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چکیده
امروزه نبود مبلمان شهری مناسب و چیدمان آراسته و هماهنگ آن ،در تمام شهرهای ایران باعث معضلی بنام بههمریختگی و عدم
شادابی و روحیهی متناسب برای استفادهکنندگان از محیط شهری شده است .شهر شیراز به عنوان مهمترین شهر جنوب کشور و
گردشگرپذیر ،الزم است که به سنجش میزان چیدمان متناسب مبلمان شهری خود پرداخته تا بتواند فضای متناسب شاد را در شهر ایجاد
نماید .هدف از پژوهش حاضر تعیین نقش و جایگاه چیدمان مبلمان شهری در شادابی فضای شهری در شیراز است .پژوهش از نوع
کاربردی و روش مطالعه ،پیمایشی -تحلیلی است .به منظور تعیین نقش مبلمان شهری در شادابی شهری از آزمون رگرسیون استفاده شده
است .جامعهی آماری شامل جمعیت شهر شیراز در سال  1395به تعداد  1712745نفر در نظر گرفته شده است و تعداد  384نفر به عنوان
حجم نمونه انتخاب شدند .ابزار گردآوری دادهها پرسشنامهی محققساخته  35سؤالی است که روایی آن به تأیید کارشناسان مربوط
رسیده و پایایی آن نیز بر اساس آلفای کرونباخ به میزان  0/84مورد تأیید قرار گرفته است .دادهها با استفاده از نرمافزار  spssو آزمون
رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .نتایج بیانگر آن بود که نحوهی چیدمان مبلمان شهری بر شادابی فضای شهری در سطح
معناداری  0.000تأثیر دارد .همچنین این امر در بین سایر متغیرهای مبلمان شهری (تفریحی-فراغتی ،خدماتی ،زیست محیطی ،بهداشتی،
ترافیکی و تجهیزات و تأسیسات) در سطح معناداری  0.000توانسته است بر شادابی فضای شهری تأثیرگذار باشد .بر این اساس میتوان
بیان داشت که بهرهگیری متخصصان شهری در داخل و خارج از کشور در زمینهی طراحی مبلمان شهری چه در بحث ابزارها و چه در
بحث محیطی میتواند زمینهساز ساختار نظاممند آن شده ،به شادابی بیشتر شهری منجر شود.
واژگان کلیدی :مبلمان شهری ،چیدمان فضایی ،شادابی ،فضای شهری ،شیراز.

 . 1نویسنده مسئول09177036305 ،nasibisasan@gmail.com :
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مقدمه:
ساماندهی محیطها و عناصر شهری و همچنین کاربریهای عمومی یک شهر ،از جمله اجزاء و مبلمان شهری ،یکی از
رهیافتهای سازنده به شمار میآید که با هدف بهبود کیفیت محیط شهری و برآوردن نیازهای مختلف شهروندان صورت
میگیرد (حاتمی و همکاران .)4 :1396 ،مبلمان شهری یک از اجزای اصلی فضاهای شهری است که با حضور آنها در هر
فضایی میتوان کیفیت و کارآیی فضا را افزایش داد و راحتی و آسایش را برای فضا به خوبی فراهم آورد (احمدی.)1 :1396 ،
مبلمان شهری به مجموعهی وسیعی از وسایل ،اشیاء ،دستگاهها ،نمادها و عناصری گفته میشود که چون در شهر و خیابان و
در کل ،در فضای باز نصب شدهاند و استفاده عمومی دارند ،به این اصطالح معروف شدهاند (مرتضایی)20:1381 ،؛ به عبارتی
دیگر ،عناصری مانند نیمکتها ،ایستگاههای اتوبوس ،عالئم ،منابع نوری ،صندوقهای پستی ،سطلهای زباله ،گلجایها و...
که برای راحتی ،آسایش و زیبایی بیشتر ،ارائهی اطالعات ،کنترل حرکت ،ایجاد امنیت و رفاه کاربران در فضاهای شهری قرار
داده شده اند ،مبلمان شهری نام دارد (زنگی آبادی و تبریزی .)6 :1383 ،امروزه شهرها تبدیل به موزههایی شدهاند که زیباییها
را به نمایش گذاشتهاند (شهسورای و خلیلپور )1 :1396 ،و عناصر تجهیزاتی شهری از اهمیت بسیاری برخوردارند که فقط
برای اهداف به خصوصی استفاده نمیشوند؛ بلکه میتوانند به عنوان تازه کنندهی چشمانداز فضاهای شهری استفاده شوند
( ،)Bulut & Atabeyoglu, 2007: 2شهر برای همه سنین جاذب است ( .)Law, 1996: 168امروزه نبود چشمانداز و فضای
عمومی و مبلمان شهری متناسب با زیباشناختی ،در تمام شهرهای ایران ،باعث معضلی به نام عدم تعلق مکانی ،شادابی و
مشکالت فراوانی برای استفادهکنندگان از محیط شهری شده که باید به فضاهای عمومی متناسب که عنصری ضروری برای
زندگی سالم شهری است ،پرداخته شود (پارسی.)11 :1379 ،
در برنامهریزی شهری نیز مؤلفهی مهم و تأثیرگذار مبلمان شهری ،به طرق مختلف میتواند میزان راحتی یک فضای
شهری را در ارتباط با مردم یک شهر تحت تأثیر قرار دهد و در روند ارزیابی میزان مناسب بودن و قابلیت دسترسی یک
فضای شهری به عنوان فاکتوری کلیدی مطرح باشد (افراسیابی .)85 :1388 ،در عصر حاضر ،سیما و نمایی از شهر مورد توجه
است که با طرحهای بدیع و مدرن ،رنگهای گرم و تند و تابلوهای رنگارنگ نئون به همراه نورپردازیهای شبانه ،جذابیت
خود را حفظ کرده ،خودنمایی کند؛ بی توجه به این که این مبلمان شهری طراحی شده چه تأثیری در ذهن مخاطب شهری و
شهروند ساکن شهر خواهد گذارد (زندیه .)11 :1385 ،از آنجا که استفادهکنندگان مبلمان شهری را گروههای مختلفی تشکیل
میدهند ،در طراحی و ساخت آن باید نیازهای جسمی و روحی آنها در نظرگرفته شود ( .)Ills et all, 2005: 92نا مناسب
بودن مبلمان شهری و ناخوانایی شهر احساس امنیت را از بین میبرد و سرانجام تأثیرات نامطلوبی بر ذهن شهروندان به جا می
گذارد ( .)Fukahori & Kubota, 2018: 82انسان شهری امروز به منظور ارضای نیازهای اجتماعی و ایفای نقش اجتماعی
خود ،نیاز به فضایی با شرایط و امکانات مناسب دارد (قاسمی نژاد .)1 :1396 ،در صورتیکه مردم خود را مسؤول بدانند،
دیگر پدیدهی تخریبگرایی پیش نمیآید و مردم بیش از پیش برای بهتر و راحتتر کردن استفاده از مبلمان شهری تالش
میکنند (افراسیابی راد و صباحی .)44 :1390 ،در این میان شهر شیراز به عنوان مهمترین شهر جنوبی کشور الزم است که به
سنجش میزان چیدمان متناسب مبلمان شهری خود پرداخته ،این امر از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان فضای
متناسب شاد را در شهر ایجاد کرده ،بر اساس آن به توسعهی متناسب شهری در یکی از ابعاد خود نائل آید .بنابراین سؤال
اصلی و فرضیههای پژوهش به شرح زیر است.



