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  )فصلنامه علمي ـ پژوهشي انجمن جغرافياي ايران(جغرافيا 

  1392 تابستان، 37سال يازدهم، شماره دوره جديد، 

 

  بررسي و مطالعه رضايتمندي از استانداردهاي مبلمان شهريبررسي و مطالعه رضايتمندي از استانداردهاي مبلمان شهري

  ))شهر تهرانشهر تهران  22منطقه منطقه   22مورد ناحيه مورد ناحيه ((

 
   2زيويار پروانه، 1كتايون تيموريان

 
  چكيده

ريزي شهري، ارتقاي كيفيت زندگي و ايجاد محيط آرام و جذاب براي شهروندان  هدف اصلي برنامه

است و مبلمان شهري به عنوان يكي از مهمترين عناصر محيط شهري، سهم بسزايي در مطلوبيت و 

ر به افزايش كارآيي از سويي استانداردسازي مبلمان شهري منج. مطبوعيت فضا از نظر شهروندان دارد

رعايت  عدم. شود اين عناصر، پايداري بيشتر مبلمان شهري و ارتقاي سطح رضايت كاربران مي

استانداردسازي مبلمان شهري در آشفتگي بصري و ايجاد نارضايتي براي كاربران را به همراه خواهد 

ها از طريق پيمايش ميداني و  دادهآوري  ، جمعGIS ،Spssافزارهاي  در اين مقاله با استفاده از نرم. داشت

بر . ها، به بررسي كمي و كيفي اين عناصر پرداخته شده است توزيع پرسشنامه در ميان كاربران مبلمان

ريزي اين عناصر در سطح محدوده يافت  اساس مطالعات انجام شده، نقاط ضعف فراواني در برنامه

لمان شهري، تراكم بيش ازحد انواع مبلمان، عدم جانمايي صحيح عناصر مختلف مب: شود از جمله مي

بررسي تطبيقي استانداردهاي رايج مبلمان شهري  ....آشفتگي محيطي ناشي از پراكنش نامتعادل عناصر و

 .دهد نتايج بدست آمده از اين بررسي نشان مي .هاي اين پژوهش است با وضع موجود نيز از ديگر بخش

توان گفت رضايتمندي ساكنان از مجموعه  وزيع پرسشنامه ميهاي ميداني در قالب ت بر اساس بررسي

  .عوامل مبلمان در محدوده مورد نظر در سطح نازلي قرار دارد

 
  .مبلمان شهري، استانداردسازي، رضايتمندي، تهران: كليدواژگان

                                                 
  زاد اسالمي واحد شهرريدانشگاه آ) مربي(عضو هيئت علمي .  1

   استاديار دانشگاه آزاد اسالمي، واحد شهرري. 2

استانداردسازي مبلمان شهري بوده كه با حمايت مالي دانشگاه : اين مقاله مستخرچ از طرح پژوهشي با عنوان

 .آزاد اسالمي واحد اسالمشهر به اجرا در آمده است
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  طرح مسأله

از به منظور ارضاي نيازهاي اجتماعي و ايفاي نقش اجتماعي خود، ني انسان شهري امروز، به

در شهرهاي معاصر فضاهاي عمومي شهر، به . فضاهايي با حدود، شرايط و امكانات مناسب دارد

مثابة يكي از اجزاي كالبدي شهر، داراي مفهوم عمومي و اجتماعي بوده و در واقع نيازهاي 

از چند دهة پيش تاكنون، بار ديگر ). 12، 1380مسعودي، (ها اهميت زيادي دارد  اجتماعي انسان

ريزي و طراحي  هاي عمومي به عنوان فضايي جهت زندگي مطرح شدند و اهميت برنامه مكان

اهداف اصلي . مناسب عناصر شهري از جمله مبلمان، امري است كه دوباره كشف شده است

ها منوط به دقت و  يابي به آن ريزي شهري، سالمت، آسايش و زيبايي هستند، لذا دست برنامه

  ).3، 1383آبادي و تبريزي،  زنگي(صحيح مبلمان شهري است  ريزي حوصله و برنامه

دهد و باعث باال رفتن كيفيت  ها در شهر را سامان مي مبلمان شهري بخش زيادي از فعاليت

