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خالصه
ایٗ زٚشٞب ٘مؽ ٔجّٕبٖ ؾٟسی دز خدٔت زغب٘ی ث ٝؾٟس٘ٚداٖ ٞس ؾٟس ثس وػی پٛؾید٘ ٜیػت .أب ٌرؾت ٝاش أس خدٔت زغب٘ی ،حفﻆ ٛٞیت  ٚشیجبیی
غیٕبی ؾٟسی ٘یص اش اِٛٚیت ٞبی ثبالیی ثسخٛزداز اغت .چٙبٖ و ٝثب ٌػتسؼ ثی زٚی ٝؾٟسٞب ،تػّط ٔػئٛالٖ ثس ؾٟسٞب وبٞؽ ٔیبثد  ٚپسداختٗ ث ٝأٛز
غیٕبی ؾٟسٞب  ٚغبٔبٖ دٞی آٖ وٓ تس اش ٌرؾتٔ ٝی ؾٛد ٌ ٚبٞی ٛٞیت حفﻆ غیٕبی ثكسی دز شیس پٛؾؽ ﻋّٕىسدٞب  ٚپبغخ ث٘ ٝیبش زٚشٔس ٜی
ؾٟس٘ٚداٖ ث ٝفسأٛؾی غپسدٔ ٜی ؾٛدٛٞ .یت ؾٟسیٛٞ ،یت ﺟٕﻌی اغت و ٝثب تجّٛز ﻋیٙی دز فیصیه ٔ ٚﺤتٛای ؾٟس ٔﻌٙبداز ٔی ؾـٛد  ٚثـٚ ٝاغـﻄٝ
ایﺠـبد ،ؾٟس٘ؿیٙبٖ زا ث ٝغٛی ؾٟس٘ٚد ؾدٖ ٞدایت ٔی وٙد .اش آ٘ﺠبیی و ،ٝتداﻋی خبﻃساﺕ ﻋٕٔٛی دز ؾٟس٘ٚداٖ  ٚتﻌّك خبﻃس یه فسد یب اﺟتٕبﻉ اش
افساد  ٚﺟٛأﻊ دیٍـس تؿﺨف ٔﺠٕٛﻋ ٝای اش قفبﺕ ٔ ٚؿﺨكبتی اغت و ٝثبﻋﺚ ٛٞیت ٔی ؾٛد؛ ؾٟس ٘یص ث ٝتجﻌیت اش ایٗ ٔﻌیـبز ،ؾﺨكـیت یبفتـٚ ٝ
ٔػـتمُ ٔـی ٌـسددٔ .ی تٛاٖ ثب تٛﺟ ٝث ٝایٙى ٕٝٞ ٝزٚش ٜالؿبز ٔﺨتّف ﺟبٔﻌ ٝاش ٔجّٕبٖ ؾٟسی اغتفبدٔ ٜی وٙٙد ،ایٗ ٛٞیت زا دز زاثﻄ ٝثب ٔجّٕبٖ ؾٟسی
دز ٘ﻈس ٌسفتٔ .مبِ ٝحبضس اش ٘ٛﻉ تﺤّیُ تٛقیفی ثٛد ٚ ٜﺟٕﻊ آٚزی اﻃالﻋبﺕ ٘یص ث ٝقٛزﺕ وتبثﺨب٘ ٝای دز خیبثبٖ قدف ٚالﻊ دز ٔٙﻄم 2ٝؾٟسدازی
ٔؿٟد ا٘ﺠبْ ؾد ٜاغت .ﺟٕﻊ آٚزی پسغؿٙبٔ ٝث ٝقٛزﺕ تكبدفی ثٛد ٚ ٜغپع اﻃالﻋبﺕ ث ٝدغت آٔد ٜدز ٘سْ افصاز ٛٔ spssزد ازشیبثی لساز ٌسفت ٝاغت.
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مقذمه