آیا چیدمان مبلمان شهری بر شادابی فضای شهری در شهر شیراز اثرگذار است؟
مبلمان شهری بر شادابی فضای شهری در شهر شیراز تأثیر دارد.
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مبلمان تفریحی-فراغتی بر شادابی فضای شهری در شهر شیراز تأثیر دارد.



مبلمان خدماتی بر شادابی فضای شهری در شهر شیراز تأثیر دارد.



مبلمان زیست محیطی بر شادابی فضای شهری در شهر شیراز تأثیر دارد.



مبلمان بهداشتی بر شادابی فضای شهری در شهر شیراز تأثیر دارد.




مبلمان ترافیکی بر شادابی فضای شهری در شهر شیراز تأثیر دارد.
مبلمان تاسیسات و تجهیزات شهری بر شادابی فضای شهری در شهر شیراز تأثیر دارد.

مبانی نظری و پیشینه پژوهش:
این روزها نقش مبلمان شهری در خدمترسانی به شهروندان بر کسی پوشیده نیست؛ اما مسؤولین و دستاندرکاران امور
شهری معتقدند که گذشته از امر خدمات رسانی ،حفظ هویت و زیبایی سیمای شهری نیز از اولویتهای باالیی برخوردار
است .چنانچه بعضاً مشاهده میشود با گسترش بیضابطهی بسیاری از شهرهای بزرگ و افزایش جمعیت ،رفتهرفته تسلط
مسؤولین شهری به کنترل اوضاع اجتماعی و پرداختن به امورسیمای شهرها و ساماندهی آنها کمتر از گذشته میشود و گاهی
هویت حفظ سیمای بصری در زیر پوشش عملکردها و پاسخ به نیاز روزمرهی شهروندان به فراموشی سپرده می شود
(آزادخانی و طهماسبی کیا )96 :1395 ،در بعضی موارد نیز به جرأت میتوان گفت هجوم بیرویه و حساب نشدهی جمعیت
از روستاها و شهرهای کوچکتر به شهرهای بزرگ و به ویژه کالنشهرها و در نتیجه نیاز بیشتر به خدمات شهری مناسب،
باعث به وجود آمدن سیمایی نامناسب و اغتشاش در هویت و کالبد شهر میشود؛ به طوری که در بسیاری از موارد برای
پاسخگویی به نیاز شهروندان در امر خدمات شهری ،دقت فدای سرعت شده و حفظ هویت و زیبایی به ویژه در مبلمان
شهری قربانی نیازهای مقطعی و نسنجیده روزمره شهر میشود (شربتی و همکاران )109 :1397 ،در عصر حاضر مشکالت
کالنشهرها فقط در ازدیاد جمعیت ،ترافیک ،گرانی ،اقتصاد و نابسامانیهای زیست محیطی و  ...خالصه نمیشود؛ بلکه انواع
ناهنجاریهای رفتاری ،مشکالت اجتماعی و فشارهای روحی و روانی ناشی از سیمای ناخوشایند بصری نیز خود دالیل کافی
برای افزایش مسائل زندگی مدرن شهری و تنگترشدن عرصه به جامعهی امروزی است (سجادی و همکاران.)79 :1390 ،
یقیناً آرامشی که از نمای مناسب شهری در پی استفادهی صحیح از مبلمان شهری حاصل میشود ،در زندگی شهروند امروزی
بی تأثیر نخواهد بود ،به گونهای که گاهی این احساس ،خستگی را از انسان خسته از کار و تالش و هیاهوی روزانه بر گرفته،
با آرامشی پایدار ،تا در منزل بدرقهاش میکند؛ لذا تأثیری که سیمای آرامشبخش شهری به او عطا کرده است ،پشتوانهای
معنوی برای ارتباط خانوادگی و به ارمغان بردن این حس به درون خانه میشود (نورایی مقدم.)3 :1396 ،
مبلمان شهری به عنوان یکی از عناصر مهم شهرها محسوب میشود که اثاثیه ،تجهیزات یا مبلمان شهری ،اصطالحات
رایج این تسهیالت و امکانات شهری هستند .مبلمان شهری مجموعه عناصر ساختاری است که به ویژگیهای فرهنگی شهرها
وابسته بوده ،نقش مهمی در شناخت شهر ،به خصوص افزایش رفاه اجتماعی ایفاء میکند

