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هاي ارزیابی عوامل مؤثر بر کیفیت فضاي باز جمعی در سکونتگاه
  )شهرستان شاهرود آباد عباس: روستاي يمورد(مطالعه روستایی

 *** احمد اصغریان جدي*، * مریم عامري ، * ندا سلیمانی  

  07/07/1395                                                                                                                                     تاریخ دریافت مقاله:             
  14/09/1396                                                    تاریخ پذیرش مقاله:                                                                                              

  چکیده  
باشند که مبتنی بر فعالیت گروهی و  تولید نیازهاي زیستی می  روستاها اولین شکل از حیات جمعی انسان در یک عرصه طبیعی و پایه

کت افراد، تبادل اطالعات و نظرات و تقویت تعامالت رویارویی و مشار  اي جهت ایجاد زمینه تولیدات جمعی هستند. چنین جامعه
عنوان محرکی در تداوم  کیفیت زندگی روستاییان دارند، به يها با نقشی که در ارتقااجتماعی، نیازمند فضاهاي جمعی است. این فضا

هاي روستایی  سکونتگاهگردند. هدف این پژوهش، ارزیابی عوامل مؤثر بر کیفیت فضاي باز جمعی در  حیات روستایی محسوب می
اي با هم آباد و کاروانسراي آن به گونهآباد شاهرود انجام گرفته است. روستاي عباس موردي در روستاي عباس  باشد که در قالب نمونه می

ي جمعی اند که با وجود عملکردهاي ویژه خود، در حیات یکدیگر نقش مستقیم دارند و حیاط کاروانسرا، میدانگاه و فضا تلفیق شده
اي منحصر به فرد از کاروانسراهاي ایران برگزیده شده است. پژوهش حاضر از نوع کاربردي بوده که عنوان نمونه روستا را شکل داده و به

  مصاحبه از باشد و پرسشنامه می ها گردآوري داده اصلی تحلیلی و در دو بخش اسنادي و میدانی انجام شده است. ابزار -به روش توصیفی
باشند که با  آباد میاست. جامعه مورد مطالعه، مردم ساکن در روستاي عباس شده استفاده ها در راستاي تکمیل پرسشنامه نیز فکاوانهژر

صورت تصادفی انتخاب شده است. پایایی پرسشنامه نیز با آزمون آلفاي کرونباخ  نفر به 209اي با حجم  استفاده از فرمول کوکران نمونه
  ها،  هاي آماري شامل میانگین داده و با روش SPSSافزار  ها با نرم دهنده اعتبار باالي آن است. دادهت آمد که نشاندس به 9/0عدد 

  کیفیت فضاي باز جمعی   يدهد که ارتقا اي و آزمون فریدمن مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج حاصل نشان می تک نمونه Tآزمون 
معیار کیفی قابل دستیابی است. با  23و » زیست محیطی«و » اجتماعی«، »زیباشناختی -تجربی«، »لکرديعم« همؤلف 4آباد با  روستاي عباس

توان نقش این بنا را در زندگی روزمره روستاییان حیات جمعی در آن می  کاربست این معیارها در حیاط کاروانسرا و برقراري دوباره
  تر نمود.پررنگ

 
  

  

  .کیفی، فضاي باز جمعی، کاروانسرا، ارزیابی  اد، مؤلفهآب روستاي عباس کلمات کلیدي:
  
 Nedasoleymani3840@gmail.com. تیهاي تاریخی، دانشگاه شهید بهش ارشد مرمت ابنیه و بافت کارشناس *  

  .** کارشناس ارشد طراحی شهري، دانشگاه شهید بهشتی
   .یمعماري و شهرسازي، دانشگاه شهید بهشت *** دانشیار دانشکده
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  مقدمه   
عنوان عنصـري اساسـی از هویـت     به 1فضاهاي جمعی

اي روسـتاها کـه مجموعـه    (Frick, 2006: 84) 2مکـانی 
ــوده و در    ــاز ب ــیده و روب ــاهاي سرپوش ــکل از فض متش

هاي مختلف عمومی، خصوصی و نیمـه عمـومی   مقیاس
نمایند، در فرایندي نشأت گرفته از تأثیر عوامـل  ل میعم

اند و در تنـوعی  طبیعی، اقتصادي و اجتماعی شکل یافته
هــاي مسـکونی و ابنیــه  هــاي خانـه بـدیل، از ورودي بـی 

هـا و میـادین عمـومی روسـتا را در بـر      عمومی تـا گـره  
  ).37: 1389الحسابی و نگارش،  گیرند (علی می
مفهوم فضـاي جمعـی را   (Lefebvre, 1991)  "لفور"

جمعـی، نمـاد     را فضایی حاوي خاطره دهد و آنارائه می
تاریخی معین و محل رویارویی جریان روابط عـام    دوره

بین و دیگران،  کند (راستو خاص اجتماعی تعریف می
). فضاهاي جمعی پاسخگوي نیازهاي مختلـف  4: 1391

ر سالمت روستاییان بوده و با تأثیرات قابل توجهی که د
روحی و جسمی مردم و ارتقـاي کیفیـت زنـدگی آنـان     
دارنــد، از نقشــی مــؤثر در تــداوم زنــدگی در روســتاها  

جایگاه مهم فضـاهاي جمعـی     باوجودبرخوردار هستند. 
 :Chitrakar, 2016(روســتاییان  3در زنـدگی روزمــره 

ــن فضــاها اغلــب توســط  )215 ــک ســو ارزش ای ، از ی
ادیده یا دست کـم گرفتـه   گران ن مداران و توسعه سیاست

هـا بـر فضـاهاي    و از سوي دیگر اغلب پژوهش  شود می
  جمعی شهري تأکید داشته و نظریـات مـدون در زمینـه   
 فضاهاي جمعی روستایی محـدود هسـتند. بنـابراین بـا    

روسـتایی در نظـام    هـاي  اهمیـت سـکونتگاه   بـه  توجـه 
 تا و اهمیت فضاهاي جمعی، ضروري است ریزي برنامه

  .گیرد حوزه انجام این در بیشتري تحقیقات
بر این اساس، این پـژوهش در پـی تبیـین و ارزیـابی     
عوامل مؤثر بر کیفیت فضـاي بـاز جمعـی در روسـتاي     

بـا    باشـد. بـدین منظـور    آباد شهرستان شاهرود می عباس

مشــاهدات اولیــه صــورت گرفتــه در ایــن روســتا،      
ـ   -روسـتا   این قلب تپنده -آباد کاروانسراي عباس ه کـه ن