دز ٔیبٖ فﻀبٞبی پس اشدحبْ ؾٟس و ٕٝٞ ٝچیص دز تالﻃٓ  ٚپٛیؽ اغت ٔ ٚف ْٟٛحسوت ثب ٔبؾیٟٙبیی و ٝدز ٔیبٖ خیبثبٟ٘ب ث ٝغـسﻋت پیؽ ٔی ز٘ٚد  ٚﻋبثسا٘ی
وٌ ٝب ٜآٞػتٌ ٚ ٝب ٜثب ﻋﺠّ ٝاش ٔیبٖ غبختٕبٟ٘ب  ،فسٚؾٍبٞ ٜب  ٚپیبد ٜزٞٚب  .... ٚدز اضﻄساة زغیدٖ ٞػـتٙد ،ث ٝتٕبْ فﻀبٞبی ؾٟسی اِمب ٔی ؾٛد  .دز ایٗ
ٞیبٛٞی ش٘دٌی ،فﻀبی ٔىﺚ  ٚغى ،ٖٛو ٝدز ٔیبٖ ایـٗ فﻀـبٞبی ؾـٟسی ٌػـتسا٘یدٔ ٜی ؾ٘ٛد ٔیتٛا٘ٙد خػتٍی ش٘دٌی زا ثسای غبﻋبتی اشٔﺨبﻃت خٛد
ثصدایٙد .ایٗ فﻀبٞبی ٔىﺚ ٌب ٜثب ٔجّٕبٖ  ٚاثبثی ٝؾٟسی ٕٞ ٚچٙیٗ ثٚ ٝغیّ ٝفﻀبٞبی غجص پیسأ٘ٛؽ  ،ثٟتس ٔی تٛا٘ٙد دز ﺟرة ﻋبثساٖ خػتٌ ٚ ٝسدؾٍساٖ ٚ
ٔػـبفساٖ خٛدٕ٘بﺋی وٙد ث ٝخكٛـ اٌس ایٙى ٝایٗ إِبٖ ٞب  ٚاثبثیٞ ٝبی ؾٟسی ثب ٔىبٖ ٔٛزد ٘ﻈس ازتجبط ثسلساز وسد ٚ ٜایﺠبد ٛٞیت اش ایٗ ٘ﻈس وٙد.
ٛٞیت یىـی اش اٞـداف حیـبتی ثـسای آیٙد ٜیه ٔﺤیط ٔٙبغت ؾٟسی اغت ٔ .سدْ ؾٟس ٔی ثبید احػبظ وٙٙد و ٝپبز ٜای اش ثﺨؽ ٞبی ٔﺤیط
(ؾﺨكی یـب ﺟٕﻌـی) ثـ ٝآٟ٘ـب تﻌّك دازد .ثﺨؽ ٞبیی اش ٔﺤیط و ٝپبغﺨٍٞ ٛػتٙد ٔ ٚسدْ اش آٖ ٔسالجت ٔی وٙٙد ،خـٛا ٜدز ٔبِىیـت خٛدؾـبٖ ثبؾـد یـب دز
ٔبِىیـت دیٍسی .دز غﻄﺢ ؾٟسی ٔﺤیط ثبید ث ٌٝ٘ٛ ٝای ثبؾد ؤ ٝسدْ زا ثسای ثیبٖ خٛدؾبٖ تؿٛیك ٕ٘ٛد ٚ ٜثب آٖ ٚازد ٌفتٍ ٛؾـ٘ٛد(ٔیسٛٔ ٚ ٜغٛی،
.)8811
ٔجّٕبٖ ؾٟسی یىی اش اقّی تسیٗ ایصاز ٞبی ازتجبط ؾٟس ثب ؾٟس٘ٚداٖ خٛد اغت٘ .یٕىت تٟٙب تﺨت ٝای ثسای ٘ؿػتٗ ،غﻄُ شثبِ ٝتٟٙب ٔﺨص٘ی ثسای
ا٘داختٗ پبوت آثٕی ٚ ٜٛچساﻍ ٞب تٟٙب اثصازی ثسای زٚؾٙبیی ٘یػتٙد .أسٚشٔ ٜجّٕبٖ ؾٟسی اقّی تسیٗ ٔفكُ ازتجبﻃی ؾٟس٘ٚد ثب ؾٟس اغت ،اثصازی و ٝﻋال ٜٚثس
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زلﻊ ٘یبش ،خبﻃسٔ ٜی غبشد  ٚاحػبظ زضبیت ایﺠبد ٔی وٙد٘ .یبش غٙﺠی ،ا٘تﺨبة  ٚچیدٔبٖ ٔجّٕبٖ ؾٟسی ،ﻋّٕی خبـ اغت و ٝاغتب٘دازد ٞبی ٔﺨكٛـ
خٛد زا دازد .ثﺨؿی اش ای لٛا٘یٗ اش دَ فس ٚ ًٙٞآداة  ٚزغٞ ْٛس ؾٟس ٔی آید .ثﻌﻀی اش ﻋٙبقس ٔجّٕبٖ ؾٟسی دز اقُ لبثُ اغتفبد ٜدز ؾٟسٞبی دیٍس
٘یػت ٘ ٚﺤ ٜٛاغتفبد ٜاش پبزنٔ ،دﺕ ٘ؿػتٗ ،شٔبٖ پیبد ٜزٚیٛ٘ ،ﻉ تفسیﺤبﺕ ٔسدْ ٌ ٚرزاٖ اٚلبﺕ فساغت ٔ ...ٚیبٖ ؾٟسٞبی ٔﺨتّف ث ٝﻃٛز وبُٔ ٔتفبٚﺕ
اغت  ٚایٗ تفبٚﺕ فسٍٙٞی  ٚزفتبزی ٕ٘ٛد ؾٟسی خٛد زا دز ٔجّٕبٖ ؾٟسیٔ ،ی یبثد(ثﺤسیٙی.)278:8822،
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ٔی زغٙد ٙٔ ٚﻈس ٛٞ ٚیت ؾٟسی زا ،تﺤت ؾﻌبﻉ لساز ٔی دٞدٔ ،جّٕبٖ ؾٟسی ٌٛیٙد٘ .مؽ اقّی ٔجّٕبٖ ؾٟسی دز غﻄﺢ خیبثبٖ ٞب  ٚفﻀبٞبی ؾٟسی ایﺠبد
ٔىبٟ٘بیی اغت و ٝشثبٖ ٘بﻃك ٛٞیت ا٘ػبٖ ٙٔ ٚﻈس ؾٟسی ٔﻄّٛة ،ثبؾد .دوتس «غید أیس ٔٙكٛزی» اغتبد دا٘ؿٍب ٜتٟساٖ ،قبحجٙﻈس دز حٛش ٜؾٟسغبشی ٚ
ٔػئ َٛثﺨؽ ٔﻌٕبزی ٔٙﻈس دا٘ؿٍب ٜتٟساٖ دز ایٗ ثبزٔ ٜیٍٛیدٔ « :جّٕبٖ ؾٟسی ٔثُ ٞس ﻋٙكس دیٍسی دز غیٕبی ؾٟس تبثیسٌراز اغت  ٚثبید دز ایٗ حٛش ٜثب
ﻃساحی  ٚثس٘بٔ ٝزیصیٟبی دلیكٔ ،تٙبغت ثب فس ٚ ًٙٞآداة  ٚزغٔ ْٛسدْ حسوت وسد(ٔستﻀبیی.)82:8812،
ٔجّٕبٖ ؾٟسی خٛد ا٘ٛاﻉ ٔﺨتّفی دازد وٞ ٝس وداْ ،اش حیﻄ ٝﻃساحی ؾٟسی ،دز زاغتبی ٛٞیت ؾٟس  ٚغیٕبی آٖ ٌبْ ثس ٔی دازد  ٚآی ٝٙای اش
فس ًٙٞؾٟس اغت ،و ٝاش ا٘ٛاﻉ ایٗ ٔجّٕبٖ ٔی تٛاٖ ث ٝقٙدِی ٞب ٘ ٚیٕىت ٞب ،ایػتٍبٞ ٜبی اتٛثٛظ ،غﻄُ ٞبی شثبِ ، ٝثیّجٛزدٞب  ٚتبثّٞٛبی آٌٟی ،إِبٖ ٞب ٚ
ٕ٘بدٞبی ؾٟسی  ... ٚاؾبز ٜوسد ،و ٝخكٛقیبﺕ ٔٙﺤكس ث ٝفسد ٞس وداْ اش ایٗ ٔجّٕبٖ ٞب ٘یص اش إٞیت خبقی ثسخٛزداز اغت ،چسا و ٝثب ﻃساحی دزغت ٚ
ٔٙبغت ٞس وداْ اش آٟ٘ب ثب تٛﺟ ٝث ٝخكٛقیبﺕ ٘ ٚﺤٔ ٜٛىب٘یبثی ٔٙبغت آٟ٘بٔ ،ی تٛا٘ٙد دز ﺟٟت تأٔیٗ ٘یبش ؾٟس٘ٚداٖ  ٚاِمبء ٛٞیت آٟ٘ب ٘مؽ ٔؤثسی زا ایفب
وٙٙد)conzen,m.p,8811(.
ٔجّٕبٖ ؾٟسی زیؿ ٝدز ؾٟس دازد  ٚثب تٕبْ إٞیتی و ٝدز ؾٟس دازد ثب خﻄٛط ؾٟس ،فﻀبی ؾٟس ،زفتبز ؾٟس  ٚثب ٘یبش ؾٟس  ٚته تـه ﻋّٕىسدٞبی
ؾٟس دز ازتجبﻃی تٍٙبت ًٙاغتٔ ٝ٘ ،ی تٛا٘د  ٝ٘ ٚثبید ٛٞیت  ٚوبزوسدی ٔػتمُ اش غبیس اﺟصا  ٚؾٟس٘ٚداٖ داؾت ٝثبؾد ٝ٘.ؾٟس ث ٝتٟٙبیی اغالٔی ٔی ؾٛد ٝ٘ ٚ
ٔجّٕبٖ فبزﻍ اش ؾٟسؼ  ٚفﻀبیی و ٝدز ٖٚآٖ لساز ٔی ٌیسدٔ ،ی تٛا٘د اغالٔی یب ایسا٘ـی ثبؾـدٍٔ ،س آ٘ﺠب و ٝثسٌسفت ٝاش ٘یبشٞبی ٔسدْ ٔػّٕبٖ  ٚزفتبزٞبی
ؾٟس ایسا٘ی  ٚاغالٔی ثبؾد ٔ.جّٕبٖ ایسا٘ی  ٚاغالٔی ،زیؿ ٝدز ؾٟس ایسا٘ی  ٚاغالٔی دازد  ٚث٘ ٝیبش ٔػّٕب٘بٖ پبغخ ٔی ٌٛید.پع ثبید لجُ اش پسداختٗ ث ٝفسْ ٚ
زً٘ اغالٔی ثـ ٝغـساﻍ ٚیطٌـی ٞـبی ؾـٟسٞبی

اقیُ  ٚثب ٛٞیت خٛیؽ ثسٚیٓ ؛ ﺟبیی و ٝؾـٟسٚ ،زای خیبثـبٖ  ٚوٛچـٞ ٝـبیؽ ،یـه پدیـد ٜاﺟتٕـبﻋی

اغـت (.غیدأیسٔٙكـٛزی ٕٞ ٚىبزاٖ؛ .)87- 83 :8818
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نقش رنگ در مبلمان شهری

ﻋٙبقس ٔﺨتّـف ؾـٟس  ،تمػیٕبﺕ ٔٙﻄم ٝای ٔﻌٕـبزی  ٚ،ثبفت ٔٙﻄم ٝای اش ٔﻌیبز ٞبی اقّی ٔجّٕبٖ ؾٟسی ٔﺤػٛة ٔی ؾٛد ٚ .دز تمػیٕبﺕ ٔٙﻄم ٝای
ﻋٙبقسی ٔب٘ٙـدٚ :یطٌیٟبی ٔٙﻄم ٝثِ ٝﺤبﻅ الّیٕی  ٚآة ٛٞ ٚاﺋیٚ ،یطٌیٟبی فسٍٙٞی ،ویٛغـه ٞـب ،ﻋالﺋٓ ٞدایتیٔ ،جّٕبٖ ،ﺟدٞ َٚب ٛٔ ...زد تٛﺟ ٝلساز
ٔی ٌیسدٕٞ .چٙیٗ ٘ٛﻉ زً٘ ثس پبی ٝپـطٞٚؽ ٞـبی ز٘ـً اش ٔٙﻈـس زٚاٖ ؾٙبغـی ٞبزٔ٘ٛی زً٘ ٞبی ﻃجیﻌی ،زً٘ فﻀبی غجصؾٟسی  ٚﻃجم ٝثٙدی ٘یبشٞبی
ش٘دٌی ثس اغبظ فسٞ ًٙٞس ٔٙﻄم ٝفﻀبی غجص ثب حكبزٞب  ...ٚتﻌییٗ ٔی ؾٛد(ؾﺠبﻋی.)7:8817،