(.)Kamp et al, 2013:23-24

بنابراین ساماندهی مبلمان شهری ،یکی از رهیافتهای سازندهی شهرسازی پایدار به شمار میآید که با هدف بهبود کیفیت
محیط شهری و برآوردن نیازهای مختلف انسانی صورت میپذیرد .شهرها از فضاهای مختلفی تشکیل میشوند که هر کدام از
آنها برای حمایت و تسهیل برخی از فعالیتهای فردی و اجتماعی و ایجاد معانی که شهروندان به آنها نیاز دارند ،شکل
میگیرند .با توجه به اینکه هر فعالیت به فضایی با ویژگی خاص یا قرارگاه رفتاری مناسب نیاز دارد ،در صورت عدم وجود
فضای مناسب کیفیت بروز نوع فعالیتها دچار مشکل شده ،در نهایت موجودیت شهر از جنبههای اجتماعی ،فرهنگی و
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هویتی با اختالل روبرو خواهد شد (فالحت .)44 :1387،بیشک ،سهم عمده ای از عناصر تشکیل دهندهی سیمای هر شهر،
مبلمان آن شهر است .اجزایی که گذشته از کاربردهای خاص خود به زیبایی و انتظام شهر نیز سامان می بخشند .طبعاً شکل
گیری عناصر بصری که تصویر هر شهر را به وجود می آورند خاطره ای را برای هر بیننده در ذهن باقی می گذارند .هنر طراح
آن است که در کنار چیدمان این ابزار و اجزاء ،نیاز شهروندان را برطرف کرده ،سیمایی زیبا به شهر بدهد؛ به طوریکه شهروند
احساس آرامش و راحتی را در برخورد با آنها داشته باشد .در بسیاری از شهرها فقط تابلوهای نصب نشده (نه عالئم رانندگی)
خود به تنهایی میتوانند به دلیل بینظمی و اغتشاش و شلوغی سیما باعث به وجود آوردن تصویری نه چندان زیبا و آرامش
بخش در شهر شوند (محمدنژاد )13 :1387،و هیچگاه نمیتوان نقطهی آغاز مشخصی برای آن یافت.
نیاز ساکنان شهر با گسترش شهرها ،گسترش یافته و تغییر کرده است و عناصر شهری نیز به تبع آن شکل گرفته،
گسترش یافته و تغییر کرده است .بنابراین اهمیت و توجه به مبلمان شهری و مناسبسازی محیط شهری برای حضور
شهروندان درفضاهای شهری از چالشهای پیش رو در کالنشهرهای امروزی است .نوع دیگری از دستهبندی در مبلمان و
عناصر شهری وجود دارد که میتوان به دو دستهی عناصر ثابت و متحرک تقسیم کرد؛ در بعضی مواقع تمیز و تفکیک کردن
این دو از یکدیگر کار سادهای نیست .عناصر فوق اعم از ثابت و متحرک به صورت کلی از ضروریات هر فضای شهری فعال
به حساب آمده ،هر یک عملکردهای خاص و با ارزشی دارند؛ در صورتی که هر یک از این عناصر در محل و مکان درست
خود قرار نگرفته باشد ،ایجاد مشکل خواهد کرد و مانع محسوب میشود و نه تنها قادر نیست عملکرد معمول و مشخص
خود را به درستی انجام دهد ،بلکه از انجام صحیح عملکردهای اطراف خود نیز جلوگیری میکند (بحرینی.)26 :1384 ،
امروزه شهرنشینی به صورت یک مسألهی مهم و پیچیده در جوامع مختلف ظهور کرده ،افزایش سریع آن در دهههای اخیر
برنامهریزان را بر آن داشته است که به مسائل اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جامعه توجه بیشتری معطوف نمایند و درصدد
باشند تا محیط مناسب و دلپذیری برای مردم فراهم آورند .لذا لزوم توجه به مبلمان و تجهیزات شهری که در ارتباط مستقیم با
راحتی و آسایش شهروندان قرار میگیرد ،دوچندان میشود .شایان ذکر است که با مطلوب جلوه نمودن سیمای شهر از لحاظ
بصری ،شادابی و راحتی و سهل الوصول بودن مبلمان شهری در اثر جایگذاری متناسب و ایجاد زیرساخت های استاندارد آن
در نظر بازدیدکننده ،امکان بهرهبرداری بهینه و رضایت شهروندان و بازدید کنندگان فراهم میشود (افراسیابی راد و صباحی،
.)46 :1390
برای هرچه بهتر کردن هماهنگی میان مبلمان شهری ،بهترین راه حل ،تلفیق چند عنصر شهری با یکدیگر است و سعی در
هرچه بهتر کردن هماهنگی میان این عناصر با هم و با محیط اطراف که به این طریق از آلودگی بصری و اغتشاشات بصری تا
حدامکان کاستهایم ،اما باید توجه داشت که مفهوم خلق جذابیت تنها به رعایت هماهنگی ظاهری بین تجهیزات شهری
خالصه نمیشود ،بلکه محصوالت مبلمان شهری ،خود به تنهایی نیز باید به ویژگیهایی که ایجاد کنندهی لذت و شادی
بصری باشد ،مزین شوند (فرج الهی و همکاران .)105 :1393 ،القای زیبایی میتواند با استفاده از اصول «زیبایی شناختی»
جهانی (مانند به کارگیری «تناسبات طالیی») انجام شده ،یا بر اساس معیارهای منطقهای و قومی (مانند مبحث روانشناسی
رنگ) صورت گیرد .در طراحی مبلمان شهری باید از طرحهای نو و جدید استفاده کرد .نکتهای که الزم است بدان توجه شود
این است که معیارهای زیبایی ثابت نیستند؛ این معیارها بنا به گروههای فرهنگی ،جنسی و سنی متفاوت قابل تغییر بوده ،به
گونههای متفاوتی تعبیر و تفسیر میشوند .بنابراین تأمین دید زیباییشناسانه جامع شهری کاری بسیار دشوار است و حضور
تیمهای قوی و پرتجربه ،متشکل از متخصصان گوناگون را می طلبد (عابدی و محمدیان.)3 :1397 ،
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شایستهفر( )1387به بررسی کاربرد ارزشهای تزیینی هنر اسالمی بر عناصر شهری و تأثیر آن بر توسعهی فرهنگی-
اجتماعی پرداخته ،چنین نتیجهگیری کردند که استفاده از منابع فرهنگی -هنری غنی ایرانی -اسالمی در گونههای مختلف هنر
اسالمی بهصورت بدیع و نو میتواند در هماهنگ نمودن این غنای فرهنگی -هنری با نوآوریها ،ابداعات و ابتکارات امروزی
جهت کاربرد در تزیین بناها و مبلمان شهری و سایر اقسام هنر در جهت رفع نیازهای روحی ،بصری و اقتصادی فردی و
اجتماعی تأثیر به سزایی داشته باشد .حناچی و مژگانی ( )1387در تحقیقی به بررسی اصول بهسازی بازسازی فضاهای
فرسوده شهری توسط عناصر مبلمان شهری پرداختند .نتایج نشان دهنده آن بود که انتخاب درست عناصر مبلمان شهری
متناسب با نیاز فضای شهری سبب توزیع مناسب عملکردها و خدمات و دسترسی مناسب ،ایجاد سازمان و عملکردی مناسب
برای حصول بهرهوری و اثر بخشی امکانات شهری (کارایی) ،افزایش مطلوبیت فضاهای کالبدی برای کار ،زندگی ،تفریح و
عملکردهای اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی (کیفیت محیطی) و پویایی شهر میگردد .گلکار ( )1387در پژوهشی تحت عنوان
«محیط بصری شهر ،سیر تحول از رویکرد تزئینی تا رویکرد پایدار» نشان داد که محیط بصری شهر به مثابه یک مفهوم از
ماهیتی پویا ،زنده و تکامل یابنده برخوردار است و قلمرو اطالق مفهوم مزبور ،به طور مستمر و به موازات بلوغ دانش و هنر
طراحی شهری مورد پاالیش و صیقل قرار گرفته است .سبحانی نژاد ( )1388در پژوهشی به بررسی ساماندهی مبلمان شهری
