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مقدمه
در ادبیات برنامهریزی کالبدی سكونتگاههای انسانی از چند دهه پیش تاکنون ،که مكانهای عمومی بهعنوان فضایی
برای زندگی مطرح شدند ،اهمیت برنامهریزی و طراحی مناسب فضاهای روستایی امری ضروری است .بنابراین ،اگر
اهداف اصلی برنامهریزی روستایی سالمت ،آسایش ،و زیبایی باشند ،دستیابی به آنها منوط به دقت و حوصله و
برنامهریزی صحیح مبلمان روستایی است (زنگیآبادی و تبریزی .)9 :6901 ،از آنجا که در دهههای اخیر توسعة نامناسب
کشور و رشد شهرنشینی و مهاجرتهای روستایی بدون فراهمآوردن زیرساختهای الزم پیامدهای منفی بیشماری را در
بخشهای مختلف مناطق کشور همراه داشته است ،در این میان ،ساماندهی محیطهای روستایی و کاربریهای عمومی
آن ،از جمله اجزای مبلمان روستایی ،رهیافت سازندهای است که با هدف بهبود کیفیت محیط کالبدی و برآوردن نیازهای
مختلف اقشار (از قبیل نیاز به امنیت ،نیاز جسمی ،روحی ،و روانی) (بكریزاده و همكاران )91 :6900 ،میتواند در ارتقای
جذابیت محیطهای روستایی مؤثر باشد.
بنابراین ،ساماندهی مبلمان روستایی بهعنوان یكی از عناصر و کاربریهای مهم با کاهش آثار مخرب ،گسترش
نامناسب ،و باالبردن سطح زیبایی بصری موجب افزایش کیفیت زیستی و هویتبخشی به ساکنان آن میشود .مبلمان
روستایی مطلوب و نظامیافته باعث ایجاد احساسی خوشایند از زندگی در محیط روستایی میشود و برای برقراری تعادل،
نظم بصری ،افزایش مؤلفههای کیفی ،و زیباشناختی و عملكردی میتواند مؤثر واقع شود (سوری .)60 :6908 ،پس از
انقالب اسالمی در ایران و بهویﮋه در سالهای اخیر نهادهای مختلف علیالخصوص بنیاد مسكن انقالب اسالمی توجه
بیشتر و همهجانبهای به جوامع روستایی و عمران روستایی داشتهاند و درصددند تا محیطی مناسب و دلپذیر برای اهالی
روستا فراهم آورند تا هم عدالت اجتماعی و توزیع برابر امكانات تحقق یابد هم با ایجاد رﻏبت از مهاجرتهای روستاییان
به شهرها ،که یكی از بزرگترین معضالت ایران در چند سالة اخیر بوده ،جلوگیری کنند .اما شواهد و تحقیقات نشان داد
که فضاها و کاربریهای عمومی در روستاها از ﻇرفیت و قابلیت الزم برای پاسخگویی به نیازهای زندگی و دﻏدﻏههای
روستاییان و بهویﮋه نسل جوان برخوردار نیست؛ در این میان کیفیت فیزیكی روستاها ،زیبایی روستاها ،و رضایت
روستاییان بدون برنامهریزی صحیح ،مكانیابی مناسب ،لحاظنمودن شرایط بومی و فرهنگی و ایجاد تناسب کارکردی
ابعادی در روستا ،سطوح ارتباطی و بهویﮋه مبلمان آن ایجاد نخواهد شد (ملکحسینی و درگاهی.)653 :6900 ،
درصورتیکه تجهیزات روستایی با برنامهریزی و طبق استانداردهای موجود انجام پذیرد ،روستاییان در آسایش و امكانات
بیشتری زندگی خواهند کرد و رضایت آنها از محل سكونت خود بیشتر خواهد شد و درنتیجه باعث بهبود کیفیت محیط
کالبدی روستا خواهد شد (آزادخانی و طهماسبیکیا04 :6905 ،

).

مبلمان روستایی شامل صندلیها ،سطل زباله ،ابزار روشنایی ،عالیم و تابلوها ،و  ...که به مردم حس راحتی میدهند
است .این عناصر باید بهگونهای باشند که با جذابیت خود مورداستفادة مطلوب قرار گیرند .بااینحال ،فراتر از راحتی و
آسایش ،هدف از کاربرد مبلمان ،بهوجودآوردن مكانی با هویت و با شخصیت و نیز تشویق مردم برای لذتبردن از فضای
بیرونی است .همچنین ،مبلمان خیابان به نیازهای بهخصوصی پاسخ میدهد .مثالً ،فردی که منتظر اتوبوس است به
سرپناه و مكان نشستن نیاز دارد ،که اگر این مبلمان بهخوبی طراحی و برنامهریزی شود ،میتواند هویت ،تصویر ذهنی ،و
کیفیت بصری فضا را افزایش دهد (یوسل .)65 :3869 ،6بنابراین ،میتوان با استفاده از رنگهای گرم و زنده در محیط و
استفاده از مصالح بومآورد در جهت تولید مبلمان و کفسازی سبب جذابیت بیشتر این فضاها ،جذب جمعیت ،و تأمین
آسایش استفادهکنندگان از فضاهای روستایی (که فضاهای گذران اوقات فراﻏت بهخصوص برای گردشگران نیز محسوب
1. Yucel
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میشود) شد .همچنین با تأمین درآمد مناسب و ایجاد اشتغال و ساماندهی این گونه فضاها از طریق انواع و رنگبندی
تجهیزات مورد نیاز و شاخصهای زیباییشناسی محیطهای روستایی برای آسایش روستاییان و افزایش کیفیت بصری
فضا پرداخت (لحمیان .)680 :6903 ،فراتر از رفع نیازهای مادی افراد در استفاده از فضاهای روستایی ،باید به بُعد
زیباشناسانة مبلمان نیز توجه کرد .این زیبایی بیش از هر چیز حاصل هماهنگی ،وحدت ،تنوع ،و خوانش عناصر دخیل در
کالبد روستایی است .در ﻏیر این صورت ،نابسامانی و بیهدفی و نبود الگو و ضوابط مناسب چهرة روستا را مخدوش و
نازیبا خواهد کرد (بختیاری کمری و اردالنی.)3 :6905 ،
بنابراین ،امروزه ،باتوجهبه اینكه در فضاهای روستایی روستاییان بهآسانی نمیتوانند با محیط روستا روابط حسی
مطلوب و دلپذیر برقرار کنند و به

