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  جنسیتیسنجش مطلوبیت مبلمان خیابانی شهر ارومیه با رویکرد 
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  نور پیام دانشگاه شهري ریزي برنامه و افیاجغر استادیار1

  المللی امام خمینی (ره) ارشد طراحی شهري دانشگاه بین و کارشناسی مدرس گروه شهرسازي دانشگاه پیام نور مرکز ارومیه2
  مهندسی شهرسازي دانشگاه پیام نور ارومیه3

  
  5/4/1397 ؛ تاریخ پذیرش: 3/9/1396تاریخ دریافت: 

  چکیده
 هـاي  گـروه بـر    ها آن تأثیراتمختلف تاریخی و همچنین  هاي دورهطراحی عناصر شهري در  بررسی کیفیت

 از هـدف اسـت،   اهمیت خاصی برخورداراز  مبلمان هاي شهريهوشمند طراحی  منظور بهمختلف سنی و جنسی 
. است و همچنین نگرش جنسیتی خیابان قدمت اساس بر ارومیه در خیابانی مبلمان کیفیت سنجش پژوهش این
 پیـروزي  از بعد و دوم اول، پهلوي زمانی هاي دوره متولد  که شهریور 8 و کاشانی و امام خیابان سه راستا این در

. گرفتنـد  قـرار  بررسـی  مـورد  استنباطی آمار کمک به و تحلیلی توصیفی روش از استفاده بااست  اسالمی انقالب
 450 نمونـه  حجم و داشته را  خیابان سه هر در حضور تجربۀ که هستند شهروندانی پژوهشاین  در آماري جامعۀ

 فریـدمن  ناپارامتریـک  آزمـون  از هـا  داده نـوع  بـه  توجـه  بـا  هـا  شـاخص  بنـدي  رتبه و تحلیل جهتاست. بوده نفر
آزمـون مـن ویتنـی    بین زنان و مردان از  ادراك محیط و انتخاب مبلمانو جهت سنجش تفاوت در  شده استفاده

چنین استنتاج شده است که در کیفیت مبلمان خیابان  ها شاخصاهمیت  میزان تحلیل رد است. استفاده گردیده
و کیفیت  ها خیابان قدمتبین بررسی ارتباط داشته و  تأثیر بیشترین شهري مبلمان طراحی در گوناگونی شاخص
 کیفیـت  مطلوبیـت  میزان اول پهلوي هاي خیابان و شهر مرکز به مجاورت و نزدیکی نشان داد که با ها آن مبلمان
؛ اسـت  یافتـه  افـزایش  شـهري  خیابـان  در بصري تناسبات و تعلق رنگ خوانایی، گوناگونی، هاي شاخص در بصري

 داري معنـی تفاوت  یابانیادراك محیط و انتخاب مبلمان خ نتایج تحقیق نشان داد که زنان و مردان در همچنین 
  .استفضاهاي شهري الزامی در جنسی  هاي تفاوتبا  راحی متناسبدارند، لذا در تحقیقات آینده ط

  
  ارومیه ،خیابانی مبلمان جنسیتی، طراحی شهري، هاي تفاوت :کلیدي هاي واژه

  
  1مقدمه

شهر یک اثر هنري بزرگ اسـت کـه آفریننـدگانی    
و هدف غایی  به وسعت خود و به تعداد جمعیتش دارد

 نشین و راحت بـراي مـردم   محیطی دلیک شهر ایجاد 
ي شهري محلی است کـه مـردم بیشـترین    بوده و فضا

کننـد و آرایـش فضـا و     وقت خود را در آن سپري مـی 
اي  ایجاد امکانات و تسهیالت در آن فضا از اهمیت ویژه

بـر   ).31: 1393یوسف زاده و همکاران،(برخوردار است 
ــاس ــایراك  اس ــر ب ــی   ،نظ ــر تجهیزات ــان و عناص مبلم
قـرار  هایی هستند که ارتبـاط بـین مـردم را بر    شاخص

                                                             
 tanri2@yahoo.com  نویسنده مسئول:*

و  شــناختی یبــاییزکننــد و بــه یــک فضــا مفهــوم  مــی
هاي شـهري  دهند، به همین دلیل مبلمان مشخصی می

-هاز اهمیت بسیاري برخوردارند که فقط براي اهداف ب
عنـوان   تواننـد بـه   شوند بلکه مـی  خصوصی استفاده نمی

انـداز فضـاهاي    عنصر کلیدي در بهنگـام کـردن چشـم   
 :Bulut & Atabeyoglu, 2007شوند (شهري استفاده 

1-2.(  
مبلمان خیابـانی نیـز بـه تجهیزاتـی نظیـر عالئـم       

گـردد کـه در    جاده، روشنایی خیابان و غیره اطالق می
در کـل   انـد، یـابی شـده   دو طرف جاده یا خیابان مکان

تسهیالت و تجهیزات رفاهی درون فضـاهاي شـهري را   
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: 1394گلستانی و همکـاران، ( خوانند میمبلمان شهري 
متـداول بـراي    طـور  بـه مبلمان خیابان نیـز  . واژة )252

هـا، اسـتانداردهاي روشـنایی،     ارجـاع دادن بـه نیمکـت   
شــود کــه ایــن  ظــروف آشــغال و غیــره اســتعمال مــی

ضمن ارتقاي کیفیت منظـر محـیط    تواند میها مبلمان
سبب سالمت روحی و جسمی افـراد از طریـق کنتـرل    

 گـــردد محیطـــی زیســـتصـــوتی و  هـــاي آلـــودگی
)D’Alessandro and Baldinelli, 2018:2 .(  در ایـن

 و) مبلمان  یابی مکان( مبلمانمیان تنظیم محل نصب 
مختلف سنی و  هاي گروهانتخاب نوع مبلمان نسبت به 

مرکزي شهر از اهمیـت خاصـی    هاي خیابانجنسی در 
) Roger and Director:2018: 2-4خـوردار اسـت (  بر

 تنهـا  نه ها آن یابی مکانطراحی مبلمان شهري و  چراکه
بر محیط فیزیکی و زیبایی شهر بلکه بـر ادراك روانـی   

گذاشته و سبب تغییرات روحی و روانـی   تأثیرافراد نیز 
 Fusaro, D’Alessandro and( گــردد مــیدر افــراد 

Baldinelli, 2018: 1-2(.   ــی از ــهري یک ــان ش مبلم
که  دهنده ساختار شهري بوده ترین عناصر تشکیل مهم

 گـردد  مـی سبب جذب توریسم و رونق اقتصادي شـهر  
)، همچنـین مبلمـان   102: 1392(لحمیان و همکاران، 

سـبب افـزایش حضـور افـراد پیـاده در      شهري مناسب 
فضاهاي شهري، تعامالت اجتماعی، سرزندگی، آرامـش  

ــگرد یمــروحــی شــهروندان  و ســالمتی جســمی و  دن
). از طرفــی 111: 1396(رخشـانی نســب و رشـیدیان،   

هاي شهري نسـبت  مناسب مبلمان یابی مکانطراحی و 
گـام   طبیعـی، کالبـدي و انسـانی شـهر     هاي ویژگیبه 

ــاد    ــهري در ابع ــدار ش ــعه پای ــتاي توس ــی در راس مهم
ــیط ــت مح ــد  زیس ــاعی خواه ــادي و اجتم ــود، اقتص  ب