برای معلولین پرداخته ،بیان نمودند که از طریق مناسبسازی محیط شهری ،کلیه افراد جامعه اعم از افراد سالم و معلول امکان
دسترسی به محیط و عناصر شهری و فعالیت در عرصههای مختلف زندگی را که حق طبیعی و الزمه حیات انسان است،
خواهند داشت.
بیهقی ( )1390در مقالهای تحت عنوان «ساماندهی مبلمان شهری بخش مرکزی شهر سبزوار نشان می دهد که وضعیت
مبمان شهری موجود در محدودهی مورد مطالعه با استانداردهای رایج تفاوت فاحشی چه از نظر ساخت و طراحی و چه از
نظر مکانیابی داشته ،تقریباً هیچ نظارتی از طرف سازمانهای مسؤول در این زمینه صورت نمی گیرد .پوررستم ( )1390در
بررسی خود تحت عنوان «مبلمان شهری و خوانایی شهر» به این نتیجه دست یافت که مبلمان شهری یکی از جذابترین
موضوعات شهری است؛ مبلمان شهری به مجموعهی عناصر و اجزای یک شهر اطالق میشود که موجبات آسایش و راحتی
شهروند را برایش به ارمغان می آورد و باعث برقراری تعامل سازنده بین شهر و شهروند میشود .افراسیابی راد و صباحی
( )1390در مقالهی خود تحت عنوان «ارزیابی فضایی مبلمان شهری فضاهای گردشگری شیراز با استفاده از مدل تصمیم گیری
 »Topsisبه این نتیجه دست یافتند که پراکنش و آشفتگی نامتعادل فضایی ناشی از تراکم اجزای مبلمان شهری و مکانیابی و
پراکندگی نادرست ،توزیع نامناسب و کمبود مبلمان در برخی فضاها ،عدم هماهنگی محیطی با بافت قدیمی شهر ،طراحی
نامناسب ،نامناسب بودن و عدم دسترسی به تجهیزات شهری و عدم تطابق با فرهنگ بومی به عنوان بارزترین مشکالت در
محدوده های مورد مطالعه بوده است .همچنین با استفاده از مدل تاپسیس مشخص گردید که وضعیت مبلمان شهری در مرکز
شهر در وضعیت نامطلوب ،پارک آزادی تا حدی مطلوب و مبلمان محدودهی حافظیه از وضعیت مطلوب برخوردار بوده
است .فکوهوری و کوباتا )2017(1در مقالهای به نقش مبلمان شهری در کیفیت و شادابی فضای شهری اقدام کرده است که
نتایج بیانگر آن است که مبلمان شهری در صورت طراحی متناسب و بهرهگیری از برنامهریزی اصولی میتواند به بهبود کیفیت
محیط شهری و شادابی آن منجر شود.
رضایی مقدم و همکاران ( )1396در مقالهای به بررسی عملکرد مدیریت شهری در حوزهی مبلمان شهری از دیدگاه
شهروندان نتایج نشان از آن دارد که رضایتمندی شهروندان از خیابان امام خمینی شهر فسا از کمبود و ضعف مجموعه عناصر
Fukahori, K. and Kubota
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مبلمان شهری در محدودهی مورد نظر در سطح پایینی قرار داشته ،شهروندان از کیفیت مبلمان موجود ناراضی هستند .با
استفاده از تکینک مشخص شد که شهروندان از وضعیت موجود مبلمان شهری خیابان امام خمینی به دلیل کمبود و ضعف و
آشفتگی سیمای بصری خیابان ناراضی هستند .نصیری هندخاله و خوشخو ( )1396در پژوهشی به بررسی «نقش مبلمان
شهری برآرامش شهروندی از منظر مدیریت شهری ،مطالعهی موردی :شهر رشت» پرداخته که نتایج نشانگر آن است که
آشفتگیهای شهری از منظر و ابعاد مختلف قابل بحث وبررسی است .رفتار شهروندان نیز در شهرها تحت تأثیر عوامل
مختلف مدیریت شهری است؛ زیرا مدیران شهری از طریق سازماندهی و هماهنگی بین عوامل تحت نفوذ خود میتوانند شهر
را به گونهای طراحی وسازماندهی کنند که به تبع آن رفتار شهروندان نیز تحت تأثیر قرار گیرد .بنابراین مبلمان شهری هم به
عنوان عامل مؤثر در ارتقاء کیفیت محیط شهری و هم به عنوان یکی از عوامل مؤثر برآرامش شهروندی از منظر مدیریت
شهری میتواند مطرح باشد.
مواد و روش تحقیق:
این پژوهش را میتوان به لحاظ هدف تحقیق کاربردی دانست .روش مطالعه پیمایشی -تحلیلی و جمعآوری اطالعات
از طریق اسنادی کتابخانهای و مطالعات میدانی بوده است؛ بدین منظور از روش تحلیلی برای پاسخ به سؤاالت و ارائهی راه
حل برای مسأله مورد نظر استفاده شده است .با توجه به مجموعه اطالعات به دست آمده ،گزینهها و سؤاالت مورد نیاز به
صورت مدون و در قالب پرسشنامه تهیه و تدوین شده است .جامعهی آماری مورد مطالعه شامل کلیه شهروندان شهر شیراز
به تعداد  1712745نفر بوده که حجم نمونه بر اساس جدول مورگان و به شیوهی تصادفی در دسترس به تعداد  384نفر
انتخاب شدند .در روش آماری استنباطی به منظور ارزیابی چیدمان مبلمان شهری و تأثیر آن بر شادابی فضای شهری از آزمون
رگرسیون و آزمون کولموگروف-اسمیرنف استفاده شده است .ابزار گردآوری دادهها شامل پرسشنامهی  35سؤالی در دو
بخش مبلمان شهری با  15سؤال و شادابی شهری با  20سؤال است .روایی پرسشنامه ،محتوایی بوده که به تأیید  5تن از
استادان صاحبنظر در این حوزه رسیده و پایایی آن نیز بر اساس آلفای کرونباخ به میزان  0/84مورد تأیید واقع شده است.
دادههای گردآوری شده بر اساس آزمون رگرسیون در نرمافزار  spss22مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
شیراز یکی از شهرهای بزرگ ایران و مرکز استان فارس است .جمعیت شیراز در سال  1395بالغ بر  1٬712٬745تن بوده
که این رقم با احتساب جمعیت ساکن در حومهی شهر به  1٬869٬001تن میرسد .شیراز در بخش مرکزی استان فارس ،در
ارتفاع  1486متری از سطح دریا و در منطقهی کوهستانی زاگرس واقع شده ،آب و هوای معتدلی دارد .این شهر از سمت
غرب به کوه دراک ،از سمت شمال به کوههای بمو ،سبزپوشان ،چهلمقام و باباکوهی محدود شدهاست .مختصات جغرافیایی
شیراز عبارت است از  29درجه و  36دقیقه شمالی و  52درجه و  32دقیقه و ارتفاع آن از سطح دریا بین  1480تا  1670متر
در نقاط مختلف شهر متغیر است (شهرداری شیراز.)1395 ،
یافتههای تحقیق:
یافتههای این بخش از پرسشنامه ،شامل ویژگیهای فردی و شغلی پاسخگویان یعنی سن ،جنسیت ،سطح تحصیالت و
سابقهی شغلی آنها میشود .از تعداد  384نفر پاسخدهنده40 ،درصد ( 154نفر) دارای تحصیالت دیپلم و زیردیپلم 35 ،درصد
( 134نفر) فوقدیپلم و لیسانس و  25درصد ( 96نفر) فوق لیسانس و باالتر هستند 19 .درصد ( 73نفر) از پاسخدهندگان ،زیر
 25سال 43 ،درصد ( 165نفر) پاسخ دهندگان ،بین  25تا  35سال و  38درصد( 146نفر) بیش از  35سال سن دارند؛ همچنین
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 30درصد ( 115نفر) از پاسخدهندگان بین  0تا  15سال 20 ،درصد ( 77نفر) از  16تا  25سال و  50درصد ( 192نفر) از 26
تا  35سال و بیشتر سابقهی کار دارند 60 .درصد پاسخگویان مرد و  40درصد زن هستند( .جدول شماره .)1
جدول  -1اطالعات توصیفی پاسخدهندگان
تحصیالت