ها در خيابان، پارك و  برخورداري شهروندان از محيط پيرامون و افزايش رفاه و لذت آن

سازماندهي مبلمان شهري به ). 6، 1385 اميني و سمياري،(شود  هاي ديگر شهري مي عرصه

عنوان يكي از مهمترين عناصر محيط شهري، سهم بسزايي در مطلوبيت و مطبوعيت فضا از نظر 

ريزي ناقص در زمينة مبلمان شهري، به عدم كارايي  ريزي يا برنامه شهروندان دارد و عدم برنامه

كنندگان مورد بررسي  ديدگاه استفاده وقتي كه تناسب و مشكالت را از. زند اين عناصر دامن مي

در (ايم  ها قرار داده هاي آن قرار دهيم، در واقع خود را در بطن آداب و رسوم، فرهنگ و ديدگاه

هاي  هاي بديع و مدرن، رنگ عصر حاضر سيما و نمايي از شهر مورد توجه است كه با طرح

ي شبانه، جذابيت خود را حفظ كرده ها گرم، تند و تابلوهاي رنگارنگ نئون به همراه نورپردازي

توجه به اين كه اين مبلمان چه تأثيري در ذهن مخاطب شهري خواهد  و خودنمايي كند، بي

  ).   Fukahori & Kubota, 2002, 82 گذارد 

مطالعات بسياري در ارتباط با مبلمان شهري و ابعاد مختلف آن در ادبيات داخلي و خارجي 

چه كه در اين مطالعه مدنظر است، بررسي وضعيت مبلمان  اما آن. صورت پذيرفته است

محدوده موردمطالعه از نظر استانداردهاي مبلمان و نيز وضعيت رضايتمندي شهروندان نسبت 

حال با توجه به آن چه كه مطرح گرديد اين سوال . به عناصر مبلمان محدوده زندگي شان است

العه از مبلمان محدوده زندگي خود راضي هستند؟ گردد كه آيا ساكنان محدوده مورد مط ارائه مي

با توجه به سوال اصلي تحقيق نگارندگان با استفاده از روش تحقيق پيمايشي به بررسي و مطالعه 
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توان گفت اين تحقيق در قالب دو  مي. اند در رابطه با موضوع تحقيق و سوال طرح شده بر آمده

بخش نخست شامل مطالعات و : ي استبند شناسي قابل تقسيم بخش كلي از منظر روش

توزيع (است و بخش دوم شامل مطالعات پيمايشي ) ايتحقيق كتابخانه(هاي اسنادي  بررسي

  . است) پرسشنامه

  

  روش تحقيق

منظور دستيابي به اهداف تحقيق الزم است روشي براي ارزيابي پيشنهاد شده، سپس صحت و  به

روش . وان آن را در موارد مشابه نيز به كار گرفتاي كه بت كارايي آن سنجيده شود به گونه

مراحل انجام پژوهش . باشد اي و كاربردي ميتحقيق حاضر پيمايشي و از انواع مطالعات توسعه

  :حاضر به قرار زير است

مرحله اول پژوهش، يعني تدوين روش ارزيابي و كليات مرتبط با بحث تحقيق، بحثي نظري 

لذا در اين . مطالعه تحليلي و انتقادي متون تخصصي مربوط است است كه الزمه موفقيت در آن،

طبق تعريف، در روش تحقيق اكتشافي، . شود مرحله، از روش تحقيق اكتشافي استفاده مي

وجود  شود كه درباره آن شناخت كمي پژوهشگر با موضوع، مسأله يا مفهوم جديدي درگير مي

ها و  بنابراين پژوهشگر بايد نظريه. به خوبي تنظيم كرد توان از ابتدا دارد، لذا ايده پژوهش را نمي

هاي جديدي تدوين نموده و يا از  مفاهيم مختلف را مطالعه كرده، در صورت لزوم نظريه

  ).Fukahori and Kubota, 2002(هاي موجود استفاده نمايد  روش

حاصل مطالعات . اين روش مستلزم تحليل اسنادي از طريق بررسي و تحليل متون برگزيده است

در پايان اين بخش . اكتشافي، دستيابي به معيارهاي استانداردسازي مبلمان شهري است

  .شود بندي نهايي به منظور نتيجه اصلي مطالعات نظري ارائه مي جمع

در مرحله دوم از اين تحقيق از نتايج به دست آمده از روش اكتشافي در بخش مطالعات نظري 

استفاده ) ايپرسشنامه(در قالب روش ميداني ) لكه اول و دوم صادقيهف(در قالب نمونه موردي 