فرهنگــی، بلکــه مکــان وقــوع  -صــرفاً میراثــی تــاریخی
بخـش ایـن   رویدادها و حضور جمعـی مـردم و هویـت   

سکونتگاه روستایی بوده و در گذشته در جایگاه فضـاي  
کرده، انتخاب و معرفـی   باز جمعی روستا ایفاي نقش می

تـر   ها حاکی از آن است که با کمرنـگ  بررسی  گردد. می
روانسـرا در زنـدگی روزمـره    شدن نقش اجتماعی این کا

  يمردم روستا (از گذشته تا به امـروز)، ضـرورت ارتقـا   
گـردد.   کیفیت این فضاي جمعی بیش از پیش آشکار می

ــا تحلیلــی و انجــام  -روش توصــیفی در ایــن راســتا ب
مرور ادبیات موضـوع پیرامـون     مطالعات پیمایشی ضمن

ها و معیارهـاي کیفـی    فضاهاي جمعی، سعی شده مؤلفه
آبـاد تحلیـل و    ضاي باز جمعی در کاروانسـراي عبـاس  ف

دستیابی به هـدف   منظور و جهت بازخوانی گردد. بدین
  شود: می مطرح زیر پژوهش، سواالت

هـایی   ماهیت و کیفیت فضاهاي جمعی بـا چـه مؤلفـه   
 قابل تعریف هستند؟

ارزیــابی کیفیــت فضــاي بــاز جمعــی در حیـــاط      
ــاس  ــتاي عب ــراي روس ــ  کاروانس ــا کاربس ــاد ب ــه آب ت چ

  پذیر است؟معیارهایی امکان
در ادامه، به تبیین چـارچوب نظـري و مـدل مفهـومی     

مـورد مطالعـه بررسـی      پژوهش پرداخته و سپس نمونـه 
  گردد.  می
 

  چارچوب نظري پژوهش
فضاي جمعی   ترین مباحث نظري مطرح در حوزه مهم

  شرح زیر است: به
  تبیین ماهیت فضاي جمعی

هـاي انسـانی    ونتگاهفضاهاي جمعی عنصر حیاتی سک
که عالوه بر بعد  )Un-Habitat, 2015: 4(موفق هستند 

ــوعی فضــاي ادراکــی و نمــادین   فیزیکــی و کالبــدي، ن
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هــاي ) بــوده و بـا ارزش 42: 1389(یزدانـی و لواسـانی،   
 ,Montero Avila) 6و فرهنـگ  5هـا  ، سـنت 4اجتمـاعی 

این فضـاها، بسـتر    پیوندي ناگسستنی دارند. (44 :2001
 :Carr et al, 1992) 7هـا ا و تنـوعی از فعالیـت  رفتارهـ 

 :Smith, 2015) 8اي براي وقوع رویدادها صحنه، (154

ــران،   ، (66 ــدي و دیگ ــره (محم ــه چه ــره ب ــط چه   رواب
   9) و برقـــــراري مـــــراودات و تعـــــامالت16: 1391

 )Chitrakar, 2016: 216( هاي مختلف اجتمـاعی   گروه
ن اجتماعی هستند. فضاي اجتماعی به معنی متفاوت شد

هـاي   پذیري و یا رویـارویی  تواند مبین آشتی است که می
میان افراد مختلف در این فضا باشد (خـاکپور و عشـقی   

). چنین فضـاهایی معـانی متفـاوتی را    7: 1393صنعتی، 
براي مردم تداعی نموده و نقش مهمی در ارتقاي کیفیت 

 10و سالمت عمومی (www.jrf.org.uk, 2016)زندگی 
)UN-Habitat, 2015: 17( کنند. ایفا می  

هـایی هسـتند کـه مـردم را      بهترین فضاهاي جمعی آن
کـه یـک فضـا     گرد هم جمع کرده و بنابراین بـیش از آن 

  چنـین تعامـل و تجـارب     اند که نتیجه باشند، یک تجربه
، )Bonenberg, 2015: 1726(  11هویـت دریافـت حـس   

، (www.fop.com, 2016) 12به مکان قاي حس تعلقارت
 ,McDermott, Nic Craith, Strani) 13جمعـی   خاطره

و عـــزت نفـــس ســـاکنان (دانشـــپور و  (610 :2016
  تـوان گفـت   رو مـی  ) است. از این20: 1386چرخچیان، 

فضاهاي جمعی در افزایش نشاط و همبستگی اجتماعی 
قشی مؤثر ایفا کرده و بسـتري بـراي رضـایت و لـذت     ن

  روند. شمار می به بردن مردم 
  اهمیت فضاي جمعی روستایی

هاي بشري در پی پاسخ به نیازهاي مـادي و   سکونتگاه
ترین ایـن نیازهـا،    یابند. از مهم غیر مادي انسان شکل می

زیـرا    پاسخگویی به الزامات زیست جمعیِ انسان اسـت 
نسـان در گـرو زیسـت اجتمـاعی اسـت      حیات و بقاي ا

). در ایــن میــان، 7: 1393(خــاکپور و عشــقی صــنعتی، 
روستاها اولین شـکل از حیـات جمعـی انسـان در یـک      

د کـه  باشـن  میعرصه طبیعی و پایه تولید نیازهاي زیستی 
مبتنی بر فعالیـت گروهـی و تولیـدات جمعـی هسـتند.      

ه امکان اي نیازمند فضاهایی است ک چنین جامعه  بنابراین
رویارویی و مشارکت افراد مختلف، تبـادل اطالعـات و   

ساز  نظرات و تعامالت  اجتماعی را فراهم نموده و زمینه
  تقویت روابط اجتماعی گردد.  