)Esther, Kwan and Edwin, 2018: 1-23(.  ۀنیمـ  تـا 
 خاصـی  توجه شهري مبلمان و فضا به، م 18 قرن دوم

هـاي   یهنظر وها  یدها بعد به 1970 سال ازشد ولی  ینم
ــر1اندیشــمندانی نظیــر مــامفورد ــل  2، راب کری و مانوئ

سـبب  فضـاهاي شـهري    از اسـتفاده   نحـوه  در ،3کستلز
بـه ایـن چیـدمان فضـایی عناصـر       روزافـزون توجهات 

                                                             
1. Mumford 
2. Krier 
3. Casells 

بــا اثــر  4نیــز کرمونــا 2014ري شــدند و در ســال شــه
 شـهري  مبلمـان  در تحولی» قابل زندگی هاي یابانخ«

  ).627: 1392، همکارانو  عشرياثنی( نمود ایجاد
ایـران   مطالعات مبلمـان شـهري در کشـور    مقولۀ

 1375و اولین اقدام در این راسـتا از سـال   جدید است 
زیباسـازي   تجهیـزات و آغاز گردید و تمرکـز بـر ارائـه    

 رغـم  بـه  ولی )2 :1390سرافرازي، ( ها بوده است پارك
 شهري نابسـامان  مبلمان شده انجاممطالعات و اقدامات 

 در شهرهاي ایـران  بصري اغتشاش اساسی علل از یکی
هـاي شـهري گـام مهمـی در     مبلمان و ساماندهی بوده

 راستاي ارتقاي کیفیت سیما و منظر شهري خواهد بود

مناسـب و اصـولی    یريکـارگ  بـه  ).12 :1390(عظیمی، 
ــی   ــاها م ــدي فض ــب کارآم ــان موج ــی   مبلم ــود ول ش

هـاي گـزاف    عالوه بر صـرف هزینـه   محض برداري یکپ
صـدمه   ازجملـه موجب بروز مشکالت عدیـده دیگـري   

 )5: 1390شریفی، است (زدن به فضاهاي شهري شده 
که بـا اسـتفاده از یـک طـرح منسـجم سـیما و منظـر        

تقرار اتفاقی عناصـر و ناکارآمـدي   اس توان ازشهري می
ها ممانعت نموده و ضـمن جلـوگیري از فرسـودگی     آن

عمـومی   يها مکانفضاهاي شهري مطلوبیت الزم را در 
 ).290: 1392تیموریـان و زیویـار،   نمـود ( شهر ایجـاد  

ــردان در     ــان و م ــراي زن ــهري ب ــاهاي ش ــاختار فض س
بایـد   ریـزي  برنامـه طراحـی و   ازنظـر شهرهاي مختلـف  

وت باشد تـا پاسـخگوي نیازهـاي اجتمـاعی زنـان      متفا
و همکـاران،   رحـم  خدا(بزي،  . باشد.همچون امنیت و.

مرکـز اسـتان    عنـوان  بـه  ارومیـه نیـز   شهر )33: 1391
ــی ســو داراي تنــوع اقتصــادي،  از یــک آذربایجــان غرب

اجتماعی، فرهنگی، تاریخی و قومی و نژادي بـوده و از  
 پدیـده  رشـد  و تافزایش جمعیـ  به توجه سوي دیگر با
 رویـه  بـی  مانند توسعه مشکالتی و مسائل شهرنشینی با

 روبـرو  بصري و ... هاي جمعیت، آلودگی افزایش شهرها،
 تبلیغـات  حجـم  اسـت. عـواملی نظیـر، افـزایش     شـده 

بنـدي،   آذیـن  هماهنـگ  شـیوة  بـه  توجهی بی و محیطی
 شهر همـراه بـا مشـکالت ترافیکـی     زیباسازي و مبلمان

 بـه  را معابر ارومیـه  بافت کالبدي هگذشت هاي سال طی
و سـبب   کـرده  تبـدیل  نـامطلوب  و آشفته اندازي چشم

                                                             
4. Carmona 
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  .کاهش کیفیت مبلمان معابر شده است
مبلمـان شـهري در    شناسـی  آسـیب لذا در راستاي 

بــه دنبــال  هــاي شــهر ارومیــه، ایــن پــژوهش یابــانخ
  زیر است: هايبه پرسش گویی پاسخ

 کیفیـت  هرشـ  اولیـه  هسـتۀ  از گـرفتن  بافاصـله  آیا
  ؟یابد می کاهش ارومیه شهر هاي خیابان در مبلمان

 ازنظـر  شـهر  اولیـه هسـتۀ   در قـدیمی  هـاي  خیابان
 از دور و جدیـد  هـاي  خیابـان  به نسبت مبلمان کیفیت
 هستند؟ تر مطلوب شهر اولیههستۀ 

 در هـایی  تفـاوت  چـه  شـهر  اولیـه  هستۀ از بافاصله
 مبلمــان کیفیــت هــاي شــاخص از منــدي رضــایت

 است؟ شده ایجاد ارومیه شهر هاي انخیاب
 مطلوبیـت  ازنظـر  وزنان مردان بین هایی تفاوت چه

 دارد؟ وجود خیابان مبلمان هاي شاخص در
 

  مبانی نظري
اسـت   عديچندبکیفیت محیط شهري یک مفهوم 

کیفیت زندگی، کیفیت مکان و میـزان   دهندة که نشان

رضایت یا عـدم رضـایت شـهروندان از محـیط شـهري      
). ســیماي 98: 1395، همکــارانآزاد خــانی و ( هســت

شهر نیز تمام عوامل و عناصر از شهر است که به دیـده  
آید و چشم قادر به تماشاي آن اسـت، منظـر شـهر     می

 نیز بخشی از شکل شهر است کـه نـاظر آن را دریافـت   
ــان ).53: 1389حبیــب، ( کنــد مــی فضــاهاي  هــا خیاب
 هـایی  ختمانسـا ردیفی از وسیلۀ بههستند که  عديب سه

رابرتز ( گیرند میخیابان قرار دارند شکل  سوي بهکه رو 
هـاي   برجنبـه افـزون   هـا  خیابان). 230: 1390و گرید،

و  از تعامالت اي گستردهبا طیف  ونقل حملکارکردي و 
کوتـاه و روزمـره    وگوهـاي  گفترویدادهاي اجتماعی از 

گرفته تا اجراي هنرمندان خیابانی همراه بـوده و داراي  
خاطرات ( ذهنیعینی (طبیعی و کالبدي) و  هاي مؤلفه

 ).1392، پــور اســدو روابـط انســانی) اســت (فیضــی و  
معیارهاي مطلوبیت طراحی فضاهاي شهري از دیـدگاه  
اندیشمندان رشته شهرسازي متنوع بوده که در شـکل  

  :گردد میاشاره  ها آنبه برخی از  1

  

  
  ابع مختلفمعیارهاي فضاي شهري مطلوب در من :1شکل 

 Cullen,1961:19،( )Jacobs,1961:90-136 ،()Jacobs &Appleyard,2000:495-497،( )Carmona.et( از: برگرفته مأخذ
al,2003:1-312،( )Ewing & Handy,2009:65-84.( 