دست آمده از روش  شود كه اگرچه نتايج به ضرورت اين مسأله از آن جا ناشي مي. شده است

ها تدوين شده، اما الزم است در يك  اكتشافي با ارجاع به متون معتبر و تجزيه و تحليل آن

نفر از ساكنان در محدوده مورد  320نمود مورد مطالعه شامل  تعداد. مطالعه موردي به كار رود

  .بندي شده استتوزيع پرسشنامه به صورت تصادفي و با الگوي طبقه .مطالعه است
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  :از عبارتندي شهري طراح در مبلماني ارهايمع عمده وي لك اصول

  :استرد به شرح زير اي كه در طراحي و استقرار انواع مبلمان شهري بايد رعايت ك اصول عمده. الف

ابي انواع   يكي از اصول عمده و خيلي مهم در طراحي، استقرار  و مكان :)تناسب(همخواني  :1

ها و ماهيت  رعايت همخواني با محيط است كه اين امر براي واكنش به ويژگي مبلمان شهري،

  .وجودي مكان و نيز عملكرد مورد نظر آن ضروري است

هاي ذاتي و هويت مكان باشد طرح موفق و ماندگار  بايد متاثر از ويژگي طرح:پاسخ به نياز محيط :2

نيازهاي  به نيازهاي كاربران خود پاسخ داده، اًمئكه دا ،پويا باشد است كه در بستر زمان و مكان،

  .نمايد هاي محيطي سازگار مي كند و خود را با ناماليمات و تنش عملكردي محل را برطرف مي

محيط شهري بايد از نظر عوامل طبيعي و فرهنگي مورد بررسي و   :يهاي طراح شاخص. ب

  .تجزيه و تحليل قرار گيرد

  شرايط سياسي؛ شرايط اجتماعي؛:عوامل فرهنگي .1

  جغرافياي طبيعي محيط مصنوع، اقليم، ):طبيعي(عوامل كالبدي  .2

  سرما بارش، دما، :عوامل زيست محيطي .3

  ).44- 47: 1382ي هفت چشمه،قنبر( عوامل اجرايي و عملكردي .4

  

  محدوده مورد مطالعه

شهرداري تهران يكي از مناطق شهري تهران است كه در  2منطقه محدوده مكاني دربرگيرنده 

اين منطقه از جنوب به خيابان . غرب تهران ادامه دارد شمال شرقي ميدان آزادي؛ از غرب تا شمال

رگراه محمدعلي جناح و از شرق به بزرگراه شهيد آزادي، از غرب به بزرگراه اشرفي اصفهاني و بز

، شهرآرا، گيشا، شهرك )صادقيه(هاي آرياشهر  اين منطقه، شامل محله. چمران محصور است

 39درجه،  35، بين 2منطقه. است ...آباد، فرحزاد، طرشت و  ژاندارمري، شهرك غرب، سعادت

ثانيه  38دقيقه و  20درجه،  51شمالي و  ثانيه عرض 12دقيقه و  43درجه،  35ثانيه تا  15دقيقه و 

  .ثانيه طول شرقي و در جنوب غربي تهران قرار گرفته است 40دقيقه و  22درجه،  51تا 
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  شهرداري تهران 2موقعيت حدود جغرافيايي منطقه : 1نمودار

  )region2.tehran.ir: مأخذ( 

 
  هايافته

  سنجش رضايتمندي

شهر تهران از كيفيت مبلمان، و تعيين  2منطقه  2شهروندان ساكن در ناحيه  جهت سنجش رضايت

از شهروندان  هاي تحقيق از طريق پرسشنامه هر يك از ابعاد كيفيت مبلمان به عنوان متغير

هاي  طورخالصه به بررسي مؤلفه هاي آماري پژوهش به نظرسنجي شده و در ادامه از طريق آزمون

مبلمان ثر بر بهبود كيفيت ؤعوامل  ماي پژوهش پرداخته شده و شناخت ه ها و متغير پرسشنامه

  .شود پرداخته مي
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 7/0تمامي موارد ميزان آلفاي كرونباخ به علت آنكه بيش از  هاي انجام شده بر اساس بررسي

همچنين آلفاي كرونباخ را براي كليه سواالت اين تحقيق نيز محاسبه  .، مورد تأييد استاست

، پايايي است 7/0دست آمده است و از آنجايي كه اين عدد بزرگتر از  هب 811/0د كرديم كه عد

