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 مقدمه

عنوان فضایی  های عمومی به که مكان ،چند دهه پیش تاکنون از یانسان یها ونتگاهسك یکالبد یزیر ات برنامهیدر ادب

اگر  ،نی. بنابرااست یروستایی امری ضرور یریزی و طراحی مناسب فضاها زندگی مطرح شدند، اهمیت برنامه برای

به دقت و حوصله و  ها منوط یابی به آن و زیبایی باشند، دست ،ریزی روستایی سالمت، آسایش اهداف اصلی برنامه

نامناسب  ةهای اخیر توسع در دههکه  از آنجا(. 9: 6901آبادی و تبریزی،  )زنگی ریزی صحیح مبلمان روستایی است مهبرنا

 را در شماری بیهای الزم پیامدهای منفی  آوردن زیرساخت های روستایی بدون فراهم کشور و رشد شهرنشینی و مهاجرت

های عمومی  های روستایی و کاربری محیط دهی سامان ،در این میان ،همراه داشته استهای مختلف مناطق کشور  بخش

که با هدف بهبود کیفیت محیط کالبدی و برآوردن نیازهای  است ای سازنده  مبلمان روستایی، رهیافت یز جمله اجزاآن، ا

 یتواند در ارتقا ی( م91: 6900و همكاران،  زاده )بكری و روانی( ،جسمی، روحی ل نیاز به امنیت، نیازمختلف اقشار )از قبی

 ثر باشد. ؤم ییروستا یها طیت محیجذاب

های مهم با کاهش آثار مخرب، گسترش  عنوان یكی از عناصر و کاربری مبلمان روستایی به دهی سامان ،بنابراین

. مبلمان شود  ن آن میبخشی به ساکنا موجب افزایش کیفیت زیستی و هویت و باالبردن سطح زیبایی بصری ،اسبنامن

برقراری تعادل،  براید و وش مییافته باعث ایجاد احساسی خوشایند از زندگی در محیط روستایی  روستایی مطلوب و نظام

 از . پس(60: 6908)سوری،  ثر واقع شودؤتواند م عملكردی میو زیباشناختی و  ،های کیفی لفهؤنظم بصری، افزایش م

 توجه سالمیا بنقالا مسكن دبنیا صلخصوا علی مختلف یهادنها خیرا یها   لسا در هیژو  به و انیرا در سالمیا بنقالا

 هالیا یابر یرپذ لد و مناسب یمحیط ند تادصد در و اند داشته ستاییرو انعمر و ییستارو معاجو به یا جانبه همه و بیشتر

 نستاییارو یها تمهاجر از غبتر دیجاا با هم یابد تحقق تمكاناا برابر یعزتو و جتماعیا لتاعد هم تا ندآور همافر ستارو

 دادقات نشان ی. اما شواهد و تحقکنند یجلوگیر ،دهبو خیرالة سا چند در انیرا تمعضال ترین رگبز از یكی که ،شهرها به

 یها غدغهد و ندگیز یهازنیا به گویی سخپا برای زمال قابلیت و ظرفیت از ها ستارو در عمومی یها یبررکا و فضاهاکه 

 ضایتر و ،ستاهارو یباییز ،ستاهارو فیزیكی کیفیت نمیا ینا در ؛نیست رداربرخوان جو نسل هیژو  به و نستاییارو

 یدکررکا تناسب دیجاا و فرهنگی و بومی یطاشر دننمو ظلحا ،مناسب یابی نمكا ،صحیح ریزی برنامه ونبد نستاییارو

 (.653: 6900حسینی و درگاهی،  )ملک شدهد انخو دیجاا آن نمبلما هیژو به و تباطیار حسطو ،ستارو در یدبعاا

روستاییان در آسایش و امكانات  ،پذیرد انجامموجود  یریزی و طبق استانداردها که تجهیزات روستایی با برنامه درصورتی

فیت محیط شد و درنتیجه باعث بهبود کی خواهد از محل سكونت خود بیشتر  ها نبیشتری زندگی خواهند کرد و رضایت آ

  (.04: 6905کیا،  طهماسبیخانی و  )آزاد شد خواهد کالبدی روستا 

دهند  ... که به مردم حس راحتی می و ،ها، سطل زباله، ابزار روشنایی، عالیم و تابلوها مبلمان روستایی شامل صندلی

فراتر از راحتی و  ،حال مطلوب قرار گیرند. بااین ةای باشند که با جذابیت خود مورداستفاد گونه . این عناصر باید بهاست

بردن از فضای  شخصیت و نیز تشویق مردم برای لذتبا وجودآوردن مكانی با هویت و  همبلمان، ب از کاربرد آسایش، هدف

فردی که منتظر اتوبوس است به  الً،مث .دهد خصوصی پاسخ می بیرونی است. همچنین، مبلمان خیابان به نیازهای به

و  ،تواند هویت، تصویر ذهنی ریزی شود، می خوبی طراحی و برنامه رپناه و مكان نشستن نیاز دارد، که اگر این مبلمان بهس

های گرم و زنده در محیط و  توان با استفاده از رنگ میبنابراین، (. 65: 3869، 6)یوسل کیفیت بصری فضا را افزایش دهد

مین أو ت ،سازی سبب جذابیت بیشتر این فضاها، جذب جمعیت تولید مبلمان و کفآورد در جهت  استفاده از مصالح بوم

نیز محسوب  خصوص برای گردشگران که فضاهای گذران اوقات فراغت به) کنندگان از فضاهای روستایی آسایش استفاده
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 24..… مبلمانروستاییدرافزایشكیفیتمحیطكالبدیتأثیرتحلیل

بندی  طریق انواع و رنگدهی این گونه فضاها از  سامانو مین درآمد مناسب و ایجاد اشتغال أت( شد. همچنین با شود می

های روستایی برای آسایش روستاییان و افزایش کیفیت بصری  شناسی محیط های زیبایی تجهیزات مورد نیاز و شاخص

عد فراتر از رفع نیازهای مادی افراد در استفاده از فضاهای روستایی، باید به بُ (.680: 6903لحمیان، ) پرداختفضا 

و خوانش عناصر دخیل در  ،کرد. این زیبایی بیش از هر چیز حاصل هماهنگی، وحدت، تنوع مبلمان نیز توجه ةزیباشناسان

روستا را مخدوش و  ةهدفی و نبود الگو و ضوابط مناسب چهر نابسامانی و بی ،صورت کالبد روستایی است. در غیر این

 (. 3: 6905بختیاری کمری و اردالنی، نازیبا خواهد کرد )

توانند با محیط روستا روابط حسی  آسانی نمی به اینكه در فضاهای روستایی روستاییان به توجهبا ،امروزه ،بنابراین

ها از فضاهای  آن ةشود و برای حضور و استفاد نمی هیها توج و نیازهای آن روابطپذیر برقرار کنند و به  مطلوب و دل

های  ریزان بسیاری با طرح شهرها، کارشناسان و برنامهکه در  درحالی ،عمومی امكانات مفید و باکیفیت بسیار محدود است

ی شهر نیز  اند و برای مبلمان و سیما جامع بر روی این موضوع کار کرده و به جزئیات سیما و نمای شهری اهمیت داده

عنوان رویكرد  تنها به توجه به مبلمان روستایی نه ،(4: 6901رحمانی فیروزجاه و سهرابی، ) اند  ای پرداخت کرده بهای ویژه

کردن امكانات آسایش افراد و حضور افراد در فضاهای روستایی نقش کلیدی دارد که سبب  بلكه در فراهم ،زیباسازی است

 شود. افزایش رضایتمندی و ارتقای کیفیت محیط می

ت حضورپذیری منظور باالبردن قابلی ها و فضاهای عمومی روستایی به کیفیت محیط در عرصه یارتقا ،امروزه ،درواقع

های فیزیكی،  بر ویژگی عالوه ،کیفیت محیط ییند ارتقااریزان روستایی قرار دارد. در فر ها در دستور کار برنامه این عرصه

گذار تأثیرهای  لفهؤرد. مکمحیطی نیز توجه  و زیست ،شناختی، عملكردی های روان ویژگیباید به و زیباشناختی،  ،کالبدی

بر ارتقای کیفیت  عالوه ،و دسترسی ،همچون بهداشت محیط، امنیت، تعامالت اجتماعی، تنوعکیفیت محیط روستایی 

 .ای در رضایتمندی افراد از فضاهای عمومی روستایی دارد محیط روستایی، نقش قابل مالحظه

ات مبلمان دهد که تاکنون مطالعات مستقلی در مورد تحلیل تأثیر ها نشان می بررسی ،به آنچه گفته شد حال باتوجه

انجام کمی  نگرفته است. در ارتباط با موضوع مبلمان، تحقیقات نسبتاًانجام روستایی در افزایش کیفیت محیط کالبدی 

 )جدولشود    مبلمان شهری و طراحی مبلمان شهری و مبحث کیفیت محیط محدود می ةدر مقول گرفته است و عمدتاً

6.) 