روســتاییان بــه دالیــل مختلــف بــه فضــاهاي جمعــی 
تواند عملکرد این فضاها ها میاصلی آن  روند. انگیزه می

صـویر  اجتمـاعی (ت  در رفع نیازهـاي مختلـف فـردي و   
)، اقتصادي، فرهنگی، مذهبی، تفریحی و اوقات 1شماره 

فراغت، زندگی روزمره و ... باشد. کیفیت زندگی مـردم  
ــی دارد     ــاهاي جمع ــت فض ــا کیفی ــتقیمی ب ــاط مس ارتب

(www.fop.com, 2016) .  نقشـی   در واقع، ایـن فضـاها
 :Meyer, 2014( 14منطقـه   هاثرگـذار بـر تسـریع توسـع    

ــاجرت در  )622 ــاهش مهــ ــدگی و کــ ــداوم زنــ ، تــ
  هاي روستایی دارند. سکونتگاه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  کیفیت فضاي جمعی
ــم  ــی از مه ــیط یک ــت مح ــوعات در کیفی ــرین موض ت

هاي انسـانی اسـت. بـه    و طراحی سکونتگاه ریزي برنامه

رابطه قوي  
رابطه ضعیف  

هاي اجتماعی روستاییان در فضاي  . تقویت شبکه1 ت
  .Li, 2008, 5مأخذ: . جمعی
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ارتقاي کیفیت "اي که بسیاري از نـظـریـه پـردازان  گونه
تـرین وظیفـه فعالیـت طراحـی شـهري      را مهـم  "حیطم

رسد بتوان کیفیت  نظر می ). به77: 1385دانند (پاکزاد،  می
اي از گونـه تعریـف نمـود: مجموعـه    را ایـن  ییک شـیئ 

خصوصیات یا صفات مشخص که باعث متمـایز کـردن   
سازد کـه در  از اشیاء دیگر شده، ما را قادر می  ییئیک ش

یا فروتري چیزي در مقایسه بـا  مورد برتري، مشابهت و 
از نظـر زیبـا شـناختی      م وچیزي دیگـر قضـاوت نمـایی   

درمورد زیبا یا زشت بودن، خوب یا بد بـودن و از نظـر   
عملکردي در مـورد بهتـر یـا بـدتر بـودن و کارآمـد یـا        

در  ).6: 1379ناکارآمد بودن آن حکـم نمـاییم (گلکـار،    
و اساسـی  ها در کلیت خود، تعـین درونـی   واقع، کیفیت

کننـد کـه    را به چیزي تبـدیل مـی   آن"ها هستند که پدیده
چیزهـاي    و بدین وسیله یک چیز را از همه "باید باشند

  ). 104: 1385گردانند (پاکزاد، دیگر متمایز می
  

کیفیت در واقع ویژگی فطري و طبیعی محیط نیسـت،  
  بلکه نـوعی رفتـار مـرتبط عملکـردي از بـر هـم کـنش        

ــت  ــان ماهی ــامی ــت ه ــی و سرش ــردي  ي محیط ــاي ف   ه
عبــارتی  ). بــه27: 1390اســت (رادجهانبــانی و پرتــوي، 

هـایی کـه در آن بـه وقـوع     کیفیت فضا به نـوع فعالیـت  
ــی ــدد م ــه ویژگــی پیون  دهــاي محیطــی بســتگی دارو ب

)Sen,Arslan, 2016:28.( 
افــزایش کیفیــت فضــاهاي جمعــی از طریــق در نظــر 

گـردد  مـی  هـاي کیفـی متفـاوت، حاصـل    گرفتن ویژگی
Mokhtari, 2013: 1465) (Seyyed Hoseini,.   بحـران

هاي ذهنی و رفتـاري  کیفیت از یک سو باعث ناهنجاري
هاي اجتمـاعی شـده و از سـوي دیگـر     و کاهش فعالیت

هــاي اجتمــاعی، کــاهش کیفیــت فضــا و کــاهش ارزش
را در پـــی دارد  اقتصـــادي، فرهنگـــی و بصـــري آن  

Mokhtari, 2013: 1466) (Seyyed Hoseini,.   هـدف
حفظ کیفیـت محیطـی یـا کالبـدي، افـزایش مطلوبیـت       

فضـــاهاي کالبـــدي بـــراي کـــار، زنـــدگی، تفـــریح و 
باشـد  عملکردهاي اجتماعی، اقتصـادي و فرهنگـی مـی   

  .)17: 1391(قرایی، 
معتقـد اسـت وقتـی     )Jan Gehl, 2007( "یـان گـل  "

فضـاهاي جمعــی داراي کیفیـت خــوبی هسـتند، طیــف    
هـاي انســانی امکـان وقــوع پیــدا   لیــتاي از فعا گسـترده 

کند که کیفیـت فضـاهاي بـاز بـه     کنند. وي تأکید می می
اي در تسهیل تعامل بـین مـردم و جامعـه و    طور فزاینده

بین افراد اهمیت دارد. فضاهاي باز بـا کیفیـت بـاال و بـا     
هاي اجتمـاعی،  طور مثبتی در ارزش مدیریت مناسب، به

کلیـدي    ستند. نتیجـه اقتصادي و محیطی جوامع سهیم ه
فضاي جمعی با کیفیت این اسـت کـه مـردم تمایـل بـه      

ــل در آن  ــا و تعام ــتفاده از فض ــد  اس  ,Abbasi(را دارن
Alalouch, Bramley, 2016: 196.(  

منـدي   منظور دستیابی به کیفیت فضاي جمعی، بهـره  به
  هــایی کــه هــم اجــزاي عینــی یــک فضــاي بــا  از روش

  کننـدگان از   اسـتفاده  هـاي ذهنـی  کیفیت و هـم ارزیـابی  
 ,Sen(این فضا را مد نظـر قـرار دهـد، ضـروري اسـت     

Arslan, 2016:28.( 
هـایی هسـتند کـه در    هاي فضاي جمعی آنبهترین طرح

تالش بـراي رسـیدن بـه بـاالترین کیفیـت قابـل دسـتیابی        
هـاي   حـل  ي استفاده از راهاد. البته این همیشه به معنباشن می

از   صـحیحی انی از طریـق درك  بلکه به آس  پر هزینه نیست
بــه پایــداري، کیفیــت و  و توجــه  اصــول طراحــی خــوب

  .)NWDA, 2017: 32( گردد خالقیت حاصل می
  صاحبنظران  يهاي کیفی فضاي جمعی در آرا مؤلفه

دستیابی به معیارهاي کیفی فضاي جمعی روستایی بـا  
توجـــه بـــه ضـــعف ادبیـــات مکتـــوب موجـــود، بـــا 

جا کـه انسـان داراي    . از آنرو است هایی روبه محدودیت
  نیازهـاي مشـابه و مشخصــی اسـت، فضـاي زنــدگی او    

هاي موجود در ماهیت فضاي شـهري و   تفاوت  باوجود-
تواند خصوصیات مشابهی نیز داشته باشد  می -روستایی
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فـرض بـر ایـن      ). لـذا 52: 1391(یدقار و پورروحـانی،  
اســت کــه معیارهــاي کیفــی فضــاي جمعــی شــهري و  

  توانند اشتراکاتی با هم داشته باشند.   روستایی می
اي  گیري از مطالعـات کتابخانـه   در این پژوهش، با بهره

  يو واکاوي اسناد راهنما، تجربیات عملـی جهـانی و آرا  
ادبیات فضاي جمعی، این موضوع   صاحبنظران در حوزه

