نمايد ايفا جذاب و سرزنده محيطى ايجاد جهت کليدى نقش

 و فاکتورها وطراحى، ريزى برنامه فرآيند در کاربران با دوسويه تعاملى تواند در مى طراح نياز،

 فعاليت انجام براى زمينه ايجاد يعنى آنها، تحقق مسير در را طرح شناسايى و، را مذکور عوامل

 شرايط براى حداقل الزم، کيفيات ايجاد با ديگر، عبارت کندبه هدايت اختيارى و انتخابى هاى

 عنوان به محيط در افراد حضور احتمال افزايش نتيجه در و ها فعاليت نوع اين انجام امکان

 مى فراهم اجتماعى، تعامالت و جمعى فعاليتهاى مثل مذکور فعاليتهاى براى شروع ى نقطه

در پژوهش حاضر، ابتدا هر يک از عوامل مؤثر در کيفيت فضاهاي فرهنگي در اين راستا،   شود.

از نظر معيارهاي ذکر شده، به طور جداگانه مورد مقايسه زوجي قرار گرفتند و وزن نسبي هر 

قرار گرفتند  يک نسبت به اين معيارها تعيين گرديد. سپس معيارها و زير معيارها مورد سنجش

و وزن هر معيار بر مبناي نظر کارشناسي افراد خبره در اين زمينه مشخص گرديد و در نهايت با 

 ترکيب آن ها وزن نهايي هر معيار تعيين شده است. 

شاخص  15عامل از  4حداکثر تعداد ، ( استنباط مي گردد5از جدول شماره) همان طور که

درصد از  81/18بوده و جمعا  8قادير ويژه باالي فوق استخراج گرديد که همگي داراي م

واريانس را تبيين مي کنند. اين درصد در تحليل عاملي قابل قبول بوده و به واسطه آن مي 

توان نسبت به مناسب بودن متغييرهاي انتخاب شده براي تحليل عاملي نيز اطمينان حاصل 

اط با متغييرها نشان مي دهند و پايين کرد. مقادير ويژه، اهميت اکتشافي عامل ها را در ارتب

بودن اين مقدار براي يک عامل بدين معناست که عامل مذکور تأثير بسار کمي در تبيين 

واريانس متغييرها داشته است و به همين دليل نيز قابل اغماض بوده و از تحليل کنار گذاشته 

تر داشته باشند مورد استفاده قرار و باال 8مي شوند. لذا در تحليل نهايي عواملي که مقادير ويژه 

 44/57به تنهايي 55/85مي گيرند. اولين عدد مهمترين عامل مي باشد که با مقدار ويژه 

 35/1، 33/81درصد از واريانس را تشکيل مي دهد. مؤلفه هاي دوم تا چهارم به ترتيب مقادير

دصد  21/7عامل با  درصد از واريانس را تبيين و محاسبه مي کنند. که چهارمين 21/7و 

 کمترين سهم را به خود اختصاص داده اند.
 

(: عامل های استخراج شده، مقادیر ویژه و درصد تبيين واریانس آنها از مجموعة 6جدول شماره)

 شاخص ها

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 
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Loadings 

Total % of 
Variance 

Cumulative 
% 

Total % of 
Variance 

Cumulative 
% 

1 17.671 65.446 65.446 17.671 65.446 65.446 

2 3.331 12.336 77.782 3.331 12.336 77.782 

3 2.261 8.374 86.156 2.261 8.374 86.156 

4 1.357 5.028 91.184 1.357 5.028 91.184 

 مأخذ: نگارندگان           روش استخراج :تجزيه به مؤلفه هاي اصلي                        

پس از استخراج مؤلفه هاي اصلي، مرحله دوران عامل ها مطرح مي باشد. که براي دوران عامل 

ها از چرخش واريماکس استفاده شده است. حاصل اين چرخش، ماتريس عاملي دوران يافته 

ني را براي هر عامل در مقابل شاخص مربوطه مشخص نموده . اين ضرايب بسيار است که وز

هستند يک عامل  5/0بدين صورت شاخص هاي بارگذاري در هر عامل که باالي اهميت دارد و 

 را شامل مي شوند, لذا اين تجمع به صورت ارتباط مثبت تجلي مي يابد.

