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 چكیده
 

محلی  و بومی های فرهنگ دارای سرزمینی ایران. بودبررسی تأثیر فرهنگ ایرانی در طراحی مبلمان  مقاله، نگارش این از هدف

 نموده ارائه انسان ماندگاری به پاسخ برای جداگانه حلی راه ها فرهنگ این از کدام هر که است غالب مرکزی فرهنگ متمایز از

 منجر فرهنگی پلورالیسم شود. می ناشی آن کلیماتیک و ژئوپلتیک متنوع شرایط از ایران کشور و تكثر فرهنگی اند. تنوع قومی

 معنایی و ارزشی جایگاه دارای دیگر ناحیه به ای ناحیه از نیز نمادها و ها دال آن تبع به و انسانی گردیدهگوناگونی رفتارهای  به

بر همین  هستند. مطالعه قابل معماری و هنری های سمبل و رمزها نمادها، گونه های متفاوت ؛این مبنا بر هستند. متفاوتی

تشكیل می دهند که  تهرانجامعه آماری آن را کلیه افراد ساکن در شهر بوده و  همبستگی -اساس، این تحقیق از نوع توصیفی

نفر می باشد. در این تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته  022حجم نمونه بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده شامل 

(، و آمار یالتدرصد فراوانی جنس و میزان تحصآمار توصیفی ) برای توصیف داده های جمع آوری شده از واستفاده شد. 

جهت تجزیه و تحلیل داده ها  SPSS.19 آماری در نهایت از نرم افزار و و اسپرمن؛ شامل ضریب همبستگی پیرسوناستنباطی 

نشان داد که بین تأثیر فرهنگ ایرانی در طراحی مبلمان رابطه معناداری وجود دارد. نتایج حاصل از تحقیقات،  استفاده گردید.

با باز طراحی مبلمان تأثیر فرهنگ می توان که  کردتأیید می توان هنگ بیگانه را در طراحی مبلمان ایرانی وجود تأثیرات فراما 

 اصیل ایرانی را بر آن اعمال کرد.
 

 فرهنگ ایرانی، طراحی مبلمان، هویت ملّی.  کلیدی: گانواژ
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 مقدمه 

 لهأمس به پرداختن رسد می نظر به. است بوده مقاله ضوعمو گیری شكل زمینة یملّ هویت دغدغة و هویتفرهنگ،  جستجوی

 ،تنها و بوده توجه ف موردلمخت اقوام میان در و تاریخی مختلف ادوار در و نبوده نوظهور ای پدیده ،یملّ هویتفرهنگ و 

 اجتماعی تلفمخ طبقات میان در گاه موضوع هیچ این تاهمیّ البته. است کرده تغییر گوناگون مقاطع در آن شدت و میزان

. است شده تبدیل مهم ایی لهأمس به ایرانی جامعه در ،یملّ هویتفرهنگ و  ،متعددی دالیل به بنا امروزه. است نبوده یكسان

 و تكاپو اما ،نیست دست در باشد می تاهمیّ دارای جامعه مردم از چند درصد برای لهأمس این اینكه بر مبنی آماری چند هر

 متعدد مقاالت و ها کتاب چاپ و موضوع این پیرامون های سخنرانی و متعدد سمینارهای برگزاری تا مختلف افراد جستجوی

 در خارج و نشده محدود کشور داخل ایرانیان به یملّ هویت فرهنگ و دغدغه. است لهأمس این تاهمیّ بر گواهی ،این رابطه در

 تر جدی ایی لهأبه مس زمانی هویت،فرهنگ و  ،نگارنده زعم هب. هستند آن پیگیر جدی شكلی به ایرانیان از برخی نیز کشور از

 نقاط سایر در در واقع. شود چالش کشیده به مرزی برون چه و مرزی درون چه ،بیرونی عاملی توسط که شود می تبدیل

 جنگ ردرگی که کشورهایی اکثر در .کرد مشاهده را هویت جستجوی و گرایی یملّ توان می نیز مختلف مقاطع در و جهان