در طراحی شهري و طراحی روستایی مورد مطالعه قـرار  
ت و با تکیـه بـر مشـاهدات    گرفت. از خالل این مطالعا

 مورد مطالعه، معیارهـاي   اولیه صورت گرفته در محدوده
  اسـاس مفـاهیم   شناسـایی و بـر   ،کیفی فضـاهاي جمعـی  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بندي شدند. در ادامه، نامگذاري هـر   شان گروه مشترك
گروه با توجه به بیشترین قرابت معنایی معیارها صورت 

حاصل مـروري بـر تحقیقـات     1 شماره پذیرفت. جدول
فضــاهاي جمعــی شــهري و انجــام شــده در خصــوص 

روستایی است. اگرچه برخی از ایـن اصـول مربـوط بـه     
 هاي شهري هستند، بـا ایـن حـال  تعـدادي از     سکونتگاه

هـاي روسـتایی    ریزي و طراحی سکونتگاه ها در برنامه آن
هـاي ذاتـی    توانند جهت حفـظ ارزش  نیز مهم بوده و می

و ارتقـاي جامعـه روسـتایی مـورد اسـتفاده قـرار       روستا 
   .)Landingin, Mutonhori, 2011: 6( گیرند
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  تبیین مدل مفهومی پژوهش
 هاییمدل کیفی، معیارهاي بیان بر پردازان عالوهنظریه

 توجه با اند.نموده ارائه هاکیفیت این بنديطبقه براي نیز
 مختلـف  هايدیدگاه واکاوي و نظري مبانی طالعاتم به

 فضـاهاي   حـوزه  در صـاحبنظران  سـوي  از شده مطرح
ي از معیارهـاي  امجموعـه   روسـتایی،  و شـهري  جمعـی 

صـورت مـدل مفهـومی     انـد کـه بـه   کیفی گردآوري شده
گردند. جهت تبیـین مـدل مفهـومی پـژوهش     معرفی می

) 127 :1390(گلکــار،  "مکــان پایــدار"حاضــر از مــدل 
 -تجربـی "، "عملکردي"  استفاده شده است که سه مؤلفه

هـاي  مؤلفـه   به مثابـه  را "محیطی زیست"و  "زیباشناختی
 گیرد. با توجه بـه جـدول  می بر کیفی طراحی شهري در

(معیارهاي کیفی فضاي جمعی)، افـزودن مـدل    1 شماره
رسـید تـا    نظـر مـی   دیگري به مدل مـذکور ضـروري بـه   

ــد  ــایی مانن ــومی  " معیاره ــارکت ب ــدیریت و مش و  "م
که در مطالعـات روسـتایی اهمیـت بـه      "پذیرياجتماع"

، PPSگیـرد. بـدین منظـور مـدل      بر سزایی دارند را در
آسـایش و  "، "پـذیري دسترسی"کیفی   شامل چهار مؤلفه

  که   "پذیرياجتماع"و  "هاها و فعالیت کاربري"، "زیبایی

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

ه بـراي فضـاهاي عمـومی    توسط مطالعات این مؤسس
اجتمـاعی از آن    انـد، بررسـی و مؤلفـه   موفق مطرح شده
  استخراج گردید.  

بدین ترتیب معیارهاي کیفی فضاي جمعـی و مفـاهیم   
) بــا 1 شــماره هــا (طبـق جــدول مشـترك حاصــل از آن 

هاي پیشنهادي فوق تطبیق داده شده و با توجـه بـه    مدل
پیشـنهاد  مـورد مطالعـه، مـدل مفهـومی پـژوهش        نمونه

 4در قالـب   2 شـماره  گردید. مدل مذکور مطابق تصویر
، "24شـناختی زیبـا  -تجربـی "، "23عملکردي"کیفی   مؤلفه

تبیـین شـد سـپس     "26اجتمـاعی "و  "25زیست محیطی"
ــی در   ــی فضــاهاي جمع ــته 4معیارهــاي کیف ــوق   دس ف

  بندي شدند. طبقه
  شناسی پژوهش روش

روش در پژوهش حاضـر کـه از نـوع کـاربردي و بـه      
باشد، سـعی شـده در قالـب یـک      تحلیلی می -توصیفی

موردي، معیارهاي مـؤثر بـر کیفیـت فضـاي بـاز        مطالعه
و ارزیابی گردد. بر ایـن اسـاس    جمعی روستایی بررسی

اي و واکاوي اسـناد راهنمـا و    با انجام مطالعات کتابخانه
ادبیات فضـاي جمعـی، ایـن      صاحبنظران در حوزه  يآرا
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شهري و روستایی مورد مطالعه قرار موضوع در طراحی 
گرفت. از خالل این مطالعات و با تکیـه بـر مشـاهدات    

مورد مطالعه، معیارهـاي    اولیه صورت گرفته در محدوده
بنـدي   کیفی فضاهاي جمعـی شناسـایی و پـس از دسـته    

ها اسـتخراج گردیـد. سـپس بـا      کلی، مفاهیم مشترك آن
عیارهـاي  م میـان  تدوین مدل مفهومی پژوهش و انطباق

 -تجربی"، "عملکردي"  مؤلفه 4پیشنهادي،  مدل کیفی و
  و "زیســت محیطــی "و  "اجتمــاعی "، "زیباشــناختی

توانند الگوي مناسبی بـراي   معیار تبیین گردید که می 23
ــس از    ــند. پ ــی باش ــاهاي جمع ــت فض ــی مطلوبی بررس

مطالعـات    گیري بستر نظري، این پژوهش در حوزه شکل
ــ  ــی ب ــدانی، روش پیمایش ــردآوري داده می ــزار گ ــا  ا اب ه

ژرفکاوانـه بـا     صورت مشاهده و پرسشنامه و مصاحبه به
روستاییان را اتخاذ نموده است. جامعه مورد مطالعـه در  
این پژوهش، مردم (در هر دو گروه جنسـیتی) روسـتاي   

نفـر اسـت.    458  آباد شهرستان شاهرود با جمعیت عباس
درصـد،   95جامعه آماري با سطح اطمینـان    حجم نمونه

 نفر باشد (طبق فرمول کوکران) تا بتوان جامعه 209باید 
  نمونه را به کل جامعه آماري تعمیم داد.