مبلمان شهری و نیاز شهرونذان
.4
وٛیٗ ِیٙچ دز وتبة غیٕبی ؾٟس دز ٕٞیٗ اثس  ٚخبﻃس ٚ ٜیبدی و ٝاش غیٕبی یه ؾٟس دز ذ ٗٞثیٙٙد ٜث ٝﺟبی ٔی ٔب٘د (تكٛیس ذٙٞی)ٔ ،فكُ قﺤجت وسدٜ
اغتٙٞ .س ﻃساح آٖ اغت و ٝدز وٙبز چیدٔبٖ ایٗ اثصاز  ٚاﺟصا٘ ،یبش ؾٟس٘ٚداٖ زا ثسﻃسف وسد ٚ ٜغیٕبی شیجب ث ٝؾٟس ثدٞد؛ ث ٝﻃٛزی و ٝؾٟس٘ٚد احػبظ
آزأؽ  ٚزاحتی زا دز ثسخٛزد ثب آٖ ٞب داؾت ٝثبؾد٘ .یٕىت ،تیسٞبی چساﻍ ثسق ،قٙدٚق پػت  ٚاتبله تّفٗ ،تبثّٞٛب ،فﻀبٞبی غجص ،آة ٕ٘بٞب  ٚثػیبزی اش
اﺟصای دیٍس تؿىیُ دٙٞد ٜی ایٗ ٘ﻈٓ ٞػتٙد(ش٘دی.)87:8813،ٝ
أسٚش ٜدز ؾٟسٞبی ثصزي  ٚپیؿسفت ،ٝاش ﺟّٕ ٝدز ؾٟسٞبی ازٚپب  ٚأسیىب وبزؾٙبغبٖ ثػیبزی ثس زٚی ایٗ ٔٛضٛﻉ وبز وسد ٚ ٜث ٝﺟصﺋیبﺕ غیٕب ٚ
ٕ٘بی ؾٟسی إٞیت ٔی دٙٞد ٌ ٚبٞی ٕٞبٖ لدز و ٝﻃسح ٞبی ﺟبٔﻊ  ٚتفكیّی ؾٟسی إٞیت داز٘د ،ثسای ٔجّٕبٖ  ٚغیٕبی ؾٟس ٘یص ثٟبی ٚیط ٜای پسداخت
ٔی وٙٙدٔ ،ثالً حتی االٔىبٖ ثػیبزی اش تبثّٞٛبی ایػتبد ٜی زإٙٞبیی  ٚزا٘ٙدٌی زا حرف  ٚث ٝﺟبی آٖ اش خﻄٛط  ٚﻋالﺋٓ زٍ٘ی دز غﻄﺢ خیبثبٖ اغتفبدٔ ٜی
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وٙٙد٘ .ﺨػتیٗ وٕىی و ٝایٗ حسوت ٔی وٙد ،ﺟٌّٛیسی اش اؾفتٍی ،اغتؿبؼ  ٚاشدحبْ دز دید ثیٙٙد ٚ ٜؾّٛغی ٔﺤیط اغت .إٞیتی و ٝایٗ ﻃساحبٖ ث٘ ٝمؽ
ٔسدْ ٘ ٚیبش ؾٟس٘ٚداٖ ٔی دٙٞد ،آٖ لدز اغت ؤ ٝﺤٛز تكٕیٕبﺕ ؾبٖ ﻋٕدتبً زفب ٚ ٜزاحتی  ٚآغبیؽ ایؿبٖ ٔﺤػٛة ٔی ؾٛد؛ ث ٌٝ٘ٛ ٝای و ٝدید ثكسی ٚ
ثٚ ٝﺟٛد آٚزدٖ ٕ٘بیی تٛأْ ثب تﻌبدَ الشْ ،زاحتی  ٚآزأؽ زا ثسای غبوٙبٖ ث ٝازٔغبٖ ٔی آٚزد ٔ ٚؿبٞدٔ ٜی ؾٛد .ﻋٙبقس ٔجّٕبٖ ؾٟسی ٘ ٝتٟٙب ٔصاحٕتی ثسای
زفت  ٚآٔد ٔسدْ ٘دازد ،ثّى ٝدزغت ﺟبیی وٛٔ ٝزد ٘یبشؾبٖ ٞػت ٘یص ث ٝوبز ٌسفت ٝؾد ٜاغت .ؾبید تب ث ٝحبَ ٔؿبٞد ٜوسد ٜثبؾید دز ثػیبزی اش ٔساوص ﻋٕدٜ
ی خسیدٔ ،ﺤّی ثسای اغتساحت  ٚیب ٘ؿػتٗ افساد ثٚ ٝیط ٜغبِٕٙداٖ دز ٘ﻈس ٌسفت ٝؾد ٜاغت  ٚیب ؾبید ٌبٞی دید ٜثبؾید دز ثػیبزی اش ؾٟسٞبی پیؿسفت ٝثسای
خسید اش چسخ ٞبی دغتی دز داخُ غسفٞ ٝب اغتفبدٔ ٜی ؾٛد ،ثد ٖٚایٗ و ٝثب ٞیچ ٔؿىّی اش ثبثت زفت  ٚآٔد ٔٛاﺟ ٝؾ٘ٛد .ثٙبثسایٗ٘ ،یبش ؾٟس٘ٚداٖ  ٚغیٕبی
ؾٟس  ٚثٚ ٝﺟٛد آٔدٖ ٛٞیت ؾٟسی حّمٞ ٝبی ث ٓٞ ٝچػجید ٚ ٜﺟدا ٘ؿد٘ی ٞػتٙد وٞ ٝس یه دیٍسی زا پؿتیجب٘ی  ٚتىٕیُ ٔی وٙد  ٚثی تٛﺟٟی  ٚثی دلتی
ثٞ ٝس وداْ آغیت ﺟدی  ٚخّّی فبحؽ دز ثٚ ٝﺟٛد آٔدٖ غیٕبی ٘بٔٙبغت ؾٟس خٛاٞد ثٛد(ﻃجیجیبٖ.)38:8822،
أسٚش ٜدز ؾٟسٞبی ثصزي  ٚپیؿسفت ،ٝاش ﺟّٕ ٝدز ؾٟسٞبی ازٚپب  ٚأسیىب وبزؾٙبغبٖ ثػیبزی ثس زٚی ایٗ ٔٛضٛﻉ وبز وسد ٚ ٜث ٝﺟصﺋیبﺕ غیٕب ٚ
ٕ٘بی ؾٟسی إٞیت ٔی دٙٞد ٌ ٚبٞی ٕٞبٖ لدز و ٝﻃسح ٞبی ﺟبٔﻊ  ٚتفكیّی ؾٟسی إٞیت داز٘د ،ثسای ٔجّٕبٖ  ٚغیٕبی ؾٟس ٘یص ثٟبی ٚیط ٜای پسداخت
ٔی وٙٙدٔ ،ثالً حتی االٔىبٖ ثػیبزی اش تبثّٞٛبی ایػتبد ٜی زإٙٞبیی  ٚزا٘ٙدٌی زا حرف  ٚث ٝﺟبی آٖ اش خﻄٛط  ٚﻋالﺋٓ زٍ٘ی دز غﻄﺢ خیبثبٖ اغتفبدٔ ٜی
وٙٙد٘ .ﺨػتیٗ وٕىی و ٝایٗ حسوت ٔی وٙد ،ﺟٌّٛیسی اش اؾفتٍی ،اغتؿبؼ  ٚاشدحبْ دز دید ثیٙٙد ٚ ٜؾّٛغی ٔﺤیط اغت.إٞیتی و ٝایٗ ﻃساحبٖ ث٘ ٝمؽ
ٔسدْ ٘ ٚیبش ؾٟس٘ٚداٖ ٔی دٙٞد ،آٖ لدز اغت ؤ ٝﺤٛز تكٕیٕبﺕ ؾبٖ ﻋٕدتبً زفب ٚ ٜزاحتی  ٚآغبیؽ ایؿبٖ ٔﺤػٛة ٔی ؾٛد؛ ث ٌٝ٘ٛ ٝای و ٝدید ثكسی ٚ
ثٚ ٝﺟٛد آٚزدٖ ٕ٘بیی تٛأْ ثب تﻌبدَ الشْ ،زاحتی  ٚآزأؽ زا ثسای غبوٙبٖ ث ٝازٔغبٖ ٔی آٚزد ٔ ٚؿبٞدٔ ٜی ؾٛد ﻋٙبقس ٔجّٕبٖ ؾٟسی ٘ ٝتٟٙب ٔصاحٕتی ثسای
زفت  ٚآٔد ٔسدْ ٘دازد ،ثّى ٝدزغت ﺟبیی وٛٔ ٝزد ٘یبشؾبٖ ٞػت ٘یص ث ٝوبز ٌسفت ٝؾد ٜاغت .ؾبید تب ث ٝحبَ ٔؿبٞد ٜوسد ٜثبؾید دز ثػیبزی اش ٔساوص ﻋٕدٜ