  
فضــاهاي شــهري و مبلمــان  باکیفیــتدر ارتبــاط 

شهري تاکنون در کشورهاي مختلف مطالعات متعددي 
در  هـا  آن تـرین  مهـم بـه برخـی از   صورت گرفتـه کـه   

  گردد:اخیر اشاره می هاي سال
میالدي کتابچـه راهنمـاي طراحـی     2017در سال 

و در  خیابان در ارتباط با مبلمان شهري تدوین گردیـد 
و  ها زیرساختاین مجموعه مبلمان خیابانی، پارکینگ، 

مبلمـــان خیابـــان در ارتبـــاط بـــا عامـــل  عناصـــر و

ــایی ــرم  شناســی زیب و  قرارگرفتــه ردمطالعــهموو ج
مناسبی براي کنترل میزان جرم، آلـودگی   هاي طراحی

از طریق مبلمـان هـاي خـاص     محیطی زیستصوتی و 
  ).Telford and Quay, 2017: 62( گردید ارائه

پایداري مبلمان خیابـانی در  «در پژوهشی با عنوان 
عنصـر   ترین مهم عنوان بهنقش مبلمان خیابانی  »مالزي

ر راستاي پایـداري و کیفیـت زنـدگی در    هویتی شهر د
قـرار داده و اسـتانداردهایی    موردبررسیمناطق شهري 
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پایدار مبلمـان شـهري در    یابی مکانرا جهت طراحی و 
 Utaberta, Zavari, and( اسـت نمـوده   ارائـه مـالزي  

Utaberta, 2016: 120.(  طراحی «در تحقیقی با عنوان
 مـیالدي  2017در سـال   » مبلمان هوشـمند خیابـانی  

 هـاي  ویژگـی هاي هوشـمند و  چگونگی طراحی مبلمان
و  موردبررسـی موردي در قـاهره  نمونـۀ  صورت بهآن را 

هــاي شــهر هوشــمند را _ارزیــابی قــرار داده و مبلمــان
 هـاي  سـرمایه عاملی مهم در ارتباط سرمایه فیزیکی بـا  

در  ).Hala, 2017: 2اجتمـاعی عنـوان نمــوده اسـت (   
طراحی مبلمان شهري بـا   ايه روش"تحقیقی با عنوان 

پایـدار   انـداز  چشـم بر استفاده از مبلمان سـبز و   تأکید
ــا  مــیالدي، 2015در ســال  "شــهري ــه ب جهــت مقابل
رشد سریع شهرنشینی، ترافیـک و آلـودگی    هاي آسیب

در فضاهاي شهري طراحی مبلمـان بـا عناصـر فضـاي     
سبز را پیشنهاد نموده و نتایج این تحقیـق نشـان داده   

هـاي سـبز انطبـاق بیشـتري بـا      ر و مبلمـان که عناصـ 
ــن   ــته و ارزان و ایم ــاطفی شــهروندان داش ــاي ع نیازه

 Badeiy, Nakhaei, Babaoghly and( هستندخواهد 

abhari, 2015:3790.(  هاي سالدر کشور ایران نیز در 
اخیر مطالعات مختلفی در ارتبـاط بـا مبلمـان شـهري     

اشـاره   اهـ  آن تـرین  مهـم صورت گرفته که به برخـی از  
  :گردد می

تحت عنوان بررسـی   اي مقالهتیموریان و زیویار در 
ستانداردهاي مبلمان شـهري  رضایتمندي از ا و مطالعۀ
شهر تهران به این نتایج رسـیدند   2 منطقۀ 2در ناحیۀ 

که براي دستیابی به مبلمان بهینه و استاندارد توجه به 
ــاالیی     ــت ب ــه از اهمی ــان محوران ــی انس ــول طراح اص

ردار اسـت و در طراحــی مبلمـان شـهري اصــول    برخـو 
زیبایی، هویت، حس مکان، تناسب و رنگ بایـد لحـاظ   

-یوسـف  ).301-302: 1392تیموریان و زیویار، ( گردد
زاده و همکاران در پژوهشی با عنوان بررسی و مطالعـه  
رضایتمندي شهروندان از کیفیـت مبلمـان شـهري در    

نتیجـه   نواحی سه و هفت منطقه یـک تهـران بـه ایـن    
رسـیدند کـه عــواملی نظیـر فرهنــگ، عـرف جامعــه و     
مذهب در حـد زیـادي در اسـتفاده یـا عـدم اسـتفاده       

بانوان) از عناصر مبلمـان شـهري در    ویژه به( شهروندان
یوسـف زاده و همکـاران،   ( باشند میفضاهاي باز شهري 

1393 :42.(  
مشیري و همکارانش در پژوهشی با عنوان مقایسـه  

شهر مبلمان هاي شهر بهشهر  هاي فتباتطبیقی منظر 
ــهرا  ــت    موردمطالع ــنهادهایی را جه ــرار داده و پیش ق

ــه ــازي بهین ــان   س ــر مبلم ــود عناص ــروضــع موج  ازنظ
عملکردي، زیباشناسی، هویت بخشی، خوانـایی، تنـوع،   

بـر شـرایط اقلیمـی و فرهنـگ      تأکیـد وضوح و رنگ با 
 ).95: 1393مشیري و همکـاران، ( استبومی ارائه داده 

با عنوان بررسـی   اي مقالهزاد خانی و طهماسب کیا در آ
نقش و عملکرد مبلمان شهري در ارتقا کیفیت محـیط  

ــه    ــهروندان در منطقـ ــایتمندي شـ ــهري و رضـ  4شـ
شهرداري کرمانشاه به این نتیجه رسیدند که شـناخت  
متغیرها، آشنایی با عملکردها و نقـش و امکـان مطـرح    

محـیط شـهري از    در بهبود کیفیت ها آنکردن و بروز 
ــهروندان  ــدگاه ش ــأثیردی ــی ت ــذارد م ــانی و ( گ آزاد خ

نسـب و رشـیدیان در   رخشانی ).108: 1395، همکاران
پژوهشی با عنوان تحلیلی بر جایگاه مبلمان ورزشی در 
افزایش سـرزندگی فضـاهاي شـهري در شـهر نورآبـاد      
ممسنی به این نتیجـه رسـیدند کـه افـزایش سـالمت      

فراد، ایجاد تعامل اجتماعی و جسمی در بین ا –روحی 
حس تعلق بـه مکـان در بـین افـراد و افـزایش ورزش      

را در  تأثیردر میان سالمندان و بانوان بیشترین  ویژه به
ایجـاد   اسـاس  بـر سـرزندگی شـهري    هاي شاخصبین 

رخشـانی  ( داردمبلمان ورزشی در شهر نورآباد ممسنی 
  ).114: 1396 نسب و رشیدیان،

یشین تاکنون پژوهش جـامعی  بر اساس مطالعات پ
هـاي   تطبیقی کیفیت مبلمان خیابان در زمینه مقایسۀ
 جنسیتی انجام نگرفته و این پـژوهش ارومیه با رویکرد 

بررسی مبلمان خیابانی شهر ارومیـه از طریـق    درصدد
معیارهاي گوناگونی، خوانایی، تناسبات بصـري و رنـگ   

  .)2 شکل( استتعلق بوده 
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  سنجش کیفیت مبلمان شهري هاي شاخص زیرو  ها اخصش: نمودار 2شکل 