ــدوده ــه  مح ــورد مطالع ــی   م ــراي یعن ــاط کاروانس حی
باشد کـه   فضاي جمعی این روستا می عنوان به   آباد عباس

هـا   رو در رو بـا آن   با مراجعه به پاسخگویان و مصـاحبه 
ایــام نــوروز اقــدام بــه برداشــت نظــرات  در تابســتان و

روستاییان نسبت به ایـن فضـا شـده اسـت. در تـدوین      
پرسشنامه سعی شده معیارهاي مؤثر بر کیفیت فضـاهاي  
جمعی منتج از ادبیات موضـوع مـورد نظرسـنجی قـرار     

تر بیان شود و توافق یا عدم توافق  گرفته و با زبانی ساده
ص میزان تأثیر این مردم با هر معیار و نظرشان در خصو

مورد مطالعه (بـر مبنـاي     معیارها در ارتقاي کیفیت نمونه
گانه لیکرت) ارزیابی گردد. پایایی پرسشنامه نیز  5طیف 

دست آمد کـه   به 9/0با انجام آزمون آلفاي کرونباخ عدد 

 نشان دهنده اعتبار باالي آن است. بنابراین نتایج حاصـل 
ه از درك مردم روسـتا  گر معیارهایی است که برگرفتنبیا

شـوند.   کیفیت فضاي جمعی بوده و مهم تلقی می  درباره
افـزار   ها، نتایج بـا اسـتفاده از نـرم    آوري داده پس از جمع

SPSS هاي مختلـف آمـاري شـامل میـانگین      و با روش
اي و آزمـون فریـدمن مـورد     تک نمونه Tها، آزمون  داده

اساس  توان بر می  ارزیابی و تحلیل قرار گرفت. در نهایت
هاي تحقیق در دو بخش کیفی و کمـی بـه ارزیـابی     یافته

  فضاي جمعی در حیاط کاروانسرا اقدام نمود. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  مورد مطالعه  نمونه

  آبـاد شـاهرود و جایگـاه کاروانسـرا در      روستاي عباس
استان سمنان با اقلیم گرم و خشک از جانـب شـمال    آن

ــ    وب بــه اســتان اصــفهان، از بـه اســتان مازنــدران، از جن
خراسـان و از مغـرب بـه اسـتان تهـران       مشرق به استان

  اي واقـع   تپـه    آباد بـر دامنـه   محدود است. روستاي عباس
 -شــمالی جــاده تهــران   حاشــیه در دشـت کــویري و در 

مشــهد واقــع شــده و از موقعیــت اســتراتژیک مطلــوبی 

 -أخــذ: نگارنــدگانم. مــدل مفهــومی پــژوهش. 2 ت
  .PPSبرگرفته از مدل مکان پایدار و مدل 
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د هاي موجود، امکان ورو است. دسترسی  برخوردار بوده
انـد   ارتباطی به بافت روستا را فراهم نمـوده    از این جاده

  ).3 صویر شماره(ت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ــاریخی ــه  27مســتندات ت ــاکی از وجــود قلع ــر  ح   اي ب
) اسـت کـه مشـرف    234: 1362روي تلی(صنیع الدوله، 

  بــه راه و کاروانســرا بــوده و بــا هــدف دفــاعی احــداث 
آبـاد در مرکـز    بـاس شده اسـت. کاروانسـراي صـفوي ع   

ــاس ــتاي عبـ ــه  روسـ ــده و بـ ــع شـ ــاد واقـ ــاظ  آبـ   لحـ
ــه  ــا بافــت روســتا ب   عنــوان یکــی  قرارگیــري و تلفیــق ب

ـ  هاي ارزشمند و استثنا از نمونه ی کاروانسـراها معرفـی   ی
ــی ــاي   م ــن بن ــردد. ای ــوانی و درون 4گ ــز  ای ــرا، ج     وگ

ــه داراي دو ورودي   ــت ک ــراهایی اس ــدود کاروانس  -مع
  ). 37: 1393د (ســـلیمانی، باشــ  مــی  شــرقی و غربــی  

  عطـف نمـاي اصـلی       عنوان نقطـه  ورودي شاخص آن به
  کننـده بـه     در جبهه شرقی نمایـان و بـه نـوعی دعـوت    

  فضاي داخلی اسـت. در وسـط حیـاط سـکوي بارانـداز      
ــی  ــه چشــم م ــتفاده  ب ــورد اس ــته م ــه در گذش      خــورد ک

ــه  ــروز ب ــوده و ام ــان ب ــتن،   کاروانی ــوان فضــاي نشس عن

  خــوانی در مــاه محــرم    تعزیــه راســماســتراحت و م
  گـردد. آب مـورد نیـاز روسـتا از دو رشـته       استفاده مـی 

ــی  ــأمین م ــات ت ــه یکــی از آن  قن ــرب  شــده ک   هــا در غ
  نشــین غربــی وارد  کاروانســرا قــرار دارد و از میــان شــاه

ــی    ــاري م ــرا ج ــاط کاروانس ــده و در حی ــا ش ــردد  بن   گ
  ). 4 صویر شماره(ت

  
  
  
  
  
  
  

  
  

عنـوان فضـاي بـاز     آباد بـه  عباس حیاط کاروانسراي
   جمعی روستا

  عنــوان مرکزیــت توســعه آبــاد بــه کاروانســراي عبــاس
گیري و تـأمین   آباد، نقش حیاتی در شکل روستاي عباس

  ). چنانکـه 135: 1393امنیت آن داشته است (سـلیمانی،  
انـد کـه بـا وجـود      اي با هم تلفیـق شـده   این دو به گونه

ت یکدیگر نقش مسـتقیم  عملکردهاي ویژه خود در حیا
کاربري کاروانسرا تنها محـدود بـه     دارند. در حال حاضر

ها و حیاط بوده و سایر فضاهاي داخلی بنا بدون  ورودي
عنـوان فضـاي    اند. حیـاط آن بـه   کاربري و متروك مانده

حرکت، توقف و استراحت و در ماهیـت فضـایی خـود    
مکانی جهـت تبـادل اطالعـات، تجلـی آداب و رسـوم      

هـاي جمعـی و تفریحـی مـردم و      نگی، بروز فعالیتفره
  ). 5 صویر شمارهگذرگاه ارتباطی محالت روستا است (ت

آباد نـه صـرفاً یـک میـراث      کاروانسراي عباس  بنابراین
عنوان میدانگاه و فضـاي جمعـی روسـتا     تاریخی بلکه به

شناخته شده و با دارا بودن این پتانسیل، واجـد ارزش و  

موقعیت کاروانسراي عبـاس آبـاد در روسـتاي    . 3ت 
 .هـاي آن  مشهد و دسترسی -عباس آباد، جاده   تهران