ی خسیدٔ ،ﺤّی ثسای اغتساحت  ٚیب ٘ؿػتٗ افساد ثٚ ٝیط ٜغبِٕٙداٖ دز ٘ﻈس ٌسفت ٝؾد ٜاغت  ٚیب ؾبید ٌبٞی دید ٜثبؾید دز ثػیبزی اش ؾٟسٞبی پیؿسفت ٝثسای
خسید اش چسخ ٞبی دغتی دز داخُ غسفٞ ٝب اغتفبدٔ ٜی ؾٛد ،ثد ٖٚایٗ و ٝثب ٞیچ ٔؿىّی اش ثبثت زفت  ٚآٔد ٔٛاﺟ ٝؾ٘ٛد .ثٙبثسایٗ٘ ،یبش ؾٟس٘ٚداٖ  ٚغیٕبی
ؾٟس  ٚثٚ ٝﺟٛد آٔدٖ ٛٞیت ؾٟسی حّمٞ ٝبی ث ٓٞ ٝچػجید ٚ ٜﺟدا ٘ؿد٘ی ٞػتٙد وٞ ٝس یه دیٍسی زا پؿتیجب٘ی  ٚتىٕیُ ٔی وٙد  ٚثی تٛﺟٟی  ٚثی دلتی
ثٞ ٝس وداْ آغیت ﺟدی  ٚخّّی فبحؽ دز ثٚ ٝﺟٛد آٔدٖ غیٕبی ٘بٔٙبغت ؾٟس خٛاٞد ثٛد(ش٘دی.)81:8813،ٝ
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ثدیٟی  ٚزٚؾٗ اغت ؤ ٝجّٕبٖ ؾٟسی ﻋال ٜٚثس خكٛقیبﺕ ٚ ٚیطٌی ٞبیی و ٝداز٘د ،ثبید غٕٟٔ ٟٓی دز ثٚ ٝﺟٛد آٚزدٖ آزأؽ  ٚغالٔت زٚحی  ٚذٙٞی
افساد داؾت ٝثبؾدٌ .بٞی ؾّٛغی  ٚاغتؿبؼ ﻋٙبقس چٙبٖ اغت و ٝ٘ ٝتٟٙب آزأؿی زا ث ٝد٘جبَ ٘دازد ،ثّى ٝثبﻋﺚ غسدزٌٕی  ٚآؾفتٍی ؾٟس٘ٚداٖ ٘یص ٔی ؾٛد،
ث ٌٝ٘ٛ ٝای و ٝا٘ػبٖ خػت ٝاش وبز زٚشا٘ٞ ٝیچ زغجتی ثسای ٘ؿػتٗ  ٚاغتفبد ٜوسدٖ اش فﻀبی ؾٟسی ٔ ٚجّٕبٖ آٖ ٘دازد .ؾبید تب و ٖٛٙوٓ تس ث ٝزاثﻄ ٝی ٔجّٕبٖ
ؾٟسی ٚآزأؽ زٚا٘ی افساد تٛﺟ ٝؾد ٜثبؾد ،أب ث ٝیمیٗ اِٚیٗ تأثیساﺕ خٛد زا دز ازتجبط ثب چٍٍ٘ٛی اغتفبد ٜی ؾٟس٘ٚداٖ اش ایٗ ﻋٙبقس خٛاٞد داؾت .ثٞ ٝس
ﺟٟت ،شٔب٘ی و ٝدز یه ثبشاز ؾّٛﻍ  ٚپس غس  ٚقدا ثب تبثّٞٛبی ٘بٔٙﻈٓ ٔﺨتّف ز ٚث ٝزٔ ٚی ؾٛیٓ ،خٛد ث ٝخٛد احػبظ ٘جٛد آزأؽ  ٚآؾفتٍی زا خٛاٞیٓ
داؾت  ٚیب ٚلتی دز فﻀبی ؾٟسی و ٝثسای اغتفبد ٜغبوٙبٖ دز ٘ﻈس ٌسفت ٝؾد ٜو ٝدلبیمی زا ثیبغبیٙد ،أب زﻋبیت ثػیبزی اش ٔػبﺋُ زٚا٘ی ؾٟسی دز آٖ ِﺤبﻅ
٘ؿد ٜاغت ،احػبظ زاحتی ٘داؾت ٚ ٝآزأؿی ٘یص ث ٝد٘جبَ ٘ﺨٛاٞد آٔد .ثدیٗ تستیت ،ایٗ ٘یص ٙٞس ﻃساحبٖ  ٚدغت ا٘دزوبزاٖ ٔػبﺋُ ٔجّٕبٖ ؾٟسی اغت و ٝثب
چیدٔبٖ قﺤیﺢ  ٚاغتفبد ٜی ث ٝﺟب ،ضٕٗ ثٚ ٝﺟٛد آٚزدٖ ٔﺤیط ٙٔ ٚﻈس ٔٙبغت  ٚﻋّٕىسدی دز خٛز اغتفبد ٜغبوٙبٖ ،ثٔ ٝػبﺋُ زٚحی ،زٚا٘ی  ٚآزأؽ
ثﺨؽ ٔﺤیط ٘یص تٛﺟ ٝوبفی داؾت ٝثبؾٙد(ٔد٘ی پٛز.)32:8828،
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٘مؽ ٙٞسٔٙداٖ  ٚﻃساحبٖ ؾٟس ٔ ٚجّٕبٖ آٖ دز زاثﻄ ٝثب اغتفبد ٜاش ٔكبِﺢ ،ﻋٛأُ الّیٕی  ٚﻋٙبقس ٙٞسی اش ﺟّٕ ٝزً٘ ٞب ث ٌٝ٘ٛ ٝای اغت و ٝدز اِٚیٗ ٘ﻈس،
وٙؽ ٞب ٚ ٚاوٙؽ ٞبی ثسخبغت ٝاش آٖ ٛٞیدا ٔی ؾٛد .ثدیٟی  ٚزٚؾٗ اغت و ٝایٗ ٙٞس ﻃساح اغت و ٝثسای ٔجّٕبٖ ٔٙﻄم ٝای ،اش چٛة دز ٔﺤّی و ٝثٝ
ﺟ٘ ٍُٙصدیه اغت  ٚیب غ ًٙدز ٔىب٘ی وٙٔ ٝﻄم ٝوٞٛػتب٘ی اغت ٘ ٚﻈبیسی ٔؿبث ٝآٖ اغتفبدٔ ٜی وٙد .وٓ تس ٔٙﻈسی دز ؾٟس اغت و ٝاش ایٗ ﻋٙبقس ثٔٛی
تٟی ثبؾد  ٚایٗ ﻇسافت ٔٛزد تﺤػیٗ  ٚتسغیت ﻃساحبٖ ٔ ٚﺠسیبٖ ٔسثٛﻃ ٝزا د٘جبَ خٛاٞد داؾت .ثسای ٔثبَ ،دز ؾٟس ٕٞداٖ و ٝغ ًٙوٞٛػتبٖ ٕ٘ ٝ٘ٛای اش
ٔجّٕبٖ  ٚتصییٙبﺕ ؾٟس ٔﺤػٛة ٔی ؾٛد  ٚﻋٙكسی ثسای تصییٗ ثّٛازٞبی آٖ اغتٕٞ ،یٗ حبَ زا خٛاٞد داؾتٌ .سچ٘ ٝﺤ ٜٛی چیدٔبٖ ٕٞیٗ غٞ ًٙبی
قﺨس ٜای زٚی  ٓٞلساز ٌسفت٘ ٝیص خٛد دلت  ٚﻇسافت الشْ زا ٔی ﻃّجد تب ٕ٘بی غٍٙیٗ  ٚشٔﺨت آٖ زا ث ٝتكٛیسی آزاْ ثﺨؽ  ٚدٚغت داؾتٙی تجدیُ ٕ٘بید.
آة ث ٝﻋٛٙاٖ یه ﻋٙكس ثبثت٘ ،مؿی پس زً٘  ٚلٛی دز ٔجّٕبٖ ٙٔ ٚبﻇس ؾٟسٞب دازدٌ .رؾت ٝاش آیبﺕ  ٚاحبدیﺚ  ٚزٚایبﺕٕٞ ،چ ٗٔ ٚ« ٖٛإِبء وُ ؾیء
حی»  ،اغتفبد ٜاش آٖ دز ٔٙبﻇس ٔ ٚجّٕبٖ ؾٟسی ؾبخف  ٚتﻌییٗ وٙٙدٔ ٜی ٕ٘بید .ضٕٗ ایٗ و ٝتﻌییٗ ﺟبیٍب ٜآة خٛزی ٞب  ٚؾیسٞبی ؾػت  ٚؾ ٚ ٛفﻀبٞبی
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غجص ٘یص اش إٞیت الشْ ثسخٛزداز ٔی ثبؾٙد .دز ٕٞیٗ زاثﻄ ٝالشْ اغت ث ٝفﻀبٞبی غجص ٚ ،دزختبٖ دز ٔجّٕبٖ ؾٟسی اؾبز ٜوسد .اٌسچ ٝثبش وسدٖ ایٗ ٔﻄّت اش