روابط

و نیازهای آنها توجهی نمیشود و برای حضور و استفادة آنها از فضاهای

عمومی امكانات مفید و باکیفیت بسیار محدود است ،درحالیکه در شهرها ،کارشناسان و برنامهریزان بسیاری با طرحهای
جامع بر روی این موضوع کار کرده و به جزئیات سیما و نمای شهری اهمیت دادهاند و برای مبلمان و سیمای شهر نیز
بهای ویﮋهای پرداخت کردهاند (رحمانی فیروزجاه و سهرابی ،)4 :6901 ،توجه به مبلمان روستایی نهتنها بهعنوان رویكرد
زیباسازی است ،بلكه در فراهم کردن امكانات آسایش افراد و حضور افراد در فضاهای روستایی نقش کلیدی دارد که سبب
افزایش رضایتمندی و ارتقای کیفیت محیط میشود.
درواقع ،امروزه ،ارتقای کیفیت محیط در عرصهها و فضاهای عمومی روستایی بهمنظور باالبردن قابلیت حضورپذیری
این عرصهها در دستور کار برنامهریزان روستایی قرار دارد .در فرایند ارتقای کیفیت محیط ،عالوهبر ویﮋگیهای فیزیكی،
کالبدی ،و زیباشناختی ،باید به ویﮋگیهای روانشناختی ،عملكردی ،و زیستمحیطی نیز توجه کرد .مؤلفههای تأثیرگذار
کیفیت محیط روستایی همچون بهداشت محیط ،امنیت ،تعامالت اجتماعی ،تنوع ،و دسترسی ،عالوهبر ارتقای کیفیت
محیط روستایی ،نقش قابل مالحظهای در رضایتمندی افراد از فضاهای عمومی روستایی دارد.
حال باتوجه به آنچه گفته شد ،بررسیها نشان می دهد که تاکنون مطالعات مستقلی در مورد تحلیل تأثیرات مبلمان
روستایی در افزایش کیفیت محیط کالبدی انجام نگرفته است .در ارتباط با موضوع مبلمان ،تحقیقات نسبتاً کمی انجام
گرفته است و عمدتاً در مقولة مبلمان شهری و طراحی مبلمان شهری و مبحث کیفیت محیط محدود می شود (جدول
.)6
بررسیها نشان میدهد که کمتر به تأثیر مبلمان روستایی در افزایش کیفیت محیط کالبدی در ادبیات علمی پرداخته
شده است و بهنوعی مسئله دارای جنبههایی نو است که شناخت بیشتر آن میتواند در توسعة کالبدی روستاها از طریق
نظام برنامهریزی کالبدی مؤثر و مفید باشد .بنابراین ،در این پﮋوهش سعی شده است ،بهموجب اهمیت موضوع ،به تحلیل
تأثیر ات عناصر و اثاثیه یا مبلمان روستایی در بهبود کیفیت محیط کالبدی پرداخته شود .دهستان زوارم ،از توابع بخش
مرکزی شهرستان شیروان در استان خراسان شمالی ،برای واکاوی در این موضوع انتخاب شده است .علت انتخاب این
دهستان اجرای طرح هادی و بهسازی در همة روستاهای موردمطالعه است که میتواند نقش اثرگذاری در فراهمکردن
امكانات کالبدی از جمله مبلمان داشته باشد .براساس وضعیت کمّیت و کیفیت مبلمان ،آگاهی از میزان اثرگذاری آن بر
کیفیت محیط کالبدی روستاهای موردمطالعه در وجوه مختلف همچون چینش یا مكانیابی مبلمان ،میزان مطابقت
مبلمان روستا با نیاز ساکنان ،فرهنگ و محیط ،و دسترسی افراد ضروری است .بنابراین ،باتوجهبه ابعاد اصلی پﮋوهش
(مبلمان روستایی) و همچنین شاخصهای تعریفشده برای بُعد (کیفیت محیط کالبدی) در فرایند پﮋوهش ،سؤال اصلی
تحقیق بدین صورت مطرح می شود که مبلمان روستایی تا چه اندازه توانسته است در افزایش کیفیت محیط کالبدی
روستاهای موردمطالعه تأثیرگذار باشد؟
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جدول.1بررسیادبیاتتحقیقپیرامونمبلمانوكیفیتمحیطكالبدی 
پدیدآورنده 
سجاسی قیداری
()6905
اکبریان رونیزی و
شیخبیگلو ()6904
شكاری و شمس
()6909

عنوان 
ارزیابی اثرهای اجرای طرح هادی بر
کیفیت محیطی در مناطق روستایی
(مطالعة موردی :دهستان فندرسک
شمالی و جنوبی رامیان)
سنجش کیفیت محیط روستاهای
گردشگری (مطالعة موردی :بخش آسارا
شهرستان کرج)
مبلمان شهری و تأثیر آن در
مطلوبیتبخشیدن بر فضای شهری،
رضایت و سالمت شهروندان (مورد
مطالعه :خرمآباد)

فنگ و ژیا)3864( 6

مطالعهای در خصوص روشهای طراحی
اکولوژیكی چشمانداز برای تجهیزات و
مبلمان شهری

ماهنامة دهیاری
()6908

مبلمان روستایی ،درجهبندی دهیاری

ملکحسینی و
درگاهی ()6900

طراحی و مناسبسازی مبلمان روستایی

بولت و اتاباگلو
()3881

3

تورینو)3881( 9

آبنماها بهعنوان بخشی از تجهیزات و
مبلمان شهری در ساختار شهری
تاریخی و فرهنگ کاربردی (نمونة
موردی :شهر ارزوروم ،ساختمانسازی و
محیط)
تجهیزات و مبلمان خیابانی ،فصل 5

یافتههایپژوهش 

بیشترین و کمترین اثرگذاری اجرای طرح هادی روستایی در روستا مربوط به مؤلفة فرمی و کاارکردی از
مؤلفههای سهگانة کیفیت محیطی است .بنابراین ،میتوان استدالل کرد طرح هاادی اﻏلاب باا رویكارد
فرمی انجام میشود و اثرگذاری شكلی آن بیشتر از اثرگذاری کارکردی است.
کیفیت محیطی روستاها باالتر از حد متوسط ارزیابی شده است؛ بهگونهایکه بین شااخصهاای کیفیات
محیطی موردمطالعه شاخص کیفیت عملكردی و ساختاری بیشترین تأثیر را در جذب گردشگری و بهبود
کیفیت محیط دارد.
مبلمان شهری از جمله عناصر سازندة شهری است که شااخصهاایی از قبیال زیباایی ،دوام ،راحتای ،و
دسترسی نقش بسیار اساسی در دستیابی به شهری زیبا و سالم دارد .بناابراین ،طراحای تاوأم فضااهای
شهری و مبلمان شهری همراه برنامهریزی اساس دستیابی به شهرهای زیبا و سالم است.
توسعة مبلمان شهری بادون برناماهریازی سابب شاكلگیاری شارایط ناامنظم تساهیالت کااربردی و
مجموعهای از مشكالت شده است ،همچون مناسبنبودن مالحظاات انساانی ،ناهمااهنگی رناگهاای
محیطی با محیط اطراف ،و عدم جایگیری اشیا در محل مناسب خود .بنابراین ،برنامهریزی بارای بهباود
اکولوژی محیط امری ضروری است.
نقش مبلمان فضاهای عمومی در هویتبخشی به امااکن و قلمروهاای عماومی در روساتا و تاأثیر ایان
تجهیزات در ایجاد خوانایی و تشخصبخشی به عرصههای عمومی و ارتقای کیفیت زندگی ،مرتفعکردن
بخش عمدهای از نیاز ساکنان روستا در فضاهای عمومی روستا توسط دهیاریها با اساتفاده از عناصاری
مانند تابلوهای راهنما و نامگذاری معابر برای تقویات و توساعه و توانمنادساازی فضاای عماومی انجاام
میشود.
برخورداری روستاها از مبلمانهای روستایی با رعایت اصول مكانیاابی و طراحای ،نقاش اثارگاذاری در
بهبود کیفیت محیط کالبدی دارند.
عناصر مبلمان شهری واجد خصوصیاتی هساااااتند که برقراری ارتباط بین مردم را صورت میدهند و به
فضا معنای کارکردی و زیباییگونه میدهند .کمّیات و کیفیات گوناگونی دارند که به منطقه هویت
میبخشند و آن را تكمیل میکنند .بنا به این دالیال ،عناصر مبلمان شهری اهمیت بسیاری نهفقط برای
اهداف کارکردی دارند ،بلكااااه بهواسطة تأثیراتی که در احیای چشماندازهای شهری دارند مفید واقااااع
میشوند.
یااک منظرة آشفته و درهمریخته از مبلمان میتواند نتیجااة رویكردی نامتناسب و ناهماهنگ در تعیین و
جانمایی عناصر مبلمااااان باشد .مبلمان آشاااافتة فضای شهری موجب تنزّل زیبایی بصری و شخصیت
منظری و معماری آن میشود و شهروندان در این مكان احساس راحتی نمیکنناد و نمایتوانناد ارتبااط
دوستانه با آن برقرار کنند.