 می تقویت نیز اجتماعی نهادهای سوی از و رسد می خود اوج به گرایی یملّ حس ،جنگ اتمام از پس ؛بودند دوم جهانی

 ،آن تقویت عامل که گرایی یملّ حسِ. هستند گرایی یملّ این بارز های از نمونه ایتالیا و آلمان ،ژاپن مثل کشورهایی. شود

 این. خورد می پیوند خودکفایی و سازی هویت برای اجتماعی مختلف نهادهای عزم اب بوده از آن ناشی های خرابی و جنگ

. نیز هستیم کشورها این در شده تولید کاالهای در هویت تثبیت شاهد جوامع این در صنعتی پیشرفت بر که عالوه است

 قدرت سوی از که رایی جدیدگ مصرف الگوهای مقابل در ،باشند می کهن ای پیشینه و تسنّ دارای که کشورهایی مقاومت

 دولتمردان میان این در. شود می جوامع در این هویتی های مرزبندی تقویت و حفظ باعث ،شدند می عمالاِ اقتصادی های

 در کاالهایی مدتی از پس که به طوری شوند، می کننده تولید هایی جریان گیری شكل باعث لهأمس این از حمایت با نیز

 ،ایتالیایی مبلمان :مثال عنوان به. شوند می آن شناخته کنندة تولید کشور نام با که کنند می پیدا رظهو الملل بین بازار

 در سبكی عنوان به گاهی و کرده حفظ را خود جایگاه دهه چند پس از هنوز که...  و ژاپنی خانگی لوازم ،آلمانی خودروهای

 (.7831)فاتحی کهورین،  شود می یاد ها آن از طراحی
 

 ن مسألهبیا
 و غیره، و چهارپایه پرده، قفسه، کاناپه، میز، صندلی، جمله از خانه، درون اثاث معنای به و فرانسوی ای کلمه آمبلمان یا مبلمان

 آغاز .هست نیز اطاق یک محیط، معموالً کردن برداری بهره و زیست قابل آن، دیگر معنی. است furnishingمعادل  همچنین

 می فرانسوی و انگلیسی پادشاهی های دوره و میالدی پانزدهم قرن به محدود انگیزی حیرت طوره ب مبلمان تاریخی بررسی

 صندلی تسنّ و صنعت به وجود هم چشمی گوشه باستان، مصر از باقیمانده نقوش بودن مصور باالی سطح خاطره ب البته. شود

 نیز ایرانی پادشاهان بارگاه از باستانی های کنده کاری و تصاویر خوشبختانه، و شده انداخته کهن فرهنگ آن در سازی تخت و

 عنوانه ب تخت بعضاً و بزرگ های صندلی معموالً .بدهند ما به این محصوالت از را اطالعاتی و برده بدر جان تاکنون اند توانسته

 بر او تموقعیّ برتری یندهنما اغلب که بسیار زیورآالت به و مزین نگار و نقش رپُ عموماً که سلطان یا پادشاه جلوس محل

 که است چوبی های تخت تنها. است مشاهده قابل ایران باستان تاریخی های کنده کاری و تصاویر از بسیاری در است اطرافیان

ه ب آن کردن مفروش با و شده مستقر حوض کنار یا ایوان روی که دارد نیز وجود هنوز و داشته وجود ایران های خانه در

 از یكی را "مبلمان" توان می بنابراین. کنند می بازی ها بچه با و کرده میل غذا استراحت نموده، داده، لم آن روی اصطالح

 (معماری) به کشاورزی ،روستایی ،فئودالی ،خاکی (معماری) سیستم از ایران اقتصادی/ اجتماعی تحول فراگیر و بارز های نشانه
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 های خانه و دارند وجود نیز هنوز جهان ملل سایر مانند میانی های هنگفر خرده .دانست صنعتی ،شهری ،بورژوازی ،فلزی

 تماشا تلویزیون و بنشینند زمین روی دهند می ترجیح آن ساکنین ،"مبلمان" داشتن وجود که با بینیم می را فراوانی مدرن