 )114: 1396رخشانی نسب و رشیدیان،()، 95: 1393مشیري و همکاران،(: برگرفته از مأخذ
  

  تحقیقروش 
بـوده و   کاربردي نوع ازهدف  ازنظرحاضر تحقیق 

ــراي  ــیب ــا داده تحلیل ــ از روش ه ــی  -یفیتوص تحلیل
وضـوع نیـز   براي سنجش و بررسی م .است شده استفاده

هاي کیفیت محیط بنتلی  شاخص ازنظرمبلمان شهري 
هاي گوناگونی، خوانایی، رنگ تعلق و تناسبات  شاخص(

در  کـه  ازآنجـایی  .اسـت  قرارگرفتـه  موردبررسی )بصري
ــا ــتحق نی ــا داده قی ــوردنظر يه ــق م ــدانی  از طری می

، ردیـ گ یقرار م وتحلیل تجزیهگردآوري و موردبررسی و 
کـه بـا    باشـد  یمـ  یشیمایپ وعز نا یفیتوص قیتحق نیا

 صــورت بــهي گــردآوري اطالعــات هــا روشاســتفاده از 
ــاالت،   ــنادي، مق ــه اس ــامطالع ــا تیس ــی و ه ي اینترنت

و نظریـات مربـوط بـه موضـوع      هـا  دیدگاهي، ا کتابخانه
پژوهش بررسـی شـد و همچنـین بـا اسـتفاده از روش      

 موردنیـــازي هــا  دادهنامــه  میــدانی یعنــی پرســـش  
ــرمو در  شــده آوري جمــع ــزار ن ــاده  SPSS اف ــد.پی  گردی

و  هـا  ابـان یخي هـر یـک از   بند رتبه منظور بههمچنین 
از  هـا  گـروه از آزمون فریدمن و براي مقایسه  ها شاخص

موردي اسـت. نمونـۀ   شـده  اسـتفاده آزمون مـن ویتنـی   
 8ره)، کاشـانی و  ( ینـ یخمي امـام  هـا  ابانیخ موردنظر

در سـه   تـاریخی  ازنظـر کـه  اسـت  شهریور شهر ارومیه 
زمانی متفاوت نظیر پهلوي اول، پهلوي دوم و بعد دورة 

 . جامعـۀ اسـت  گرفتـه  شـکل از پیروزي انقالب اسالمی 
 است که تجربـۀ آماري این پژوهش شامل کلیه کسانی 

 عنـوان  بـه سه خیابان را داشته باشند کـه   هرحضور در 
 طـور  بـه نفر با اسـتفاده از جـدول مورگـان     450نمونه 

جهـت سـنجش   سـش قـرار گرفتنـد.    تصادفی مورد پر
افـزار   نامه از روش آلفـاي کرونبـاخ و نـرم   پایایی پرسش

SPSS ــتفاده ــده اس ــاخ   ش ــاي کرونب ــدار آلف ــت. مق اس
که در سـطح بسـیار مطلـوبی     است 0,88 آمده دست به

ــرار دارد ــایی پرســش  ؛ق ــابراین پای ــه بن ــولنام  موردقب
هـاي   توان به نتایج حاصل از داده می رو ازاینباشد و  می

نامه اعتماد نمود. در این از طریق پرسش شده گردآوري
درصـد   95ها در سطح اطمینان ، آزمون فرضیهپژوهش

گیرد، به این  درصد انجام می  (5و با احتمال خطاي (
معنی که در صـورت رد شـدن فرضـیه صـفر و تأییـد      

درصـد   95درصـد احتمـال خطـا و     5فرضیه پژوهشی 
  احتمال صحت وجود دارد.

  
  و قلمرو پژوهش دودهمح

و ســنجش در ایــن بخــش بــراي تبیــین موضــوع 
ارومیـه   هاي یابانخاز کیفیت مبلمان شهري سه نمونه 

بـه لحـاظ    کـه  )خیابان امام، کاشانی و هشت شهریور(
پهلوي اول، پهلوي دوم و بعد زمانی متعلق به سه دورة 
خیابـان   .پـردازیم  یمـ ، اسـت  از پیروزي انقالب اسالمی

در شهرســتان ارومیــه، یکــی از    )ره( امــام خمینــی 
 در دهـۀ  کـه قـدیمی شـهر اسـت    مهـم و  هـاي   خیابان

شمسـی، خیابــان پهلـوي سـابق (امــام     1300نخسـت  
امـــروزي) از جلـــوي در ورودي پادگـــان، در امتـــداد 

مرکـز   سـوي  بـه ترین طول محدوده بافت قـدیم،   بزرگ
خیابـان امـام در حـال حاضـر میـان       شهر کشیده شد.

) و خیابـان بـرق (سـربازان    فقیـه  الیـت ومیدان مرکـز ( 
 ارومیـه  )ره( خمینی امام گمنام) محصور است. خیابان

 سـایت  و تـاریخی  مـدارس  بناهـا،  تـک  وجود واسطه به
 و خـدماتی  فضـاي  هکتـار  30 با لشگر پادگان تاریخی
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هاي مهم ارومیـه محسـوب    از خیابان یکی عنوان به باز،
  شود.می

بـین تقـاطع    اصـل حدفاهللا کاشانی در  خیابان آیت
سـت.  ا قرارگرفتـه سطح نبوت و میدان انقـالب  غیر هم

ــه ــان در منطق ــن خیاب ــرار دارد و  4 ای شــهر ارومیــه ق
اداري و درمـانی و تجـاري اسـت     کاربري عمده در آن،

باشـد.  هاي پرتردد و مهم ارومیه مـی  خیابان ازجملهکه 
 و باشـد هاي خدماتی نیز مـی این خیابان داراي کاربري

بـوده کـه در    قدیمی شـهر ارومیـه   هاي خیابان ازجمله
است. همچنین عرض این  گرفته شکلزمان پهلوي دوم 

کیلـومتر   1,289متر و طول آن حـدوداً   24,90خیابان 
 .شـود  مـی در انتها به خیابان امـام متصـل    و بوده است

بـین خیابـان ایثـار و     حدفاصـل شـهریور در   8خیابان 
 3ن خیابان در منطقـه  است. ای قرارگرفتهبزرگراه باهنر 

اسـت.   شـده  واقـع از مناطق چهارگانه شهرداري ارومیه 
هـاي موجـود در ایـن خیابـان کـاربري       عمده کـاربري 

ــی   ــالی و تجــاري و فضــاي ســبز م باشــد.  آموزشــی ع
باشد. این خیابان  همچنین داراي کاربري اداري نیز می

جزء بافـت تـاریخی    کاشانی وهاي امام  برخالف خیابان
به بعد مربوط  60 اخت و تکمیل آن به دهۀنیست و س

ــاي عــرضداراي  و شــود مــی ــی در  ه ــوده ول متنــوع ب
 حـدود  اسـت و متـر   32,20قسمت حدوداً  ترین عریض
  .)3شکل ( طول داردکیلومتر  2,145

  

  
  در شهر ارومیه شهریور 8امام، کاشانی و  خیابان موقعیت : نقشۀ3شکل 

  
  پژوهش هاي یافتهتحلیل و 

بررسی و تحلیل کیفیت مبلمان خیابـانی   رمنظو به
که تعداد حجـم   شده استفادهشهر ارومیه از پرسشنامه 