یافتههایتحقیق 1917،
مأخذ :

مبانینظری 
کیفیت محیط کالبدی یكی از اصول برنامهریزی سكونتگاههای انسانی است که هدف آن افزایش مطلوبیت فضاهای
کالبدی برای کار ،زندگی ،تفریح ،و عملكردهای اجتماعی ،اقتصادی ،و فرهنگی است .کیفیت محیطی هم شامل وضعیت
خوب کالبدی (محیط انسانساخت) هم دربرگیرندة مطلوبیت محیط طبیعی و تلفیق متناسب آنها در محیط کالبدی است
(سعیدنیا .)41 :6910 ،برنامهریزان بر آناند که کیفیت محیط مفهومی اصلی برای برنامهریزی منطقهای و اجتماعی است
(به نقل از صادقلو و جوهری )610 :6901 ،و با مفاهیمی همچون کیفیت زندگی ،تنوع فضای اجتماعی ،فعالیتها،
وابستگیهای مكانی ،و هویت در ارتباط است (به نقل از شماعی و پوراحمد .)64 :6904 ،جین جیكوبز در سال  6016در
کتاب مرگ و زندگی شهرهای بزرگ امریكایی پنج معیار را برای محیط با کیفیت مطلوب بیان میکند که عبارتاند از:
ملحوظداشتن فعالیتهای مناسب پیش از توجه به نظم بصری محیط؛ استفاده از کاربری مختلط چه به لحاظ نوع استفاده
1. Feng and Xia
2. Bulut and Atabeyoglu
3. Torino
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چه از نظر حضور ابنیه با سنهای مختلف در یک ناحیه؛ توجه به عنصر خیابان؛ نفوذپذیربودن (قابلدسترسبودن) بافت؛
اختالط اجتماعی؛ انعطافپذیربودن فضاها (گلگار .)49 :6910 ،بهطورکلی ،کیفیت محیط کالبدی از جمله مفاهیمی است
که در دهه های اخیر موردتوجه قرار گرفته است .شاید بتوان گفت برای اولین بار توجه به کیفیت محیط کالبدی در
نوشتههای کوین لینچ مطرح شد .وی دربارة کیفیت محیط روستاها میگوید :برای سكونت و زندگیْ روستا خانهای است
بزرگ .و همانگونه که خانه باید از صفات و مزایایی برخوردار باشد تا سكونت و زندگی را مطلوب و آسایشبخش کند،
روستا نیز باید دارای کیفیات و ویﮋگیهایی برای تأمین آسایش و راحتی باشد و نیز مانند خانه محیطی گرم و صمیمی و
دلپذیر باشد تا زندگی را مرفه و مطلوب سازد (به نقل از لینچ :6914 ،پیشگفتار) .وی بر رابطة متقابل و تأثیر کیفیت
محیط روستایی در کیفیت زندگی ساکنان روستاها تأکید کرده است .لینچ بر آن است که اگر بناست برنامهریزی و طراحی
مفید باشد ،باید قادر باشد تا از راه اعتالی کیفیت محیط کالبدی به اعتالی کیفیت زندگی انسان یاری رساند (به نقل از
لینچ :6914 ،پیشگفتار) .سیر تحول اندیشهها دربارة کیفیت فضاها را میتوان با سیر تكامل طراحی یكسان دانست که
همواره از حالت تکمؤلفهای نخستین ،که محدود به مؤلفة زیباشناختی (عینی) بوده ،بهتدریج به حالت مرکب و چهار
مؤلفة زیباشناختی عینی ،زیباشناختی ذهنی -ادراکی ،عملكردی ،و زیستمحیطی در دوران بلوغ تطور مییابد (گلكار،
 .)686 :6901گلكار بر آن است که کیفیت طراحی کالبدی را میتوان بهعنوان برآیند سه نیرو (مؤلفه) درنظر گرفت:
کیفیت عملكردی ،کیفیت تجربی و زیباشناختی ،و کیفیت زیستمحیطی« .مؤلفة عملكردی کیفیت طراحی» از یک سو
دربرگیرندة تأمین حرکت و دسترسی مناسب به پیادهها و سوارهها و به مراکز جاذب است .از سویی دیگر ،دربرگیرندة
عملكردهای دیگری همچون تفریح ﻏیرفعال ،تماشای مردم ،و مراسم گوناگون است تا ضامن سرزندگی و ﻏنای تجربة
فضایی شود .درواقع ،این مؤلفه به بررسی ویﮋگیهای مثبت و منفی فضا از لحاظ عملكردی میپردازد و اینكه فضا چگونه
پاسخگوی حضور افراد در آن و رفتارهای متفاوت آنها به لحاظ عملكردی است .بنابراین ،تأثیرات یک محیط بر عملكرد
آن و فعالیتهای موجود در آن و همچنین چگونگی کنترل رفتار حاضران و ناﻇران از مباحث اصلی کیفیت عملكردی
فضاست .بر این اساس ،مؤلفة عملكردی در سكونتگاههای روستایی از طریق شاخصهایی چون توجه به فضاهای زندگی
(مسكن ،حیاط ،و کوچهها) ،فضاهای فعالیتی (انبارها ،پارکینگها) ،فضاهای تفریحی (پارکها و فضای سبز) ،و
فعالیتهای اجتماعی (محل برگزاری مراسمهای عمومی و  )...مورد توجه و ارزیابی قرار میگیرد (علیپور و همكاران،
« .)65 :6906مؤلفة تجربی -زیباشناختی کیفیت طراحی» با دریافتهای ادراکی ،شناختی ،و ترجیحات محیطی افراد در
فضاها سروکار دارد .بر این اساس ،کیفیت محیطی ادراکشده را از دو بُعدا عوامل ملموس و عوامل ناملموسا میتوان
بررسی کرد .عوامل ملموس ادراکشده شامل محیط فیزیكی از قبیل مبلمان ،جذاببودن ﻇاهر ،آراستگی مكان ،پاکیزگی
محیط ،و میزان آلودگی صوتی است .مقصود از عوامل ناملموس نیز این است که نمیتوان آنها را با چشم دید و احساس
کرد؛ از جمله رابطة صمیمی بین افراد بومی با یكدیگر و خارج از محیط از جمله گردشگران .به عبارتی دیگر ،القای
احساس مثبت زندگی و سرزندهبودن روستا بهعنوان حد نهایی معنا است که باید ساکنان روستایی به آن دست یابند تا
بهواسطة آن سطح شاخصهایی چون حس تعلق و خاطرة ذهنی قوی افزایش یابد .درنهایت« ،مؤلفة زیستمحیطی
کیفیت طراحی روستایی» در بُعد خرد آن دربرگیرندة مقوالتی همچون تنظیم اقلیم خرد فضاهای روستایی است و در بُعد
کالن دﻏدﻏة پایداری زیستمحیطی را دارد.
اما باید توجه کرد که افزایش کیفیت محیط در ابعاد مختلف از اهداف مدیران و برنامهریزان روستایی است و در همة
شرایط تالش میشود تا محیط مناسبی برای زندگی روستاییان فراهم شود .کیفیت محیط تحت تأثیر عناصر مختلفی
است که یكی از آن عناصر کالبدی مبلمان روستایی است که در فضای روستایی قرار دارد .مبلمان روستایی اجزای
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ﻏیرثابت فضاهای روستایی است که بهعنوان عناصر مكمل در میان فضاهای ما بین ساختمانها و بناها قرار دارند.
مبلمان روستایی در تعریف شخصیت عملكردی فضا نقش مهمی دارد و در چگونگی روحیة روستا و مردم بسیار مؤثر
است (کالنتری و انصافیان .)65 :6908 ،درواقع ،مبلمان روستایی ،بهعنوان یكی از عناصر اصلی شكلدهندة فضای
روستایی ،باتوجهبه ماهیت خود و شرایط زمانی و مكانی ،مسائل مختلفی را تحت الشعاع قرار میدهد (شفاعتی:6901 ،
 .)9مبلمان روستایی خوب تأثیر بسزایی در کاهش ناهنجاری های روستایی دارد و با ارتباط بیشتر بین روستا و روستاییان
فضاهای مناسبی را برای زندگی خلق میکند .ازاینرو ،برای دستیابی به روستاهای سالم و زیستپذیر ،کارایی و زیبایی
مبلمان روستایی بسیار تأثیرگذار است .مبلمان روستایی بهدلیل حضور پُررنگی که در جایجای روستا دارد ،در فضاسازی
روستایی نقش مهمی ایفا میکند (زاهدی یگانه و قدرجانی .)34 :6908 ،تجهیزات مورداستفاده در خیابانهای روستایی یا
اصطالحاً مبلمان روستایی از اجزای ضروری و جداییناپذیر جوامع بهشمار میرود .بیشک ،بخش عمدهای از عناصر
تشكیلدهندة سیمای روستا مبلمان آن روستاست (احمدی سیماب و همكاران .)6 :6903 ،مبلمان روستایی از آن جهت
که موجب باالبردن کیفیت زندگی روستایی و زمینة رشد و شكوفایی خالقیت در روستاییان میشود از اهمیت بسیاری
برخوردار است (به نقل از مهندسی و همكاران .)4 :6903 ،ازاینرو ،در جامعة امروز باید طراحی فضاها و مبلمان روستایی
بهشكلی انجام گیرد که بتواند پاسخگوی نیاز افراد باشد .امروزه ،تنها وﻇیفة شهرسازان و طراحان این نیست که انسانها
را در فضای اجتماعی و سهبُعدی روستا در کنار هم اسكان دهند ،بلكه حفظ جاذبههای روستایی با تكیه بر فرهنگ بومی
در بطن برنامهریزی روستایی است (عزیزیپور و همكاران.)3 :6909 ،
مبلمان فضای باز یا مبلمان خیابانی ،روستایی به مجموعة وسیعی از وسایل ،اشیا ،نمادها ،و عناصری اطالق میشود
که در شهر ،روستا ،و خیابان ،و در کل در فضای باز نصب شدهاند و کاربرد عمومی دارند .به عبارت دیگر ،عناصری مانند
نیمكتها ،ایستگاههای اتوبوس ،عالیم ،منابع نوری ،صندوقهای پستی ،و سطلهای زباله که برای راحتی ،آسایش و
زیبایی بیشتر ،ارائة اطالعات ،و ایجاد امنیت در فضاها قرار داده شدهاند از عناصر مبلمان محسوب میشوند .بهدلیل ارتباط
موضوعی این تحقیق با بهکارگیری این تجهیزات در روستاها ،از این پس از کلمة «مبلمان روستایی» استفاده میشود که
مراد همان مبلمان فضای باز یا مبلمان خیابانی است .تقسیمبندی عناصر مبلمان بهصورتهای مختلفی بیان شده ،ولی در
کل میتوان آن را در چهار گروه اصلی مبلمان خیابانی ،مبلمان پارکی ،مبلمان ترافیكی ،و سازههای اطالعرسانی و
تبلیغاتی معرفی کرد (به نقل از میرزایی مقدم .)53 :6903 ،همچنین ،مفاهیمی که با مبلمان مرتبط است عبارتاند از:
تجهیزات خیابان :شامل مبلمان یا به عبارتی اثاثیة خیابانی مجموعه عناصری است که در خیابانها و دیگر فضاهای
روستایی برای ایجاد ایمنی ،آسایش ،حفاﻇت ،زیبایی ،و  ...بهکار گرفته میشوند و شامل سه دستة عمدهاند  :تجهیزات
کاربردی ،زیباسازی ،ایمنی و آسایش؛
فضای روستا :یكی از عناصر سازمان فضایی روستا است (مكانی برای تظاهرات حیات جمعی و اجتماعی و مدنی)؛
تعادل :به معنی برابری ،همترازی ،یا همبستگی وزنهای بصری در نماست (ملکحسینی و درگاهی.)653 :6900 ،
بنابراین ،مبلمانها میتوانند در تسهیل و راحتی و آسایش زندگی ساکنان روستایی اثرگذار باشند .آنچه مسلم است
ابعاد تأثیرگذار مبلمان روستایی در محیط را میتوان در وجوه مختلف بررسی کرد .بُعد عملكردی این عناصر مهمترین
وجهی است که برای آنها درنظر گرفته میشود .مثالً ،برای دورریختن زباله در فضای روستایی سطل زباله طراحی شده
است؛ بهگونهای که دسترسی افراد به آن سبب کاهش آلودگی محیط زیست و بهبود منظر میشود .بنابراین ،مبلمانهایی
چون تابلو ،پل عابر پیاده ،و سطل زباله هریک با خدمات خاص خود در جهت رضایت عمومی طراحی میشوند و به لحاظ
عملكردی نیاز افراد را برطرف میکنند و از سویی دیگر سبب بهبود کیفیت زیباشناختی و زیستمحیطی روستا میشوند.
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در بُعد شكلی یا فرمی میتوان به نیمكت یا سكوها اشاره کرد که با مصالح و اندازههای متفاوت طراحی شدهاند و در
شكلگیری تصویر ذهنی متفاوت افراد در استفاده از مبلمانها ،نقش دارد .توجه به دورة سنی استفادهکنندگان (مردان و
زنان ،کودکان ،و سالخوردگان) ،اقلیم مورد نظر ،و مورداستفادهبودن برای معلوالن جسمی -حرکتی ،و مسائلی از این
دست در طراحی شكل و فرم مبلمان روستایی برای بهبود کیفیت محیط به لحاظ زیباشناختی بسیار مهم است؛ این عامل
به لحاظ معنایی -ادراکی سبب ایجاد تصویر ذهنی مثبت روستاییان از محیط شود (وطنپرست و همكاران.)3 :6909 ،
بنابراین ،براساس آنچه گفته شد ،با طراحی مناسب و بهکارگیری مبلمان روستایی متناسب با محیط روستا و نیاز
روستاییان کیفیت فعالیتی -عملكردی ،معنایی -ادراکی ،زیباشناختی ،و زیستمحیطی محقق میشود (شكل .)6