 تموقعیّ همچنان تنها نه ایرانی، زندگی در ثرؤم بسیار و نشدنی فراموش کننده، تعیین عنصر یک اما. صرف کنند غذا و کرده

 جهانی کردن برای ابزاری مثابهه ب را آن تعریف و ایرانی هویت شناخت قفل رمز تواند می بلكه کرده، حفظ اقتدار با خود را

 (. 7831)میرفندرسكی،  بگشاید را ایران مبلمان گسترش حال در صنعت

 در را آن توان نمی که طوری به ،است فرد به منحصر های پیچیدگی یدارا و توسعه حال در ای جامعه ،ایرانی جامعهدر واقع 

 و مدرن کامالٌ ها حوزه برخی که در تیسنّ ساختار با است ای جامعه ،ایرانی جامعه. کرد بندی طبقه و توصیف واژه چند

 ارزشمندی هنری آثار شینپی های نسل از هنرمندان برخی. است مانده باقی تیسنّ کامالٌ ها زمینه برخی در و شده پیشرفته

 شاهد اخیراٌ گرافیک، خصوصاً و کاربردی هنرهای در ،اند خلق کرده گرایانه یملّ رویكردی با و تجسمی هنرهای زمینه در

 به طراحان و هنرمندان از برخی آثار در که معضالتی از یكی .هستیم چنینی این با رویكردهای ارزشمند و نوین آثاری خلق

 شا حاصل که ،گرایانه تسنّ و ارتجاعی کامالً رویكردی. است تسنّ مقولة با و سطحی قشری خوردهایبر خورد می چشم

و  گذشته از درکی نه و خورد می چشم به ها آن در حال زمان از درکی نه که آثاری. است معنایی و ارزش بصری فاقد آثاری

 شرایط و زندگی مدرن با ضدیت نوعی به و گرایی هنهک ،پرستی کهنه را تسنّ به رجوع اینان. تسنّ آن گیری شكل بستر

 با برخوردهای گزینشی ،کرده عمل مخرب عاملی عنوان به تسنّ با مواجهه در سال سالیان که دیگری معضل. دانند می امروز

 گرایی ذهبم یا و ناسیونالیسم افراطی دامن از که برخوردهایی. است بوده ایران تاریخ کردن پاره تكه عبارتی به و تسنّ

 توصیف در جریانات اینگونه ناتوانی نیز شا و حاصل است داشته دیگری نفی در سعی کدام هر همواره و آورده در سر افراطی

 و ایران در اسالم از پیش ارزشمند هنری و فرهنگی های ویژگی نادیده گرفتن. است بوده ایرانیان واقعی و حقیقی هویت

 تواقعیّ و تاریخ تحریف ءجز چیزی ،است داشته هنری مختلف های زمینه در ایران به روداز و پس اسالم که مهمی ثیراتأت

 -ایرانی است هویتی ما هویت. آید نمی بدست دیگری، نفی و برتری حس ،جویی ستیزه با یملّو فرهنگ  هویت .باشد نمی

 نمی هنر و طراحی در هویت بازیابی راه تنها اٌمسلم و نداشته دستورالعملی ،بومی و تیسنّ هنر از الهام و گیری بهره .اسالمی

 و ها تسنّ واشكافی. باشد می ایرانیان سلیقه و ذوق ،اعتقادات ،باورها ،رسوم ،آئین به دسترسی های راه از یكی اما باشد؛

 عناصر از ادهاستف برای طرح و نقش هنر از کند. استفاده می نزدیک آثار این در مستتر ایرانی روح به را ما ،بومی هنرهای

 قرن چند که . هنریباشد می ایرانی سلیقه و روح همان به دلیل دستیابی به ،مبلمان طراحی در آن شناسی زیبایی و بصری

 ایرانی سلیقه با مطابق و همگام توان می ناخودآگاه ،هنرها اینگونه به توسل با لذا .است زنده هنوز و گذرد می آن عمر از

می تأثیر فرهنگ ایرانی در طراحی مبلمان بر همین اساس در این پژوهش به بررسی  (.7831، )فاتحی کهورین کرد حرکت

 پردازیم.