سن

جنس

سابقه شغلی

طبقه

تعداد

درصد

طبقه

تعداد

درصد

طبقه

تعداد

درصد

زیر  25سال

73

19

دیپلم و زیردیپلم

154

40

0-15

115

30

 25تا 35

165

43

134

35

16-25

77

20

 35به باال

146

38

96

25

26-35

192

500

فوق دیپلم و
لیسانس
فوق لیسانس و
باالتر

درصد

تعداد
زن

40

154
مرد

60

230

منبع :یافته های تحقیق.1397 :

یافتههای استنباطی تحقیق:
بررسی فرض نرمال بودن دادهها :برای بررسی فرض نرمال بودن متغیرهای مطالعه از آزمون کولموگوراف -اسمیرنف یک
نمونهای (بررسی متغیرها به صورت تک تک) استفاده شده است؛ همچنین برای بررسی فرض نرمال دو متغیره از آزمون
شاپیرو ویلک (بررسی رابطهی متغیرها به صورت دو به دو) در بسته نرمافزار  Rاستفاده شد .نتایج نشاندهندهی آن است که
فرض نرمال بودن برای تمام متغیرها را نمیتوان رد کرد ( .)P<0/05نتایج این آزمون در جدول  2و  3آورده شده است.
جدول  -2نتایج آزمون کولموگروف -اسمیرنف برای بررسی پذیره نرمال بودن
شاخص

حجم نمونه

تعداد سؤاالت

آماره آزمون

سطح معناداری

نرمال-غیر نرمال بودن

نتیجه

مبلمان شهری

384

15

0/564

0/302

نرمال

تأیید

شادابی شهری

384

20

0/367

0/430

نرمال

تأیید

تفریحی-فراغتی

384

3

0/468

0/265

نرمال

تأیید

خدماتی

384

4

0/632

0/234

نرمال

تأیید

زیست محیطی

384

3

0/701

0/309

نرمال

تأیید

بهداشتی

384

3

0/687

0/347

نرمال

تأیید

ترافیک

384

4

0/562

0/298

نرمال

تأیید

تأسیسات و تجهیزات

384

3

0/478

0/321

نرمال

تأیید

منبع :یافته های تحقیق.1397 :

با توجه به جدول  2مشاهده می گردد کلیه متغیرها دارای فرض نرمال هستند.
بررسی فرضیههای پژوهش:
فرضیهی اصلی :مبلمان شهری بر شادابی فضای شهری در شهر شیراز تأثیر دارد.
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جدول  -3نتایج آزمون تحلیل واریانس یک راهه تجزیه و تحلیل رگرسیون تأثیر مبلمان شهری بر شادابی فضای شهری
مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

رگرسیون

235325.

1

235325.

باقیمانده

521458.

382

1.2003

کل

133.286

383

منبع

سطح

F

β

24.314

0.384

معناداری
0.245

.000b

منبع :یافته های تحقیق -1397 :متغیر وابسته :شادابی فضای شهری -پیشبین :مبلمان شهری

بر اساس جدول شماره ( )3برای تعیین تأثیر مبلمان شهری به عنوان متغیر پیشبین و شادابی فضای شهری به عنوان
متغیر مالک در معادله رگرسیون تحلیل شدند .طبق جدول باال ،مدل معنیدار به دست آمد ( )F= 314.24 ،p< 0/000و  R2به
دست آمده برابر  0/245است که نشان میدهد با یک واحد تغییر در متغیر مستقل  0/245تغییر در متغیر وابسته ایجاد میشود.
بنابراین فرضیهی اصلی پژوهش مورد تأیید واقع میگردد .بر این اساس میتوان بیان داشت که ارائهی یک مبلمان کارآمد و
رعایت اصول آن میتواند زمینه را برای احساس راحتی برای شهروندان فراهم نموده ،بر این اساس زمینه را برای شادابی آنها
فراهم مینماید.
فرعی :1مبلمان تفریحی -فراغتی بر شادابی فضای شهری در شهر شیراز تأثیر دارد.
مبلمان تفریحی -فراغتی مشتمل بر مبلمانی است که اغلب در سطح پارکها ،چمنزارها و  ...قرار داشته ،مشتمل بر صندلی
نشیمن ،آالچیقها ،اتاقهای مشاوره ،نمازخانهها و  ...است.
جدول  -4نتایج آزمون تحلیل واریانس یک راهه تجزیه و تحلیل رگرسیون مبلمان تفریحی -فراغتی بر شادابی فضای شهری
مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

رگرسیون

365.254

1

365.254

باقیمانده

245.856

382

2412.

کل

198.12

383

منبع

F

β

45.475

276.0

سطح
معناداری
0.302

.000b

منبع :یافته های تحقیق -1397 :متغیر وابسته :شادابی فضای شهری -پیشبین :مبلمان تفریحی -فراغتی

با توجه به جدول شماره ( )4مبلمان تفریحی -فراغتی به عنوان متغیر پیشبین بوده ،شادابی فضای شهری به عنوان متغیر
مستقل است .طبق جدول باال ،مدل معنیدار به دست آمد ( )F= 45.475،p< 0/000و  R2به دست آمده برابر  0/302است که
نشان میدهد با یک واحد تغییر در متغیر مستقل 0/302 ،تغییر در متغیر وابسته ایجاد می شود .بنابراین فرضیهی پژوهش مورد
تأیید واقع میشود .بر این اساس یکی از الزاماتی که باید در سطح شهرها به خصوص در شهر شیراز با توجه به ماهیت
گردشگری و فراغتی آن مدنظر قرار داد ،رعایت مبلمان تفریحی و فراغتی است که ارائهی آن در سطح شهر و مناطق مختلف
میتواند به ایجاد شادابی شهروندان بینجامد.
فرعی :2مبلمان خدماتی بر شادابی فضای شهری در شهر شیراز تأثیر دارد.
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جدول  -5نتایج آزمون تحلیل واریانس یک راهه تجزیه و تحلیل رگرسیون مبلمان خدماتی بر شادابی فضای شهری
منبع