حٛقّ ٝای ایٗ ٔمبِ ٝخبزج اغت ،حدالُ ثبید ٔﺨتكس ث٘ ٝمؽ اغبغی غجصی ٚ ٝٙفﻀبی غ جص  ٚث ٝوبزٌیسی ا٘ٛاﻉ زً٘ ٞب ،ثٚ ٝیص ٜزً٘ ٞبی ٌسْ دز ﻃساحی
ٔﺤیط ٙٔ ٚﻈس ٔ ٚجّٕبٖ ؾٟسی پسداخت .ث ٝدزغتی وٓ تس ٔىب٘ی اغت و ٝثسای ٘ؿػتٗ افساد دز ٘ﻈس ٌسفت ٝؾد ٜثبؾدِٚ ،ی فبلد ٌٌُ ،یب ٚ ٜچٕٗ ثبؾد .تأثیسی
و ٝایٗ ﻋٙبقس ث ٝخكٛـ ٌُ ٞبی ٔﻌﻄس زٍ٘ی ،دز تّفیك ثب غبیس اﺟ صا ثس ا٘ػبٖ دازد ،خٛد ث ٝخٛد ثسآٚز٘د ٜی ٔﺤیﻄی آزأؽ ثﺨؽ  ٚدِپریس خٛاٞد ثٛد.
حتی دز وؿٛزٞب ٙٔ ٚبﻃك ٌسٔػیس ٘یص اش ٌُ ٌ ٚیب ٚ ٜدزخت ٞبی ٚیط ٜی آٖ الّیٓ ٕٞسا ٜثب قسف ٝﺟٛیی آة  ٚغیػتٓ ٞبی لﻄس ٜای اغتفبدٔ ٜی ؾٛد .دز
ٔٙبﻃك خٛؼ آة ٛٞ ٚا ،پس ثبزاٖ ٔ ٚﻌتدَ ٔب٘ٙد ؾٕب َ ایساٖ ،اش ایٗ ٘ﻌٕت ثٟس ٜی وبفی ثسدٔ ٜی ؾٛد .أب ٘جبید ث ٝقسف الّیٓ  ٚﻃجیﻌت اقُ ﻃساحی ٚ
چیدٔبٖ ﻋٙبقس خدٔبﺕ ؾٟسی ث ٝدغت فسأٛؾی غپسد ٜؾٛد ،اٌسچ ٝﻃجیﻌت شیجبیی خبـ خٛد زا دازاغت .خٛؾجﺨتب٘ ٝدزثػیبزی اش ؾٟسٞبی ؾٕبِی
وؿٛزٔبٖ ث ٝایٗ ٘ىت ٝتٛﺟ ٝالشْ ٔی ؾٛد ث ٝﻃٛزی و ٝثسای ٔجّٕبٖ ؾٟسی ثػیبزی اش پبزن ٞب  ٚثٛغتبٖ ٞبی ٔٙﻄم ٝای اش أىب٘بﺕ ٔﺤّی  ٚثٔٛی اغتفبدٔ ٜی
ؾٛد ؤ ٓٞ ٝمس ٖٚث ٝقسفٙٔ ٓٞ ٚ ٝبغت  ٚشیجب اغت .دز آخس ثس اغتفبد ٜث٘ ٝمؽ زً٘ ،ﺟٙع ٔكبِﺢ ٔٛزد ٘یبش  ٚﻋٙبقس ٔﺤّی  ٚث ْٛآٚزد دز ٔجّٕبٖ ؾٟسٞب
تأوید ٔی ؾٛد ،چسا و ٝاﻋت مبد ثس ایٗ اغت ؤ ٝی تٛاٖ ثسای ثٚ ٝﺟٛد آٚزدٖ ٔجّٕب٘ی ٔٙبغت ٔ ٚﺤیﻄی آزأؽ ثﺨؽ اش غبد ٜتسیٗ  ٚاثتدایی تسیٗ أىب٘بﺕ
ٔﺤّی فﻀبی دِچػت ٔ ٚفیدی ثسای ؾٟس٘ٚداٖ ثٚ ٝﺟٛد آٚزد(٘ٛزیبٖ.)8823 ،
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ثد ٖٚتسدید ﺟبیٍبٕ٘ ٜبدٞب ٘ ٚؿب٘ٞ ٝبی ؾٟسی دز فﻀبٞب ٔ ٚجّٕبٖ ؾٟسی اش إٞیت خبـ ٚ ٚیط ٜای ثسخٛزداز اغت .چسا و ٝثػیبزی اش ٔػبﺋُ فسٍٙٞی
ٚآداة  ٚزغ ٚ ْٛغٙت ٞبی ٔسدْ اش ایٗ ٌ ٝ٘ٛﻋالﺋٓ غسچؿٕٔ ٝی ٌیس٘د٘ .ؿب٘ٞ ٝبیی و ٝثیبٍ٘س خبﻃساﺕٔ،جبزشاﺕ  ٚدالٚزی ٞبی یه ّٔت اغت  ٚتجّٛز
ﻋیٙی آٖ دز یه غٕجُ ٕ٘ ٚبد ؾٟسی ؾىُ ٌسفت ٝاغت .فﻀبٞبی ثبش ؾٟسیٔ ،جّٕبٖ ؾٟسی  ٚحﻀٛز  ٚاغتفبد ٜی غبوٙبٖ دازای زاثﻄ ٝای ٔػتمیٓ ٚ ٚاغت ٝثٝ
ٔ ٓٞی ثبؾٙد .شٔب٘ی و ٝثسای اغتفبد ٜاش اٚلبﺕ فساغت  ٚیب غپسی وسدٖ زٚشٞبی تﻌﻄیُ ث ٝاﺟجبز اش فﻀبٞبی ثبش  ٚپبزن ٞب اغتفبدٔ ٜی ؾٛد ،خٛا٘ ٜبخٛا ٜثب
ٔجّٕبٖ ؾٟسی  ٚﻋ ٙبقس ٔٛﺟٛد دز آٖ ازتجبط تٍٙبت ًٙثسلساز ٔی ؾٛد  ٚایٗ ٘ؿب٘ٞ ٝب  ٚغٕجُ ٞبی ؾٟس ٞػتٙد و ٝخٛدٕ٘بیی وسد ٚ ٜثب حﻀٛزؾبٖ خبﻃساﺕ
ٌرؾت ٝزا ثیبٖ ٔی وٙٙد  ٚیبدآٚز تﺠسثیبﺕ تّخ  ٚؾیسیٗ ٌرؾتٍبٖ ٔی ثبؾٙد .اِجت ٝدیدٔ ٜی ؾٛد ٌبٞی ٘ؿب٘ٞ ٝب دازای اثﻌبد  ٚازشؼ ٞبی خبـ خٛد ٞػتٙد ٚ
ٔﻌٕٛالً ٔٛلﻌیت ؾبٖ ٔتٙبغت ثب ﺟبیٍبٞی اغت و ٝدز آٖ لساز ٌسفت ٝا٘دٌ .بٞی چ ٖٛثسج آشادی دز تٟساٖ ،ایفُ دز پبزیع  ٚیب غبﻋت ثیً ثٗ دز ِٙدٖ
ﺟبیٍب ٜوؿٛزی داز٘د  ٚیب ثسخی دیٍس دز ٔٛلﻌیت ؾٟسی یب ٔٙﻄم ٝای لساز ٌسفت ٝا٘د .دز ﻃساحی ؾٟسٞبٛٔ ،لﻌیت غٕجُ ٞب  ٚیبدٔبٖ ٞب اش ﺟبیٍبٚ ٜیط ٜای
ثسخٛزداز اغت  ٚث ٝتٙبغت فس ،ًٙٞغ ٚ ٗٙآداة  ٚزغ ٚ ْٛثب تٛﺟ ٝث ٝزاثﻄ ٝی غبوٙبٖ  ٚؾٟس٘ٚداٖ دز ازتجبط ثب ٔجّٕبٖ ؾٟسی ﻃساحی ٔی ؾ٘ٛدِ .را ٌدؾتٝ
اش دید ثكسی  ٚشیجبیی ٔﺤیط ٙٔ ٚﻈسٕ٘ ،بدٞبی ؾٟسی و ٌٝ٘ٛ ٝای اش ٔجّٕبٖ ؾٟس ٔﺤػٛة ٔی ؾ٘ٛد  ٚیبدآٚز ثػیبزی اش یبدٞب  ٚخبﻃساﺕ ٌرؾتٍبٖ ثٝ
حػبة ٔی آیٙد ،ﻋٕٔٛبً ثب غٙت ٞبی ٔسدْ ﻋﺠیٗ ٞػتٙد .ث ٌٝ٘ٛ ٝای وٌ ٝبٞی حتی یه دزخت و( ٟٗاش ﺟّٕ ٝأبْ شاد ٜقبِﺢ تٟساٖ) یبدٔب٘ی ثسای ثػیبزی
اش ٔسدْ غبوٗ دز آٖ ٔﺤُ اغت(.)beer,A,8888