:یافتههایتحیقیق )1912،
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روشپژوهش
پﮋوهش حاضر از نظر هدف و نوع جزو تحقیقات کاربردی و از نظر ماهیت و روش در گروه تحقیقات توصیفی و تحلیلی
است .شیوة این مطالعه براساس مطالعات کتابخانهای و میدانی و جمعآوری دادهها از طریق پرسشنامه است .برای
عملیاتیسازی مطالعه ،از طریق مطالعة کتابخانهای ،متغیرهای تحقیق در قالب  90شاخص و در قالب چهار بُعد کیفیت
محیط کالبدی طراحی شد .در هر چهار بُعد ،هر گویه در قالب طیف لیكرت مطرح شد .روایی شاخصها از طریق پانل
تخصصی و بررسی پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ انجام گرفت که مقدار آن  8/00بهدست آمد که
نشاندهندة قابلیت زیاد ابزار پرسشنامه است .برای تكمیل پرسشنامه ،نخست در محدودة دهستان زوارم شیروان به
نمونهگیری اقدام شد .روستاهای نمونه بهصورت تمامشماری و انتخاب نمونه از جامعة آماری بهصورت نمونهگیری
تصادفی ساده و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران در سطح خطای  8/81است که  391خانوار بهعنوان نمونه
انتخاب شدند .درنهایت ،با ارتقای نمونهها در روستاهای کمجمعیت به سطح حداقل الزم ،تعداد  350خانوار بهعنوان حجم
نمونة آماری بهدست آمد و به تكمیل پرسشنامه اقدام شد (جدول .)3
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جدول.5تعدادخانوارروستاهایدهستانزوارمشهرستانشیروان 

روستا 

جمعیت 

تعدادخانوار 

تعدادخانوارنمونه 

نمونههایاصالحی 


حسینآباد
عبدآباد
ورقی
باداملق
قزلحصار
خادمی فجرآباد
شوریک عبدآباد
شیرآباد
فجر آباد
زوارم
جمع

9115
068
343
316
648
618
609
15
138
6938
1501

011
350
19
03
94
40
16
33
383
441
3805

01/0
30/3
0/3
0/3
9/0
5/5
1/0
3/4
33/0
58/5
391

00
30
68
68
68
68
68
1
39
56
350

مأخذ:مركزآمارایران1916،ویافتههایتحقیق 1917،

براساس آخرین سرشماری در سال  ،6904شهرستان شیروان شامل سه بخش (مرکزی ،سرحد ،و قوشخانه) ،نُه
دهستان (تكمران ،جیرستان ،حومه ،زوارم ،زیارت ،گلیان ،سیوکانلو ،قوشخانة باال و پایین) ،و  614روستا است .دهستان
موردمطالعه از بخش مرکزی انتخاب شده است .دهستان زوارم از شمال به دهستان زیارت ،از جنوب به دهستان گلیان ،از
شرق به توکور ،ینگیقلعة باال ،و از ﻏرب به بجنورد ختم میشود .پس از جمعآوری دادهها ،از طریق آمارهای توصیفی و
تحلیلی مانند آزمون خیدو و همبستگی و رگرسیون ترتیبی به تحلیل دادهها اقدام شد.