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

β

رگرسیون

201.654

1

201.654

47.201

325.0

باقیمانده

658.325

382

1.723

کل

456.671

383

سطح معناداری
0.203

b

.000

منبع :یافته های تحقیق -.1397 :متغیر وابسته :شادابی فضای شهری -پیشبین :مبلمان خدماتی

بر مبنای جدول ( )5جهت تعیین اثر مبلمان خدماتی به عنوان متغیر پیشبین و شادابی فضای شهری به عنوان متغیر مالک
در معادله رگرسیون مورد بررسی قرار گرفتند .طبق جدول باال ،مدل معنیدار به دست آمد ( )F= 201.47 ،p< 0/000و  R2به
دست آمده برابر  0/203است که نشان میدهد با یک واحد تغییر در متغیر مستقل 0/203 ،تغییر در متغیر وابسته ایجاد میشود.
بنابراین فرضیه پژوهش مورد تأیید واقع میشود .ارائه و رعایت مبلمان متناسب در محیطهای خدماتی و مراکز خدماتی
مختلف میتواند به ایجاد آسایش و راحتی شهروندان منتهی شود که همین امر میتواند به شادابی فضای شهری کمک کند.
فرعی :3مبلمان زیست محیطی بر شادابی فضای شهری در شهر شیراز تأثیر دارد.
مبلمان زیست محیطی شامل قرارگیری مناسب و کافی سطلهای زباله ،عالئم هشداردهی عدم زبالهریزی ،عدم روشن
نمودن آتش و  ...است.
جدول  -6نتایج آزمون تحلیل واریانس یک راهه تجزیه و تحلیل رگرسیون مبلمان زیست محیطی بر شادابی فضای شهری
مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

رگرسیون

654.378

1

654.378

باقیمانده

325.956

382

2.503

کل

577.671

383

منبع

F

β

17.654

0.654

سطح
معناداری
0.198

.000b

منبع :یافته های تحقیق -.1397 :متغیر وابسته :شادابی فضای شهری -پیشبین :مبلمان زیست محیطی

نتایج جدول ( )6نشان میدهد که مبلمان زیست محیطی به عنوان متغیر پیشبین مدنظر بوده ،شادابی فضای شهری به
عنوان متغیر مستقل مورد استفاده قرار گرفته است .طبق جدول ،مدل معنیدار به دست آمد ( )F= 654.17 ،p< 0/000و  R2به
دست آمده برابر  0/198است که نشان میدهد با یک واحد تغییر در متغیر مستقل 0/198 ،تغییر در متغیر وابسته ایجاد میشود؛
بنابراین فرضیه پژوهش مورد تأیید واقع میشود .رعایت مسائل زیست محیطی و به تبع ،پیامدهای مثبت ناشی از آن میتواند
به سالمت و آسایش و راحتی شهروندان منتهی شود که باید زیرساختها و مبلمان متناسب آن نیز در سطح ارائه شود که
شهروندان بتوانند به خوبی مسائل زیست محیطی را رعایت کنند که نتیجهی آن ،ایجاد شادابی فضای شهری است.
فرعی :4مبلمان بهداشتی بر شادابی فضای شهری در شهر شیراز تأثیر دارد.
مبلمان بهداشتی به آن مبلمانی گفته میشود که جهت حفظ سالمتی جامعه و انسانها در سطح شهر مدنظر قرار می گیرد
که شامل کیوسکهای اورژانس ،عالئم هشداردهی در وسط میادین نسبت به آلودگی هوا و  ...است.
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جدول  -7نتایج آزمون تحلیل واریانس یک راهه تجزیه و تحلیل رگرسیون مبلمان بهداشتی بر شادابی فضای شهری
مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

رگرسیون

701.254

1

701.254

باقیمانده

412.362

382

0.949

کل

107.418

383

منبع

F

β

21.874

0.563

سطح
معناداری
.000b

0.201

منبع :یافته های تحقیق -1397 :متغیر وابسته :شادابی فضای شهری -پیشبین :مبلمان بهداشتی

با توجه به جدول ( )7مشاهده میگردد که برای تعیین تأثیر مبلمان بهداشتی به عنوان متغیر پیشبین و شادابی فضای
شهری به عنوان متغیر مالک در معادله رگرسیون تحلیل شدند .طبق جدول ،مدل معنیدار به دست آمد

(F= 21.874 ،p< 0/000

) و  R2به دست آمده برابر  0/201است که نشان میدهد با یک واحد تغییر در متغیر مستقل  0/201تغییر در متغیر وابسته ایجاد
میشود .بنابراین فرضیه پژوهش مورد تأیید واقع میشود .داشتن شهر سالم در گرو داشتن شهروندان سالم است و این امر در
گرو ارائه خدمات بهداشتی متناسب به شهروندان به خصوص مبلمان بهداشتی در سطح شهر به ویژه در نزدیکی مراکز
بهداشتی است که خود این امر به ایجاد فضای شاداب شهری منجر میشود.
فرعی :5مبلمان ترافیکی بر شادابی فضای شهری در شهر شیراز تأثیر دارد.
مبلمان ترافیکی مشتمل بر آن نوع مبلمانی است که شامل عالئم راهنمایی و رانندگی و نصب تجهیزات متناسب در این
زمینه میشود.
جدول  -8نتایج آزمون تحلیل واریانس یک راهه تجزیه و تحلیل رگرسیون مبلمان ترافیکی بر شادابی فضای شهری
مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

رگرسیون

214.302

1

214.302

باقیمانده

120.371

382

0.971

کل

68.986

383

منبع

F

β

18.145

0.478

سطح
معناداری
0.231

.000b

منبع :یافته های تحقیق -.1397 :متغیر وابسته :شادابی فضای شهری -پیشبین :مبلمان ترافیکی

نتایج جدول ( )8نشانگر آن است که برای تعیین تأثیر مبلمان ترافیکی به عنوان متغیر پیشبین و شادابی فضای شهری به
عنوان متغیر مالک در معادلهی رگرسیون تحلیل شدند .طبق جدول باال ،مدل معنیدار به دست آمد ( )F= 18.145 ،p< 0/000و
 R2به دست آمده برابر  0/231است که نشان میدهد با یک واحد تغییر در متغیر مستقل  2310تغییر در متغیر وابسته ایجاد
میشود؛ بنابراین فرضیه پژوهش مورد تأیید واقع میشود .یکی از مسائلی که در شرایط کنونی ،زمینهساز ایجاد مشکالت
روانی و تداخالت عصبی و ذهنی به خصوص در شهرهای پرجمعیت همچون شیراز شده است ،مسائل ترافیکی است که با
رعایت اصول آن ،فراهم نمودن زیرساختهای متناسب همچون تابلوها و عالئم مختلف و نیز فراهم کردن مبلمان متناسب،
میتوان به ایجاد یک فضای شاد شهری اندیشید.
فرعی :6مبلمان تأسیسات و تجهیزات شهری بر شادابی فضای شهری در شهر شیراز تأثیر دارد.
مبلمان تأسیسات و تجهیزات شهری شامل تجهیزات متناسب برای اطفای حریق در سطح شهر ،جانمایی متناسب
کیوسکها و مراکز دوچرخه سواری و  ...است.
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جدول  -9نتایج آزمون تحلیل واریانس یک راهه تجزیه و تحلیل رگرسیون مبلمان تأسیسات و تجهیزات شهری بر شادابی فضای شهری
مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