ــادل  ــه مع ــات   450نمون ــاس اطالع ــر اس ــوده ب ــر ب نف
 50زن و  شــوندگان پرســشدرصــد از  50پرسشــنامه؛ 

نمونـه آمـاري   درصـد از   63. باشـند  میدرصد نیز مرد 
ان میـز  ازلحـاظ و  باشـند  میدرصد مجرد  37متأهل و 

 27درصد داراي تحصـیالت زیـر دیـپلم،     3تحصیالت 
درصد لیسانس  34، دیپلم فوقدرصد  14درصد دیپلم، 

 7و همچنــین  باشــند مــی لیســانس فــوقدرصــد  22و 
تـا   21درصد  42سال،  20درصد نمونه آماري کمتر از 

و  50تـا   41درصد  14، 40تا  31درصد  26سال،  30
 سال سن دارند. 60تا  51درصد  11
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ــی  ــاخص بررس ــت ش ــزان اهمی ــا می ــر  ه و زی
 هاي خیابان درکیفیت مبلمان شهري  هاي شاخص

  شهر ارومیه
بـر   مـؤثر هاي اصلی  میزان اهمیت شاخص بررسی الف:

بـر  : شهر ارومیـه  هاي خیابان کیفیت مبلمان شهري در
و  6در شـکل   اساس محاسبات آمـاري صـورت گرفتـه   

-هر مـی هاي شـ در خیابان ها شاخصدرونی  بندي رتبه
(خیابـان   ارومیـه  توان گفت که در بافت مرکـزي شـهر  

بیشـترین   3,33امام) کیفیت گوناگونی خیابان با رتبـه  
کمتـرین   1,50رتبه را داشـته و رنـگ تعلـق بـا رتبـه      

 کیفیـت بصـري   هـاي  شاخصاهمیت و رتبه را در بین 
ــود اختصــاص داده اســت  مبلمــان ــه خ ــان  ؛ب در خیاب

به شاخص گوناگونی و کاشانی بیشترین اهمیت مربوط 
باشد؛ بنابراین  کمترین اهمیت مربوط به رنگ تعلق می

 گوناگونی بیشترین تأثیر را در افزایش کیفیـت   شاخص
ــان اســت؛  بصــري خیابــان کاشــانی داشــته   8در خیاب

شــاخص شــهریور نیــز بیشــترین اهمیــت مربــوط بــه  
رنـگ    خوانایی و کمترین اهمیت هم مربوط به شاخص

؛ بنـابراین شـاخص خوانـایی بیشـترین     بوده استتعلق 
شـهریور   8تأثیر را در افزایش کیفیـت بصـري خیابـان    

در هـر ســه خیابــان شــاخص  درنهایــت ؛ داشـته اســت 
ــاز   ــا امتی ــاگونی ب ــهگون ــأثیربیشــترین  9,5 اي رتب و  ت
را در کیفیت  تأثیرکمترین  4,84شاخص رنگ تعلق با 
  بصري مبلمان دارند.

بـر   مـؤثر  هـاي  شـاخص میزان اهمیت زیـر   بررسیب: 
: شـهر ارومیـه   هـاي  خیابـان  کیفیت مبلمان شـهري در 

چهـار   هاي شاخصزیر  راي این منظور در این پژوهشب
گوناگونی، خوانـایی، رنـگ تعلـق و تناسـبات     "شاخص 
 قرارگرفتـه  موردبررسـی در شهر ارومیه  "خیابانبصري 

تنـوع  "زیـر شـاخص    6شاخص گوناگونی داراي  است.
تفاده مـردم و شـلوغی مکـان، رنـگ     مبلمان، میزان اس

مبلمان، تنوع در مـواد و مصـالح، اسـتفاده از الگوهـاي     
ــراي     ــارکرد ب ــوع ک ــان و تن ــتقرار مبلم ــوع در اس متن

 ایـن میـان  کـه در   اسـت  " جنسـی سـنی و   هاي گروه
در خیابان امام  ها خیابانمیزان استفاده مردم و شلوغی 

امتیـاز   کاشـانی بـا  در خیابـان  ، 795,19با امتیاز وزنی 
شهریور بـا امتیـاز وزنـی     8در خیابان و  666,11وزنی 

بیشـترین رتبـه را دارا   در بین زنان و مـردان   321,67
  داشته است.

وضـوح و  "زیـر شـاخص    6شاخص خوانایی داراي 
ــاهدة  ــت مش ــنایی،    قابلی ــورپردازي و روش ــا، ن تابلوه

یابی مسیر، آرامش روحی و امنیت در شب، نشانه  جهت
باشد. بیشترین رتبـه در   می " مکان شهري و تشخیص

هاي خوانایی براي خیابـان امـام بـا امتیـاز      زیر شاخص
ــورپردازي و   563,5وزنــی  ــر شــاخص ن ــه زی ــوط ب مرب

 204,13براي خیابان کاشانی با امتیاز وزنـی   ؛روشنایی
مربوط به زیر شاخص آرامش و امنیت در شب و بـراي  

ــی   8در خیابــان  ــا امتیــاز وزن  406,84شــهریور نیــز ب
امتیاز وزنی مربـوط بـه زیـر شـاخص میـزان       بیشترین

وضوح و قابلیت مشاهده تابلوها است؛ همچنین در کل 
ــابر  ــرمع ــا  ازنظ ــان وضــوح تابلوه ــرو  زن ــردان  ازنظ م

خوانـایی  در نورپردازي و روشنایی بیشترین اهمیـت را  
زیـر   6شاخص رنـگ تعلـق داراي    .داشته استخیابان 
قابلیت اسـتفاده تمـامی   مشارکت شهروندان، "شاخص 

اقشار، ایمنی مبلمان و مصالح، ایمنـی پیـاده و سـواره،    
 " هویـت محلـی و   بافرهنـگ نقاشی دیواري و انطبـاق  

باشد. بیشترین رتبه در شـاخص رنـگ تعلـق بـراي      می
مربـوط بـه زیـر     168,75خیابان امام بـا امتیـاز وزنـی    

شاخص ایمنی مبلمان و مصالح، براي خیابـان کاشـانی   
به زیر شاخص ایمنـی   مربوط 320,3با امتیاز وزنی نیز 

شـهریور بـا امتیـاز     8مبلمان و مصالح و براي خیابـان  
مربوط به زیر شاخص قابلیـت اسـتفاده    255,96وزنی 

 تـرین  مهم نزنا ازنظرهمچنین  بوده است،تمامی اقشار 
شاخص رنگ تعلق ایـن هسـت کـه همـه اقشـار حـق       

مالکیت عمومی) ( اشندباستفاده از مبلمان ها را داشته 
 تـرین  مهـم و مصـالح   ي مردان نیز ایمنی مبلمـان و برا

  شاخص رنگ تعلق بوده است.
زیــر شــاخص  6شــاخص تناســبات بصــري داراي 

ــدازه مبلمــان،  " ــا، شــکل و ان اغتشــاش بصــري تابلوه
رو، محـل قرارگیـري مبلمـان، جـذابیت      پیاده پوش کف

ابـان  باشـد. در خی  مـی  " حرکتبصري مبلمان و تداوم 
امام در شاخص تناسبات بصـري بیشـترین اهمیـت بـا     

 مربـوط بـه اغتشاشـات بصـري، در     190 اي رتبهامتیاز 
 اي رتبـه امتیـاز   بـا خیابان کاشـانی بیشـترین اهمیـت    
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رو بـوده و در   پیاده پوش کفبه کیفیت  مربوط 381,39
شـهریور بیشـترین اهمیـت بـا امتیـاز وزنـی        8خیابان 

ارگیـري مبلمـان بـوده    مربوط به شـاخص قر  143,50
در  مـؤثر عامـل   تـرین  مهممردان  ازنظر نهایتدراست؛ 

زنان  ازنظرتناسبات بصري شاخص قرارگیري مبلمان و 
 جـدول ( اسـت رو  پیـاده  طرح طراحی کف و سـنگفرش 

1(.