بحثویافتهها

یافتههای توصیفی تحقیق حاکی از آن است که عمدة پاسخگویان در گروه سنی  40-48سال با فراوانی  16نفر
(31/5درصد) قرار دارند .بررسی وضعیت جنسیت نیز نشان میدهد از مجموع پاسخگویان 656 ،نفر را مردان (50/5درصد)
و  681نفر را زنان (46/5درصد) تشكیل میدهند .بر این اساس ،در گروه روستاییان19/3 ،درصد از افراد متأهل و
91/0درصد مجردند .همچنین ،از میان  350نفر نمونة آماری موردمطالعه ،سطح تحصیالت ابتدایی و بیسواد بهترتیب با
 49/4و 95/1درصد بیشترین افراد پرسششونده را تشكیل داده است14/9 .درصد پاسخگویان نیز در بخش کشاورزی
مشغول به کارند.
از جنبة تحلیلی ،یافتههای بهدستآمده نشان داد میزان رضایت افراد از مجموع مبلمان روستایی در حد متوسط است
که این میزان  3/51است و در بین مبلمانهای موردمطالعه فقط مبلمان ارتباطی پایینتر از میانگین فرضی است.
بنابراین ،میتوان گفت وضعیت مبلمان روستایی بهصورت مطلوب است؛ در بین ابعاد چهارگانة متغیر وابسته میتوان گفت
که متوسط نظر پاسخدهندگان نسبت به اثرگذاری مبلمان روستایی در کیفیت محیط کالبدی باتوجهبه میانگین فرضی
( )3/5در سطح زیاد بوده و از نظر پاسخگویان کمترین اثرگذاری مبلمان روستایی مربوط به ابعاد فعالیتی -عملكردی بوده
است .این تفاوت در سطح 8/85درصد معنادار و تفاوت مؤلفهها از مطلوبیت عددی موردآزمون به شكل مثبت است (جدول
.)9
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جدول.9آزمونمجذوركاییا X2متغیرهایمستقل،وابسته،وفرعی 
ابعاد 

میانگین 

انحرافمعیار 


 Chi-square

سطحمعنیداری 


درجةآزادی 

متغیرمستقل:مبلمانروستایی
مبلمان تزیینی

3/05

8/140

389/960

8/888

4

مبلمان زیرساختی

9/61

8/050

693/191

8/888

4

مبلمان ارتباطی

6/00

8/405

906/954

8/888

4

مبلمان خدماتی

3/95

6/811

395/606

8/888

4

مبلمان روستایی

3/51

8/136

603/940

8/888

4

متغیرهایوابسته:كیفیتمحیطكالبدی
فعالیتی -عملكردی

9/38

8/911

410/861

8/888

4

معنایی -ادراکی

9/11

8/480

413/890

8/888

4

زیباشناختی

9/51

8/959

110/111

8/888

4

زیستمحیطی

9/94

8/546

460/185

8/888

4

مأخذ:یافتههایتحقیق 1912،


بهمنظور بررسی ارتباط بین مبلمان روستایی و ابعاد چهارگانة کیفیت محیط کالبدی ،باتوجهبه اینكه نوع متغیرهای ما
ناپارامتریکاند و دارای مقیاس نسبی ،از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شد .نتایچ یافتههای جدول  4نشان داد
باتوجهبه سطح معناداری کمتر از  8/86و آمارة آزمون میان مبلمان روستایی و ابعاد فعالیتی -عملكردی ،زیستمحیطی،
معنایی -ادراکی ،و زیباشناختی بهترتیب ارتباط معنیداری با شدت خیلی قوی و قوی با جهت مستقیم وجود دارد .بر این
اساس ،میتوان گفت با برخورداری روستاها از مبلمان روستایی کیفیت عملكردی -فعالیتی ،زیستمحیطی ،معنایی-
ادراکی ،و زیباشناختی افزایش مییابد .برای وضوح بیشتر ارتباط متغیر مستقل و وابسته در ابعاد مختلف به توضیحات
شاخصها پرداخته شده است.
در ابعاد فعالیتی -عملكردی ،زیستمحیطی ،معنایی -ادراکی ،و زیباشناختی بهترتیب شاخص های هدایت آبهای
سطحی ،تسهیل دسترسیهای ارتباطی ،افزایش سطح اطالعرسانی ،و کاهش بار ترافیكی؛ کاهش پراکنش زباله ،کمک
به دفن زباله ،افزایش بهداشت محیط؛ حفظ ارزشهای نمادین ،افزایش راحتی؛ و زیباسازی معابر بیشترین سطح
همبستگی را ب یان کرده و از طرفی میسرشدن این عوامل خود سبب افزایش کیفیت محیط کالبدی روستاها خواهد شد .به
این معنا که ،در ابعاد فعالیتی -عملكردی ،مبلمانی مانند جوی آب به لحاظ عملكردی سبب هدایت آبهای سطحی
خواهد شد و ،باتوجهبه آمارة آزمون 8/103 ،ارتباط قوی بین مبلمان روستایی و هدایت آبهای سطحی قرار دارد .از
طرفی دیگر ،در ابعاد زیستمحیطی و زیباشناختی بهترتیب شاخصهای کاهش آلودگی دیداری و افزایش سطح خوانایی
ارتباط معناداری با مبلمان روستایی ندارند .بر این اساس ،میتوان بیان کرد در ابعاد زیستمحیطی ،رعایت ضوابط در
نصب تابلوهای تبلیغاتی ارتباط معنیداری با کاهش آلودگی دیداری ،نمادی ندارد یا در ابعاد زیباشناختی یكسانبودن رنگ
برخی از مبلمانها با یكدیگر ارتباطی با خوانش و زیبایی محیط روستا ندارد و بر کیفیت محیط کالبدی اثرگذار نخواهد
بود.
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جدول.7آزمونهمبستگیاسپیرمن 
سطح

شاخص 

آمارۀآزمون 

سطحمعناداری 

شاخص 

آمارۀآزمون 

ابعادفعالیتی-عملکردی

6/269

 6/666

ابعادمعنایی-ادراكی

6/427

 6/666

تسهیل دسترسیهای ارتباطی

8/130

8/888

افزایش حس تعلق مكانی

8/564

8/888

هدایت آبهای سطحی

8/103

8/888

افزایش هویت روستایی

8/581

8/888

افزایش دسترسی خدمات

8/561

8/888

افزایش سرزندگی فردی

8/145

8/888

ایجاد فضای تفریح و ورزش

8/560

8/888

حفظ ارزشهای نمادین

8/100

8/888

بهبود وضعیت فاضالب

8/515

8/888

افزایش برابری اجتماعی

8/110

8/888

جذب یا نگهداشت جمعیت

8/596

8/888

ایجاد تصویر ذهنی مثبت

8/141

8/888

8/536

8/888

عزت و اعتماد به نفس

8/415

8/888

افزایش سطح اطالعرسانی

8/103

8/888

امید به زندگی

8/580

8/888

کمک به جذب گردشگر

8/589

8/888

افزایش راحتی و آرامش

8/109

8/888

کاهش بار ترافیكی

8/154

8/888

افزایش نشاط روستای

8/400

8/888

تقویت تعامالت اجتماعی

8/504

8/888

ابعادزیباشناختی 

6/472

 6/666

تسریع جهتیابی مطلوب

8/590

8/888

افزایش کیفیت عینی محیط

8/111

8/888

افزایش کیفیت پوشش معابر

8/514

8/888

تسهیل رفتوآمدها

8/163

8/888

تجهیز و بهسازی معابر

8/401

8/888

حفظ و احیای چشماندازها

8/111

8/888

ابعادزیستمحیطی


6/414

 6/666

افزایش سطح خوانایی

8/538

8/633

افزایش بهداشت محیط روستا

8/163

8/888

زیباسازی معابر

8/108

8/888

حفظ سبزینگی روستا

8/131

8/888

جذابیت بصری در روستا

8/190

8/888

کاهش آلودگی دیداری ،نمادی

8/548

8/666

افزایش سطح نورپردازی

8/119

8/888

کمک به دفن زباله

8/136

8/888

کاهش پراکنش زباله

8/038

8/888

جلوگیری از تجمع حشرات

8/191

8/888

سرعتبخشیدن به فعالیت
اقتصادی

معناداری 

مأخذ:یافتههایتحقیق 1912،


باتوجهبه اینكه مشخص شد بین متغیر مستقل و وابسته ارتباط معناداری با شدت قوی و با جهت مستقیم وجود دارد،
برای بررسی اثرگذاری متغیر مستقل بر وابسته از رگرسیون خطی ساده استفاده میشود تا از این طریق فرضیات تحقیق
آزمون شود و تأیید یا رد فرضیات مشخص گردد.