رگرسیون

254.302

1

254.302

باقیمانده

362.285

382

0.747

کل

16.892

383

منبع

F

β

19.268

0.362

سطح
معناداری
0.189

.000b

منبع :یافته های تحقیق -1397 :متغیر وابسته :شادابی فضای شهری -پیشبین :مبلمان تأسیسات و تجهیزات شهری

با توجه به جدول ( )9مشاهده میگردد که برای تعیین تأثیر مبلمان تأسیسات و تجهیزات شهری به عنوان متغیر پیش بین
و شادابی فضای شهری به عنوان متغیر مالک در معادله رگرسیون تحلیل شدند .طبق جدول ،مدل معنیدار به دست آمد

(0/000

< )F= 19.268 ،pو  R2به دست آمده برابر  0/198است که نشان میدهد با یک واحد تغییر در متغیر مستقل  0/198تغییر در
متغیر وابسته ایجاد میشود؛ بنابراین فرضیه مورد تأیید واقع میشود .تأسیسات و تجهیزات شهری باید در مکانهای مناسب و
بر مبنای اصول علمی قرار گیرد و بتواند به خوبی به شهروندان ارائه خدمات بنماید و رعایت اصول آن و قرارگیری متناسب
بر اساس موازین مبلمانی میتواند زمینه ساز شادابی شهری شود.
نتیجهگیری:
بر اساس آنچه در زمینهی چیدمان مبلمان شهری در راستای شادابی فضای شهری در سطح شهر شیراز بر اساس اصول
و شاخصهای مورد بررسی صورت پذیرفت ،این امر روشن گردید که به طور کلی نحوهی چیدمان مبلمان شهری بر شادابی
فضای شهری در سطح معناداری  0/000تأثیر دارد .همچنین این امر در بین سایر متغیرهای مبلمان شهری (تفریحی -فراغتی،
خدماتی ،زیست محیطی ،بهداشتی ،ترافیکی و تجهیزات و تأسیسات) در سطح معناداری  0/000توانسته است بر شادابی
فضای شهری تأثیرگذار باشد .نتایج حاصل از یافتههای این پژوهش با یافتههای تحقیق شایستهفر( )1387همسو است.
همچنین با نتایج تحقیق حناچی و مژگانی ( )1387که به بررسی اصول بهسازی بازسازی فضاهای فرسوده شهری توسط
عناصر مبلمان شهری پرداختند ،همسو بوده ،نتایج نشاندهندهی آن بود که انتخاب درست عناصر مبلمان شهری متناسب با نیاز
فضای شهری سبب توزیع مناسب عملکردها و خدمات و دسترسی مناسب ،ایجاد سازمان و عملکردی مناسب برای حصول
بهرهوری و اثر بخشی امکانات شهری (کارایی) ،افزایش مطلوبیت فضاهای کالبدی برای کار ،زندگی ،تفریح و عملکردهای
اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی (کیفیت محیطی) و پویایی شهر میگردد .از طرفی با نتایج تحقیق نصیری هندخاله و خوشخو
( )1396همسو بوده ،نتایج نشانگر آن است که آشفتگیهای شهری از منظر وابعاد مختلف قابل بحث وبررسی است.
بر اساس یافتههای تحقیق و نیز بر مبنای تطبیق با پیشینه پژوهش میتوان بیان داشت که در طراحی شهری ،مبلمان و
المانها ،میتوانند آیینهی تمامنمایی از هویت و رویدادهای شهر باشند که در القاء هویت و فرهنگ شهر و شادابی حرف اول
را میزنند و بهتر است طوری طراحی شوند که به حفظ شادابی و هویت شهری بینجامند؛ چرا که آن مکانی حرفی برای گفتن
دارد که هویت داشته باشد؛ هویتی که ناشی از آثار تاریخی و بافتهای با ارزش است .پس بهتر است عمیقتر نگاه شود و
فقط به آن زیبایی که به سطح طراحی محدود است ،توجه نکرد و به عامل عمیقتر و مهمی همچون مفهوم شهرنشینی در میان
ساکنان محل ،که در بافتهای اجتماعی مکانها تثبیت شده ،نگریست .از دیگر طرحهای مؤثر در مبلمان شهری در راستای
منظر و هویت شهر ،میتوان چیدمان مبلمان چند منظوره را پیشنهاد داد؛ در طراحی مبلمان چند منظوره ،راحتی صِرف ،جهت
تأمین نیازهای شهروندان تحت شعاع قرار میگیرد و به آرامش ،شادابی ،زیبایی بصری و منظر و معماری شهری نیز کمک
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میکند؛ چرا که با این نوع طراحی ،هم صرفهجویی در اشغال فضا را داریم و هم میتوان چند نیاز شهروندان را در آنِ واحد
فراهم ساخت؛ برای مثال ،نیمکتهایی که عملکردشان راحتی و نشستن شهروند است طوری طراحی شوند که از نظر بصری
در بهبود فضای سبز و منظر و معماری شهری کارا باشند .وجود مبلمان مناسب و با عملکرد درست ،میتواند تأثیر مطلوبی بر
ذهن شهروند بگذارد.
منابع و مآخذ:
.1

آزادخانی ،پاکزاد و زهرا طهماسبی کیا ( :)1395بررسی نقش و عملکرد مبلمان شهری در ارتقاء کیفیت محیط شهری و
رضایتمندی شهروندان (مطالعه موردی:منطقه 4شهرداری کرمانشاه) ،فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی شهری ،سال  ،7شماره ،27
مرودشت ،صص .93 -110

.2

احمدی ،شیرکو ( :)1396بررسی مبلمان شهری و تأثیر آن بر فضای شهری مطالعه موردی :شهر سردشت ،چهارمین کنفرانس
بین المللی عمران،معماری و توسعه اقتصاد شهری ،شیراز ،موسسه آموزشی مدیران خبره نارون.

.3

افراسیابی راد ،محمدصادق و امیر صباحی ( :)1390ارزیابی فضایی مبلمان شهری فضاهای گردشگری شیراز با استفاده از مدل
تصمیم گیری تاپسیس ،مجموعه مقاالت اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار ،دانشگاه آزاد اسالمی
واحد مرودشت.