نام گذاري عامل هاي استخراجي است، که  پس از تهيه ماتريس عاملي دوران يافته، الزم به

با توجه به ميزان همبستگي هر يک از شاخص هاي بارگذاري شده در عامل ها مي توان عناوين 

همان طور که در جدول ذيل موسوم به ماتريس تجزيه به مؤلفه هاي  مناسب را تعيين نمود.

معرفي شده در عامل  اصلي با استفاده از روش چرخش وريمکس که حاوي ضرايب شاخص هاي

هاي استخراجي است, اهميت و نقش هر يک از شاخص ها را در شکل گيري عامل ها نشان 

مي دهد و به عبارت ديگر بيانگر بارگيري عامل ها از شاخص هاست که از روش تجزيه به مؤ 

لفه هاي اصلي به دست آمده اند. با توجه به ميزان همبستگي هريک از شاخصها, مي توان 

امي يا عناوين مناسبي را براي هر يک از عامل ها انتخاب نمود که به بررسي ساختار عامل ها اس

 و نامگذاري آنها به شرح زير خواهيم پرداخت. 

درصد از واريانس را در  44/57مي باشد که به تنهايي 55/85مقدار ويژه اين عامل  عامل اول:

 عامل مهمترين عنوان به اول ل مؤثر دارد. عاملبرمي گيرد و بيشترين تأثير را در بين چهار عام

، ايمني، يکپارچگي-خوانايي، مقياس انساني، سازگاري، تنوعهمچون  هايي متغير با که است

با توجه به شاخص هاي . است بااليي و مثبت همبستگي داراي دسترسيو  زيبايي و سرزندگي

در اين  عامل دوم: ناميد. « کالبدي»بارگذاري شده در اين عامل، اين عامل را مي توان عامل

 33/81مي باشد که  33/3شاخص بارگذاري شده است که مقدار ويژه ي اين عامل  1عامل 

بارتند از: درصد از واريانس را در برمي گيرد. شاخص هايي که در عامل دوم بارگذاري شده اند ع

احساس ، مشارکت، هويت، جمعيتي محله-وضعيت اجتماعي، عدالت، متناسب با نياز شهروندان

که با توجه به ماهيت اين شاخص ها مي توان اين عامل را  کاراييو  اوقات فراغت، امنيت، تعلق

 35/1مي باشد که  15/1مقدار ويژه اين عامل  عامل سوم: نامگذاري نمود.«اجتماعي» عامل

و  هزينه، اشتغال، درآمد، ميزان سرمايه گذاري با عامل درصد از واريانس را در برمي گيرد. اين
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 توان مي را عامل اين اساس براين و باشد مي همبستگي داراي بودجه فرهنگي

 21/7مي باشد که  37/8مقدار ويژه اين عامل  عامل چهارم: نمود. نامگذاري«اقتصادي»عامل

 که باشد. مي کمتر نيز آنها همبستگي ميزان درصد از واريانس را در برمي گيرد. همچنين

، جذابيت هاي طبيعي مکان، آسايش و راحتي، پاکيزگي، کارايي انرژي عامل اين متغيرهاي

 «زيست محيطي» عامل را عامل چهارمين اساس براين باشد مي شرايط محيطي و بهداشتي

  .ناميم مي
 اجتماعي  -( شناسایي شاخص های مؤثر در کيفيت فضاهای فرهنگي0جدول)

 با بهره گيری از روش تحليل عاملي

ها
ل 

عام
 

 شاخص هاي مؤثر نام عامل
ضريب 

 همبستگي
 مقدار ويژه

درصد 

 واريانس

درصد 

تجمعي 

 واريانس

ول
ل ا

عام
 

 کالبدي

 086/6 تنوع

55/85 

 

 

 

 

 