بررسیمیزاناثرگذاریمبلمانروستاییدرابعادفعالیتی-عملکردی

در رگرسیون متغیر مستقل ،مبلمان روستایی و متغیر وابسته ابعاد فعالیتی -عملكردی است .نتایج یافتهها در جدول 5
نشان داد که مقدار همبستگی بین مبلمان روستایی و ابعاد فعالیتی -عملكردی برابر با  8/006است که همبستگی آن از
نوع مستقیم با شدتی خیلی قوی است و ،همانگونهکه در جدول  5مشخص است ،مقدار ضریب تعیین تعدیلشده برابر با
 8/111است و چون این مقدار به عدد  6نزدیکتر است نشان از آن دارد که متغیر مستقل ،یعنی مبلمان روستایی،
توانسته است مقدار زیادی از واریانس ابعاد فعالیتی -عملكردی را تبیین کند .در این مدل مقدار

F

برابر با  008/084و

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

تحلیلتأثیرمبلمانروستاییدرافزایشكیفیتمحیطكالبدی…..

02

بهخوبی تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهد .بنابراین ،فرضیة صفر آزمون مبنی بر عدم معناداری مدل رگرسیون را با
اطمینان 00درصد رد میکنیم .مقدار بتا در این مدل  8/006است .بزرگبودن مقدار بتا نشاندهندة اهمیت نسبی و نقش
آن در پیشگویی متغیر وابسته است.
جدول.2تحلیلرگرسیونمیزاناثرگذاری،وجودرابطه،وضرایبشدتروابطدرابعادفعالیتی-عملکردی
خطایاستاندارد

ضریبتعیین

برآورد

تعدیلشده 


8/939

8/111

8/006

مقدارهمبستگی 

مؤلفه ها

مجموع مربعات

درجة آزادی

میانگین مربعات

 Fآمارة آزمون

سطح معناداری

اثر رگرسیونی

09/661

6

09/661

008/084

8/888

باقیمانده

31/151

351

8/685

کل

660/019

351

نام متغیر

ضرایب استانداردشده

ضرایب ﻏیراستاندارد
B

خطای B

ضریب ثابت

8/160

8/818

مبلمان روستایی

8/016

8/830

بتا ß

8/006

T

سطح معنیداری

68/398

8/888

30/040

8/888

مأخذ:یافتههایتحقیق 1912،


بنابراین ،میتوان گفت در روستاهای موردمطالعه وضعیت مطلوب فعالیتی که فعالیتهای روستاییان را دربر میگیرد و
همچنین کیفیت مناسب عملكردی (خدمات) که به روستاییان ارائه میشود ناشی از اثرگذاری مبلمان روستایی بر کالبد
روستاهای موردمطالعه است که باعث شده تا روستاییان به لحاظ فعالیت (فعالیتهای روزمرهشان) و همچنین فعالیتهای
عملكردی (که در قالب نقش تسهیلکنندة فعالیتهای روزانة روستاییان عمل میکنند) از رضایتمندی الزم برخوردار
شوند .بنابراین ،تسهیل در امر پرداختن به ورزش و رفاه برای روستاییان بهواسطة سالن ورزشی و تجهیزات ورزشی یا آگاهیبخشی
از وقایع داخل روستا از طریق جایگاه تبلیغات با نصب بنر ،صندلی ،و نیمكت برای آسایش و رفاه روستاییان سبب شده است تا
بر کیفیت عملكردی -فعالیتی روستا افزوده شود.

اثرگذاریمبلمانروستاییدرابعادمعنایی-ادراكی 
بررسیمیزان 

در رگرسیون متغیر مستقل ،مبلمان روستایی و متغیر وابسته ابعاد معنایی -ادراکی است .نتایج یافتهها در جدول  1نشان
داد که مقدار همبستگی بین مبلمان روستایی و ابعاد معنایی -ادراکی برابر با  8/010است که همبستگی آن از نوع
مستقیم با شدتی خیلی قوی است و ،همانگونهکه در جدول  1مشخص است ،مقدار ضریب تعیین تعدیلشده برابر با
 8/113است و چون این مقدار به عدد  6نزدیکتر است نشان از آن دارد که متغیر مستقل ،یعنی مبلمان روستایی ،تا
حدودی توانسته مقدار زیادی از واریانس ابعاد معنایی -ادراکی را تبیین کند .در این مدل ،مقدار  Fبرابر با  016/053است
و میزان معناداری آن هم برابر با  8/888است که کوچکتر از  8/85و معنادار است .بنابراین ،متغیر مستقل قادر است
بهخوبی تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهد .بنابراین ،فرضیة صفر آزمون مبنی بر عدم معناداری مدل رگرسیون را با
اطمینان 00درصد رد میکنیم .مقدار بتا در این مدل  8/010است .بزرگبودن مقدار بتا نشاندهندة اهمیت نسبی و نقش
آن در پیشگویی متغیر وابسته است.
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00

جدول.0تحلیلرگرسیونمیزاناثرگذاری،وجودرابطه،وضرایبشدتروابطدرابعادمعنایی-ادراكی
خطایاستاندارد
برآورد

تعدیلشده  مقدارهمبستگی 

ضریبتعیین

8/980

8/113

8/010

مؤلفه ها

مجموع مربعات

درجة آزادی

میانگین مربعات

 Fآمارة آزمون

سطح معناداری

اثر رگرسیونی

03/083

6

03/083

016/053

8/888

باقیمانده

34/945

351

8/805

کل

681/341

351

نام متغیر

ضرایب استانداردشده

ضرایب ﻏیراستاندارد
B

خطای B

ضریب ثابت

8/155

8/811

مبلمان روستایی

8/063

8/830

بتا ß

8/010

T

سطح معنیداری

66/310

8/888

30/535

8/888

مأخذ:یافتههایتحقیق 1912،


بنابراین ،میتوان گفت شناخت و درک روستاییان از معنا و مفهوم زندگی در محیط روستا (نگرش مثبت نسبت به
معرفهای احساس ماندن در روستا) باال بوده و این معلول عناصر و وضعیت مبلمان روستایی کنونی در محیط روستاهای
موردمطالعه است و باعث شده تا تمایل ماندن در روستا و امید به پیشرفت در آینده در بین روستاییان تقویت و نهادینه
شود .بنابراین ،روستاها بهواسطة مبلمان روستایی توانستهاند محیط عمومی مطلوبی برای ساکنان روستایی فراهم کنند؛
بهگونهایکه با تداوم حس و تصویر ادراکی -ذهنی مثبت از روستا سبب حس تعلق ،هویت روستایی ،افزایش سرزندگی ،امید به
زندگی شده است .مثالً ،سنگفرش پیادهروها در مقایسه با پیادهروهای خاکی به هنگام بارندگی ،عالوهبر تسهیل رفتوآمد
روستایی ،سبب گلآلودنشدن روستاییان و زیبایی محیط روستا میشود که این عامل خود سبب شكلگیری تصور ذهنی
مثبت آنها از روستا میشود .از طرفی ،استفاده از این مصالح بومآورد در مبلمان روستایی الگوی سادهزیستی روستاییان را
بهنمایش میگذارد .بیگمان ،جایگاه این نمادها و نشانههای روستایی از اهمیت ویﮋهای برخوردار است ،زیرا بسیاری از
مسائل فرهنگی و آداب و رسوم و سنتهای مردم از این گونه نشانهها سرچشمه میگیرد.