  
  شهر ارومیه هاي خیابانکیفیت مبلمان شهر در  هاي شاخص اي رتبه: امتیاز 1جدول 

ها خیابانمجموع   شهریور 8خیابان   یابان کاشانیخ  خیابان امام  شاخص  شاخص  

  رتبه

 8,66  1,83  3,50  3,33  گوناگونی
 9,5  3,50  3,00  3,00  خوانایی

 4,84  2,17  1,17  1,50  رنگ تعلق
 7  2,50  2,33  2,17  تناسبات بصري

  سطح اعتماد
 1,808  1,808  1,76  0,59  کاي اسکوار

  0,038  0,038  0,049  0,038  داري معنیسطح 
  بر اساس مدل فریدمن – پژوهش هاي یافته: مأخذ

  
کیفیـت مبلمـان    هـاي  شاخصتفاوت در تحلیل 
 اولیـه  هسـتۀ از  بافاصلهشهر ارومیه  هاي خیابان

 ها خیاباندر بررسی مطلوبیت مبلمان شهري در : شهر
 هـاي  شـاخص تفاوت معنـاداري در   که رسد میبه نظر 
رومیـه  شـهر ا  هـاي  خیابـان مبلمان شـهري در  کیفیت 
ت هـ ج کـه  ؛گـردد از مرکز شـهر مشـاهده مـی    بافاصله
در چهـار   ها خیابانیفیت مبلمان کاین تفاوت  سنجش
گونـاگونی، خوانـایی، رنـگ تعلـق و تناسـبات       شاخص
و مقایسـه   بنـدي  رتبـه از طریق آزمون فریـدمن  بصري 

  .)2 جدول( اند شده
صـورت گرفتـه    بنـدي  رتبـه و محاسبات  بر اساس
 بافاصـله گفـت کـه    تـوان  مـی  لقرنگ تعبراي شاخص 

گرفتن از هسته قدیمی شـهر از میـزان کیفیـت رنـگ     
کاسته شـده و بـا نزدیکـی بـه     ارومیه تعلق معابر شهر 

؛ یابـد  مـی هسته اولیه شهر کیفیت رنگ تعلق افـزایش  
مربـوط   2,67با رتبه باالترین میزان مطلوبیت  که چنان

 1,00بـا رتبـه   تـرین آن   به خیابان امام بـوده و پـایین  
 سطح معنـاداري آزمـون   و شهریور 8خیابان مربوط به 

پیشـین   هـاي پژوهشبه استناد . بوده است 0,015نیز 
هویـت   ،رنگ تعلق مکان ارتباط نزدیکی با قدمت مکان

و نوع مالکیـت   ها سازهمکانی ناشی از بوم ساخت بودن 
با مالکیت عمومی و دولتی احسـاس تعلـق    هایی مکان(

اسـت   داشـته ) کنـد ن ایجـاد مـی  بیشتري در شهروندا
ــی،   ــر و حبیبـ ــزاد فـ ــوانی، بهـ )، 24-25: 1396(رضـ

 و) 75-76: 1393(حیدري، مطلبـی و نگـین حـاجی،    
 8). خیابــان 33: 1390 ،مطلبــــی جــــوان فروزنــده،(

 ها سازهبه دلیل قدمت کم و مالکیت خصوصی  شهریور
احساس رنـگ تعلـق کمتـري نسـبت بـه       و مبلمان ها

ایجاد کـرده اسـت؛    نی و امام در مردمکاشا هاي خیابان
اداري و  هـایی  سازهداشتن  رغم علیخیابان کاشانی نیز 

سـاختمان  ( مـدرن پهلوي دوم بـه سـبک    مهم از دورة
دادگســتري و بانــک ملــی) موفقیــت الزم را در ایجــاد 

مـدرن و   هـاي  سازهحس رنگ تعلق نداشته و مردم به 
حـس   جدا بافتـه از فرهنـگ و هویـت خـود     هاي تافته
و مبلمان هاي  ها سازهکمتري در مقایسه با  خاطر تعلق

سبک بومی و سنتی داشه اند ولی خیابان امام به دلیل 
خاص و ارزشمند با مالکیت عمـومی و   هاي سازهوجود 

بـازار  (مواد و مصالح بـوم آورد  و  دولتی به سبک سنتی
قدیم ارومیه، ساختمان موزه، شهرداري، لشکر، مدرسه 

بخشـی بـه   هویـت .) موفقیت بیشـتري در  بهمن و. 29
در ارتباط  است. مکان و افزایش حس رنگ تعلق داشته

شاخص خوانـایی بـر اسـاس نتـایج آزمـون فریـدمن       با 
بـاالترین   ،0,045داري  با سطح معنی توان گفت که می

کاشـانی و امـام    هـاي  خیابانمیزان مطلوبیت مربوط به 
) 1,33با رتبه (ترین مطلوبیت هم  و پایین )2,33(رتبه 
بصـري   کیفیـت  وشـهریور بـوده    8بـه خیابـان    متعلق
ولـی ایـن    یافتـه  کاهشاز مرکز شهر  بافاصله ها خیابان

کاهش در مقایسه بـا شـاخص گونـاگونی کمتـر بـوده      
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است؛ بر اساس مطالعات پیشین فـاکتور خوانـایی یـک    
مکان نیز با میـزان شـناخت مـردم از محـیط، عناصـر      

بصـري، طـرح    نفوذپـذیري ن شاخص و برجسته، میـزا 
ــا    ــتقرار مبلمانه ــان اس ــت و مک ــابر، کیفی ــاط  مع ارتب

)؛ در 18-19: 1396 ،حنـایی  و نیاز بی( داردمستقیمی 
 بافاصـله تحلیل علل کاهش خوانایی معابر شهر ارومیه 

شـهریور در   8توان گفت کـه خیابـان   از مرکز شهر می
 هـاي  طـرح گیري از اي دور از مرکز شهر بـا الگـو  فاصله

سـیما   هاي طرحعدم اجراي ( معاصراي تفصیلی کلیشه
معــابر،  مراتــب سلســلهو منظــر شــهري، عــدم رعایــت 

تشـابه   بـا مسـکونی و تجـاري یکنواخـت     هـاي  کاربري
عمـومی   هاي ساختمانارتفاعی) و همچنین عدم وجود 

و دولتی شاخص، کیفیت خوانـایی مطلـوبی نداشـته و    
مرکز  ازدور  اي هفاصلگیري در  قرار بهبا توجه همچنین 