 

44/57 

 

 

 

44/57 

 620/6 سازگاري

 616/6 مقياس انساني

 086/6 يکپارچگي-خوانايي

 600/6 ايمني

 858/6 زيبايي و سرزندگي

 631/6 دسترسي
وم

 د
ل

عام
 

 اجتماعي

 082/6 متناسب با نياز شهروندان

33/3 

 

33/81 

 

51/55 

 

 851/6 عدالت

-اجتماعيوضعيت 

 جمعيتي محله

081/6 

 601/6 هويت

 886/6 مشارکت

 811/6 احساس تعلق

 680/6 امنيت

 612/6 اوقات فراغت

 086/6 کارايي

وم
 س

ل
عام

 

 اقتصادي

 681/6 ميزان سرمايه گذاري

15/1 

 

35/1 

 

87/15 

 

 086/6 درآمد

 813/6 اشتغال

 085/6 هزينه
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 851/6 بودجه فرهنگي

رم
ها

 چ
ل

عام
 

زيست 

 محيطي

 061/6 کارايي انرژي

37/8 21/7 81/18 

 015/6 پاکيزگي

 051/6 آسايش و راحتي

جذابيت هاي طبيعي 

 مکان

012/6 

شرايط محيطي و 

 بهداشتي

081/6 

 مأخذ: تحليل داده ها                                                       

  و پيشنهادات نتيجه گيری -1
بررسي روش و نظريه هاي فضاهاي فرهنگي به عالوه مؤلفه هاي روان شناختي نيازهاي 

فرهنگي در سنين مختلف به عالوه نقش اساسي فضاهاي معماري و شهري در فراهم آوردن 

زمينه هاي تحقق اين پتانسيل ها حاکي از نقش اساسي محيط در شکل گيري شخصيت 

ادراکي افراد دارد. زمينه اي از امکانات تجربه و يادگيري اکتشافي که در اثر مشارکت و تعامل 

افراد در محيطي پويا و در تصميم گيري و تجربه ادراک محيطي با کيفيت که نقش تعيين 

ر حس تعلق به مکان و انديشه شهروندي دارد. بر همين اساس خلق کننده و سازنده اي د

فضاهايي با مؤلفه هاي مورد نياز جهت دستيابي به نيازهاي فرهنگي گروه هاي سني مختلف و 

رفع کاستي هاي فضايي مراکز فرهنگي موجود گامي اساسي به سوي معيارهاي نهادينه جامعه 

ليت هاي مورد انتظار از اين گونه فضاها به خصوص در اي پايدار است. در واقع تعامالت و فعا

تأمين فضاهايي مخصوص مشارکت و تعامل باعث تغيير الگوهاي فرهنگي و ادراکي شهروندان 

 مي گردد که در راستاي حرکت جامعه به سوي پايداري است.

يک تکناز اجتماعي -شاخص هاي کيفي در فضاهاي فرهنگيتحليل  ، به ارزيابي وپژوهش حاضر

کيفيت  در بخش شاخص 15 پرداخته است. بدين منظور، تعدادسلسله مراتبي و تحليل عاملي 

 4با روش تحليل عاملي خالصه شده و به  سپسگردآوري شد. اجتماعي -فضاهاي فرهنگي

عامل تقليل يافته است. نتيجة حاصل از تحليل عاملي بيانگر اين است که مجموع درصد 

درصد مي باشد، که درصد قابل قبول  81/18پوشش مي دهند جمعًا عامل اول  4واريانسي که 

و بسيار بااليي به حساب مي آيد. آنچه مورد توجه است اين است که عامل اول به تنهايي 

درصد از مجموع واريانس را تبيين مي کند که اين امر نشانگر اهميت و ارزش عامل  44/57

کدام از اين عامل ها بر اساس اولويت نقش مهم  اول نسبت به عامل هاي بعدي مي باشد. و هر

اجتماعي دارند و توجه به اين عوامل در برنامه  -و اساسي را در توسعة کيفيت فضاهاي فرهنگي