پرداخته  یات علمیمبلمان روستایی در افزایش کیفیت محیط کالبدی در ادب ریثأدهد که کمتر به ت ها نشان می بررسی

ق یروستاها از طر یکالبد ةتواند در توسع یشتر آن میکه شناخت ب استنو  ییها جنبه یمسئله دارا ینوع شده است و به

موجب اهمیت موضوع، به تحلیل  به ،این پژوهش سعی شده است دربنابراین، د باشد. یثر و مفؤم یکالبد یزیر نظام برنامه

از توابع بخش  ،ات عناصر و اثاثیه یا مبلمان روستایی در بهبود کیفیت محیط کالبدی پرداخته شود. دهستان زوارمتأثیر

واکاوی در این موضوع انتخاب شده است. علت انتخاب این  برایمرکزی شهرستان شیروان در استان خراسان شمالی، 

کردن  گذاری در فراهم تواند نقش اثر روستاهای موردمطالعه است که می همةسازی در  و به دهستان اجرای طرح هادی

آن بر  یآگاهی از میزان اثرگذار ،یت و کیفیت مبلمانامكانات کالبدی از جمله مبلمان داشته باشد. براساس وضعیت کمّ

یابی مبلمان، میزان مطابقت  كانچون چینش یا مهمکیفیت محیط کالبدی روستاهای موردمطالعه در وجوه مختلف 

 به ابعاد اصلی پژوهش باتوجه ،بنابراین .ضروری است دسترسی افرادو ن، فرهنگ و محیط، امبلمان روستا با نیاز ساکن

ال اصلی ؤعد )کیفیت محیط کالبدی( در فرایند پژوهش، سشده برای بُ های تعریف )مبلمان روستایی( و همچنین شاخص

شود که مبلمان روستایی تا چه اندازه توانسته است در افزایش کیفیت محیط کالبدی  مطرح میتحقیق بدین صورت 

 گذار باشد؟تأثیرروستاهای موردمطالعه 
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بررسیادبیاتتحقیقپیرامونمبلمانوكیفیتمحیطكالبدی.1جدول
هایپژوهشیافتهعنوانپدیدآورنده

 سجاسی قیداری
(6905) 

اجرای طرح هادی بر  هایارزیابی اثر
 کیفیت محیطی در مناطق روستایی

موردی: دهستان فندرسک  ة )مطالع
 شمالی و جنوبی رامیان(

فرمی و کاارکردی از   ةلفؤبیشترین و کمترین اثرگذاری اجرای طرح هادی روستایی در روستا مربوط به م
توان استدالل کرد طرح هاادی اغلاب باا رویكارد      می بنابراین، است. کیفیت محیطی ةگان های سه لفهؤم

 .ستا د و اثرگذاری شكلی آن بیشتر از اثرگذاری کارکردیوش میفرمی انجام 

اکبریان رونیزی و 
 (6904بیگلو ) شیخ

سنجش کیفیت محیط روستاهای 
موردی: بخش آسارا  ةگردشگری )مطالع

 شهرستان کرج(

هاای کیفیات    که بین شااخص  ای گونه به؛ ارزیابی شده استکیفیت محیطی روستاها باالتر از حد متوسط 
ر جذب گردشگری و بهبود دمحیطی موردمطالعه شاخص کیفیت عملكردی و ساختاری بیشترین تأثیر را 

 کیفیت محیط دارد.

شكاری و شمس 
(6909) 

مبلمان شهری و تأثیر آن در 
بخشیدن بر فضای شهری،  مطلوبیت

 رضایت و سالمت شهروندان )مورد
 آباد( مطالعه: خرم

و  ،یدوام، راحتا  ،ییباا یز لیا از قب ییهاا  که شااخص  است یشهر ةاز جمله عناصر سازند یمبلمان شهر
م فضااهای  أطراحای تاو   بناابراین، . و سالم دارد بایز یبه شهر یابی در دست یاساس ارینقش بس یدسترس

 زیبا و سالم است.یابی به شهرهای  ریزی اساس دست شهری و مبلمان شهری همراه برنامه

 (3864) 6فنگ و ژیا
های طراحی  ای در خصوص روش مطالعه

انداز برای تجهیزات و  اکولوژیكی چشم
 مبلمان شهری

 کااربردی و  گیاری شارایط ناامنظم تساهیالت     ریازی سابب شاكل    مبلمان شهری بادون برناماه   ةتوسع

ی  هاا  رناگ همااهنگی  نا ،نبودن مالحظاات انساانی   مناسبهمچون شده است، ای از مشكالت  مجموعه
بهباود   بارای ریزی  برنامه ،بنابراین .اشیا در محل مناسب خودگیری  و عدم جای ،محیطی با محیط اطراف

 اکولوژی محیط امری ضروری است.

 دهیاری ةماهنام
(6908) 

 بندی دهیاری مبلمان روستایی، درجه

عماومی در روساتا و تاأثیر ایان     بخشی به امااکن و قلمروهاای    نقش مبلمان فضاهای عمومی در هویت
دن کر های عمومی و ارتقای کیفیت زندگی، مرتفع بخشی به عرصه تجهیزات در ایجاد خوانایی و تشخص

ها با اساتفاده از عناصاری    ن روستا در فضاهای عمومی روستا توسط دهیاریاای از نیاز ساکن بخش عمده
ساازی فضاای عماومی انجاام      و توساعه و توانمناد   تقویات  برایگذاری معابر  مانند تابلوهای راهنما و نام

 شود. می

حسینی و  ملک
 (6900درگاهی )

 سازی مبلمان روستایی طراحی و مناسب
گاذاری در   نقاش اثار   ،یاابی و طراحای   های روستایی با رعایت اصول مكان برخورداری روستاها از مبلمان

 بهبود کیفیت محیط کالبدی دارند.

 3اگلو بولت و اتاب
(3881) 

عنوان بخشی از تجهیزات و  نماها به آب
 مبلمان شهری در ساختار شهری

 ةتاریخی و فرهنگ کاربردی )نمون
سازی و  ساختمان موردی: شهر ارزوروم،

 محیط(

 به و هنددمی رتصو را دممر بین طتباار اریبرقر کههساااااتند  خصوصیاتی جدوا یشهر نمبلما عناصر
 هویت منطقه به که نددار گوناگونی تکیفیا و تیاکمّ .هنددمی یباییگونهز و دیکررکا یمعنا فضا

 ایبر فقط نه ریبسیا همیتا یشهر نمبلما عناصربنا به این دالیال،  میکنند.  تكمیل را آن و میبخشند
 واقااااع مفید نددار یشهر یهاازنداچشم یحیاا در که تیاتأثیر سطةوا به بلكااااه ،نددار دیکررکا افهدا

 شوند.می

 5تجهیزات و مبلمان خیابانی، فصل  (3881) 9تورینو

 و تعیین در ناهماهنگو نامتناسب  یدیكررو نتیجااة نداتو می نمبلما از یختهر همدر و شفتهآ ةمنظریااک 
 شخصیت و یبصر یباییز لتنزّ موجب یشهر یفضاشاااافتة آ نباشد. مبلما مبلمااااان جانمایی عناصر

توانناد ارتبااط    و نمای  کنناد   نمی حتیرا سحساا نمكا ینا در انندوشهر د وشو  می آن ریمعما و یمنظر
 .کننددوستانه با آن برقرار 

1917تحقیق،هاییافتهخذ:أم

مبانینظری
است که هدف آن افزایش مطلوبیت فضاهای  یانسان یها ریزی سكونتگاه کیفیت محیط کالبدی یكی از اصول برنامه

و فرهنگی است. کیفیت محیطی هم شامل وضعیت  ،و عملكردهای اجتماعی، اقتصادی ،کالبدی برای کار، زندگی، تفریح

ها در محیط کالبدی است  مطلوبیت محیط طبیعی و تلفیق متناسب آن ةساخت( هم دربرگیرند خوب کالبدی )محیط انسان

 ای و اجتماعی است ریزی منطقه اصلی برای برنامه یکیفیت محیط مفهومکه ند ا بر آنریزان  (. برنامه41: 6910)سعیدنیا، 