اثرگذاریمبلمانروستاییدرابعادزیباشناختی-فرمی 
بررسیمیزان 

در رگرسیون متغیر مستقل ،مبلمان روستایی و متغیر وابسته ابعاد زیباشناختی -فرمی است .نتایج یافتهها در جدول 1
نشان داد که مقدار همبستگی بین مبلمان روستایی و ابعاد زیباشناختی -فرمی برابر با  8/015است که همبستگی آن از
نوع مستقیم با شدتی خیلی قوی است .همانگونهکه در جدول  1مشخص است ،مقدار ضریب تعیین تعدیلشده برابر با
 8/115است و چون این مقدار به عدد  6نزدیکتر است نشان از آن دارد که متغیر مستقل ،یعنی مبلمان روستایی،
توانسته مقدار زیادی از واریانس ابعاد فعالیتی -عملكردی را تبیین کند .در این مدل ،مقدار  Fبرابر با  095/910و میزان
معناداری آن هم برابر با  8/888است که کوچکتر از  8/85و معنادار است .بنابراین ،متغیر مستقل قادر است بهخوبی
تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهد .بنابراین ،فرضیة صفر آزمون مبنی بر عدم معناداری مدل رگرسیون را با اطمینان
00درصد رد میکنیم .مقدار بتا در این مدل  8/015است .بزرگبودن مقدار بتا نشاندهندة اهمیت نسبی و نقش آن در
پیشگویی متغیر وابسته است.

تحلیلتأثیرمبلمانروستاییدرافزایشكیفیتمحیطكالبدی…..

04

جدول.4تحلیلرگرسیونمیزاناثرگذاری،وجودرابطه،وضرایبشدتروابطدرابعادزیباشناختی-فرمی
ضریبتعیین
خطایاستاندارد
مقدارهمبستگی 
تعدیلشده 

برآورد
8/015
8/115
8/980
سطح معناداری
 Fآمارة آزمون
میانگین مربعات
درجة آزادی
مجموع مربعات
مؤلفهها
8/888
095/910
10/803
6
10/803
اثر رگرسیونی
8/805
351
34/390
باقیمانده
351
689/998
کل
ضرایب استانداردشده
ضرایب ﻏیراستاندارد
سطح معنیداری
نام متغیر
T
بتا ß
خطای B
B
8/888
66/099
8/811
8/106
ضریب ثابت
8/015
8/888
30/089
8/831
8/104
مبلمان روستایی
مأخذ:یافتههایتحقیق 1912،


بنابراین ،میتوان گفت وجود مبلمانهایی چون آبنما ،چشمه ،آالچیق ،و فضای سبز سبب زیبایی محیط روستا و
دلپذیربودن آن از نظر روستاییان و نیز گردشگران شده است .امروزه ،روستاها با دارابودن این مبلمانها در مقایسه با
شهرها ،که محیطی است خشک و دارای امراض و آلودگی بیشتر ،میتواند محیطی مناسب برای تمدد اعصاب ،تفریح ،و
 ...باشد .چشمانداز و منظر مناسب کالبدی ،زیباییهای کالبدی ،محیط عینی روستاها ،زیبایی بصری بهواسطة مبلمان روستایی
زمینة ارتقای کیفیت محیط زیباشناختی و رضایتمندی روستاییان را فراهم کرده است.
زیستمحیطی 

اثرگذاریمبلمانروستاییدرابعاد
بررسیمیزان 

در رگرسیون متغیر مستقل ،مبلمان روستایی و متغیر وابسته ابعاد زیستمحیطی است .نتایج یافتهها در جدول  0نشان داد که
مقدار همبستگی بین مبلمان روستایی و ابعاد زیستمحیطی برابر با  8/006است که همبستگی آن از نوع مستقیم با شدتی
خیلی قوی است و ،همانگونهکه در جدول  0مشخص است ،مقدار ضریب تعیین تعدیلشده برابر با  8/410است و چون این
مقدار تا حدودی به عدد  6نزدیکتر است نشان از آن دارد که متغیر مستقل ،یعنی مبلمان روستایی ،تا حدودی توانسته مقدار
زیادی از واریانس ابعاد فعالیتی -عملكردی را تبیین کند .در این مدل ،مقدار  Fبرابر با  000/518و میزان معناداری آن هم برابر
با  8/888است که کوچکتر از  8/85و معنادار است .بنابراین ،متغیر مستقل قادر است بهخوبی تغییرات متغیر وابسته را توضیح
دهد .بنابراین ،فرضیة صفر آزمون مبنی بر عدم معناداری مدل رگرسیون را با اطمینان 00درصد رد میکنیم .مقدار بتا در این
مدل  8/006است .بزرگبودن مقدار بتا نشاندهندة اهمیت نسبی و نقش آن در پیشگویی متغیر وابسته است.
وضرایبشدتروابطدرابعادزیستمحیطی

جدول.2تحلیلرگرسیونمیزاناثرگذاری،وجودرابطه،
خطایاستاندارد
برآورد

8/964
مؤلفهها
اثر رگرسیونی
باقیمانده
کل
نام متغیر

ضریبتعیینتعدیلشده 


مقدارهمبستگی 

8/104
مجموع مربعات
01/506
35/313
633/014
ضرایب ﻏیراستاندارد

ضریب ثابت
مبلمان روستایی
مأخذ:یافتههایتحقیق 1912،


8/006
درجة آزادی
6
351
351

B

خطای B

8/110
8/003

8/810
8/830

 Fآمارة آزمون
000/518

سطح معناداری
8/888

میانگین مربعات
01/506
8/800
ضرایب استانداردشده
بتا ß

T

سطح معنیداری

8/006

0/101
94/446

8/888
8/888

پژوهشهایجغرافیایانسانی،دورۀ،25شمارۀ،1بهار1911



02

بنابراین ،میتوان گفت وضعیت مطلوب زیستمحیطی و معرفهای محیط زیست سالم در روستاهای موردمطالعه
بهعلت تأثیر مبلمان روستایی در ابعاد زیستمحیطی کالبد روستاهای موردمطالعه است که محصول آن کیفیت محیط
کالبدی در روستاهاست .حفظ سبزینگی روستا بهواسطة فضای سبز ،کاهش پراکنش زباله ،جلوگیری از تجمع حیوانات
موذی ،و بهداشت محیط روستا از طریق وجود سطل زباله در روستاها سبب بهبود کیفیت زیستمحیطی روستا شده است.
در ادامة تحقیق ،برای بررسی میزان اثرگذاری هریک از مبلمانهای روستایی در کیفیت محیط کالبدی ،به تحلیل
رگرسیون و تحلیل مسیر پرداخته شده است.

رگرسیونخطیچندگانهومدلتحلیلمسیردركیفیتمحیطكالبدی 

نتایج یافتههای جدول  0نشان داد که کیفیت محیط کالبدی با عوامل چهارگانة مبلمانهای روستایی با  8/031دارای
همبستگی از نوع مستقیم با شدت خیلی قوی بوده است .ضریب تعیین تعدیلشده نیز نشان میدهد که 05/1درصد
تغییرات میزان کیفیت محیط کالبدی از طریق ترکیب خطی متغیرهای چهارگانه تبیین شده است .براساس مقدار
محاسبهشده برای  ،Fدر سطح اطمینان 00درصد ،میتوان گفت که ترکیب خطی مبلمانهای تزیینی ،زیرساختی،
ارتباطی ،و خدماتی به شیوة معنیداری قادر به تبیین و پیشبینی تغییرات متغیر وابستة کیفیت محیط کالبدی از دیدگاه
روستاییان است .درنهایت ،براساس ضریب استانداردشده ،تأثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته نشان داد که تأثیر
آماری معناداری در میزان کیفیت محیط کالبدی دارد .همچنین ،از نظر ضریب تأثیر متغیرها در میزان کیفیت محیط
کالبدی ،نخست متغیر مبلمان خدماتی در شرایط موجود با ضریب تأثیر  8/453بیشترین میزان اثر را دارد و سپس
متغیرهای مبلمان زیرساختی ،ارتباطی ،و تزیینی با  ،8/335 ،8/985و  8/653بر کیفیت محیط کالبدی اثرگذارند .
لرگرسیونمیزاناثرگذاری،وجودرابطه،وضرایبشدتروابطدركیفیتمحیطكالبدی 

جدول.1تحلی
ضریبتعیین

مقدار

تعدیلشده 


همبستگی 

8/341

8/051

8/031

خطایاستانداردبرآورد

مؤلفهها

مجموع مربعات

درجة آزادی

میانگین مربعات

 Fآمارة آزمون

سطح معناداری

اثر رگرسیونی

04/610

4

39/543

901/346

8/888

باقیمانده

65/436

359

8/816

کل

680/508

351

نام متغیر

ضرایب استانداردشده

ضرایب ﻏیراستاندارد

T

سطح معنیداری
8/888

B

خطای B

بتا ß

ضریب ثابت

8/131

8/813

-

0/131

مبلمان تزیینی

8/800

8/861

8/653

5/513

8/888

مبلمان زیرساختی

8/603

8/860

8/985

68/619

8/888

مبلمان ارتباطی -هدایتی

8/001

8/690

8/335

1/568

8/888

مبلمان خدماتی -زیستمحیطی

8/358

8/838

8/453

63/111

8/888

یافتههایتحقیق 1912،
مأخذ :

درنهایت ،پس از چهار مرحله تحلیل رگرسیونی ،پس از مشخصشدن ضرایب کلیة مسیرهای تفكیكی ،نمودارهای
بهدستآمده در مراحل قبلی با هم ترکیب شد (شكل .)3

تحلیلتأثیرمبلمانروستاییدرافزایشكیفیتمحیطكالبدی…..