ایـن   ازکمتـري  تجربـه حضـور و شـناخت    مـردم   شهر
ولـی خیابـان امـام بـه دلیـل داشـتن        اند داشتهخیابان 

 برجسته حکومتی، تجاري و مذهبیقدیمی و  هاي سازه
مواد و مصالح متفاوت و همچنین الگـوي شـطرنجی   با 

معابر که برگرفتـه از نظـام طراحـی معـابر پهلـوي اول      
معابر عمود برهم در مرکز  صورت بهي مهر پهلو( هست

  شهر) از خوانایی بیشتري برخوردار بوده است؛
 هـاي  خیابـان در تناسبات بصـري  شاخص کیفیت 

قدیمی  بافتبا نزدیکی به مرکز شهر و شهر ارومیه نیز 
 اسـت  یافتـه  کاهشاز مرکز شهر  بافاصلهو  یافته افزایش

ري دا با سطح معنیچنانکه در شاخص تناسبات بصري 
امـام و   هـا  خیابـان تـرین   مطلـوب  2,50و رتبه  0,022
شـهریور   8) 1 رتبه(با ترین خیابان  و نامطلوب کاشانی

بوده است؛ در تحلیـل علـل کـاهش تناسـبات بصـري      
تناسبات بصري گفت که  توان میاز مرکز شهر  بافاصله

هر خیابان با عناصـر تابلوهـا، شـکل و انـدازه مبلمـان،      

ل قرارگیـري مبلمـان، جـذابیت    رو، محـ  پیاده پوش کف
بصري مبلمان و تداوم حرکت ارتباط نزدیکی دارد کـه  

امـام و کاشـانی) بـه دلیــل    ( شـهر مرکـز   هـاي  خیابـان 
از طـرف   ،نزدیکی به مرکز شهر و در معرض دید بودن

 ،قرارگرفتهزیادي  گذاري سرمایهو  موردتوجهشهرداري 
طراحـی و   هـا  آنبـراي   بازسـازي و نوسـازي   هاي طرح

ــده ــام،    ( اجراش ــدان ام ــه می ــازي مجموع ــرح بازس ط
 هـاي  سـاختمان جدیـد بـا    هـاي  سـاختمان  سازي شبیه

در  تــوجهی قابــلمطلوبیـت  متعاقــب آن  و قـدیمی و..) 
اسـت ولـی    ایجادشـده  هـا  خیابـان تناسبات بصري این 

) بـه جهـت   شـهریور  8خیابان ( شهرمعابر دور از مرکز 
نظـارت   بـوده و  موردتوجـه فاصله از مرکز شهر کمتـر  

 هـا  سـاختمان دقیقی بر نحوه طراحی مبلمان و نماهاي 
بـر   .انـد  داشتهصورت نگرفته و تناسبات بصري کمتري 

اساس محاسبات صورت گرفته از طریق مدل فریـدمن  
گـرفتن   بافاصلهگفت که  توان میدر شاخص گوناگونی 

گونـاگونی کاسـته    تشهر از میزان کیفی هسته اولیهاز 
شهر کیفیت گوناگونی  هسته اولیه شده و با نزدیکی به

میزان مطلوبیت خیابان امـام در   چراکه یابد میافزایش 
شـترین امتیـاز و   بی )2,83(رتبـه  بـا  شاخص گوناگونی 

رتبـه   2,17خیابان کاشانی بـا امتیـاز    ،جایگاه را داشته
رتبـه سـوم را    1)1بـا امتیـاز   ( شهریور 8خیابان دوم و 
علل برتري معابر مرکز در تحلیل  ؛)2 جدول( اند داشته

گفـت کـه کیفیـت     توان میشهر در شاخص گوناگونی 
گوناگونی یک معبر با تعـدد و تنـوع عناصـر و مبلمـان     
یک آن ارتباط مسـتقیمی دارد و معـابر نزدیـک مرکـز     
شهر به دلیل کاربرهاي متنوع اداري، تجاري، مـذهبی،  
خدماتی و... با الگوي ساخت و مواد و مصـالح متفـاوت،   

  .اند داشتهت گوناگونی باالتري را کیفی

  
  کیفیت مبلمان شهري هاي شاخصشهر ارومیه بر اساس  هاي خیابان بندي رتبه: جدول 2جدول 

  تناسبات بصري  رنگ تعلق  خوانایی  گوناگونی  خیابان  شاخص

  رتبه
  2,50  2,67  2,33  2,83  امام

  2,50  2,33  2,33  2,17  کاشانی
  1,00  1,00  1,33  1,00  شهریور 8

  7,608  8,435  2,781  4,653  کاي اسکوار  سطح اعتماد
  0,022  0,015  0,045  0,046  داري معنیسطح 

  بر اساس مدل فریدمن –پژوهش  هاي یافته: مأخذ
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  گوناگونی

  
  خوانایی

  
  رنگ تعلق

  
تناسبات 

  بصري

  
  ).1396زمستان :(محققین  ارومیه شهر هاي خیابان در شهري مبلمان هاي شاخص تصویري : تصویر مقایسه4 شکل

  
در تحلیل میزان مطلوبیت هر  طورکلی بهبنابراین 

در شهریور  8هاي امام، کاشانی و  یک از خیابان
رسیم که فرض  مختلف به این نتیجه می هاي شاخص

رت به وافزایش کیفیت بصري مبلمان با نزدیکی و مجا
 است. تائیدشهر و بافت تاریخی مورد  هسته اولیه

در ادراك میـان زنـان و   تفاوت  بررسی و تحلیل
بـا اسـتفاده از    مبلمان خیابـان و انتخاب مردان 

رسد بین زنان و مـردان   به نظر می: آزمون من ویتنی
شهري تفـاوت وجـود   و نوع مبلمان مکان  ارجحیتدر 

مـن   پارامتري نادارد. براي تحلیل این فرضیه از آزمون 
 موردنیـاز هـاي   دادهو  شده استفادهو ویلکاکسون  ویتنی

 SPSSافـزار   جداگانه براي هر خیابان در نـرم  صورت به
بر اساس مطالعات پیشـین   .اند شده بندي رتبهبررسی و 

که بر روي مبلمـان و طـرح کالبـدي خیابـان صـورت      
بصـري   -گرفته زنان بیشتر از مردان از شرایط کالبدي 

و دقت و نوع نگرش زنـان   اند شده متأثرمحیط خیابان 
ــی ــه مح ــاوت ب ــدي متف ــردان ازط کالب ــوده اســت م  ب

در ایــن  ).312-314:  1396،و همکــارانســلیمانی (
 ازنظـر تفاوت بـین ترجیحـات زنـان و مـردان      پژوهش
آمـاري   هاي با استفاده از آزمونمبلمان خیابان  کیفیت

 اسـت.  قرارگرفتـه  موردبررسیمن ویتنی و ویلکاکسون 
ی نشـان  بر اساس آزمون من ویتن پردازش آمارينتایج 

 0,05کمتـر از  ) sigمعنـاداري ( سـطح  بـا  دهد کـه   می
کیفیـت و  نگرش زنان و مردان بـه  تفاوت معناداري در 

همچنـین بـر اسـاس     وجود دارد؛ ها خیاباننوع مبلمان 
سـطح معنـاداري   بـا  (نیـز  آمـاري ویلکاکسـون    لتحلی

) تفاوت معناداري بین نگرش زنان =z -3,45و  0,001
 هــا خیابــاني مبلمــان و مــردان در کیفیــت بصــر  

دراك و برداشـت  نسبت به مردان ا زنان و شده مشاهده
 انـد  داشتهها و کیفیت بصري خیابان متفاوتی از مبلمان
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؛ همسـو بـوده اسـت    ارتباط دراین آزمونو نتایج هر دو 
 8امام و کاشـانی و   هاي خیابانفرضیه فوق در  بنابراین
جیحـات  تفاوت معناداري میـان تر  و تأییدشدهشهریور 

شـهریور   8کاشانی و  ،امام هاي خیابانزنان و مردان در 

شــهر نیازمنــد  هــاي خیابــانو مبلمــان داشــته وجــود 
 جـدول ( هسـتند طراحی متناسب با نیازهاي جنسیتی 

3(.