  . شود تحقيق در حد بااليي تأييد مي

هاي مورد مطالعه در اتباط با  در مرحله نخست براي شناسايي ميزان رضايتمندي از شاخص

با (ها اخصرضايتمندي از كيفيت عناصر مبلمان محدوده مورد مطالعه، ميانگين هر يك از ش

 . ارائه شد) تايي7توجه به طيف ليكرت 

توان گفت جانمايي صندوق صدقه، تعداد تير  هاي مرتبط با سيستم مبلمان مي در بررسي شاخص

باالترين ميزان رضايتمندي را  7/4برق يا روشنايي و تناسب تنديس و مجسمه با محيط با ميانگين 

) 1/1(دهنده حداقل ميانگين رضايتمندي  نشان دهد در عين حال شاخص راحتي نيمكت نشان مي

توان گفت ميانگين رضايتمندي  بندي رضايتمندي از عناصر مبلمان مي به طور كلي در جمع. است

  ). 1جدول شماره (تر از ميانگين است  در سطح پايين
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 شهر تهران 2منطقه  1ميانگين رضايتمندي از عناصر مبلمان محدوده ناحيه : 1جدول

  ميانگين  اي رضايتمنديه شاخص
انحراف 

  استاندارد
  انحراف استاندارد  ميانگين  هاي رضايتمندي شاخص

  1.6  3.3  تعداد ايستگاه اتوبوس  2.5  2.1  تعداد سطل زباله

  1.9  2.7  جانمايي ايستگاه اتوبوس  2.9  1.9  جانمايي سطل زباله

  2.4  2.6  رنگ ايستگاه اتوبوس  2.4  2.4  شكل و فرم سطل زباله

  2.3  2.9  نوع طراحي و شكل ايستگاه اتوبوس  2.6  2.3  طل زبالهرنگ س

  1.8  3.2  جانمايي ادوات آتشنشاني  3.1  1.4  تعداد صندوق پست

  2.6  2.1  شكل و نوع رنگ و طراحي ستون تيليغاتي  2.9  1.6  جانمايي صندوق پست

  2.7  2.3  تناسب ستون تيليغاتي با محيط  1.5  3  شكل و فرم و رنگ صندوق پست

  1.8  3.2  رنگ ستون تيليغاتي  1.4  3.1  اد كيوسك تلفنتعد

  1.2  4.3  خوانايي ستون تيليغاتي  2.1  2.8  جانمايي كيوسك تلفن

  1.1  5.2  جانمايي تير برق  1.9  2.9  شكل و فرم و رنگ كيوسك تلفن

  1.1  4.7  تعداد تير برق با روشنايي  2.6  2.2  تعداد نيمكت

  1.9  2.5  راحي تير روشناييشكل و ط  2.4  2.5  تناسب نيمكت با محيط

  2.4  3.1  )جدايي سواره و پياده(شكل و طراحي نرده   3.2  1.5  جانمايي صحيح نيمكت

  1.6  3.7  )جدايي سواره و پياده(رنگ نرده   3.8  1.1  نيمكت) شكل(راحتي

  1.8  2.9  ورزشي –تعدا وسايل بازي   1.7  3.2  رنگ نيمكت

  1.4  2.5  ورزشي –سايل بازي جانمايي و  1.2  4.1  خوانايي چراغ راهنمايي

  2.6  3.1  ورزشي –شكل و فرم وسايل بازي   1.3  3.8  جانمايي چراغ راهنمايي

  1.8  3.7  ورزشي –رنگ وسايل بازي   1.6  3.2  خوانايي تابلو اسامي معابر

  2.1  2.9  رنگ تنديس و مجسمه  2.4  2.6  شكل و فرم و رنگ تابلو اسامي معابر

  2.2  4.7  تناسب تنديس و مجسمه با محيط  2.1  2.8  عابرجانمايي صحيح تابلو اسامي م

  2.4  3.9  جانمايي تنديس و مجسمه  1.9  3.2  تعداد تابلو راهنمايي رانندگي

  1.6  2.6  تعداد آب نما و فواره  1.4  3.7  جانمايي تابلو راهنمايي رانندگي

  2.6  3.6  جانمايي آب نما و فواره  2.3  2.7  خوانايي تابلو راهنمايي رانندگي

  3.1  4.7  جانمايي صندوق صدقه  2.9  1.5  تعداد آبخوري

  3.1  1.4  نوع كفپوش  3  1.8  جانمايي صحيح آبخوري

  2.1  2.8  رنگ كفپوش  2.6  2.4  تعدا باجه

  3.1  0.8  شكل و فرم كفپوش  2.8  1.9  شكل و فرم باجه

  1.5  2.3  جانمايي پست مخابرات  2.6  2.4  جانمايي باجه

  1  2.5  پست برقجانمايي   2.5  2.2  رنگ باجه
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 شناسايي عوامل اساسي در رضايتمندي از مبلمان