 ريزي جهت رسيدن به وضعيت بهينه فضاهاي مزبور امري ضروري مي باشد.
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 توجه با شهري توسعه به دستيابي راستاي در فرهنگي شهر فضاهاي ريزي برنامه و توجه امروزه

 ضرورتي شهرگرايي و شده اجتماعي روح تقويت و فرهنگي -اجتماعي وجهه بودن دارا به

 کالن گسيخته لجام رشد جمعيتي، هاي مهاجرت چون مختلفي داليل به توجه با. است اساسي

 و مسايل شهرها، اندروني فضاهاي ازدحام مطلوب، شهرسازي بر شهرنشيني تفوق و شهرها

 توليد، باز به وادار  را  مطلوب شهري مديريت سوي به حرکت ،....و فرسودگي از ناشي مشکالت

لذا در اين زمينه پشنهاداتي به شرح ذيل  .مي نمايد فرهنگي فضاهاي نوسازي و  ساماندهي

 ارائه مي گردد.

 توزيع فضاهاي فرهنگي متناسب با پايگاه اجتماعي و اقتصادي هر منطقه -

  اجتماعي برخوردهاي ارتقاء فرهنگي جهت ضاهايف طراحي -

 و هويت وحدت تعلق، احساس يک که نحوي به مجموعه داخل اجزاي و عناصر طراحي -

 داشته مؤثر شرکت آشنا و هويت با فضاهايي ايجاد و مجموعه تشخيص بصري و شناسايي

 باشند.

 گوناگوني، و همنوايي تنوع، حداکثر بودن دارا با فرهنگي فضاهاي و مجموعه طراحي -

 اندازها. بصري چشم تداوم و زيبايي

فعاليت  چنين هم و جنسي و سني مختلف گروه هاي براي راحت و امن فضاهاي طراحي -

 اجتماعي. و فردي هاي

 با پياده عابران آزاد حرکت تأمين جهت خدماتي مراکز در پياده حرکت به دادن اولويت -

 کامل. آرامش و ايمني

 منابع
 گزيني جدايي براي الگويي ارائة اجتماعي، نابرابري و (، فضا8355افروغ، عماد) -8

 .مدرس تربيت دانشگاه شناسي، جامعه دکتري نامة پايان آن، پيامدهاي و فضايي

واکاوي (، 8317ايزدي، مليحه، محمدي، جمال، طاهري، زهرا، شيرخاني، حسنيه) -1

 4مطالعه ي موردي: منطقه  مطلوبيت فضاهاي عمومي شهري از ديدگاه زنان

 بهار. 41 شماره توسعه و ، جغرافياشهراصفهان

 ادراک، و احساس يروانشناس(، 8358کريم) محمد خداپناهي، و محمود ايرواني، -3

 .سمت انتشارات تهران،

(، کاربرد روش هاي رتبه بندي و تصميم گيري چندشاخصه. 8315) اکبري، زاهدي -4

 کشور، تهران.سازمان شهرداري ها و دهياري هاي 

 بهزادفر، يمصطف: مترجم پاسخده، يها طيمح(، 8317) همکاران و ني يابنتلي،  -7

 .صنعت و علم دانشگاه انتشارات مرکز تهران، دوم، چاپ
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 5شماره  رانيا يو شهرساز يمعمار يانجمن علم يپژوهش -يعلم هينشري، شهر
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 سرزندگي بر موثر عوامل ،(8311)نويد دکتر رضواني، سعيدي و  مريم خستو، -1

 .8311 تابستان و بهار ،5شماره  چهارم، شهر،سال هويت شهري نشريه فضاهاي

 نيب شيهما نياول ؛يشهري فضاها وتوسعه خلق ،(8317)ان،شي،زهتاب. ،ميجعفر -1

 .مرداد 81-88برتر،همدان، شهربرتر،طرحي الملل
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 ، دانشگاه تهران، تهران. 82شهري و منطقه اي ، نشريه هنرهاي زيبا، شماره 
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