هویت
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ٔجّٕبٖ ؾٟسیٔ ،ﺠٕٛﻋ ٝای اش تﺠٟیصاﺕ  ٚتػٟیالتی اغت و ٝویفیت  ٚوبزایی ش٘دٌی زا دز ؾٟس  ٚخیبثبٖ ازتمب ٔـی ثﺨؿـد .دز ثسزغی غیس تﺤ َٛایٗ
ٔﺠٕٛﻋ ٚ ٝغبثم ٝتالؼ ٞبی پیؿیٗ ،آ٘چ ٝلبثُ ث ٝذوس اغت ،ازتجبط تٍٙبت ًٙتـبزیﺨی  ٚتفىیـه ٘ب پـریس ایٗ ﻋٙبقس ثب خبغتٍب ٜخٛد اغت .خیبثبٖ ،وٛچ،ٝ
ٔیداٖ ،پبزن  ٚدز وُ یه ؾٟس ،ثػتس  ٚﺟبیٍب ٜا٘ٛاﻉ ٘ﺨػتیٗ ٔجّٕبٖ ٞػتٙد .تأثیساﺕ ٔػتمیٓ ٔ ٚؿﺨف ٞس ؾٟسی ثس ٔﺠٕٛﻋ ٝﻋٙبقس  ٚفﻀبٞبیؽ ،ثس وػی
پٛؾید٘ ٜیػت .ؾٟس ،ثس خیبثـبٖ ٔ ٚیـداٖ یﻌٙـی د ٚﻋٙكس اقّی فﻀبٞبی ؾٟسی ،اثس ٔیٌرازد  ٚآٟ٘ب ٘یص ثس ٔجّٕبٖ  ٚتﺠٟیصاﺕ دیٍس ؾٟسی .ﻃساحبٖ قٙﻌتی دز
وؿٛزٞبی دازای تٕدٖ  ٚآداة  ٚزغ ْٛوٕٛٞ ،ٟٗازٚ ٜﻇیف ٝغٍٙیٙی ثس ﻋٟد ٜداز٘د چسا و ٝثـ ٝدِیـُ تﻌٟـداﺕ اخاللی ٕٛٞاز ٜثبید ثىٛؾٙد تب ٔﺤكَٛ
قٙﻌتی آٟ٘ب ﻋال ٜٚثس ث ٝوـبزٌیسی تىِٛٙـٛضی زٚش د٘یـب اش ٛٞیـت  ٚفسٙٞـً آٖ ﺟبٔﻌـ٘ ٝیـص ثسخٛزداز ثبؾد .ﻃساح ثب ثسلسازی ازتجبط ثیٗ ﻋالﺋٓ٘ ،ؿب٘ٞ ٝب ٚ
ٔفبٞیٓ ثبیػتی ث ٌٝ٘ٛ ٝای ٘ؿب٘ٞ ٝبی اِٚی ٚ ٝثب٘ٛی ٝزا ث ٝوبز ٌیسد و ٝثتٛا٘د تكٛزاﺕ  ٚؾٙبخت ذخیس ٜؾد ٜدز فسٔ ًٙٞﺨبﻃت زا ٔﺠددا فﻌبَ ٕ٘بید .ایٙچٙیٗ
اغت وـ ٝوـبزثساٖ ثـب لسازٌیـسی دز چٙـیٗ ٔﺤیط ٞب  ٚیب اغتفبد ٜاش چٙیٗ ٔﺤكٛالتی ثب پیؿی ٝٙی فسٍٙٞی ٛٞ ٚیتی ،احػبظ زضبیت خبﻃس  ٚازشؾٕٙدی
ٔی وٙٙدٔ .ی تٛاٖ ثب ﻃساحی ٔیّٕبٖ ؾٟسی و ٝثب اغتفبد ٜاش ٕ٘بدٞب  ٚاٍِٞٛبی ٔٛﺟٛد  ٚآؾٙب دز فسٙٞـً ٛٞ ٚیـتی وـ ٝثـ٘ ٝـٛﻋی ؾبُٔ اغتفبد ٜاش زیتٓ ،فسْ
ٞبی ٔٙﺤٙی ﻃبلی ؾىُ  ... ٚاغت  ،اغتفبد ٜؾد ٜاغت ،ث ٝفسٔی اقیُ  ٚثب ٛٞیت دغت یبفت (ٛٞیت فسٍٙٞی ٘ ٚمؽ آٖ دز ﻃساحی ٔﺤكٛالﺕ- 81:8813،
.)88
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تاریخچه مبلمان شهری در ایران
.9
دز تبزیخ ٍ٘بزی ایساٖ ،تبزیﺨچٔ ٝد ٚ ٖٚﺟداٌب٘ ٝای اش ا٘ٛاﻉ ٔجّٕبٖ ؾٟسی  ٚغیس تىبّٔی آٖ ث ٝچؿٓ ٕ٘ی خٛزد  ٚغٛاثك ٔٛﺟٛد ث ٝقٛزﺕ پساوٙد ٜاش ٔیبٖ
ٔدازن تبزیﺨی وؿٛز ث ٝدغت آٔد ٜاغت .اش آ٘ﺠب و ٝلدٔت تٕدٖ ٞبی ثبغتب٘ی دز ایساٖ ثػیبز ثیؿتس اش اوثس ٘مبط د٘یب  ٚثٚ ٝیط ٜتٕدٖ ٞبی ازٚپبیی وٝ
أسٚش ٜدز شٔی ٝٙﻋٙبقس ٔ ٚجّٕبٖ ؾٟسی پیؿسٞ ٚػتٙد ٔی ثبؾد ،تﻈبٞس حبالﺕ اثتدایی ثﻌﻀی اش ﻋٙبقس ٔ ٚجّٕبٖ ؾٟسی ٔب٘ٙد ا٘ٛاﻉ آثٕٙبٞب دز شٔبٖ ٞﺨبٔٙؿی
دز ایساِٖٛ ،ح ٞبی غٍٙی ،تٙدیع ٞبی غٍٙی اش پبدؾبٞبٖ  ... ٚوٕ٘ ٝبیبٍ٘س لدٔت ﻃٛال٘ی ٔجّٕبٖ ؾٟسی دز ایساٖ اغت زا ٔی تٛاٖ ث ٝایٗ تٕدٖ ٘ػجت داد.
دز دٚزاٖ ثﻌد اش اغالْ ٘یص ٞس شٔبٖ و ٝحىٔٛت ٔمتدزی ثس غسوبز ثٛد ٜتﺠّی التداز آٖ دز ؾى ٜٛؾٟسٞب ثٕ٘ ٝبیؽ دزآٔد ٜاغت .ث ٝﻋٛٙاٖ ٔثبَ دز ٔﻌٕبزی
قفٛیٕٛٞ ،ٝاز ٜخب٘ٞ ٝبی ایسا٘ی دازای اٍِٛی غىٛی خكٛقی دز وٛچ ٚ ٝخیبثبٖ ثٛد٘د و ٝﻋبثساٖ پیبد٘ ٜیص اش آٖ اغتفبدٔ ٜی وسد٘د٘ .ﺤ ٜٛش٘د ٜؾدٖ ٔﻌبثس
ثب ایٗ غىٞٛب تٙﻈیٓ ٔی ؾد .ثﻌﻀی اش ایٗ ﻋٙبقس  ٓٞزیؿ ٝدز ثبٚزٞبی ٔرٞجی ٔسدْ ٘-ﻈیس غمبخب٘ٞ ٝب و ٝدز تٕبْ ٘مبط ؾٟس دیدٔ ٜی ؾد٘د -داؾت ٝاغت .ثﻌد
اش ا٘مسال حىٔٛت قفٛیبٖ ،دِٚت ٔسوصی لدزتٕٙدی ثس ایساٖ حىٔٛت ٘ىسد  ٚوؿٛز اش ایٗ شٔبٖ ث ٝثﻌد ث ٝخكٛـ دز شٔبٖ لبﺟبزی ٝدچبز آؾفتٍی ؾدید
دز شٔیٞ ٝٙبی ٔﺨتّف  ٓٞچٙیٗ ٔػبیُ  ٚﻋٙبقس ؾٟسی ٌسدید ث ٝﻃٛزی و ٝفسقتی ثسای تﻌجی ٝﻋٙبقس ٔ ٚجّٕبٖ ؾٟسی فسا٘ ٓٞؿد .وؿف  ٚاختساﻉ ثﻌﻀی اش
ﻋٙبقس ٔب٘ٙد ثسق ،تّفٗ دز خبزج اش ٔسشٞبی وؿٛز ،ضﻌف التكبدی  ٚدزٌیسی ٞبی داخّی ٘یص ٔصید ثس ﻋّت ؾد تب وؿٛز ثب ٚﺟٛد داؾتٗ غبثم ٝدزخؿبٖ ٚ
ٔثبَ شد٘ی دز ﻃساحی  ٚثس٘بٔ ٝزیصی ؾٟسی  ٚﻋٙبقس آٖ ،ث ٝدِیُ ٔٛاز د ٘بٔجسد ٜاش لبفّ ٝﻋمت ٔب٘د ٚ ٜتب أسٚش ث ٝاغتثٙبی حسوت ٞبی پساوٙد ٜدز ثﻌﻀی اش
ؾٟسٞبی وؿٛز ،دز شٔی ٝٙثس٘بٔ ٝزیصی ؾٟسی  ٚتﺠٟیصاﺕ آٖ اش ﺟّٕٔ ٝجّٕبٖ ؾٟسی د٘جبِ ٝزٚی وؿٛزٞبی پیؿسفت ٝثبؾد( .غبشٔبٖ شیجب غبشی ؾٟس
تٟساٖ)8882،
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روش تحقیق