 
 اهمیّت موضوع

 قلمرو از شدن خارج حال در تدریج به و است انتقال پذیر گوناگون طرق از که است انسان زندگى عنصر اصلی ترین ،فرهنگ

 مجموع شامل،گسترده تعریف یک است. فرهنگ در پایدار توسعه در ایزمتم و جداگانه نقش پذیرفتن و پایدارى اجتماعى

 به شمار می آید. به اجتماعى گروه یا جامعه یک ىاه شاخص که است عاطفى و معنوى، فكرى مادى، ویژگی هاى از هاى

ارزش  با جهت هم نظر مورد تغییرات تا می دهد اجازه و فرهنگى است هویت حفظ توانایى فرهنگى، پایدارى دیگر، عبارتى

  (.7831طالبی، دهقان شوند )مرتضایی و  اعمال ملّت فرهنگى یک هاى

 و باید غریزه آورد می بوجود را هنری چنین که قومی و است ایرانی اصیل نبوغ از سرشار هنری ؛ایرانی هنر بر همین اساس،
 این بر نكته این .باشد های دیگر فرهنگ از برگرفته رعناص از تلفیقی تنها تواند نمی نیز هنرش و باشد داشته خود آن از نبوغی

 اساس این بر و دارد پاس خویش درون در را کهن فرهنگی های ارزش تا است رسالتی واجد طراحی و معماری که دارد داللت
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 می مشاهده جهان معماری آثار در معماری و فرهنگ همگونی چنانچه شمرده شود، فرهنگی ساختار در بخش هویت عنصری
  (.7831)توفیق، شود 

 ورود با همزمان مبلمان ورود. گردد می باز شاه الدین ناصر دوران به ایران در آن امروزین شكل به خانگی مبلماناما 

 هنوز ،سال همه این از گذشت پس که است این رسد می نظر به عجیب حدودی تا چه آن. باشد می ایران به مدرنیتیه

 وجود ایران در مبلمان تاریخچه برای هم و مدونی دقیق منبع هیچ. ندارد وجود ایرانی لمانمب از دقیقی و مشخص تعریف

 توجه با البته. کرد اکتفا مانده جا به های نقاشی و ها برجسته به نقش توان می فقط آن پیشینه بررسی برای بنابراین ؛ندارد

 این از برخی فقدان ،مبلمان مثل ای پدیده بودن نو و شرقی کشورهای از و بسیاری قدیم ایرانیان زندگی سیاق و سبک به

دائمی  حضور ،است داشته وجود همواره ایران در مبلمان زمینه در که مسائلی از یكی. رسد می نظر طبیعی به مدارك

 ،مروزها که این است دائمی حضور این نتیجه. است بوده مبلمان بازار بر آن سیطره و داخلی بازار در ایرانی غیر مبلمان

 به نیز خریداران انتخاب حق و است غربی های نمونه با آن تطابق ،خریداران نزد و بازار در مبلمان شناسی زیبایی معیار

تأثیر فرهنگ ایرانی در طراحی صدد آن است که به بررسی  این پژوهش در. بر همین اساس شود می محدود ها نمونه همین

 جهت گسترش فرهنگ ایرانی در طراحی مبلمان بر دارد.تا بتواند گامی در  بپردازد. مبلمان

 
 پژوهشادبیات 

 ایرانی هنر و فرهنگ

 برای امروز تا دور از گذشته جامعه آن در که نمادهایی و رفتارها ها، ارزش باورها، نظام از است عبارت جامعه یک فرهنگ

 استمرار به جامعه هر حیات. است آمده بوجود بین افراد ارتباطات مجموعه و هنرها ،ینقوان آداب، نن،سُ قالب در افراد تعامل

 دهد. ایرانیان می قرار ثیرأت تحت را آن به وابسته شئون تمام و جامعه زندگی افراد فرهنگی، تحوالت. است وابسته آن فرهنگ

 وء اعتال به و دان فرهنگی بالیده چنین سایه در خود و اند شده شناخته جهان در شان فرهنگی عظیم پیشینه با همواره