ها،  و با مفاهیمی همچون کیفیت زندگی، تنوع فضای اجتماعی، فعالیت (610: 6901و جوهری،  )به نقل از صادقلو

در  6016(. جین جیكوبز در سال 64: 6904شماعی و پوراحمد،  و هویت در ارتباط است )به نقل از ،های مكانی وابستگی

اند از:  کند که عبارت معیار را برای محیط با کیفیت مطلوب بیان می پنج مریكاییابزرگ  مرگ و زندگی شهرهایکتاب 

استفاده از کاربری مختلط چه به لحاظ نوع استفاده  ؛های مناسب پیش از توجه به نظم بصری محیط داشتن فعالیت  ملحوظ

                                                                                                                                                                   
1. Feng and Xia 
2. Bulut and Atabeyoglu 
3. Torino 
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 ؛بودن( بافت دسترس نفوذپذیربودن )قابل ؛انتوجه به عنصر خیاب ؛های مختلف در یک ناحیه چه از نظر حضور ابنیه با سن

کیفیت محیط کالبدی از جمله مفاهیمی است  ،طورکلی (. به49: 6910پذیربودن فضاها )گلگار،  انعطاف ؛اختالط اجتماعی

های اخیر موردتوجه قرار گرفته است. شاید بتوان گفت برای اولین بار توجه به کیفیت محیط کالبدی در  که در دهه

ای است  روستا خانه گوید: برای سكونت و زندگیْ کیفیت محیط روستاها می بارةهای کوین لینچ مطرح شد. وی در نوشته

، کندبخش  که خانه باید از صفات و مزایایی برخوردار باشد تا سكونت و زندگی را مطلوب و آسایش گونه و همان. بزرگ

آسایش و راحتی باشد و نیز مانند خانه محیطی گرم و صمیمی و  مینأهایی برای ت روستا نیز باید دارای کیفیات و ویژگی

کیفیت  تأثیرمتقابل و  ةرابطبر : پیشگفتار(. وی 6914)به نقل از لینچ، مرفه و مطلوب سازد  زندگی راباشد تا پذیر  دل

ریزی و طراحی  نامهاگر بناست بر که است بر آنده است. لینچ کرکید أر کیفیت زندگی ساکنان روستاها تدمحیط روستایی 

 باید قادر باشد تا از راه اعتالی کیفیت محیط کالبدی به اعتالی کیفیت زندگی انسان یاری رساند )به نقل از ،باشدمفید 

توان با سیر تكامل طراحی یكسان دانست که  کیفیت فضاها را می بارةها در (. سیر تحول اندیشه: پیشگفتار6914لینچ، 

تدریج به حالت مرکب و چهار  زیباشناختی )عینی( بوده، به ةلفؤکه محدود به م ،ای نخستین فهلؤم همواره از حالت تک

یابد )گلكار،  محیطی در دوران بلوغ تطور می و زیست ،ادراکی، عملكردی -زیباشناختی عینی، زیباشناختی ذهنی ةلفؤم

 :ه( درنظر گرفتمؤلفعنوان برآیند سه نیرو ) توان به را می یاست که کیفیت طراحی کالبد بر آنگلكار  (.686: 6901

از یک سو  «عملكردی کیفیت طراحی ةمؤلف» محیطی. و کیفیت زیست ،شناختی کیفیت عملكردی، کیفیت تجربی و زیبا

 ةدیگر، دربرگیرند یاز سوی .به مراکز جاذب استو ها  ها و سواره پیادهبه مین حرکت و دسترسی مناسب أت ةدربرگیرند

 ةتا ضامن سرزندگی و غنای تجرب استو مراسم گوناگون ، دیگری همچون تفریح غیرفعال، تماشای مردمعملكردهای 

پردازد و اینكه فضا چگونه  های مثبت و منفی فضا از لحاظ عملكردی می ه به بررسی ویژگیمؤلفاین  ،. درواقعشودفضایی 

ات یک محیط بر عملكرد تأثیر ،ملكردی است. بنابراینها به لحاظ ع گوی حضور افراد در آن و رفتارهای متفاوت آن پاسخ

ن از مباحث اصلی کیفیت عملكردی ان و ناظراهای موجود در آن و همچنین چگونگی کنترل رفتار حاضر آن و فعالیت

هایی چون توجه به فضاهای زندگی  های روستایی از طریق شاخص عملكردی در سكونتگاه ةمؤلف ،. بر این اساسستفضا

و  ،ها و فضای سبز( ها(، فضاهای تفریحی )پارک ها(، فضاهای فعالیتی )انبارها، پارکینگ و کوچه ،حیاط)مسكن، 

پور و همكاران،  )علی گیرد میمورد توجه و ارزیابی قرار  ...( های عمومی و های اجتماعی )محل برگزاری مراسم فعالیت

و ترجیحات محیطی افراد در  ،های ادراکی، شناختی دریافت اب «شناختی کیفیت طراحی زیبا -تجربی ةمؤلف» (.65: 6906

توان  می ا ناملموسعوامل عوامل ملموس و  ا عدشده را از دو بُ فضاها سروکار دارد. بر این اساس، کیفیت محیطی ادراک

پاکیزگی  هر، آراستگی مكان،بودن ظا شده شامل محیط فیزیكی از قبیل مبلمان، جذاب بررسی کرد. عوامل ملموس ادراک

ها را با چشم دید و احساس  توان آن میزان آلودگی صوتی است. مقصود از عوامل ناملموس نیز این است که نمیو ، محیط

القای  ،صمیمی بین افراد بومی با یكدیگر و خارج از محیط از جمله گردشگران. به عبارتی دیگر ةکرد؛ از جمله رابط

ند تا یابن دست آکه باید ساکنان روستایی به  استعنوان حد نهایی معنا  به بودن روستا احساس مثبت زندگی و سرزنده

محیطی  زیست ةمؤلف»، ذهنی قوی افزایش یابد. درنهایت ةخاطر و هایی چون حس تعلق آن سطح شاخص ةواسط به

عد مقوالتی همچون تنظیم اقلیم خرد فضاهای روستایی است و در بُ ةعد خرد آن دربرگیرنددر بُ «کیفیت طراحی روستایی

 محیطی را دارد. پایداری زیست ةکالن دغدغ

 ةو در هم است ییزان روستایر ران و برنامهیط در ابعاد مختلف از اهداف مدیت محیفیش کیکه افزا کردد توجه یاما با

عناصر مختلفی  تأثیران فراهم شود. کیفیت محیط تحت ییروستا یزندگ یبرا یط مناسبید تا محشو  یط تالش میشرا

 یکه در فضای روستایی قرار دارد. مبلمان روستایی اجزااست است که یكی از آن عناصر کالبدی مبلمان روستایی 
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ها و بناها قرار دارند.  عنوان عناصر مكمل در میان فضاهای ما بین ساختمان غیرثابت فضاهای روستایی است که به

ثر ؤروستا و مردم بسیار م ةو در چگونگی روحی داردان روستایی در تعریف شخصیت عملكردی فضا نقش مهمی مبلم

فضای  ةدهند عنوان یكی از عناصر اصلی شكل به ،مبلمان روستایی ،. درواقع(65: 6908کالنتری و انصافیان، )است 

: 6901دهد )شفاعتی،  شعاع قرار میالل مختلفی را تحت ئمسا ،به ماهیت خود و شرایط زمانی و مكانی روستایی، باتوجه

های روستایی دارد و با ارتباط بیشتر بین روستا و روستاییان  بسزایی در کاهش ناهنجاری تأثیر(. مبلمان روستایی خوب 9

رایی و زیبایی پذیر، کا یابی به روستاهای سالم و زیست برای دست ،رو کند. ازاین فضاهای مناسبی را برای زندگی خلق می

جای روستا دارد، در فضاسازی  نگی که در جایرردلیل حضور پُ گذار است. مبلمان روستایی به تأثیرمبلمان روستایی بسیار 

های روستایی یا  (. تجهیزات مورداستفاده در خیابان34: 6908کند )زاهدی یگانه و قدرجانی،  روستایی نقش مهمی ایفا می

ای از عناصر  عمده بخش ،شک بی .رود شمار می ناپذیر جوامع به ضروری و جدایی یاز اجزا مبلمان روستایی اصطالحاً

(. مبلمان روستایی از آن جهت 6: 6903سیمای روستا مبلمان آن روستاست )احمدی سیماب و همكاران،  ةدهند تشكیل

شود از اهمیت بسیاری  ییان میرشد و شكوفایی خالقیت در روستا ةکه موجب باالبردن کیفیت زندگی روستایی و زمین