توان عوامل اصلي را در  هاي سنجش رضايتمندي از عناصر مبلمان ميدر بررسي شاخص

شاخص مورد تحقيق در مطالعات  58در اين راستا . چارچوب تحليل عاملي استخراج نمود

 895/0برابر با  KMOر اين بررسي مقدار د. اي به منظور استخراج عوامل بررسي شدپرسشنامه

ها  دهنده مناسب بودن داده است كه اين مقادير نشان 00/0و آزمون بارتلت داراي سطح معناداري 

اند كه متغيرهاي با بار عاملي بزرگتر از بيان كرده تاباچنيك و فيدل. براي تحليل عاملي است

ها را براي تفسير  اي از ارزشمري ولي دامنهدر مطالعات كو. بايد مورد توجه قرار گيرند 32/0

و  71/0اند كه الرهاي عاملي  آنها بيان كرده. اند ها پيشنهاد كرده شدت روابط بين متغيرها و عامل

نسبتاً خوب و  45/0تا  55/0خوب،  55/0تا  63/0خيلي خوب،  63و0تا  71/0باالتر عالي، 

  .ضعيف است 33/0تا  45/0

عامل است كه بر مبناي مقدار ويژه و اسكري پالت  6گويه برابر 58از مجموع عوامل مستخرج 

درصد كل  72/89، اين عوامل در مجموع نزديك به )2(بر اساس جدول شماره . تعيين شده است

  .دهنده ميزان قدرت اين عوامل در تحليل موضوع مورد نظر است واريانس را تبيين كرده و نشان

  

  ي از كيفيت مبلمانعومل اساسي رضايتمند :2جدول

  متغبرها
  عامل

1  2  3  4  5  6  

            0.721  تعداد سطل زباله

            0.689  تعداد صندوق پست

            0.687  تعداد كيوسك تلفن

            0.624  تعداد نيمكت

            0.612  تعداد تابلو راهنمايي رانندگي

            0.603  تعداد آبخوري

            0.601  تعدا باجه

            0.599  اتوبوس تعداد ايستگاه

            0.593  تعداد تير برق با روشنايي

            0.583  ورزشي –تعدا وسايل بازي 

            0.573  تعداد آب نما و فواره

          0.887    جانمايي سطل زباله
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  متغبرها
  عامل

1  2  3  4  5  6  

          0.867    جانمايي صندوق پست

          0.801    جانمايي كيوسك تلفن

          0.789    ح نيمكتجانمايي صحي

          0.761    جانمايي چراغ راهنمايي

          0.734    جانمايي صحيح تابلو اسامي معابر

          0.711    جانمايي تابلو راهنمايي رانندگي

          0.691    جانمايي صحيح آبخوري

          0.687    جانمايي باجه

          0.659    جانمايي ايستگاه اتوبوس

          0.642    جانمايي ادوات آتشنشاني

          0.591    جانمايي تير برق

          0.589    ورزشي –جانمايي وسايل بازي 

          0.576    جانمايي تنديس و مجسمه

    جانمايي آب نما و فواره

0.561  

0.548  

0.511  

0.498  

  

  

  

  

0.723  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

    جانمايي صندوق صدقه

    جانمايي پست مخابرات

    جانمايي پست برق

    شكل و فرم سطل زباله

  0.703    شكل و فرم و رنگ صندوق پست

  0.682    شكل و فرم و رنگ كيوسك تلفن

  0.675    شكل و فرم و رنگ تابلو اسامي معابر

  0.609    شكل و فرم باجه

  0.600    شكل و نوع رنگ و طراحي ستون تيليغاتي

  0.587    شكل و طراحي تير روشنايي

  

0.577  

0.569  

  

0.545  

0.511  

    نيمكت) شكل(راحتي

    )جدايي سواره و پياده(شكل و طراحي نرده 

    ورزشي –شكل و فرم وسايل بازي 

    شكل و فرم كفپوش

  0.791    رنگ سطل زباله

  0.768    رنگ نيمكت
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  متغيرها
  عامل

1  2  3  4  5  6  

    رنگ باجه

    

0.751  

  

  