. شود می مجزا دیگر های فرهنگ از از بسیاری خود مخصوص ننسُ داشتن با ایرانی فرهنگ. اند کرده کمک نیز آن گسترش

 فارسی زبان: برشمرد چنین اختصار به را بوده اسالمی مرزهای جمهوری از فراتر که ایرانی فرهنگ عناصر توان می مجموع در

 دیو، همچون تمثیلی اساطیر رستم، جمله از ای اسطوره های تشخصیّ ی،ملّ اعیاد ایرانی است، فرهنگ شاخصه ترین مهم که

 هر های ارزش و تشیع. تظاهر اصول مذهب خصوص به و اسالم دین ایرانی، و طراحی معماری ایرانی، هنر و ، علم... و سیمرغ

 و آن کالبد کننده ایجاد عنوان به) فرهنگ آن جدوا جامعه هویت از وجهی طراحی وسایل و ملزومات به عنوان در فرهنگی

 (.7831)توفیق،  باشد می( خاص فضای

 
 برندسازی و یملّ هویت

«Das Auto, German Engineering for the World» بزرگترین شرکت واگن، فولكس شرکت تبلیغاتی شعار این 

 خود، جهانی مخاطب کامل به گویایی و وضوح با و خوبی به آلمانی "دبرن" و هویت جمله، این در. دنیاست و اروپا خودروسازی

 Autoاینكه به علم با آلمانی، به خودرو "عام" کلمه: شود می یادآوری دنیا گوناگون کشورهای در خودرو رانندگان یعنی

mobile پیشوند  و شود می شناخته ها زبان تمام درDas حكایت هب را همه و کند، می کیدأت موضوع آلمانی بودن به که 

 است تشخیص قابل همه برای که" آلمانی مهندسی" بر کیدأدوم، ت بخش در و شده یادآور بنز و دایملر جمله از خودرو طراحی

 یملّ هویت تموفقیّ با که هاست سال ها آلمانی که کرد ادعا توان می اطمینان با !کند می یكسره را کار الشمس، اظهرمن و

 را بودن آلمانی ها، آن مهندسی /فنی دستاوردهای و ها شرکت سازمانی پیشینه بر کیدأبر ت وهعال و اند کرده فرموله را خود

 تعریف منظم و پیگیر کار و مشتری، برابر در تمسئولیّ دقت، دوام، ت،کیفیّ مهندسی، بهترین از موضوع، نمادی از نظر صرف

 دیگر کشورهای در را خدمات و محصوالت برند در آن یریبكارگ و ملی خصوصیات کردن فرموله و تعریف این عیناً .اند کرده

 ها فرانسوی ؛اسپرت خودروهای و پوشاك : مبلمان،مانند صنایعی در ها ایتالیایی. یافت توان می نیز بازرگانی و تولید در موفق
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 از ها چینی. محصوالت معا تکیفیّ و رباتیک در مدرن فرا تكنولوژی در ها ژاپنی ؛هوانوردی مسافری صنعت و عطریات د،مُ در

 کمونیستی افتاده عقب و خشک بسته، سیستم یک از خود یملّ هویت تغییر شده حساب اجرای و ریزی دقیق برنامه طریق

 ثر ارتباطؤم بسیار ابزار از استفاده و هالیوود در نفوذ طریق از حتی) جذاب و کوش سخت مبتكرانه، فرهنگی به با فقر مأتو

 ارزش اند خوبی توانسته به (رنگارنگ اژدهاهای و چان جكی های فیلم و سینما یعنی دشمن سابقاً های آمریكایی جمعی

 و تملّ دو و هفتاد کشور راستیه ب که هند حتی .نمایند پایدار را آن و رسانده حداکثر به را خود کاالهای تنوع و تعداد افزوده،

 نظیر کم عنصر دو از استفاده با است، قاره شبه در عقب ماندگی و توسعه مختلف سطوح و گوناگون های فرهنگ از ای آمیزه

شعار  برگزیدن با کشور، آن در شده نهادینه دموکراسی از ها ناشی آن بر گذاری ارزش و فرهنگی تنوع یعنی خود،