01

در ادامه به محاسبة ضرایب ﻏیرمستقیم متغیرهای مستقل بر متغیر وابستة اصلی در مراحل چهارگانة تحلیل مسیر
پرداخته شده است که در آن مبلمان تزیینی با پنج مسیر ،مبلمان زیرساختی با سه مسیر ،و مبلمان ارتباطی -هدایتی با
یک مسیر در متغیر وابستة اصلی ،یعنی کیفیت محیط کالبدی ،تأثیرگذار است (جدول .)68
پس از مشخصشدن میزان اثرهای ﻏیرمستقیم متغیرها ،به محاسبة کل اثرهای مستقیم و ﻏیرمستقیم پرداخته شد
که در نتیجة آن مبلمان زیرساختی با ضریب  8/181بیشترین تأثیر را دارد .سپس ،مبلمان تزیینی ،ارتباطی ،و خدماتی
بهترتیب با  ،8/415 ،8/404و  8/453ضریب تأثیر در رتبة دوم ،سوم ،و چهارم قرار دارند (جدول .)66

:یافتههایتحقیق )1912،

شکل.5شکلنهاییتحلیلمسیرهمراهضرایبشدتاثر(مأخذ



جدول.16محاسبةاثرهایغیرمستقیممتغیرهایمستقلدرمتغیروابستةاصلی 
اثرهایغیرمستقیمدرمتغیروابسته 

متغیرها 

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

مبلمان تزیینی

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

مبلمان زیرساختی

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

مبلمان ارتباطی -هدایتی

8/559*8/453= 8/358

مأخذ:یافتههایتحقیق 1912،


جدول.11اثرهایمستقیموغیرمستقیممتغیرهایچهارگانهدرابعادكیفیتمحیطكالبدی 
متغیرها 

اثرهایمستقیم

اثرهایغیرمستقیم 

كل 

مبلمان تزیینی

8/653

8/993

8/404

مبلمان زیرساختی

8/985

8/983

8/181

مبلمان ارتباطی  -هدایتی

8/335

8/358

8/415

مبلمان خدماتی -زیستی

8/453

---

8/453

مأخذ:یافتههایتحقیق 1912،


براساس مجموعه نتایج تحلیل مسیر ،میتوان گفت مبلمان زیرساختی در مجموع بیشترین اثر را در کیفیت محیط
کالبدی داشته است .درواقع ،مهم ترین عامل در افزایش کیفیت محیط کالبدی روستا مبلمان زیرساختی است .بنابراین،
کیفیت مطلوب معابر در پیادهروها (سنگفرش ،کفپوش ،و معبرسازی) و همچنین وضعیت مناسب حمل و نقل وسایل
نقلیه باعث شده تا مبلمان زیرساختی نسبت به سایر ابعاد مبلمان در روستاهای موردمطالعه در کیفیت محیط کالبدی
اثرگذاری بیشتری داشته باشد .باتوجهبه تأثیر کلی این بُعد و سایر ابعاد کیفیت محیط کالبدی ،میتوان در جهت
ساماندهی هرچه بهتر مبلمانهای دیگر و برای بهبود کیفیت محیط کالبدی برنامهریزی کرد.

پژوهشهایجغرافیایانسانی،دورۀ،25شمارۀ،1بهار1911
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نتیجهگیری 

نتایج یافته های تحقیق نشان داد که میزان رضایت افراد از مجموع مبلمان روستایی در حد متوسط است .در بین ابعاد
چهارگانة متغیر وابسته میتوان گفت که متوسط نظر پاسخدهندگان نسبت به اثرگذاری مبلمان روستایی در کیفیت محیط
کالبدی باتوجهبه میانگین فرضی ( )3/5در سطح زیاد بوده و از نظر پاسخگویان کمترین اثرگذاری مبلمان روستایی مربوط
به ابعاد فعالیتی -عملكردی بوده است .نتایج حاصل از همبستگی اسپیرمن نیز نشان داد ارتباط معنیداری بین مبلمان
روستایی و ابعاد چهارگانة کیفیت محیط کالبدی وجود دارد؛ بهطوریکه ابعاد فعالیتی -عملكردی و زیباشناختی -فرمی
بهترتیب بیشترین و کمترین ضریب همبستگی با شدت خیلی قوی و قوی را نشان دادند .برای آزمون فرضیات تحقیق،
باتوجهبه معنیداری ارتباط بین متغیر مستقل و وابسته تحقیق ،از رگرسیون خطی ساده برای سنجش تأثیرگذاری مبلمان
روستایی در افزایش کیفیت چهارگانة محیط کالبدی استفاده شد و پس از آن از مدل تحلیل مسیر با استفاده از رگرسیون
خطی چندگانه برای سنجش میزان اثرهای هریک از مبلمان ها در کیفیت محیط کالبدی استفاده شد .نتایج حاصل از
رگرسیون خطی ساده نیز نشان داد بین متغیر مستقل یعنی مبلمان روستایی و ابعاد چهارگانة کیفیت محیط کالبدیا
باتوجهبه اینكه مقدار  sigبرابر با  8/888است که کوچکتر از  8/85و معنادار استا مبلمان روستایی تأثیر معناداری در
افزایش کیفیت محیط کالبدی در ابعاد فعالیتی -عملكردی ،معنایی -ادراکی ،زیباشناختی -فرمی ،و زیستمحیطی دارد.
باتوجهبه بتای استانداردشده ،میتوان گفت مبلمان روستایی حدود 8/08درصد به باال بر افزایش کیفیت چهارگانة محیط
کالبدی روستاها تأثیرگذار بوده است .براساس مجموعه نتایج تحلیل مسیر ،میتوان گفت مبلمان زیرساختی درمجموع
بیشترین اثر را در کیفیت محیط کالبدی داشته است .درواقع ،مهمترین عامل در افزایش کیفیت محیط کالبدی روستا
مبلمان زیرساختی است .باتوجهبه تأثیر کلی این بُعد و سایر ابعاد کیفیت محیط کالبدی ،میتوان در جهت ساماندهی
هرچه بهتر مبلمانهای دیگر و برای بهبود کیفیت محیط کالبدی برنامهریزی کرد .نتایج پﮋوهش حاضر با نتایج مطالعات
سجاسی قیداری ( ،)6905ملکحسینی و درگاهی ( ،)6900و صندوقآبادی و همكاران ( )6909باتوجهبه تأثیر این عناصر
کالبدی در رفتار و روان مردم و درنتیجه اثرهای آن در افزایش کیفیت محیط و افزایش رضایت افراد مطابقت دارد و با
مطالعة آزادخانی و اکبری ( ،)6903که پایینبودن کیفیت مبلمان در محدودة موردمطالعه در کاهش رضایت افراد اثرگذار
بوده ،انطباق ندارد .در پایان ،پیشنهادهایی که در این تحقیق ارائه میشوند شامل :توجه به نیاز استفادهکنندگان از مبلمان
ها در جانمایی و طراحی مبلمان روستایی؛ انجام مطالعات اجتماعی در خصوص نوع نیاز روستاییان به مبلمان؛ توجه به
سالیق و الگوهای رفتاری اقشار مختلف روستایی جهت ارائه و استقرار انواع مبلمان در روستاها.
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