  0.732    رنگ ايستگاه اتوبوس

  0.706    رنگ ستون تيليغاتي

  0.689    )جدايي سواره و پياده(رنگ نرده 

  0.682    ورزشي –رنگ وسايل بازي 

  0.676    رنگ تنديس و مجسمه

    رنگ كفپوش

  تناسب نيمكت با محيط  0.587
  

0.601  

  0.576  يطتناسب ستون تيليغاتي با مح

    0.569          تناسب تنديس و مجسمه با محيط

  0.603            خوانايي چراغ راهنمايي

  0.572            خوانايي تابلو اسامي معابر

  0.531            خوانايي تابلو راهنمايي رانندگي

  0.512            خوانايي ستون تيليغاتي

  2.342  2.391  7.812  8.329  3.872  4.834  مقدار ويژه

  7.104  7.293  26.409  27.801  9.912  11.201  واريانس درصد

  89.72  (%)مجموع واريانس تبيين شده

Extraction Method: Principal Component Analysis 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization 

  

توان عوامل سنجش و بررسي  ارائه شده است مي 2براساس آنچه كه در جدول شماره 

  :ضايتمندي از كيفيت عناصر مبلمان محدوده مورد مطالعه را به ترتيب زير مطرح نمودر

هاي مرتبط با تعداد  اين عامل از آنجاييكه بيشترين بارها را بر روي شاخص :عامل نخست

 “تعداد عناصر مبلمان”دهد لذا تحت عنوان  عناصر مبلمان محدوده مورد مطالعه نشان مي

  . شود نامگذاري مي

هاي جانمايي و يا به عبارتي ديگر  عامل دوم بيشترين بارها را بر روي شاخص :مل دومعا

  . ناميد “جانمايي عناصر مبلمان”توان  دهد لذا اين عامل را مي مكانيابي نشان مي

هايي است كه مرتبط با خصوصيات در عامل سوم بيشترين بارها بر روي شاخص :عامل سوم

  .شود ناميده مي “شكل و فرم عناصر مبلمان”ت عنوان عامل لذا اين عامل تح. شكلي است
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هاي مرتبط با رنگ عناصر مبلمان  هاي عامل چهارم عبارتند از شاخصشاخص :عامل چهارم

هاي مربوط به رنگ است  بنابراين با توجه به اينكه بيشترين بارها بر روي شاخص. شهري

  .ي كردنامگذار “رنگ عناصر مبلمان”توان اين عامل را  مي

هاي تناسب عناصر با محيط  هاي اين عامل بيشترين بار را بر روي شاخص شاخص :عامل پنجم

  .شود نامگذاري مي “تناسب عناصر مبلمان”لذا اين عامل تحت عنوان . دهد خود نشان مي

  .توان اين عامل را خوانايي عناصر مبلمان ناميد ها، مي با توجه به بارهاي شاخص: عامل ششم

  

  همبستگي پيرسونضريب 

ضريب همبستگي تحليل عاملي  دست آمده از هنتايج ب عوامل مستخرج ازبراي تجزيه و تحليل 

توان گفت كه از  در واقع مي .شود به صورت جداگانه آورده مي هر يك از عواملپيرسون 

از ضريب پيرسون در اين مقاله براي نشان دادن درجه همبستگي عوامل در ارتباط با رضايتمندي 

دهنده همبستگي باالي عوامل نشان )3(نتايج جدول شماره . تفاده شده استعناصر مبلمان اس

  .استخراج شده با سطح رضايتمندي شهروندان است

  

  عوامل مبلمان محدوده مورد مطالعه با رضايتمندي ساكنين ضريب همبستگي پيرسون :3جدول

 P-Value  ضريب همبستگي پيرسون  عوامل

  000/0  0.832  بلمانتعداد عناصر م

  000/0  0.713  تناسب عناصر مبلمان با محيط

  000/0  0.801  جانمايي عناصر مبلمان

  000/0  0.782  شكل و فرم عناصر مبلمان

  000/0  0.625  رنگ عناصر مبلمان

  000/0  0.586  خوانايي عناصر مبلمان
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  هاي رضايتمندي از مبلمان كننده بيني تعيين پيش

عيين مهمترين و اثرگذارترين عوامل رضايتمندي در اين مقاله از روش براي شناسايي و ت

عامل براي تعيين مهمترين  6در اينجا مجموع . رگرسيون گام به گام استفاده شده است

بر اساس اين رضايتمندي از عناصر مبلمان . اند كنندة رضايتمندي درنظر گرفته شده بيني پيش