«Incredible India» گردشگران همه برای طبیعی /فرهنگی جواهرات ازء مملو فرده ب منحصر و ظرفی زیبا راستیه ب را خود 

 افزوده ارزش از برخوردار درآمد دالر میلیارد ها ده ساالنه و است توریستی هر آرزوی اًآن تقریب دیدن که کرده معرفی جهان

 هویتی امتیازات که رقابتی فضای این در .نماید می فراهم ،هستند فقر از گذر مرحله در که خود گسترده جامعه برای بسیار

 است، شده یكپارچه جهان در صادرات اًخصوص و اقتصاد تجارت رشد و ءبقا برای حیاتی بلكه ضروری نهات نه ابزاری کشورها

 اصلی های وزنه از یكی ایران که شود می یادآوری ما به ملل سایر توسط و دائماًاً اتفاق و دانیم می همه کجاست؟ ایران جایگاه

 طبع، ظرافت شعر، اقوام، و مذاهب سایر با رواداری اخالقی، های ارزش معماری،. طراحی و جهان است در هویتی و فرهنگی

 راحتیه ب نیز ما و کنند می گوشزد ما به خارجی دوستان را دیگر تخصوصیّ ها ده و...  موسیقی میهمان نوازی، غذایی، تنوع

کسی  تاکنون مختلف، یها رشته در هنرمند و فرهیخته های انسان خیل میان از اما. پذیریم می بدیهی عنوان امریه ب

 یا مثالً آلمانی هاکه  پارامتری عنوانه ب را "یایران هویت" که است ندیده آن انجام برای دلیلی هم شاید یا نخواسته یا نتوانسته

. نماید تعریف ،اند گرفته کاره و ب کرده تعریف" برند" عنوانه ب خویش کار و کسب و محصوالت در ها ژاپنی یا ها امریكایی

 تخت و آن از پیش شكوه و جالل کنند، بعضی می تلقی ایران هویت و هنر اوج و چكیده را اسالمی دوران مشخصات ی،بعض

 حل تنها نه مشكل صنعتی، طراحان یعنی ما، برای اما .دارند دیگر نظرات نیز بسیاری و دانند می ایرانی هویت را جمشید

 موج بر سوار که ها افریقایی بزودی و ها، ای کره ها، و چینی ها هندی رقبا،. است شده کننده نگران شدته ب بلكه نشده،

 و هنری و فرهنگی مشخصات بر مبتنی جدیدشان هویت با را و کاالهایشان شد خواهند خارج انزوا از خواهی دموکراسی

 خست و دقت با ار درآمدشان سنت هر دیگر که مشتاقانی دید معرض در جهان های فروشگاه در و تعریف باز خود طبیعی

 بی های ارزش بر گرفتن شكل حال در کاالهای برای را جا گذشته از بیش روز هر ؛ وداد خواهند کنند، قرار می خرج تر بیش

  (. 7831)میرفندرسكی،  نمود خواهند تنگ زدگی، سیاست از ناشی سرگیجه دچار و نگار و نقش رپُ غول خفته این نظیر
 

 ف پژوهشاهدا

 .ر فرهنگ ایرانی در طراحی مبلمانتأثیتعیین  -7

 .ایرانی در طراحی مبلمان روح نوازی و زیبایی فرهنگتأثیر تعیین  -0

 .ایرانی در طراحی مبلمان نقوش طرح ها و تأثیرتعیین  -8

 
 پژوهش فرضیه های

 وجود دارد. معناداری فرهنگ ایرانی در طراحی مبلمان رابطه تأثیر بین -7

 وجود دارد. معناداری رابطه و زیبایی فرهنگ ایرانی در طراحی مبلمان روح نوازیتأثیر  بین -0

 وجود دارد. معناداری رابطه ایرانی در طراحی مبلمان نقوشطرح ها و  تأثیر بین -8
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 روش تحقیق 
ی در پژوهش حاضر با توجه به موضوع، هدف، فرضیه ها و اطالعات مربوط به آن از روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگ

تشكیل می دهند که حجم نمونه بر اساس روش نمونه  تهرانجامعه آماری آن را کلیه افراد ساکن در شهر  استفاده شده است.