امروز باید طراحی فضاها و مبلمان روستایی  ةدر جامع ،رو (. ازاین4: 6903مهندسی و همكاران،  برخوردار است )به نقل از 

ها  شهرسازان و طراحان این نیست که انسان ةتنها وظیف ،گوی نیاز افراد باشد. امروزه گیرد که بتواند پاسخ انجامشكلی  به

های روستایی با تكیه بر فرهنگ بومی  عدی روستا در کنار هم اسكان دهند، بلكه حفظ جاذبهبُ در فضای اجتماعی و سهرا 

 (. 3: 6909پور و همكاران،  ریزی روستایی است )عزیزی در بطن برنامه

د شو میاطالق  یعناصرو  ،ها دنما، ، اشیاسایلاز وسیعی ومجموعة به ستایی رو ،خیابانین یا مبلماز با یفضان مبلما

مانند  یعناصر ،یگررت دند. به عبادارعمومی  کاربردو ند ا هنصب شدز با یفضادر کل و در  ،نخیاباو  ،ستا، روشهردر که 

و سایش آ ،حتیرا یاکه بر بالهز یها سطلو  ،پستی یها وقصند ،یرمنابع نو ،عالیم ،ستوبوا یها هیستگاا ،ها نیمكت

ط تباارلیل د بهشوند.  مبلمان محسوب می عناصر اند از ار داده شدهفضاها قردر منیت د ایجااو  ،تطالعاائة ارا ،یبایی بیشترز

که  دشو میده ستفاا «ستایین رومبلما»کلمة از ین پس از ا ،ستاهاات در روین تجهیزاکارگیری  بهین تحقیق با اموضوعی 

 درلی و ،هشدان بیمختلفی  یها صورت بهن عناصر مبلما یبندم. تقسیاست خیابانین یا مبلماز با یفضان مبلمان همااد مر

و سانی ر عطالا یها زهساو  ،مبلمان خیابانی، مبلمان پارکی، مبلمان ترافیكی صلیوه اگر رچهاان آن را در تو میکل 

 : اند از عبارتاست مرتبط مفاهیمی که با مبلمان  ،همچنین. (53: 6903میرزایی مقدم،  از )به نقلد کرتبلیغاتی معرفی 

 ییگر فضاهاو دها  نخیابادر که  ستا یخیابانی مجموعه عناصرثیة ثااتی ریا به عبان مبلما شاملن: خیاباات تجهیز

 ات: تجهیز اند هعمدستة دشامل سه  ود نشو گرفته میر کا  بهو ...  ،یباییز ،حفاظت ،سایشآ ،یمنید اایجا یابرروستایی 

 ؛سایشآ ویمنی ، ایزسا یباکاربردی، ز

  ؛مدنی(و جتماعی و اجمعی ت حیاات تظاهر یا)مكانی بر تساستا روفضایی ن مازعناصر سااز ستا: یكی رو یفضا

 (.653: 6900حسینی و درگاهی،  ملک)نماست در  یبصر یها وزنیا همبستگی  ،یزترا هم ،یبرابه معنی بر :دلتعا

ست انچه مسلم آان روستایی اثرگذار باشند. ساکن یش زندگیو آسا یل و راحتیتوانند در تسه یها م مبلمان ،نیبنابرا

ین تر مهمین عناصر ا یدعد عملكربُد. سی کرربران در وجوه مختلف تو مین روستایی در محیط را مبلماار ثیرگذأتد بعاا

زباله طراحی شده برای دورریختن زباله در فضای روستایی سطل الً، د. مثشو نظر گرفته میدر ها نآ یاست که براجهی و

هایی  مبلمان ،د. بنابراینشو که دسترسی افراد به آن سبب کاهش آلودگی محیط زیست و بهبود منظر می ای گونه به ؛است

و به لحاظ شوند  می حیاطر عمومی ضایتر جهت در دخو صخا تخدما با یکهرباله ز سطلو  ده،پیا عابر پل ،تابلوچون 

شوند.  محیطی روستا می کنند و از سویی دیگر سبب بهبود کیفیت زیباشناختی و زیست عملكردی نیاز افراد را برطرف می
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اند و در  های متفاوت طراحی شده که با مصالح و اندازه اشاره کرد توان به نیمكت یا سكوها عد شكلی یا فرمی میدر بُ

کنندگان )مردان و  سنی استفاده ةبه دور . توجهداردنقش  ،ها گیری تصویر ذهنی متفاوت افراد در استفاده از مبلمان شكل

و مسائلی از این  ،حرکتی -ن جسمیبودن برای معلوال و مورداستفاده ،سالخوردگان(، اقلیم مورد نظر و زنان، کودکان،

این عامل  ؛بهبود کیفیت محیط به لحاظ زیباشناختی بسیار مهم است برایدست در طراحی شكل و فرم مبلمان روستایی 

(. 3: 6909پرست و همكاران،  وطن) ادراکی سبب ایجاد تصویر ذهنی مثبت روستاییان از محیط شود -عناییبه لحاظ م

و نیاز ستا رو محیط با متناسب ستاییرو نمبلما یگیررکا به و مناسب حیاطربا  ،براساس آنچه گفته شدبنابراین، 

 (.6شود )شكل  ی محقق میمحیط زیستو  ،ادراکی، زیباشناختی -عملكردی، معنایی -روستاییان کیفیت فعالیتی


(1912هایتحیقیق،:یافتهمأخذ)مدلمفهومیتحقیق.1شکل

 پژوهشروش

تحقیقات کاربردی و از نظر ماهیت و روش در گروه تحقیقات توصیفی و تحلیلی  وپژوهش حاضر از نظر هدف و نوع جز

 ی. برااستنامه  ق پرسشیها از طر آوری داده و میدانی و جمع یا مطالعات کتابخانه براساساین مطالعه  ةویاست. ش

عد کیفیت بُ چهارشاخص و در قالب  90رهای تحقیق در قالب ی، متغیا کتابخانه ةق مطالعیمطالعه، از طر یساز یاتیعمل

یق پانل ها از طر شاخص ییكرت مطرح شد. روایف لیه در قالب طیعد، هر گود. در هر چهار بُش یمحیط کالبدی طراح

دست آمد که  هب 00/8 نامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ انجام گرفت که مقدار آن تخصصی و بررسی پایایی پرسش

روان به یدهستان زوارم ش ةدر محدود نخستنامه،  ل پرسشیتكم ینامه است. برا قابلیت زیاد ابزار پرسش ةدهند نشان

گیری  صورت نمونه آماری به ةشماری و انتخاب نمونه از جامع صورت تمام روستاهای نمونه بهد. شاقدام  یریگ نمونه

عنوان نمونه  خانوار به 391که  است 81/8 یتصادفی ساده و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران در سطح خطا

عنوان حجم  خانوار به 350جمعیت به سطح حداقل الزم، تعداد  ها در روستاهای کم با ارتقای نمونه ،انتخاب شدند. درنهایت

 (.3 )جدولشد نامه اقدام  به تكمیل پرسش وآمد   دست آماری به ةنمون
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روانیدهستانزوارمشهرستانشیتعدادخانوارروستاها.5جدول

1917هایتحقیق،یافتهو1916ایران،آمارمأخذ:مركز

 نُهخانه(،  و قوش ،شهرستان شیروان شامل سه بخش )مرکزی، سرحد ،6904آخرین سرشماری در سال  براساس

. دهستان استروستا  614و  ،باال و پایین( ةگلیان، سیوکانلو، قوشخان دهستان )تكمران، جیرستان، حومه، زوارم، زیارت،

از  ،از جنوب به دهستان گلیان ،ه است. دهستان زوارم از شمال به دهستان زیارتموردمطالعه از بخش مرکزی انتخاب شد

و  یفیتوص یق آمارهایها، از طر داده یآور پس از جمع .شود از غرب به بجنورد ختم می ، وباالة قلع شرق به توکور، ینگی

 د. شها اقدام  ل دادهیبه تحل یبیون ترتیو رگرس یدو و همبستگ مانند آزمون خی یلیتحل

 هابحثویافته

نفر  16سال با فراوانی  40-48یان در گروه سنی گو پاسخ ةاز آن است که عمد یق حاکیتحق یفیتوص یها افتهی

( درصد 5/50مردان )را نفر  656 ،انگوی پاسخدهد از مجموع  یز نشان میت نیت جنسیوضع یقرار دارند. بررس (درصد 5/31)

هل و أدرصد از افراد مت3/19 ،در گروه روستاییان ،د. بر این اساسنده یل می( تشكدرصد 5/46نفر را زنان ) 681و 