  خذ: نگارندگان.أم

  خذ: نگارندگان.أم. دید کلی از کاروانسراي عباس آباد. 4ت 
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 - ضوع حاکی از جایگاه اجتماعیحفاظت است. این مو
سـاز انعکـاس    فرهنگی این بنا در زندگی مـردم و زمینـه  

دو ورودي،   باوجودباشد. همچنین  فرهنگ روستاییان می
تعـین فضـایی و      همچنان حیاط کاروانسـرا از خصیصـه  

  محصوریت برخوردار است. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  هاي پژوهش یافته
  سـتایی یـک نمونـه   ه روگابا توجه به این که هر سـکونت 

گردد، معیارهاي کیفـی فضـاي    منحصر به فرد محسوب می
  منظـور تطـابق بـا نمونـه     طور خاص بـه  جمعی روستایی به

  مورد مطالعه مورد بازنگري و تحلیل قرار گرفت.
گیـري از   نتایج حاصـل از مطالعـات میـدانی بـا بهـره     

، ارائـه شـده اسـت.    SPSSهاي آماري و نرم افزار  روش
هـا، مـردم سـاکن در روسـتاي      ان به پرسشنامهپاسخگوی

ســال  75تــا  14هــاي مختلــف ســنی  آبــاد از رده عبـاس 
صورت اتفاقی  پرسش شونده، به 209اند. از مجموع  بوده
نفـر) را   75درصـد (  36نفر) را مـرد و   134درصد ( 64

  زن تشکیل داده است. این پـژوهش، بـا انجـام مصـاحبه    
وامـل مـؤثر بـر کیفیـت     ع  عمیق با روسـتاییان در زمینـه  

آغاز و توافق یـا عـدم توافـق     ،فضاي جمعی این روستا
معیـار کیفـی منـتج از بخـش مبـانی نظـري        23مردم با 

هـا و   مصـاحبه  محتـواي   مشخص شده اسـت. در ادامـه  
شوندگان  ها و جمالت مورد استفاده توسط مصاحبه واژه

بنـدي   شان دسته اساس محتواي مشترك خالصه شده و بر
هـا   نتـایج تحلیـل محتـواي مصـاحبه    اند.  گذاري شده و نام

حاکی از آن اسـت کـه مـردم عـالوه بـر معیارهـاي کیفـی        
خـاطره  "معیـار کیفـی    3برگرفته از مدل مفهومی پژوهش، 

ــی ــافران و زا"، "جمع ــذب مس ــ ج ــذیري "و  "رانی نفوذپ
را نیز بر ارتقاي کیفیـت فضـاي بـاز جمعـی ایـن       "بصري

ــی   ــؤثر م ــتا م ــد. در مر روس ــهدانن ــع     حل ــا توزی ــد ب بع
لیکـرت، عوامـل     انـه گ 5هـایی در قالـب طیـف     پرسشنامه

آبـاد   تأثیرگذار بر کیفیت فضاي باز جمعی روسـتاي عبـاس  
، "زیباشـناختی  -تجربـی "، "عملکـردي "  مؤلفه 4در قالب 

معیار کیفی ارزیـابی   26و  "زیست محیطی"و  "اجتماعی"
      ه شده است.ها پرداخت اند که در ادامه به تحلیل آن شده

بـا   را معیارهـاي کیفـی   درصـد  میـانگین  2 ل شـماره جدو
 بـاالترین  کـه  دهد می اي نشان تک نمونه Tاستفاده از آزمون 

ــدار ــانگین( مق ــوط )35/4می ــار   مرب ــه معی ــایی "ب خوداتک
ــادي ــردم در    "اقتص ــت م ــترین موافق ــانگر بیش ــوده و بی  ب

معیار بـر کیفیـت فضـاي جمعـی      خصوص تأثیرگذاري این
) مربـوط بـه   28/2اسـت. کمتـرین مقـدار میـانگین (     روسـتا 
مـردم    باشد که بیشترین مخالفـت  می "کارایی -انرژي"معیار 

هاي نمونـه بـه کـل     منظور تعمیم میانگین دهد. به را نشان می
تــک  T، آزمــون 2 شــماره جامعــه آمــاري مطــابق جــدول 

آزمـون بـا سـطح     کار گرفته شده است. نتایج این اي به نمونه
ــادار ــر از معن ــام   ، نشــان مــی05/0ي کمت ــانگین تم ــد می ده

مقیـاس  "، "تنـوع "معیارهاي کیفی پـژوهش بـه جـز معیـار     
 3"تر از میـانگین آمـاري    بزرگ "کارایی -انرژي"و  "انسانی

در طیف لیکـرت) اسـت و بـین افـراد نمونـه در       3(عدد  "
میـانگین   معیـار فـوق (کـه    3معیارها بـه جـز     ارتباط با همه

داشـتند)، توافـق معنـاداري وجـود دارد و      "3"تر از  کوچک
متوسـط   دهنـدگان در سـطح   تأثیر این معیارها از نظر پاسـخ 

صـفر در سـطح      به بـاال قـرار دارد. بنـابراین، بـا رد فرضـیه     
معیار بـا توجـه بـه درصـد      23درصد، وضعیت  95اطمینان 

 .، حیاط کاروانسرا و حضور مـردم ورودي غربی. 5ت 
  خذ: نگارندگان.أم
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مــورد مطالعــه تأییــد   لحــاظ آمــاري در نمونــه مربوطــه، بــه
  منظـور شناسـایی عوامـل مـؤثر بـر      ایـن آزمـون بـه   شود.  می
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

دهـد در   نشـان مـی   2 شـماره  نتایج حاصل از جـدول 
معیار کیفی است،  13که شامل  "عملکردي"  مورد مؤلفه

شوندگان تنها معیار مقیـاس انسـانی (بـا     از نظر مصاحبه
) عاملی تأثیرگذار بر کیفیت فضاي جمعی 39/2میانگین 

معیـار کیفـی    8باشـد. از میـان    آبـاد نمـی   ستاي عباسرو
، تأثیرگـذاري معیـار تنـوع    "زیباشناختی -تجربی"  مؤلفه

  ) از نظر مردم از سطح باالیی برخوردار50/2(با میانگین 

آباد (واقع در حیـاط   کیفیت فضاي باز جمعی روستاي عباس
  کاروانسرا) انجام شده و به کل جامعه قابل تعمیم است.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ــه ــار کیفــی  2، هــر "اجتمــاعی"  نیســت. در مؤلف معی
عنـوان   پـذیري بـه   مدیریت و مشارکت بـومی و اجتمـاع  

عوامل مؤثر بر کیفیت فضاي باز جمعی روسـتا انتخـاب   
معیـار   3با  "زیست محیطی"  اند. در ارتباط با مؤلفه شده

) 28/2کـارایی (بـا میـانگین     -کیفی، تنهـا معیـار انـرژي   
مـورد    لحاظ اثرگذاري بر کیفیت فضاي جمعی نمونـه  به

  مطالعه در سطح متوسط به پایین قرار دارد.     