 70شد که شامل نفر می باشد. در این تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته استفاده خواهد  022گیری تصادفی ساده شامل 

ه گرفت قرار ییدأت مورد درصد 31 کرونباخ آلفای آزمون با میزان پایایی آن است و (2 :و خیر 7 :پاسخ )بلیسؤال که دارای 

 اختیار در پرسشنامه روایی، ازنان اطمی منظور بههمچنین . می باشد برخوردار مطلوبی پایایی از پرسشنامهاین  بنابراین ،است

آمار  ی توصیف داده های جمع آوری شده ازبرا پژوهشدر این . شد داده تشخیص توانا راهنما و مشاور قرار گرفت و اساتید

در نهایت از  وشامل ضریب همبستگی پیرسون و اسپرمن؛ استنباطی (، و آمار درصد فراونی جنس، میزان تحصیالتتوصیفی )

 جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردید. SPSS.19آماری  نرم افزار

  یافته ها

 یافته های توصیفی

پس بیش تر پاسخگویان را می باشند.  مرددرصد  3.31 و زندرصد پاسخگویان  37.79ان می دهد که نتایج آمار توصیفی نش

درصد از آن  13.78درصد آزمودنی ها مدرك کمتر از کارشناسی،  37.88تشكیل می دهند. همچنین نشان می دهد که  زنان

ند. بر همین اساس اکثر پاسخگویان دارای مدرك درصد از آن ها مدرك ارشد و باالتر دار 8.31ها دارای مدرك کارشناسی و 

 کمتر از کارشناسی می باشند. 

 
 یافته های استنباطی

  مورد بررسی قرار می گیرند.فرضیه می باشد،  سهکه  اساس فرضیه های پژوهش در این بخش یافته های پژوهش بر

 جود دارد.و معناداری رابطه فرهنگ ایرانی در طراحی مبلمان بین تأثیر: اولفرضیه 

 وجود ندارد. معناداری رابطه فرهنگ ایرانی در طراحی مبلمان بین تأثیر 

 وجود دارد. معناداری رابطه فرهنگ ایرانی در طراحی مبلمان بین تأثیر 
 

 مبلمانطراحی  در فرهنگ ایرانیآماره های آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن مربوط به تأثیر  .7جدول 

 طراحی مبلمان متغیر

 اسپیرمن پیرسون آزمون
 وجود

 رابطه

 معنی دار

 نوع

  رابطه

 فرهنگ ایرانی

 ضریب

 همبستگی

معنی 

 داری

 

 تعداد
 ضریب

 همبستگی

معنی 

 داری
 تعداد

 31/2 مستقیم دارد 022 222/2 138/2 022 222/2 112/2

 

 طراحی مبلمانو فرهنگ ایرانی تگی پیرسون و اسپیرمن بین دو متغیر که ضرایب همبس تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد

 و کوچكتر از سطح معنی داری  222/2مقدار معنی داری برابر  –Pاست و با  138/2و  112/2به ترتیب برابر 

تأثیر فرهنگ ایرانی در طراحی مبلمان بین یعنی عدم وجود رابطه رد می شود و در نتیجه   هستند، لذا در این سطح فرض

  رابطه معناداری وجود دارد.
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 وجود دارد. معناداری رابطه تأثیر روح نوازی و زیبایی فرهنگ ایرانی در طراحی مبلمان بینفرضیه دوم: 

 د.وجود ندار معناداری رابطه تأثیر روح نوازی و زیبایی فرهنگ ایرانی در طراحی مبلمان بین 

 وجود دارد. معناداری رابطه تأثیر روح نوازی و زیبایی فرهنگ ایرانی در طراحی مبلمان بین 
 

 طراحی مبلمان در روح نوازیی و زیبایی تأثیرآماره های آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن مربوط به  .0 جدول