ل موردنظر است كه نتايج بررسي و مطالعه آنها در عام 6تحت عنوان متغيري وابسته به 

  .نشان داده است )4(شماره چارچوب تحليل رگرسيون در جدول 

درصد واريانس رضايتمندي از كيفيت عناصر مبلمان در محدوده  72/89مجموع اين شش عامل 

صر مبلمان، توان گفت عامل تعداد عنا ، ميفوقبا توجه به نتايج جدول . كند مطالعه را تبيين مي

شهر  2از منطقه  2بيني رضايتمندي ساكنين ناحيه  قابليت بيشتري نسبت به ساير عوامل در پيش

در عين حال عواملي چون تناسب عناصر مبلمان با محيط، . تهران از كيفيت عناصر مبلمان، دارد

اصر جانمايي عناصر مبلمان، شكل و فرم عناصر مبلمان، رنگ عناصر مبلمان و خوانايي عن

  . نمايند مبلمان نيز بخش قابل توجهي از رضايتمندي را تبيين مي

  

  هاي رضايتمندي از كيفيت عناصر مبلمان كننده بيني پيش :4جدول

  Beta t  تعديل شده R2 R2  )ها كننده بيني پيش(عوامل
سطح 

  معناداري

  0.00  19.22  0.732  0.860  0.862  تعداد عناصر مبلمان

  0.00  15.34  0.562  0.832  0.832  محيطتناسب عناصر مبلمان با 

  0.00  15.01  0.559  0.790  0.798  جانمايي عناصر مبلمان

  0.00  9.85  0.327  0.768  0.768  شكل و فرم عناصر مبلمان

  0.00  5.21  0.130  0.740  0.743  رنگ عناصر مبلمان

  0.00  4.56  0.102  0.725  0.725  خوانايي عناصر مبلمان
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  گيري نتيجه

هاي صورت گرفته در ناحيه دو منطقه شهر تهران، ساكنين محدوده مورد  ررسيبر اساس ب

براي بررسي . مطالعه از استانداردهاي مبلمان در محدوده زندگي خود رضايت چنداني ندارند

اين موضوع در اين مقاله از روش تحليل عاملي جهت استخراج عوامل اصلي در رضايتمندي 

هاي صورت با توجه به بررسي. گرسيون پرداخته شده استاستفاده شده و سپس به تحليل ر

  .شودگرفته سوال مقاله پاسخ داده شده و فرض مقاله اثبات مي

كالبدي و  - هويتي، نابساماني فضايي در شهرهاي كشور ما، فضاهاي شهري دستخوش بي

هاي مورد ريزي نامناسب هستند و تجهيزات آنها از جمله مبلمان، شرايط الزم و ويژگي برنامه

شهر تهران كه جمعيت آن طي چند دهه اخير به سرعت افزايش  .نياز كاربران برخوردار نيستند

ريزي در زمينه مبلمان شهري براي كاهش مشكالت و برخورداري عموم از  يافته، لزوم برنامه

ي، منظور رسيدن به اين هدف، پس از بررسي علم بنابراين به. طلبد يك فضاي شهري سالم را مي

ريزي اين  هاي فراوان در زمينه برنامه مطالعات ميداني و ارزيابي مبلمان آن، نقاط ضعف و كاستي

  : عناصر شهري در سطح محدوده به شرح زير مشاهده شد

  .جانمايي عناصر مبلمان در محدوده مطابق با استانداردهاي طراحي نيست −

 ...) آبخوري، نيمكت و (كمبود و يا عدم وجود بعضي از مبلمان شهري در محدوده  −

 ) نيمكت(جنس نامطلوب بسياري از عناصر مبلمان و عدم راحتي آنها  −

براي دستيابي به مبلمان بهينه و استاندارد توجه به اصول طراحي انسان محورانه از اهميت بااليي 

 توان به طور كلي مفاهيم كه در طراحي مبلمان شهري بايد لحاظ شود را مي به. برخوردار است

  :قرار زير ارائه نمود

توان  روح در عالم ماده است، مي نقش بنيادين زيبايي كه عامل آرامش و سكون

باشد در  آور تعادل و آرامش براي انسان حامل و پيام كه گفت هر نوع زيبايي

لذا فرايند حيات روحاني و معنوي انسان كه در تفكر اسالمي مطرح است 

موارد موردنظر در طراحي و استانداردسازي  ترين توان گفت يكي از بنياني مي

 .مبلمان شهري توجه به ابعاد ريباشناختي است

  :زيبايي
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گيري  نقش اساسي را در شكل از جمله مبلمان، محيطعناصر موجود در 