لفه
مؤ

  

  3مطلوبیت عددي مورد آزمون =   معیارها
  سطح معناداري Tمقدار   درجه آزادي  انحراف معیار  میانگین درصد  تعداد نمونه

دي
کر

عمل
  

  00/0  58/19  208  99/0  35/4  209  خوداتکایی اقتصادي
  00/0  20/11  208  31/1  01/4  209  ها اختالط کاربري

  00/0  29/5  208  50/1  55/3  209  مداريپیاده
  05/0  96/1  208  54/1  21/3  209  تلفیق بنا با بافت
  00/0  22/10  208  36/1  96/3  209  انعطاف پذیري
  00/0  86/2  208  51/1  30/3  209  ایمنی و امنیت

  00/0  00/13  208  24/1  12/4  209  جذب مسافران و زائران
  00/0  56/7  208  46/1  76/3  209  ذیري کالبدينفوذپ

  00/0  75/14  208  18/1  21/4  209  شمول گرایی
  02/0  30/2  208  53/1  24/3  209  آسایش اقلیمی
  00/0  29/3  208  53/1  34/3  209  توجه به زمینه

  00/0  02/3  208  53/1  32/3  209  کارایی
  00/0  - 43/6  208  35/1  39/2  209  مقیاس انسانی

ربی
تج

 - 
تی

ناخ
باش

زی
  

  00/0  14/3  208  51/1  31/3  209  احترام به اصالت بنا
  00/0  68/2  208  52/1  28/3  209  خوانایی

  00/0  44/3  208  56/1  37/3  209  غناي حسی
  01/0  59/2  208  51/1  27/3  209  نفوذپذیري بصري

  00/0  93/6  208  47/1  70/3  209  هویت و حس مکان
  00/0  74/5  208  51/1  60/3  209  خاطره جمعی

  03/0  14/2  208  54/1  22/3  209  تقویت خصیصه روستایی
  00/0  - 11/5  208  40/1  50/2  209  تنوع

عی
تما

اج
  

  00/0  48/9  208  38/1  90/3  209  مدیریت و مشارکت بومی
  00/0  64/8  208  42/1  85/3  209  اجتماع پذیري

طی
محی

ت 
زیس

  

  00/0  48/3  208  54/1  36/3  209  پیوند با طبیعت
  00/0  14/4  208  53/1  44/3  209  پاکیزگی محیطی

  00/0  - 25/8  208  25/1  28/2  209  کارایی -انرژي
  

آباد شـاهرود از دیـد مصـاحبه شـوندگان بـا       بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت فضاي جمعی روستاي عباس. 2ج 
  خذ: نگارندگان.أم .Tاستفاده از آزمون 
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بندي معیارهـا   منظور اولویت آزمون فریدمن به  در ادامه
 3 شماره شوندگان انجام پذیرفت. جدول از دید مصاحبه

هـد،   متغیرهـا را نشـان مـی     که آزمون فرض برابري رتبه
بــا  "خوداتکــایی اقتصــادي"ت معیــار حــاکی از آن اســ

ــه ــار  58/17اي  میــانگین رتب در اولویــت نخســت و معی
در آخـرین   53/8اي  با میانگین رتبـه  "تلفیق بنا با بافت"

داري در   ااولویت قرار دارد. با توجه به مقدار سـطح معنـ  
لحـاظ   ) آزمون معنادار بوده و این رابطه به00/0جدول (

  ت.آماري نیز مورد تأیید اس
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 

، فرض صـفر یعنـی برابـري    3 شماره بنابراین طبق جدول
رد  05/0داري   امعیارهاي کیفـی در سـطح معنـ       رتبه میانگین

  بندي هستند. گردد و معیارهاي مذکور قابل رتبه می
  

تحلیل نتایج آزمون فریدمن بیانگر آن است که از بـین  
هـا، معیـار    آزمـون  معیار کیفی منـتج از پرسشـنامه و   23

خوداتکایی اقتصـادي بـا بـاالترین میـانگین رتبـه داراي      
مـورد    بیشترین تأثیر بر کیفیت فضاي باز جمعـی نمونـه  

مطالعه است و معیار تلفیق بنا با بافت از کمتـرین تـأثیر   
باشد. این نکته را نبایـد   بر کیفیت این فضا برخوردار می

ــا دور از ذهــن داشــت کــه بــه دلیــل امکــان مو  اجهــه ب
هاي زمانی و منابع مالی و همچنین ضـرورت   محدودیت

در نظر گرفتن نیازها و نظـرات مـردم بـومی، توجـه بـه      
ــت ــی   اولوی ــا م ــن معیاره ــدي ای ــتاي   بن ــد در راس توان

  مناسب و هدفمند مؤثر واقع گردد. ریزي برنامه
  

  نتیجه
زنـدگی    فضاي جمعی قرارگاهی کالبدي جهت تجربه

ها با نقشی که در ارتقـاي  . این فضااجتماعی انسان است
کیفیـت زنـدگی و ســالمت عمـومی روسـتاییان دارنــد،     

عنوان محرکی در تـداوم حیـات روسـتایی محسـوب      به
منظور ارتقاي  در این پژوهش به  گردند. بر این اساس می

مـورد مطالعـه، پـس از      کیفیت فضاي جمعـی در نمونـه  
راهنمـا  هاي متخصصین مختلف و اسـناد   بررسی دیدگاه

بنـدي   پیرامون فضاهاي جمعی شهري و روستایی، جمـع 
ها و معیارهاي کیفی  ترین مؤلفه اي از مهم بندي شده طبقه

اشـتراکات    باوجودپذیر صورت گرفت.  فضاهاي اجتماع
موجود میان معیارهاي کیفی فضاهاي جمعـی شـهري و   

هــاي روســتایی  گاهتهــا بــا ســکون روســتایی، تمــامی آن
بـا توجـه بـه برخـورداري هـر        بنابراینسنخیت ندارند. 