زٚؼ تﺤمیك دز ایٗ ٔمبِ ٝث ٝقٛزﺕ تﺤّیّی  -تٛقیفی ٔی ثبؾد  ٚایصاز ﺟٕﻊ آٚزی اﻃالﻋبﺕ ٘یص ث ٝقٛزﺕ وتبثﺨب٘ ٝای اغت ٕٞچٙیٗ الداْ ث ٝﺟٕﻊ آٚزی
پسغؿٙبٔ ٝث ٝقٛزﺕ تكبدفی ث ٝتﻌداد ٘ 31فس اش افساد ٔٛﺟٛد دز ﺟبٔﻌٛٔ ٝزد ٘ﻈس ث ٝﻋُٕ آٔد ٜاغت.

سوال تحقیق
.11
آیب ٔجّٕبٖ ؾٟسی ٔتٙبغت ثب ٘یبش افساد  ٚﺟبٔﻌ ٝثبﻋﺚ افصایؽ ٛٞیت ؾٟسی ٔیؾٛد؟
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فرضیه تحقیق

ث٘ ٝﻈس ٔی زغد ؤ ٝجّٕبٖ ؾٟسی اغتب٘دازد ٔ ٚتٙبغت ثب ٘یبش افساد  ٚﺟبٔﻌ ٝثبﻋﺚ ازتمب ٛٞیت ؾٟسی ٔیؾٛد.
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معرفی جامعه

ٔﺤدٚدٛٔ ٜزد ٔﻄبِﻌ ،ٝخیبثبٖ قدف ٚالﻊ دز ٔٙﻄم 88 ٝؾٟسدازی ٔؿٟد ٔی ثبؾد ،ایٗ خیبثبٖ ثب تٛﺟ ٝثٚ ٝﺟٛد ثسخی ادازاﺕ دِٚتی ٕٞ ٚچٙیٗ ٚﺟٛد ثسخی
ٔدازظ دِٚتی  ٚغیس دِٚتی اش إٞیت خبقی ثسخٛزداز اغت.

 .14یافتههای پژوهش
ﻃی ثسزغی دزغﻄﺢ خیبثبٖ قدف ،ﺟٟت اﻃالﻉ ٘یبشؾٟس٘ٚداٖ ثٔ ٝجّٕبٖ ؾٟسی پسغؿٙبٔ ٝای تٟی ٝؾد ٜاغت و ٝث ٝقٛزﺕ تكبدفی اش ثیٗ غٙیٗ ٔﺨتّف ثٝ
ﻋُٕ آٔبد ٜاغت ثس ایٗ اغبظ اﻃالﻋبتی ثدغت آٔد ٜاغت و٘ ٝؿبٖ دٙٞد ٜایٗ اغت و ٝتٕبٔی ﺟبٔﻌ ٝآٔبزی اش ٔجّٕبٖ ؾٟسی ٔٛﺟٛد اغتفبدٕٛ٘ ٜد ٚ ٜتٕبٔی
الؿبز ﺟبٔﻌ ٝاش ﺟّٕ ٝلؿس ﺟٛاٖ ٘یبش ث ٝداؾتٗ ٔجّٕبٖ ؾٟسی وبزأد ٕٞ ٚچٙیٗ ٔتٙبغت ثب ٛٞیت ٔﺤّ ٝداز٘د.
ثسخی اش ٔجّٕبٖ ؾٟسی ث ٝوبز زفت ٝدز ﺟبٔﻌٛٔ ٝزد ٘ﻈس:
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تصًیر  -1مبلمان شُری از وًع اطالع رساوی

تصًیر  -2مبلمان شُری از وًع سرپىاٌ

تكٛیس ٔ - 8جّٕبٖ ؾٟسی اش ٘ٛﻉ تﺨّی ٚ ٝﺟٕﻊ آٚزی

جديل :1دسترسی ي مکان یابی مبلمان شُری
اغت چٍٔ ٝ٘ٛجّٕبٖ ٚدغتسغی یبثی ٔىبٖ
ضﻌیف

Total

خٛة خیّی

خٛة

28

81

81

8

ٔسد

88

1

1

8

شٖ

31

81

81

3

ﺟٙػیت

Total
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جديل :2میسان رضایت شما از کیفیت مبلمان شُری
Cumulative
Percent

Valid Percent

Frequency

Percent

خٛة خیّی

2.1

2.1

2.1

8

87.1

82.1

82.1

88

خٛة

12.1

72.1

72.1

28

ضﻌیف

82.1

81.1

81.1

3

ضﻌیف خیّی

811.1

2.1

2.1

8

7.11

811.1

811.1

31

Valid

Total

ثب تٛﺟ ٝث ٝﺟد َٚثبال اوثس ٔسدْ دز ﺟبٔﻌ ٝآٔبزی اش ویفیت ٔجّٕبٖ ؾٟسی زضبیت ٘داز٘د  ٚتٟٙب ٘ 83فس اش ایٗ ویفیت زاضی ٞػتٙد .ثٕٞ ٝیٗ
ٔیصاٖ٘ ،یص اغتفبد ٜاش ایٗ ٔجّٕبٖ ؾٟسی ٘یص ،وبٞؽ پیدا ٔی وٙد.

جديل :3يجًد شُری مبلمان با محلٍ ًَیت بیه ای رابطٍ چٍ
Cumulative
Percent

Valid Percent

Percent

Frequency

27.1

27.1

27.1

81

وٓ

811.1

27.1

27.1

81

شیبد

811.1

811.1

31

Total

Valid

حدٚد  27دزقد اش ﺟبٔﻌ ٝآٔبزی اش زاثﻄ ٝثیٗ ٛٞیت ٔﺤّٔ ٚ ٝجّٕبٖ ؾٟسی ث ٝوبز زفت ٝزاثﻄ ٝای ٔؿبٞد٘ ٜىسدٔ ٚ ٜی پٙداز٘د ؤ ٝجّٕبٖ ؾٟسی ثٝ
وبز زفتٔ ٝب٘ٙد دیٍس ٔﺤالﺕ ؾٟسی ٔی ثبؾد.

ومًدارًَ :1یت بیه مبلمان با محديدٌ
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جديل :4چگًوٍ شُری سیماشُرازوظرمبلمان بٍ رسیدگی
Cumulative
Percent

Valid Percent

Percent

Frequency

2.1

2.1

2.1

8

شیبد

22.1

21.1

21.1

21

ٔتٛغط

811.1

22.1

22.1

8

وٓ

811.1

811.1

31

Total

Valid

ٔﻄبثك ﺟد َٚؾٕبز 3 ٜحدٚد  21دزقد اش ﺟبٔﻌ ٝآٔبزی اش ٔیصاٖ ٔتٛغﻄی اش زغیدٌی ث ٝغیٕب ؾٟس اش ٘ﻈس ٔجّٕبٖ ؾٟسی زا داز٘د ٘ 8 ٚفس ٔﻌبدَ 22
دزقد ٘یص ٔیصاٖ وٕی اش ایٗ زغیدٌی  ٚغیٕب ؾٟس داز٘د.