  
  گروه زنان و مردانو آزمون من ویتنی  اي رتبهمقایسه جدول  :3جدول 

  ویلکاکسون  من ویتنی
سطح   خیابان  گروه  تعداد

  داري یمعن
رتبه من 

  ویتنی
سطح 

مجموع   ویلکاکسون  Zآماره   معناداري
  ها رتبه

میانگین 
  ها رتبه

0,0271 179,500 

0,001 45/3- 

415,000 
 زن 75 27,00 648,00 امام مرد 75 22,00 528,00

0,019 170,500 406,000 
 زن 75 27,50 660,00 کاشانی مرد 75 21,50 516,00

0,052 121,500 357,000 
 زن 75 30,58 734,0 شهریور 8 مرد 75 18,42 442,00

 پژوهش هاي یافته: مأخذ
  

  گیرينتیجه
ــن  ــژوهشای ــه پ ــورت ب ــی  ص ــه  دو درکل مرحل

 اهـداف  بـه  توجه با نخست بخش در: است گرفته انجام
 هـاي  شـاخص  گرفتـه  صـورت  ادبیـات  مرور و پژوهش

ــت ســنجش ــان کیفی ــر شــهري مبلم ــاگونی، نظی  گون
 گردیـد  استخراج بصري تناسبات و تعلق رنگ خوانایی،

 بـه  پاسـخ  و موضـوع  تبیـین  منظـور  به دوم بخش در و
 شـهري  مبلمان کیفیت هاي شاخص پژوهشی، سؤاالت

 در کـه  ارومیه شهریور 8 و کاشانی امام، هاي خیابان در
 اول، پهلــويبـا قـدمت سـاخت متفـاوت (     زمـانی  دورة

 )اســـالمی انقـــالب پیـــروزي از بعـــد و دوم پهلـــوي
 پــژوهش نتــایج و گرفــت قــرار ارزیــابی و موردبررسـی 

بـر اسـاس محاسـبات آمـاري صـورت       :است زیر قرار به
ــه 4 هــاي شــاخصمقایســۀ گرفتــه و  ــاگونی، ( گان گون

هـاي  در خیابـان  خوانایی، رنگ تعلق و کیفیت بصـري) 
گونـاگونی بـا     شـاخص توان گفـت کـه   میارومیه شهر 

 تـرین  مهمرا داشته و  بیشترین تأثیر 9,5 يا رتبهامتیاز 
 اي رتبـه امتیـاز  و شاخص رنـگ تعلـق بـا     شاخص بوده

را در افـزایش و کـاهش کیفیـت     تـأثیر کمترین  4,84
شـاخص   ترین اهمیت کمو  بصري مبلمان خیابان داشته

 4 هاي شاخصدر مقایسه میزان اهمیت زیر  است.بوده 
گفـت کـه    انتـو  میبان اکیفیت بصري مبلمان خی گانه

در شاخص گوناگونی میزان استفاده مردم از خیابـان و  
زیـر   تـرین  مهـم  وزنـان مـردان   ازنظر ها خیابانشلوغی 
 ازنظـر و در شـاخص خوانـایی    این گروه بـوده شاخص 

ــا  ــوح تابلوه ــان وض ــرو  زن ــورپردازي و   ازنظ ــردان ن م
زیـر   تـرین  مهـم و روشنایی بیشترین اهمیت را داشـته  

زنان حـق   ازنظرشاخص رنگ تعلق در ، اند بودهشاخص 
مالکیت عمومی) ( اقشاربراي کلیه  هامبلماناستفاده از 

ــی مبلمــان و مصــالح بیشــترین   ازنظــرو  ــردان ایمن م
؛ در شـاخص کیفیـت بصـري نیـز     انـد  داشتهاهمیت را 

قرارگیري مبلمان و  زیر شاخص ترین مهممردان  ازنظر
بـوده  رو  زنان طرح طراحی کف و سنگفرش پیاده ازنظر
در تحلیل افـزایش یـا کـاهش کیفیـت مبلمـان       است.

گفت که کیفیـت   تواناز مرکز شهر می بافاصلهخیابان 
 جدیـد و دور از مرکـز شـهر    هاي خیابانمبلمان بصري 

و  هـا  سـازه مالکیـت خصوصـی    غالـب بـودن   بـه دلیـل  
اي تفصـیلی کلیشـه   هـاي  طرحالگو گیري از  ها،مبلمان
ه یحاشـ  هـاي  خیابـان کم بودن اهمیت نسـبی   معاصر؛

ــهر و.. کــم بــوده و کیفیــت بصــري مبلمــان در       ش
می مرکــز شــهر بــه دلیــل داشــتن یقــد هــاي خیابــان

ــاي ســازه ــاري و   ه ــدیمی و برجســته حکــومتی، تج ق
، بـوم و آورد بـودن مصـالح،    هـا  کـاربري مذهبی، تنـوع  
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آن در هویـت شـهر و..    تـأثیر اهمیت تـاریخی ابنیـه و   
  باالتر بوده است.

 کـه  اسـت  ایـن  حاصـله  نتـایج  تـرین  مهم از یکی 
 ادراك در وزنـان  مـردان  ترجیحات در معناداري تفاوت

 شــهر در خیابــانی مناســب مبلمــان انتخــاب و محــیط
که با  شود میچنین استنتاج  درواقع؛ دارد وجود ارومیه

 هـاي  بازهآمارگیري و مطالعات دقیق از میزان حضور و 
شـهري   يهـا  خیابـان زمانی حضور بانوان در هریـک از  

متفـاوتی از طراحـی    هـاي  کیفیتتوان مبلمان ها و می
خیابان را بر اساس الگوهاي نرم فضا (فضاهاي منطبـق  

با عالیق و نیازهاي بانوان) ارائه کرد که البته ایـن الگـو   
 به مفهوم تفکیک جنسیتی فضا نخواهد بود.

هاي مبلمان عناصر و  طراحی در اهمیت حائز نکتۀ
 روانـی  و شـرایط حسـی   تمـامی  درك شهري، فضاهاي

مختلف سنی و جنسی اسـت کـه در    هاي گروهدر  افراد
فضاي شـهري از   ترین مهم عنوان به ها خیاباناین میان 

بایـد   هـا  آنو طراحـی   بـوده اهمیت بیشتري برخوردار 
افراد و هویت فرهنگـی  جنسیتی  هاي ویژگیمنطبق بر 

  باشد. شهر
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