روستا از خصـایص منحصـر بـه فـرد، ایـن معیارهـا در       
آباد مورد تطـابق قـرار گرفتنـد.     خصوص روستاي عباس

سپس عوامل مؤثر بـر کیفیـت فضـاي بـاز جمعـی ایـن       
   مؤلفـه  4روستا (واقـع در حیـاط کاروانسـرا) در قالـب     

  معیار کیفی
  

  میانگین
یت  رتبه

ولو
ا

  

  میانگین  کیفی معیار
یت  رتبه

ولو
ا

  

خود اتکایی 
  13  99/9  غناي حسی  1  58/17  اقتصادي

  14  99/9  پیوند با طبیعت  2  88/16  شمول گرایی
جذب مسافران و 

  15  78/9  توجه به زمینه  3  47/16  زائران

احترام به اصالت   4  87/15  ها اختالط کاربري
  16  59/9  بنا

  17  53/9  کارایی  5  43/15  انعطاف پذیري
مدیریت و مشارکت 

  18  33/9  ایمنی و امنیت  6  06/15  بومی

  19  16/9  خوانایی  7  59/14  اجتماع پذیري

نفوذپذیري   8  82/13  نفوذپذیري کالبدي
  20  08/9  بصري

  21  82/8  آسایش اقلیمی  9  25/13  هویت و حس مکان

تقویت خصیصه   10  20/12  خاطره جمعی
  22  69/8  روستایی

  11  70/11  مداريپیاده
  23  53/8  تلفیق بنا با بافت

  12  63/10  پاکیزگی محیطی
  22درجه آزادي =                                 209تعداد = 
  00/0سطح معناداري =                       570/2142خی دو = 

بندي معیارهاي مؤثر بر کیفیت فضـاي بـاز    اولویت. 3ج   
یـدمن و سـطح   جمعی روستاي عباس آباد بـا آزمـون فر  

  خذ: نگارندگان.أم معناداري آن.
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 "ماعیاجت"، "زیباشناختی -تجربی"، "عملکردي"کیفی 
  بررسی و تبیین شدند.  "زیست محیطی"و 

  

در پژوهش حاضر، نتایج حاصل از مطالعات میدانی با 
تحلیـل و   SPSSافزار هاي آماري و نرماستفاده از روش

شــوندگان و  ارائـه شــده اسـت. تحلیــل پاسـخ مصــاحبه   
 Tارزیابی کمی میانگین درصد معیارهاي کیفی با آزمون 

خوداتکـایی  "معیـار   کـه  است اي حاکی از آن تک نمونه
بیشـترین مقـدار را بـه خـود      35/4با میانگین  "اقتصادي

عنـوان   تـوان از آن بـه  اختصاص داده است. بنابراین مـی 
معیاري نام بـرد کـه مـردم در مـورد تأثیرگـذاري آن بـر       
کیفیت فضاي بـاز جمعـی روسـتا بیشـترین موافقـت را      

بوط به معیار ) مر28/2اند. کمترین مقدار میانگین (داشته
مـردم را    باشد که بیشترین مخالفت می "کارایی -انرژي"

دهد. نتایج این آزمون با سطح  در این خصوص نشان می
ــر از  ــانگر آن اســت کــه از نظــر  05/0معنــاداري کمت بی

، "مقیـاس انسـانی  "معیار  3 دهندگان به پرسشنامه، پاسخ
بـر   توانند عواملی مـؤثر نمی "کارایی -انرژي"و  "تنوع"

هـا  کیفیت فضاي باز جمعی محسوب گردند و تـأثیر آن 
در سطح متوسـط بـه پـایین قـرار دارد. در مـورد سـایر       

) بـین افـراد   2 شـماره  معیارهاي کیفـی (مطـابق جـدول   
هـا در سـطح    توافق معناداري وجـود داشـته و تـأثیر آن    

گیـري از آزمـون    متوسط به باال قرار دارد. بنابراین با بهره
T  مؤثر بر کیفیت فضاي باز جمعـی روسـتاي   معیارهاي

اند و به کل جامعه قابـل تعمـیم    آباد شناسایی شده عباس
بنـدي   منظـور رتبـه   د. سپس آزمـون فریـدمن بـه   باشن می

شوندگان انجام پذیرفت معیارهاي مذکور از دید مصاحبه
تا بتوان این معیارها را با توجه بـه میـزان اثرگـذاري بـر     

  بنـدي نمـود.   وسـتا اولویـت  کیفیت فضاي باز جمعـی ر 
هد معیار خوداتکایی اقتصادي  نتایج این آزمون نشان می
) داراي بیشترین تأثیر بر 58/17با باالترین میانگین رتبه (

  کیفیت فضاي باز جمعـی روسـتا اسـت و معیـار تلفیـق      

  ) از کمتـرین تـأثیر بـر کیفیـت ایـن      53/8بنا بـا بافـت (  
ـ     فضا برخوردار می هـاي   ه محـدودیت باشـد. بـا توجـه ب

زمانی و منابع مالی و همچنـین اهمیـت درنظـر گـرفتن     
بنـدي ایـن    نیازها و نظرات مردم بومی، توجه به اولویت

مـؤثر ضـروري    ریـزي  برنامهمعیارهاي کیفی در راستاي 
  رسد.  نظر می به

در نهایت این نکته را نبایـد دور از ذهـن داشـت کـه     
ت زنـدگی  فضاهاي جمعی با نقشی که در ارتقـاي کیفیـ  

عنـوان محرکـی در تـداوم حیـات      روستاییان دارنـد، بـه  
گردنــد. بنــابراین بــا کاربســت  روســتایی محســوب مــی

  معیارهاي کیفی حاصل از این پژوهش و برقراري دوباره
تـوان  آباد مـی  حیات جمعی در حیاط کاروانسراي عباس

  تر نمود.را در زندگی روزمره روستاییان پررنگ نقش آن
  

  نوشت پی  
1. Communal spaces 
2. Local identity 
3. Everyday life 
4. Social values 
5. Customs 
6. Culture 
7. Variety of activities 
8. Events 
9. Interaction 
10. Public health 
11. Sense of identity 
12. Sense of belonging 
13. Collective memory 
14. Catalysts for development of the region 
 15. DETR: Department of the Environment, Transport 
and the Region (Great Britain) 
16. PPS: Project for Public Spaces 
 17. Matthew Carmona  
 18. Kapiti Coast District Council (Wellington, New 
Zealand) 
19. Warringah council ( Australia) 
 20. Local Government Association of South Australia  
 21. UN-Habitat: United Nations Human Settlements 
Programme 
22.Heidi Marttila-Losure (Adapted with the American 
Institute of Architects) 
23.Functional 
24. Experientially aesthetic 
25. nvironmental 
26. Social 

آباد از بناهاي شاه عباس است و قلعه بسیار  روستاي عباس. 27
محکم دارد که در زمین مرتفعی واقع شده و مشتمل اسـت بـر   
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