.15

نتیجهگیری

دز ٔیبٖ فﻀبٞبی پس اشدحبْ ؾٟس و ٕٝٞ ٝچیص دز تالﻃٓ  ٚپٛیؽ اغت ،فﻀبٞبی ٔىﺚ ٌب ٜثب ٔجّٕبٖ  ٚاثبثی ٝؾٟسی ٕٞ ٚچٙیٗ ثٚ ٝغیّ ٝفﻀبٞبی غجص پیسأ٘ٛؽ
 ،ثٟتس ٔی تٛا٘ٙد دز ﺟرة ﻋبثساٖ خػتٌ ٚ ٝسدؾٍساٖ ٔ ٚػـبفساٖ خٛدٕ٘بﺋی وٙد ث ٝخكٛـ اٌس ایٙى ٝایٗ إِبٖ ٞب  ٚاثبثیٞ ٝبی ؾٟسی ثب ٔىبٖ ٔٛزد ٘ﻈس
ازتجبط ثسلساز وسد ٚ ٜاش ایٗ ٘ﻈس ایﺠبد ٛٞیت وٙد .ثب تٛﺟ ٝث ٝایٙىٔ ٝجّٕبٖ ؾٟسی ٕٞیؿ ٝثب ٔسدْ دز ازتجبط ٞػتٙد ٕٞ ٚیؿ ٝتٛغط تٕبٔی الؿبز ﺟبٔﻌٛٔ ٝزد
اغتفبد ٜلساز ٔی ٌیس٘د ٚ ،ﺟٛد یه ٛٞیت ث ٝوبز زفت ٝثیٗ ٔجّٕبٖ ؾٟسی ٔٛﺟٛد ٔ ٚﺤُ لساز ٌیسی آٖ ٔی تٛا٘د ث ٝایٗ أس وٕه وٙد .ثسلسازی ایٗ ٛٞیت
ٔی تٛا٘د ثب ث ٝوبزٌیسی ثسخی ٔجّٕبٖ ؾٟسی ٛٞیت غبش  ،ایﺠبد زً٘ ٞبی ٔتٙبغت ثب ٔﺤُ لساز ٌیسی ،ﺟٙع اغتفبد ٜؾد ٜدز ایٗ اثبثیٞ ٝب ٕٞ ٚچٙیٗ ؾىُ ٚ
حﺠٓ ایٗ ﻋٙبقس ا٘ﺠبْ ؾٛد.
خدٔبﺕ ؾٟسی  ٚﻋٙبقس آٖ ثبید دازای چیدٔب٘ی ثبؾد و ٝﻋال ٜٚثس وبزثسی  ٚخدٔبﺕ زغب٘ی ٔٙبغت ،آزأؽ زٚحی  ٚزٚا٘ی غبوٙبٖ زا ٘یص فسآٞ
وٙدٕٞ .چٙی ٔجّٕبٖ ؾٟسی ثبید ث ٌٝ٘ٛ ٝای ﻃساحی ؾٛد و ٝأىبٖ اغتفبد ٜثسای  ٕٝٞالؿبز ﺟبٔﻌٔ ٝب٘ٙد :شٖٔ ،سد ،پیس ،ﺟٛأٖ ،ﻌّ ٚ َٛﺟب٘جبش  ...ٚفسا ٓٞآید.
ثسای داؾتٗ ٔجّٕبٖ  ٚخدٔبﺕ ؾٟسی خٛة ٔی تٛاٖ ثب غّیم ٚ ٝﻃساحی قﺤیﺢٙٞ ،سٔٙدا٘ ٝاش أىب٘بﺕ ٔﺤّی ٔٚكبِﺢ ثٔٛی ثٟس ٜی الشْ زا ثسد تب ٛٞیت آ٘بٖ
٘یص دز ایٗ ثبز ٜحفﻆ ؾٛد .دز ﻃساحی ٔجّٕبٖ ؾٟسی ،ثبید ث٘ ٝىبﺕ ﻇسیف ٙٞسی اش ﺟّٕ ٝﺟٙع ٔكبِﺢ ،زً٘ ٞب ٔ ٚػبﺋُ الّیٕی تٛﺟٚ ٝیط ٜداؾت ،ٝثٟس ٜی
الشْ زا ثسد.
پیشنهادات
ثب تٛﺟ ٝث ٝاﻃالﻋبﺕ ث ٝدغت آٔد ٜاش پسغؿٙبٔٞ ٝبٔ ،ی تٛاٖ اغتٙتبج وسد و ٝاثبثی ٝؾٟسی ٔٛﺟٛد ،دازای ویفیت ٔٙبغجی ٘جٛدٕٞ ٚ ٜچٙیٗ ایٗ اثبثیٝ
ٞیچ ٌٛٞ ٝ٘ٛیتی ثب ٔﺤدٚدٛٔ ٜزد ٘ﻈس ٘دازد.

 ثب تٛﺟ ٝثٛٔ ٝلﻌیت لسازٌیسی ایٗ خیبثبٖ ٕٞ ٚچٙیٗ ٚﺟٛد ثسخی ادازاﺕ دِٚتی ٔ ٚدازظ  ٚثب تٛﺟ ٝث ٝزفت  ٚآٔد ثبال دز ایٗ ٔىبٖ٘ ،یبش
ث ٝثسخی تٛﺟٟبﺕ ٔی ثبؾدٛٔ .ازدی ٔب٘ٙد أىبٖ تٛغﻌٌ ٚ ٝػتسؼ وٕی  ٚویفی ثس٘بٔ ٝزیصی ؾدٔ ٜجّٕبٖ ؾٟسی دز غﻄﺢ ٔﺤِ ٚ ٝخیبثبٖ
ثسای اغـتفبد ٜؾـٟس٘ٚداٖ ثـب تـبٔیٗ أٙیت وبفی ،زاحتی ،ﺟٙع ٔٙبغت دز ﺟٟت زفﻊ وٕجٛدٞب  ٚتٛﺟ ٝثٛٞ ٝیت ایٗ ٔىبٖ ٔٛزد ٘یبش ٔی
ثبؾد.



ثب تٛﺟ ٝث ٝایٙى ٝثسخی اثبثی ٝؾٟسی ث ٝوبززفت ٝدز ایٗ ٔىبٖ ،تٛغط افساد تﺨسیت ؾد ٜیب اش ویفیت آ٘بٖ وبغت ٝؾد ٜاغت ِرا ٔی تٛاٖ ثب
افصایؽ ویفیت  ٚوٕیت ٔجّٕبٖ  ٚاثبثی ٝؾٟسی ٔٛﺟٛد ،اغتفبد ٜثیؿتس  ٚزاحتی ﻋبثساٖ زا افصایؽ داد ٕٞچٙیٗ ٔی تٛاٖ ثب ٚضﻊ لٛا٘یٗ
ٔﺤىٓ  ٚﺟدی دز ﺟٟت حفﻆ ٍٟ٘ ٚدازی إِبٖ ٞب ٔ ٚجّٕبٖ ؾٟسی ٔٛﺟٛد ،ﺟٟت ﺟٌّٛیسی اش تغییـساﺕ ؾٟسی  ٚتﺨسیت آٟ٘ب ﺟٌّٛیسی
وسد ٚ ٜثبﻋﺚ افصایؽ ﻋٕس آ٘بٖ ؾد.
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ٔ یصاٖ زغیدٌی ث ٝغیٕب ؾٟس ٘یص اش ٘ﻈس ٔجّٕبٖ ؾٟسی ،دازای ؾبخف وٓ ٔ ٚتٛغﻄی ازشؼ ٌرازی ؾد ٜاغت ٘ ٚؿبٖ دٙٞد ٜایٗ اغت وٝ
اش ایٗ ٘ﻈسٔ ،جّٕبٖ ؾٟسی ٔٛﺟٛد دازای غیٕب ٔﻄّٛثی ٘جٛد ٚ ٜزغیدٌی ثٔ ٝجّٕبٖ ؾٟسی ﺟٟت زغیدٖ ث ٝغیٕب ٔﻄّٛة ٘یص پبییٗ ثٛد ٜاغت
ِرا ثٟتس اغت ؤ ٝجّٕبٖ ؾٟسی شیجبیی ثكسی ٔﺤیط زا ث ٝد٘جبَ داؾت ٝثبؾد.
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