ترتیب با  سواد به موردمطالعه، سطح تحصیالت ابتدایی و بی یآمار ةنفر نمون 350ان یاز م ،نیدرصد مجردند. همچن0/91

نیز در بخش کشاورزی  گویان د پاسخدرص9/14. شونده را تشكیل داده است درصد بیشترین افراد پرسش1/95و  4/49

 ند.مشغول به کار

 استمیزان رضایت افراد از مجموع مبلمان روستایی در حد متوسط  دادآمده نشان  دست های به ، یافتهیلیتحل ةاز جنب

تر از میانگین فرضی است.  مبلمان ارتباطی پایین فقطهای موردمطالعه  است و در بین مبلمان 51/3که این میزان 

توان گفت  متغیر وابسته می ةصورت مطلوب است؛ در بین ابعاد چهارگان توان گفت وضعیت مبلمان روستایی به می بنابراین،

میانگین فرضی  به باتوجهدهندگان نسبت به اثرگذاری مبلمان روستایی در کیفیت محیط کالبدی  که متوسط نظر پاسخ

عملكردی بوده  -ترین اثرگذاری مبلمان روستایی مربوط به ابعاد فعالیتییان کمگو پاسخ( در سطح زیاد بوده و از نظر 5/3)

 )جدول استها از مطلوبیت عددی موردآزمون به شكل مثبت  همؤلفدرصد معنادار و تفاوت 85/8است. این تفاوت در سطح 

9 .) 
 

هایاصالحینمونهتعدادخانوارنمونهتعدادخانوارجمعیتروستا

 00 0/01 011 9115 آباد  حسین
 30 3/30 350 068 عبدآباد
 68 3/0 19 343 ورقی

 68 3/0 03 316 باداملق
 68 0/9 94 648 حصار  قزل

 68 5/5 40 618 خادمی فجرآباد
 68 0/1 16 609 شوریک عبدآباد

 1 4/3 33 15 آباد شیر
 39 0/33 383 138 فجر آباد
 56 5/58 441 6938 زوارم
 350 391 3805 1501 جمع
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 وفرعی،متغیرهایمستقل،وابسته X2آزمونمجذوركاییا.9جدول

آزادیةدرجداریسطحمعنیChi-squareمعیارانحرافمیانگینابعاد

 متغیرمستقل:مبلمانروستایی

 4 888/8 960/389 140/8 05/3 مبلمان تزیینی

 4 888/8 191/693 050/8 61/9 مبلمان زیرساختی

 4 888/8 954/906 405/8 00/6 مبلمان ارتباطی

 4 888/8 606/395 811/6 95/3 مبلمان خدماتی

 4 888/8 940/603 136/8 51/3 روستایی مبلمان

 وابسته:كیفیتمحیطكالبدیمتغیرهای

 4 888/8 861/410 911/8 38/9 عملكردی -فعالیتی

 4 888/8 890/413 480/8 11/9 ادراکی -معنایی

 4 888/8 111/110 959/8 51/9 زیباشناختی

 4 888/8 185/460 546/8 94/9 محیطی زیست

1912تحقیق،هایمأخذ:یافته

اینكه نوع متغیرهای ما  به باتوجه ،کیفیت محیط کالبدی ةگان بررسی ارتباط بین مبلمان روستایی و ابعاد چهار منظور به

نشان داد  4های جدول  از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شد. نتایچ یافته ،و دارای مقیاس نسبی اند متریکاناپار

ی، محیط زیستعملكردی،  -آزمون میان مبلمان روستایی و ابعاد فعالیتی آمارةو  86/8ز سطح معناداری کمتر ا به باتوجه

. بر این ردخیلی قوی و قوی با جهت مستقیم وجود دا  داری با شدت ترتیب ارتباط معنی ی بهزیباشناختو  ،ادراکی -معنایی

 -ی، معناییمحیط زیستفعالیتی،  -توان گفت با برخورداری روستاها از مبلمان روستایی کیفیت عملكردی می ،اساس

وضوح بیشتر ارتباط متغیر مستقل و وابسته در ابعاد مختلف به توضیحات  براییابد.  و زیباشناختی افزایش می ،ادراکی

 ها پرداخته شده است.  شاخص

های  هدایت آبشاخص های ترتیب  و زیباشناختی به ،ادراکی -ی، معناییمحیط تزیسعملكردی،  -در ابعاد فعالیتی 

کاهش پراکنش زباله، کمک ؛ و کاهش بار ترافیكی ،رسانی های ارتباطی، افزایش سطح اطالع سطحی، تسهیل دسترسی

سطح شترین و زیباسازی معابر بی ؛های نمادین، افزایش راحتی حفظ ارزش؛ به دفن زباله، افزایش بهداشت محیط

یان کرده و از طرفی میسرشدن این عوامل خود سبب افزایش کیفیت محیط کالبدی روستاها خواهد شد. به همبستگی را ب

های سطحی  به لحاظ عملكردی سبب هدایت آبآب جوی  مانندمبلمانی  ،عملكردی -در ابعاد فعالیتی ،این معنا که

های سطحی قرار دارد. از  باط قوی بین مبلمان روستایی و هدایت آبارت 103/8 ،آزمون آمارة به باتوجه ،خواهد شد و

های کاهش آلودگی دیداری و افزایش سطح خوانایی  شاخص ترتیب بهی و زیباشناختی محیط زیستدر ابعاد  ،طرفی دیگر

رعایت ضوابط در ی، محیط زیستتوان بیان کرد در ابعاد  می ،ارتباط معناداری با مبلمان روستایی ندارند. بر این اساس

بودن رنگ  شناختی یكسان اداری با کاهش آلودگی دیداری، نمادی ندارد یا در ابعاد زیب نصب تابلوهای تبلیغاتی ارتباط معنی

گذار نخواهد  ارتباطی با خوانش و زیبایی محیط روستا ندارد و بر کیفیت محیط کالبدی اثرها با یكدیگر  برخی از مبلمان

 بود. 
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مونهمبستگیاسپیرمنآز.7جدول

آمارۀآزمونشاخصسطحمعناداریآمارۀآزمونشاخص
سطح

معناداری

666/6 427/6 ادراكی-ابعادمعنایی666/6 269/6 عملکردی-ابعادفعالیتی

 888/8 564/8 افزایش حس تعلق مكانی 888/8 130/8 های ارتباطی تسهیل دسترسی

 888/8 581/8 افزایش هویت روستایی 888/8 103/8 های سطحی هدایت آب

 888/8 145/8 افزایش سرزندگی فردی 888/8 561/8 افزایش دسترسی خدمات

 888/8 100/8 های نمادین حفظ ارزش 888/8 560/8 ایجاد فضای تفریح و ورزش

 888/8 110/8 افزایش برابری اجتماعی 888/8 515/8 بهبود وضعیت فاضالب

 888/8 141/8 ایجاد تصویر ذهنی مثبت 888/8 596/8 داشت جمعیت جذب یا نگه

  فعالیتبه بخشیدن  سرعت

 اقتصادی
 888/8 415/8 نفسه عزت و اعتماد ب 888/8 536/8

 888/8 580/8 امید به زندگی 888/8 103/8 رسانی افزایش سطح اطالع

 888/8 109/8 افزایش راحتی و آرامش 888/8 589/8 کمک به جذب گردشگر

 888/8 400/8 افزایش نشاط روستای 888/8 154/8 بار ترافیكیکاهش 

666/6 472/6ابعادزیباشناختی 888/8 504/8 تقویت تعامالت اجتماعی

 888/8 111/8 افزایش کیفیت عینی محیط 888/8 590/8 یابی مطلوب تسریع جهت

 888/8 163/8 وآمدها تسهیل رفت 888/8 514/8 افزایش کیفیت پوشش معابر

 888/8 111/8 اندازها چشم یحفظ و احیا 888/8 401/8 سازی معابر تجهیز و به

 633/8 538/8 افزایش سطح خوانایی666/6 414/6 محیطیابعادزیست

 888/8 108/8 زیباسازی معابر 888/8 163/8 افزایش بهداشت محیط روستا

 888/8 190/8 جذابیت بصری در روستا 888/8 131/8 حفظ سبزینگی روستا

 888/8 119/8 افزایش سطح نورپردازی 666/8 548/8 کاهش آلودگی دیداری، نمادی

 888/8 136/8 کمک به دفن زباله

 888/8 038/8 کاهش پراکنش زباله 

 888/8 191/8 جلوگیری از تجمع حشرات

1912هایتحقیق،مأخذ:یافته

 ،اینكه مشخص شد بین متغیر مستقل و وابسته ارتباط معناداری با شدت قوی و با جهت مستقیم وجود دارد به باتوجه