 طراحی مبلمان متغیر

 اسپیرمن پیرسون آزمون
 وجود

 رابطه

 نی دارمع

 نوع

روح نوازی و   رابطه

فرهنگ زیبایی 

 ایرانی

 ضریب

 همبستگی

معنی 

 داری

 

 تعداد
 ضریب

 همبستگی

معنی 

 داری
 تعداد

 18/2 مستقیم دارد 022 222/2 338/2 022 222/2 939/2

و زیبایی فرهنگ  روح نوازیبین دو متغیر تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که ضرایب همبستگی پیرسون و اسپیرمن 

و کوچكتر از سطح معنی  222/2 مقدار )معنی داری( برابر –Pو با  338/2و  939/2به ترتیب برابر  طراحی مبلمانو  ایرانی

روح نوازی و  تأثیر یعنی عدم وجود رابطه رد می شود و در نتیجه بین هستند، لذا در این سطح فرض  داری 

 رابطه معناداری وجود دارد. رهنگ ایرانی در طراحی مبلمانزیبایی ف

 

 وجود دارد. معناداری رابطه ایرانی در طراحی مبلمان نقوشطرح ها و  تأثیر بین: سومفرضیه 

 دارد.نوجود  معناداری رابطه ایرانی در طراحی مبلمان نقوشطرح ها و  تأثیر بین 

 وجود دارد. معناداری رابطه ایرانی در طراحی مبلمان نقوشا و طرح ه تأثیر بین 

 طرح ها و نقوش ایرانی در طراحی مبلمان تأثیرآماره های آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن مربوط به  .8 جدول

 طراحی مبلمان متغیر

 اسپیرمن پیرسون آزمون
 وجود

 رابطه

 معنی دار

 نوع

طرح ها و نقوش   رابطه

هنگ فرایرانی 

 ایرانی

 ضریب

 همبستگی

معنی 

 داری

 

 تعداد
 ضریب

 همبستگی

معنی 

 داری
 تعداد

 133/2 مستقیم دارد 022 222/2 981/2 022 222/2 913/2

 
 طرح ها و نقوش فرهنگ ایرانیبین دو متغیر تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که ضرایب همبستگی پیرسون و اسپیرمن 

و کوچكتر از سطح معنی داری  222/2 مقدار )معنی داری( برابر –Pو با  981/2و  913/2یب برابر به ترت طراحی مبلمانو 

 نقوشطرح ها و  تأثیر بینیعنی عدم وجود رابطه رد می شود و در نتیجه   هستند. لذا در این سطح فرض 

 وجود دارد. معناداری رابطه ایرانی در طراحی مبلمان

 

 

 گیریبحث و نتیجه
 از منازل، داخلی تزئینات اقوام، و قرون تمامی در و دارد جامعه و فرد فرهنگی سازندگی در مهمی نقش انسان زندگی محیط

 مختلف اقشار خدمات و داشتند را مراکز این به خدمت در سعی نحوی هر به مردم، توده. شد می الگوگیری مقدسه اماکن
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 اماکن این در عامه طیف آمد و رفت و نمود می خرُ دکوراسیون امر در بدیع و زیبا های بسیار حطر صورته ب زمینه این در

 طور هماندر واقع  .کند پیدا راه نیز مردم خصوصی زندگی به کم ها کم سبک این تا گشت می باعث ایشان عالقه شدت و
 دلیل به اخیر های سال در متاسفانه که است راحیط آن تبع به و هنر ،ایرانی فرهنگ اصلی های شاخصه از یكی شد بیان که
ه ب و دکوراسیون از کورکورانه تقلیددر واقع  .است شده سردرگمی و بیگانگی دچار غربی فرهنگ از تتبعیّ و آن به توجهی کم

 تخریب این زا راه جلوگیری تنها که کند ایجاد ایرانی فرهنگ بر مدت دراز در زیادی تخریبی آثار تواند می مبلمان، ویژه

 مبلمان از در استفاده فرهنگی پارامترهای گرفتن نظر در نیز و اسالمی -ایرانی فرهنگ با متناسب مبلمان طراحی فرهنگی،

 .است معارض ما فرهنگ با که هایی
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