. كند احساس ارزشها و توانمندساختن براي افراد و گروههاي مختلف ايفاء مي

شهرسازان عالوه بر  برخي از كارشناسان، عقيدهه بدانند با و پروژه مديران و

توجه به ارزش كاربري زمين، بايد به ارزشهاي احساسي، عاطفي و رواني آن 

آنها معتقدند براي انجام اين امر، شهرسازان، بايد روابط و . نيز توجه كنند

 .و يا سايت بدانندديدگاههاي مختلف مردم را راجع به زمين 

 :تناسب

هاي  اط دروني انسان، تصورات ذهني او از ويژگيمكان حاصل ارتب حس

هاي ذهني همچون خاطره،  اين مفهوم از يك سو ريشه در تجربه محيطي است

هايي عيني و  و از سوي ديگر متاثر از زمينه سنت، تاريخ فرهنگ، و اجتماع دارد

دهد كه حس  بيروني در محيط مانند طرح، منظره، بو و صدا است كه نشان مي

هومي پيچيده از احساسات و دلبستگي انسان نسبت به محيط است كه مكان مف

در اين ميان مبلمان  آيد در اثر انطباق و استفاده انسان از مكان به وجود مي

 .شهري نقش اساسي را دارد

 :مكان حس

رنگ زنده و پويا است رنگ، عامل بروزدهنده و آشكاركننده تمام نيروهاي م

دهنده كدهاي اجتماعي نسل گذشته  قوم، ارتباط اعتقادي و فكري يك فرد يا

هاي يك قوم براي انتقال از  به نسل حال و آينده ، حامل پيام و كليه ارزش

نسلي به نسل ديگر و عامل تخليه كننده و پركننده روح و روان است در تباني 

زماني كه اين پويايي به انسان اجازه تخليه . ها، قدرت پويايي وجود دارد رنگ

رواني متعادلي به وجود خواهد آمد كه انسان در  –حي دهد، فضاي روحي رو

رسد در اين حالت به چيزي خواهيم رسيد كه به آن زيبا گفته  آن به آرامش مي

دهنده نوع خاصي احساس  هر عنصر مبلمان شهري با رنگ خود انتقال. شود مي

 .است

 :رنگ

مان شهري رمزگشايي در واقع اين هويت است كه از طراحي مبلمان و ال

بيان اين . كند كند و آنها را براي درك و خوانايي بهتر قابل پذيرش مي مي

مطلب خالي از لطف نيست كه بدانيم همين خاطرات جمعي و فردي ناشي از 

شود به  ها و مبلمان شهري ايجاد مي هويتي، كه در طراحي مناسب المان

  :هويت
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ي به حفظ هويت شهروندان، هاي بعد منتقل شده و در واقع كمك شايان نسل

همخواني . كند كه خود نقش بسزايي در حفظ هويت شهري ما نيز دارد، مي

هاي شهري از اهميت  طراحي مبلمان شهري با هويت شهروندان و محيط

هاست كه ارتباط بين طرح و  خاصي برخوردار است، چرا كه همين همخواني

ا و منظر شهري  مطلوبي از باعث سيم مسائل سازد و همين محيط را برقرار مي

 شود  ديد ناظر مي

  

گيري نهايي و ارائه پيشنهادات نهايي مشكالت عمده مبلمان محدوده  در اينجا به عنوان نتيجه

  .گردد مورد مطالعه ارائه شده و پيشنهاداتي جهت برطرف نمودن آنها ارائه مي

    

 پيشنهادها

  كربنات فحات پالستيكي شفاف از جنس پلياي و استفاده از ص هاي شيشهتعويض چراغ −

  .يابي منابع روشنايي در براي ورزش همگاني مكان −

 .تر  هاي مناسب هاي سيماني با نيمكت تعويض نيمكت −

  .هاي سرپوشيده هاي زباله روباز در پارك با سطل تعويض سطل −

  .تعبيه آبخوري در قسمتهاي مختلف جهت آسايش مردم −

  سنگ فرش كردن معابر . به دليل وضع نامطلوب آن هاي بهداشتي ساماندهي سرويس −

  . مكان يابي و استقرار مبلمان در با توجه به نياز مردم −
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