تا از این طریق فرضیات تحقیق  شود میگذاری متغیر مستقل بر وابسته از رگرسیون خطی ساده استفاده  بررسی اثر برای

 د. گردیید یا رد فرضیات مشخص أو ت شودآزمون 



 عملکردی-رابعادفعالیتیداثرگذاریمبلمانروستاییبررسیمیزان

 5ها در جدول  عملكردی است. نتایج یافته -در رگرسیون متغیر مستقل، مبلمان روستایی و متغیر وابسته ابعاد فعالیتی

آن از  است که همبستگی 006/8عملكردی برابر با  -نشان داد که مقدار همبستگی بین مبلمان روستایی و ابعاد فعالیتی

برابر با  شده تعدیلمقدار ضریب تعیین  ،مشخص است 5که در جدول  گونه همان ،نوع مستقیم با شدتی خیلی قوی است و

 ،یعنی مبلمان روستایی ،تر است نشان از آن دارد که متغیر مستقل نزدیک 6و چون این مقدار به عدد است  111/8

و  084/008برابر با  Fعملكردی را تبیین کند. در این مدل مقدار  -لیتیتوانسته است مقدار زیادی از واریانس ابعاد فعا

متغیر مستقل قادر است  بنابراین، .و معنادار است 85/8از  تر کوچکاست که  888/8میزان معناداری آن هم برابر با 
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داری مدل رگرسیون را با  صفر آزمون مبنی بر عدم معنا ةفرضی ،بنابراین .خوبی تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهد به

اهمیت نسبی و نقش  ةدهند نشانبودن مقدار بتا  است. بزرگ 006/8کنیم. مقدار بتا در این مدل  رد می درصد 00اطمینان 

 . استمتغیر وابسته  گویی پیشآن در 

 ردیعملک-وضرایبشدتروابطدرابعادفعالیتی،ی،وجودرابطهاثرگذارلرگرسیونمیزانیتحل.2جدول

خطایاستاندارد

 برآورد

ضریبتعیین

شدهتعدیل
مقدارهمبستگی

 

939/8 111/8 006/8 

 یسطح معنادار آزمون آمارة F ن مربعاتیانگیم درجة آزادی مجموع مربعات ه هامؤلف

 888/8 084/008 661/09 6 661/09 یونیاثر رگرس

  685/8 351 151/31 مانده یباق

  351 019/660 کل

 ریمتغنام 
 استانداردشدهب یضرا غیراستانداردب یضرا

T یدار یسطح معن 
B یخطا B  بتاß 

 818/8 160/8 ضریب ثابت
006/8 

398/68 888/8 

 888/8 040/30 830/8 016/8 مبلمان روستایی

1912هایتحقیق،مأخذ:یافته

گیرد و  های روستاییان را دربر می در روستاهای موردمطالعه وضعیت مطلوب فعالیتی که فعالیت توان گفت می ،بنابراین

شود ناشی از اثرگذاری مبلمان روستایی بر کالبد  )خدمات( که به روستاییان ارائه می همچنین کیفیت مناسب عملكردی

های  شان( و همچنین فعالیت های روزمره فعالیتکه باعث شده تا روستاییان به لحاظ فعالیت ) استروستاهای موردمطالعه 

کنند( از رضایتمندی الزم برخوردار  روستاییان عمل می ةهای روزان فعالیت ةکنند عملكردی )که در قالب نقش تسهیل

بخشی  سالن ورزشی و تجهیزات ورزشی یا آگاهی ةواسط تسهیل در امر پرداختن به ورزش و رفاه برای روستاییان به ،بنابراین شوند.

تا ده است شسبب  آسایش و رفاه روستاییان برایو نیمكت  ،صندلیاز وقایع داخل روستا از طریق جایگاه تبلیغات با نصب بنر، 

 .وده شودفزافعالیتی روستا  -کیفیت عملكردی بر



راكیاد-معناییابعادردروستاییمبلمانگذاریاثرمیزانبررسی

نشان  1ها در جدول  ادراکی است. نتایج یافته -در رگرسیون متغیر مستقل، مبلمان روستایی و متغیر وابسته ابعاد معنایی

است که همبستگی آن از نوع  010/8ادراکی برابر با  -داد که مقدار همبستگی بین مبلمان روستایی و ابعاد معنایی

برابر با  شده تعدیلمقدار ضریب تعیین  ،مشخص است 1که در جدول  گونه همان ،مستقیم با شدتی خیلی قوی است و

تا  ،یعنی مبلمان روستایی ،تر است نشان از آن دارد که متغیر مستقل نزدیک 6و چون این مقدار به عدد است  113/8

است  053/016برابر با  Fر مقدا ،ادراکی را تبیین کند. در این مدل -حدودی توانسته مقدار زیادی از واریانس ابعاد معنایی

متغیر مستقل قادر است  . بنابراین،و معنادار است 85/8از  تر کوچکاست که  888/8و میزان معناداری آن هم برابر با 

با را داری مدل رگرسیون  صفر آزمون مبنی بر عدم معنا ةفرضی ،بنابراین .خوبی تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهد به

اهمیت نسبی و نقش  ةدهند نشانبودن مقدار بتا  است. بزرگ 010/8کنیم. مقدار بتا در این مدل  رد می درصد 00اطمینان 

 . استمتغیر وابسته  گویی پیشآن در 
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 ادراكی-وضرایبشدتروابطدرابعادمعنایی،ی،وجودرابطهاثرگذارلرگرسیونمیزانیتحل.0جدول

خطایاستاندارد

 برآورد
مقدارهمبستگیشدهتعدیلضریبتعیین

 

980/8 113/8 010/8 

 یسطح معنادار آزمون آمارة F ن مربعاتیانگیم درجة آزادی مجموع مربعات ه هامؤلف

 888/8 053/016 083/03 6 083/03 یونیاثر رگرس

  805/8 351 945/34 مانده یباق

  351 341/681 کل

 رینام متغ
 استانداردشدهب یضرا غیراستانداردب یضرا

T یدار یسطح معن 
B یخطا B  بتاß 

 811/8 155/8 ضریب ثابت
010/8 

310/66 888/8 

 888/8 535/30 830/8 063/8 مبلمان روستایی

1912هایتحقیق،مأخذ:یافته

به  )نگرش مثبت نسبت توان گفت شناخت و درک روستاییان از معنا و مفهوم زندگی در محیط روستا می ،بنابراین

باال بوده و این معلول عناصر و وضعیت مبلمان روستایی کنونی در محیط روستاهای  های احساس ماندن در روستا( معرف

و باعث شده تا تمایل ماندن در روستا و امید به پیشرفت در آینده در بین روستاییان تقویت و نهادینه  استموردمطالعه 

 نند؛اند محیط عمومی مطلوبی برای ساکنان روستایی فراهم ک مبلمان روستایی توانسته ةواسط روستاها به ،بنابراین شود.

ذهنی مثبت از روستا سبب حس تعلق، هویت روستایی، افزایش سرزندگی، امید به  - که با تداوم حس و تصویر ادراکی ای گونه به

وآمد  بر تسهیل رفت خاکی به هنگام بارندگی، عالوه روهای روها در مقایسه با پیاده پیاده فرش سنگالً، مثزندگی شده است. 