.4

افراسیابی راد ،محمد صادق ( :)1389ارزیابی فضاهای عمومی شهر شیراز با توجه به نیازهای جانبازان و معلولین ،پایان نامه
کارشناسی ارشد ،دانشگاه زابل.

.5

بحرینی ،حسین ( :)1384تحلیل فضاهای شهری در رابطه با الگوی رفتاری استفاده کنندگان و ضوابطی برای طراحی ،انتشارات
دانشگاه تهران.

.6

بیهقی ،زهرا ( ،)1390ساماندهی مبلمان شهری بخش مرکزی شهر سبزوار (مورد مطالعه خیابات کاشفی) ،پایان نامه کارشناسی
ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی ،تهران

.7

پارسی ،حسن ،1379 ،فضای شهری ،حیات مدنی و نیروهای اجتماعی-فرهنگی ،نمونه موردی:خیابان کارگر ،رساله دکتری،
دانشگاه تهران ،دانشکده هنرهای زیبا ،گروه شهرسازی.

.8

حاتمی .حسین؛ راضیه السادات میرجعفری و محسن رستگار ،1396 ،ارزیابی میزان رضایتمندی شهروندان از مبلمان شهری با
تاکید بر ساماندهی فضاها و عناصر شهری (مورد :خیابان اما خمینی شهر نیشابور) ،اولین کنفرانس بین المللی و هشتمین
کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری ،مشهد ،شورای اسالمی شهر مشهد -دانشگاه فردوسی مشهد -شهرداری و مرکز
پژوهش های شورای اسالمی شهر مشهد.

.9

حناچی ،سیمین و پروانه مژگانی ( :)1387اصول بهسازی بازسازی فضاهای فرسوده شهری توسط عناصر مبلمان شهری،
مجموعه مقاالت اولین همایش بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری ،مشهد مقدس ،آذرماه.

 .10رضایی مقدم .علی؛ محمد سجاد حسنی و میثم نقی زاده ( :)1396عملکرد مدیریت شهری در حوزه مبلمان شهری از دیدگاه
شهروندان (مطالعه موردی :خیابان امام خمینی شهرستان فسا) ،اولین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی
و مدیریت شهری ،مشهد ،شورای اسالمی شهر مشهد -دانشگاه فردوسی مشهد -شهرداری و مرکز پژوهش های شورای
اسالمی شهر مشهد.
 .11زندیه ،راضیه ( :)1385نقش مبلمان شهری در هویت و سیمای شهری ،مجموعه مقاالت نخستین همایش بین المللی «شهر
برتر ،طرح برتر» ،سازمان عمران شهرداری همدان 11 ،و  12مرداد.
 .12زنگی آبادی ،علی و تبریزی ،نازنین ( :)1383طراحی و برنامه ریزی مبلمان شهری ،انتشارات شریعه توس.
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 .13سجادی ،ژیال ،ابراهیم زاده ،عیسی و علی شمس الدینی ( :)1390تحلیلی بر مهاجرتهای روستایی– شهری ،با تأکید بر نقش
مسافت و دسترسی (مورد :شهرستان ممسنی) ،مجله مطالعات و پژوهشهای شهری و منطقهای ،سال  ،2شماره  ،8اصفهان،
صص .77 -94
 .14شایسته فر ،مهناز ( :)1387کاربرد ارزش های تزیینی هنر اسالمی بر عناصر شهری و تأثیر آن بر توسعه فرهنگی –اجتماعی ،در
همایش ملی توسعه و تحول در فرهنگ و هنر.
 .15شربتی ،اکبر؛ بدرق نژاد ،ایوب؛ سارلی ،رضا ( :)1397تحلیل عملکرد مبلمان شهری در فضاهای شهری ،مطالعه موردی:
شهرگرگان ،فصلنامه پژوهش های بوم شناسی شهری ،شماره  ،18تهران ،صص .105 -116
 .16شهسواری .نسرین و علی خلیل پور ( :)1396ارزیابی مبلمان شهری با تاکید بر منظر شهری ،اولین همایش ملی توسعه پایدار و
مدیریت شهری با رویکرد آرامش شهروندی ،سیرجان ،شهرداری سیرجان.
 .17عابدی ،محمد حسین و فرزانه محمدیان یامی ( :)1397زیباشناسی و بازشناسی اصول آ« در معماری شهری اسالمی ،نشریه
معماری شناسی ،سال اول ،شماره  ،4تهران ،صص .1 -10
 .18فالحت ،محمدصادق ،کالمی ،مریم ( :)1387تأثیر فضاهای باز شهری بر کیفیت گذران اوقات فراغت شهروندان ،فصلنامه
مدیریت شهری .22
 .19فرج الهی ،عاطفه و محمدرضا رضایی آقامیرلو ( :)1393عملکرد مؤثر مبلمان شهری در هویت بخشی و ارتقا کیفیت فضاهای
شهری ،اولین همایش ملی شهرسازی ،مدیریت شهری و توسعه پایدار ،موسسه ایرانیان ،انجمن معماری ایران ،تهران.
 .20قاسمی نژاد .شیما ،1396 ،بررسی نقش مبلمان شهری در آرامش شهروندان معلول نمونه موردی بافت مرکزی شهر سیرجان،
اولین همایش ملی توسعه پایدار و مدیریت شهری با رویکرد آرامش شهروندی ،سیرجان ،شهرداری سیرجان.
 .21گلکار ،کورش ،1387 ،محیط بصری شهر ،سیر تحول از رئیکرد تزئینی تا رویکرد پایدار ،مجله علوم محیطی ،سال پنجم،
شماره چهارم.
 .22محمدنژاد ،مریم ،بهزادفر ،مصطفی ،شاهی ،جواد ( :)1387مکانیابی مبلمان شهری با استفاده از  ،GISنشریهی علمی آموزشی
مرکز اطالعات جغرافیایی.
 .23مرتضایی ،رضا ،1381 ،رهیافتهایی در طراحی مبلمان شهری ،انتشارات سازمان شهرداریهای کشور.
 .24نصیری هندخاله .اسماعیل و میترا خوشخو ( :)1396نقش مبلمان شهری برآرامش شهروندی از منظر مدیریت شهری مطالعه
موردی شهر رشت ،اولین همایش ملی توسعه پایدار و مدیریت شهری با رویکرد آرامش شهروندی ،سیرجان ،شهرداری
سیرجان.
 .25نورایی مقدم ،عبدالرضا ( :)1396نقش مبلمان شهری درآرامش شهروندان (نمونه موردی :پارک کوثر شیروان) ،مجله جغرافیا،
عمران و مدیریت شهری ،شماره  ،10صص .1 -13
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