گیری تصور ذهنی  شود که این عامل خود سبب شكل شدن روستاییان و زیبایی محیط روستا مینآلود گل روستایی، سبب

ییان را زیستی روستا آورد در مبلمان روستایی الگوی ساده استفاده از این مصالح بوم ،از طرفی .شود ها از روستا می مثبت آن

بسیاری از  زیراای برخوردار است،  های روستایی از اهمیت ویژه جایگاه این نمادها و نشانه ،گمان گذارد. بی نمایش می به

 گیرد. ها سرچشمه می های مردم از این گونه نشانه مسائل فرهنگی و آداب و رسوم و سنت



فرمی-زیباشناختیابعادردروستاییمبلمانگذاریاثرمیزانبررسی

 1ها در جدول  نتایج یافتهفرمی است. -در رگرسیون متغیر مستقل، مبلمان روستایی و متغیر وابسته ابعاد زیباشناختی

است که همبستگی آن از  015/8فرمی برابر با  -نشان داد که مقدار همبستگی بین مبلمان روستایی و ابعاد زیباشناختی

برابر با  شده تعدیلمقدار ضریب تعیین  ،مشخص است 1که در جدول  گونه نهما .نوع مستقیم با شدتی خیلی قوی است

 ،یعنی مبلمان روستایی ،تر است نشان از آن دارد که متغیر مستقل نزدیک 6و چون این مقدار به عدد است  115/8

و میزان  910/095برابر با  Fمقدار  ،عملكردی را تبیین کند. در این مدل -توانسته مقدار زیادی از واریانس ابعاد فعالیتی

خوبی  متغیر مستقل قادر است بهبنابراین،  .و معنادار است 85/8از  تر کوچکاست که  888/8معناداری آن هم برابر با 

با اطمینان را داری مدل رگرسیون  صفر آزمون مبنی بر عدم معنا ةفرضی ،بنابراین .تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهد

اهمیت نسبی و نقش آن در  ةدهند نشانبودن مقدار بتا  است. بزرگ 015/8کنیم. مقدار بتا در این مدل  رد می درصد 00

 . استمتغیر وابسته  گویی پیش



 04..… مبلمانروستاییدرافزایشكیفیتمحیطكالبدیتأثیرتحلیل

 فرمی-وضرایبشدتروابطدرابعادزیباشناختی،ی،وجودرابطهاثرگذارلرگرسیونمیزانیتحل.4جدول

خطایاستاندارد
 برآورد

ضریبتعیین
شدهتعدیل

مقدارهمبستگی
 

980/8 115/8 015/8 

 سطح معناداری آمارة آزمون F میانگین مربعات درجة آزادی مجموع مربعات ها مؤلفه

 888/8 910/095 803/10 6 803/10 اثر رگرسیونی
  805/8 351 390/34 مانده یباق

  351 998/689 کل

 نام متغیر
 ضرایب استانداردشده ضرایب غیراستاندارد

T داری سطح معنی 
B  خطایB  بتاß 

 811/8 106/8 ضریب ثابت
015/8 

099/66 888/8 
 888/8 089/30 831/8 104/8 مبلمان روستایی

1912هایتحقیق،مأخذ:یافته

و فضای سبز سبب زیبایی محیط روستا و  ،نما، چشمه، آالچیق بهایی چون آ وجود مبلمانتوان گفت  می ،بنابراین

مقایسه با ها در  روستاها با دارابودن این مبلمان ،پذیربودن آن از نظر روستاییان و نیز گردشگران شده است. امروزه دل

و  ،تواند محیطی مناسب برای تمدد اعصاب، تفریح دارای امراض و آلودگی بیشتر، میخشک و  است که محیطی ،شهرها

مبلمان روستایی  ةواسط های کالبدی، محیط عینی روستاها، زیبایی بصری به و منظر مناسب کالبدی، زیبایی انداز چشم ... باشد.

 ده است. کرکیفیت محیط زیباشناختی و رضایتمندی روستاییان را فراهم  یارتقا ةزمین

محیطیزیستابعاددرروستاییمبلمانگذاریاثرمیزانبررسی

نشان داد که  0ها در جدول  نتایج یافتهمحیطی است. ابعاد زیستدر رگرسیون متغیر مستقل، مبلمان روستایی و متغیر وابسته 

است که همبستگی آن از نوع مستقیم با شدتی  006/8محیطی برابر با  مقدار همبستگی بین مبلمان روستایی و ابعاد زیست

و چون این است  410/8شده برابر با  مقدار ضریب تعیین تعدیل ،مشخص است 0که در جدول  گونه همان ،خیلی قوی است و

تا حدودی توانسته مقدار  ،یعنی مبلمان روستایی ،تر است نشان از آن دارد که متغیر مستقل نزدیک 6مقدار تا حدودی به عدد 

و میزان معناداری آن هم برابر  518/000برابر با  Fمقدار  ،عملكردی را تبیین کند. در این مدل -زیادی از واریانس ابعاد فعالیتی

خوبی تغییرات متغیر وابسته را توضیح  متغیر مستقل قادر است به بنابراین، .و معنادار است 85/8تر از  است که کوچک 888/8با 

کنیم. مقدار بتا در این  رد می درصد00با اطمینان را داری مدل رگرسیون  صفر آزمون مبنی بر عدم معنا ةفرضی ،بنابراین .دهد

 گویی متغیر وابسته است.  اهمیت نسبی و نقش آن در پیش ةدهند ا نشانبودن مقدار بت است. بزرگ 006/8مدل 

 محیطیوضرایبشدتروابطدرابعادزیست،تحلیلرگرسیونمیزاناثرگذاری،وجودرابطه.2جدول

خطایاستاندارد
 برآورد

مقدارهمبستگیشدهضریبتعیینتعدیل
 

964/8 104/8 006/8 
 سطح معناداری آمارة آزمون F میانگین مربعات درجة آزادی مجموع مربعات ها مؤلفه

 888/8 518/000 506/01 6 506/01 اثر رگرسیونی
  800/8 351 313/35 مانده باقی

  351 014/633 کل

 نام متغیر
 ضرایب استانداردشده ضرایب غیراستاندارد

T داری سطح معنی 
B  خطایB  بتاß 

 810/8 110/8 ضریب ثابت
006/8 

101/0 888/8 
 888/8 446/94 830/8 003/8 مبلمان روستایی

1912هایتحقیق،مأخذ:یافته
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های محیط زیست سالم در روستاهای موردمطالعه  ی و معرفمحیط زیستتوان گفت وضعیت مطلوب  می ،بنابراین

محیط  که محصول آن کیفیت استی کالبد روستاهای موردمطالعه محیط زیستر ابعاد د مبلمان روستایی تأثیرعلت  به

فضای سبز، کاهش پراکنش زباله، جلوگیری از تجمع حیوانات  ةواسط حفظ سبزینگی روستا به .ستکالبدی در روستاها

 ی روستا شده است.محیط زیستو بهداشت محیط روستا از طریق وجود سطل زباله در روستاها سبب بهبود کیفیت  ،موذی

به تحلیل  ،ر کیفیت محیط کالبدیدهای روستایی  ک از مبلمانیزان اثرگذاری هربرای بررسی می ،تحقیق ةدر ادام

 رگرسیون و تحلیل مسیر پرداخته شده است.



كالبدیمحیطكیفیتدرمسیرتحلیلمدلوچندگانهخطیرگرسیون

دارای  031/8 روستایی باهای  مبلمان ةگان نشان داد که کیفیت محیط کالبدی با عوامل چهار 0جدول  یها یافتهنتایج 

درصد 1/05دهد که  نیز نشان می شده تعدیلهمبستگی از نوع مستقیم با شدت خیلی قوی بوده است. ضریب تعیین 

مقدار  براساسگانه تبیین شده است.   تغییرات میزان کیفیت محیط کالبدی از طریق ترکیب خطی متغیرهای چهار

های تزیینی، زیرساختی،  توان گفت که ترکیب خطی مبلمان می ،صددر00، در سطح اطمینان Fشده برای  محاسبه

کیفیت محیط کالبدی از دیدگاه  ةبینی تغییرات متغیر وابست داری قادر به تبیین و پیش معنی ةو خدماتی به شیو ،ارتباطی

 تأثیرکه  دادمتغیرهای مستقل بر متغیر وابسته نشان  تأثیر ،استانداردشدهضریب  براساس ،روستاییان است. درنهایت

میزان کیفیت محیط  درمتغیرها  تأثیراز نظر ضریب  ،ر میزان کیفیت محیط کالبدی دارد. همچنیندآماری معناداری 

سپس  را دارد و بیشترین میزان اثر 453/8 تأثیرمتغیر مبلمان خدماتی در شرایط موجود با ضریب  نخستکالبدی، 

بر کیفیت محیط کالبدی اثرگذارند.  653/8و ، 335/8، 985/8تزیینی با و رهای مبلمان زیرساختی، ارتباطی، متغی

كیفیتمحیطكالبدیوضرایبشدتروابطدر،گذاری،وجودرابطهلرگرسیونمیزاناثریتحل.1جدول

 خطایاستانداردبرآورد
ضریبتعیین

شدهتعدیل

مقدار

 همبستگی

341/8 051/8 031/8 

 یسطح معنادار آزمون آمارة F ن مربعاتیانگیم درجة آزادی مجموع مربعات ها همؤلف

 888/8 346/901 543/39 4 610/04 یونیاثر رگرس

  816/8 359 436/65 مانده یباق

  351 508/680 کل

 رینام متغ
 استانداردشدهب یضرا غیراستانداردب یضرا

T یدار یسطح معن 
B یخطا B  بتاß 

 888/8 131/0 - 813/8 131/8 ضریب ثابت

 888/8 513/5 653/8 861/8 800/8 مبلمان تزیینی

 888/8 619/68 985/8 860/8 603/8 مبلمان زیرساختی

 888/8 568/1 335/8 690/8 001/8 هدایتی -مبلمان ارتباطی

 888/8 111/63 453/8 838/8 358/8 یمحیط زیست -مبلمان خدماتی

1912هایتحقیق،یافتهمأخذ:

مسیرهای تفكیكی، نمودارهای  ةشدن ضرایب کلی پس از چهار مرحله تحلیل رگرسیونی، پس از مشخص ،درنهایت

 (.3د )شكل شآمده در مراحل قبلی با هم ترکیب  دست هب



 01..… مبلمانروستاییدرافزایشكیفیتمحیطكالبدیتأثیرتحلیل

تحلیل مسیر  ةگان اصلی در مراحل چهار ةمتغیرهای مستقل بر متغیر وابست غیرمستقیمضرایب  محاسبةدر ادامه به 

هدایتی با  -و مبلمان ارتباطی ،پرداخته شده است که در آن مبلمان تزیینی با پنج مسیر، مبلمان زیرساختی با سه مسیر

 (. 68)جدول  استگذار  تأثیر ،یعنی کیفیت محیط کالبدی ،اصلی ةر متغیر وابستدیک مسیر 

پرداخته شد  غیرمستقیممستقیم و  اثرهایکل  محاسبةمتغیرها، به  غیرمستقیم اثرهایمیزان  شدن مشخصپس از 

و خدماتی  ،مبلمان تزیینی، ارتباطی ،سپس را دارد. تأثیربیشترین  181/8آن مبلمان زیرساختی با ضریب  ةکه در نتیج

 (. 66و چهارم قرار دارند )جدول  ،دوم، سوم ةدر رتب تأثیرضریب  453/8 و ،415/8، 404/8با  ترتیب به


(1912هایتحقیق،:یافتهمأخذشکلنهاییتحلیلمسیرهمراهضرایبشدتاثر).5شکل

اصلیةرمتغیروابستدمتغیرهایمستقلغیرمستقیماثرهایمحاسبة.16جدول
رمتغیروابستهدغیرمستقیماثرهایمتغیرها

 مبلمان تزیینی
630/8=985/8*433/8   896/8=453/8*559/8*631/8 803/8=453/8*384/8 

856/8=453/8*559/8*401/8*433/8 830/8=453/8*659/8*433/8 

 401/8*335/8=666/8  401/8*559/8*453/8=633/8  659/8*453/8=810/8 مبلمان زیرساختی

 559/8*453/8= 358/8 هدایتی -مبلمان ارتباطی

1912هایتحقیق،مأخذ:یافته

رابعادكیفیتمحیطكالبدیدمستقیموغیرمستقیممتغیرهایچهارگانههایاثر.11جدول
كلغیرمستقیماثرهای مستقیماثرهایمتغیرها

 404/8 993/8 653/8 مبلمان تزیینی

 181/8 983/8 985/8 مبلمان زیرساختی 

 415/8 358/8 335/8 هدایتی - مبلمان ارتباطی

 453/8 --- 453/8 زیستی -مبلمان خدماتی

1912هایتحقیق،مأخذ:یافته

ر کیفیت محیط دمبلمان زیرساختی در مجموع بیشترین اثر را  توان گفت می ،مجموعه نتایج تحلیل مسیر براساس

 ،ترین عامل در افزایش کیفیت محیط کالبدی روستا مبلمان زیرساختی است. بنابراین مهم ،درواقع است.کالبدی داشته 

معبرسازی( و همچنین وضعیت مناسب حمل و نقل وسایل و پوش،  فرش، کف )سنگ روها کیفیت مطلوب معابر در پیاده

ر کیفیت محیط کالبدی دی نسبت به سایر ابعاد مبلمان در روستاهای موردمطالعه زیرساختنقلیه باعث شده تا مبلمان 

توان در جهت  عد و سایر ابعاد کیفیت محیط کالبدی، میبُکلی این  تأثیر به باتوجهی بیشتری داشته باشد. اثرگذار

 د. کرریزی  بهبود کیفیت محیط کالبدی برنامهو برای  های دیگر هرچه بهتر مبلمان دهی سامان
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گیرینتیجه
. در بین ابعاد استهای تحقیق نشان داد که میزان رضایت افراد از مجموع مبلمان روستایی در حد متوسط  نتایج یافته

دهندگان نسبت به اثرگذاری مبلمان روستایی در کیفیت محیط  توان گفت که متوسط نظر پاسخ متغیر وابسته می ةارگانچه

یان کمترین اثرگذاری مبلمان روستایی مربوط گو پاسخدر سطح زیاد بوده و از نظر  (5/3به میانگین فرضی ) کالبدی باتوجه

داری بین مبلمان  حاصل از همبستگی اسپیرمن نیز نشان داد ارتباط معنیعملكردی بوده است. نتایج  -به ابعاد فعالیتی

فرمی  -عملكردی و زیباشناختی -ابعاد فعالیتی که طوری به ؛کیفیت محیط کالبدی وجود دارد ةگان روستایی و ابعاد چهار

آزمون فرضیات تحقیق،  برایبیشترین و کمترین ضریب همبستگی با شدت خیلی قوی و قوی را نشان دادند.  ترتیب به

گذاری مبلمان  تأثیرسنجش  برایداری ارتباط بین متغیر مستقل و وابسته تحقیق، از رگرسیون خطی ساده  معنی به باتوجه

محیط کالبدی استفاده شد و پس از آن از مدل تحلیل مسیر با استفاده از رگرسیون  ةگان چهارروستایی در افزایش کیفیت 

ها در کیفیت محیط کالبدی استفاده شد. نتایج حاصل از  از مبلمان یکهر اثرهاینجش میزان س برایگانه  خطی چند

 ا کیفیت محیط کالبدی ةگان رگرسیون خطی ساده نیز نشان داد بین متغیر مستقل یعنی مبلمان روستایی و ابعاد چهار

معناداری در  تأثیرمبلمان روستایی ا  دار استو معنا 85/8از  تر کوچکاست که  888/8برابر با  sigاینكه مقدار  به باتوجه

 .ی داردمحیط زیستو  ،فرمی -ادراکی، زیباشناختی -عملكردی، معنایی -افزایش کیفیت محیط کالبدی در ابعاد فعالیتی

 محیط ةگان درصد به باال بر افزایش کیفیت چهار08/8توان گفت مبلمان روستایی حدود  می ،استانداردشده یبتا به باتوجه

توان گفت مبلمان زیرساختی درمجموع  می ،مجموعه نتایج تحلیل مسیر براساسگذار بوده است.  تأثیرکالبدی روستاها 

ترین عامل در افزایش کیفیت محیط کالبدی روستا  مهم ،درواقع است.ر کیفیت محیط کالبدی داشته دبیشترین اثر را 

 دهی سامانتوان در جهت  عد و سایر ابعاد کیفیت محیط کالبدی، میکلی این بُ تأثیر به باتوجهمبلمان زیرساختی است. 

نتایج پژوهش حاضر با نتایج مطالعات  د.کرریزی  بهبود کیفیت محیط کالبدی برنامه و برای های دیگر  هرچه بهتر مبلمان

این عناصر  تأثیر هب باتوجه( 6909آبادی و همكاران ) صندوقو (، 6900حسینی و درگاهی ) (، ملک6905سجاسی قیداری )

و با مطابقت دارد آن در افزایش کیفیت محیط و افزایش رضایت افراد  اثرهایر رفتار و روان مردم و درنتیجه دکالبدی 

ر کاهش رضایت افراد اثرگذار دموردمطالعه  ةبودن کیفیت مبلمان در محدود که پایین ،(6903آزادخانی و اکبری ) ةمطالع

از مبلمان  کنندگان استفادهتوجه به نیاز  شامل:شوند  ارائه می این تحقیقکه در  هاییپیشنهاد ،پایاندر  .انطباق ندارد ،بوده

توجه به  روستاییان به مبلمان؛ نیازنوع مطالعات اجتماعی در خصوص انجام  ؛در جانمایی و طراحی مبلمان روستاییها 

 ها.استقرار انواع مبلمان در روستا ارائه وجهت   روستایی سالیق و الگوهای رفتاری اقشار مختلف
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 های کشور. ، تهران، سازمان شهرداریها کتاب سبز شهرداری (.6910) سعیدنیا، احمد .64
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https://www.civilica.com/Papers-NICONF03-0-10-Title-ASC-AI=%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C.html
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