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 A B S T R A C T 
 

  

A R T I C L E I N F O 
 

 

The indiscriminate constructions and residential and administrative 

constructions of the 7th district of Tehran municipality have caused the 

changes and developments of this area not to proceed in a logical and 

orderly manner; The results of such a process are many anomalies and 

visual disturbances that have occurred in the image and body of urban 

spaces; Therefore, the purpose of this research was to express the need to 

know the indicators of the beautification of the 7th district of Tehran and 

to identify the key factors affecting the state of urban vitality; which has 

used survey and descriptive-analytical research methods. The statistical 

population of this research is the 7th district of Tehran Municipality, 

where 200 people were selected as a sample by simple random sampling 

method. The reliability of research indicators was calculated through 

Cronbach's alpha coefficient, which was more than 70% for all research 

factors, and Bartlett's test was used to measure the validity of the research. 

The findings of the research showed that the first hypothesis of the 

research that the beautification of urban spaces is undesirable in the 

studied area has been confirmed and requires more effort from city 

managers. In other words, the findings obtained from the t-test showed; 

The significance level for all factors is P=0.000>0.05; Therefore, the first 

hypothesis is confirmed; The second hypothesis was the effect of the 

beautification factors of urban spaces on vitality in the study area, the 

findings showed that according to the critical ratio of each of the 

beautification factors affecting the vitality of urban spaces, which is above 

1.5 and the value of the p statistic that is separate for each The factors of 

the beautification of roads and sidewalks, the structure and arrangement of 

buildings and urban furniture have been investigated, leading to urban 

vitality, and the mentioned hypothesis is also confirmed. 
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Extended Abstract 

Introduction  

As the largest environment for human 

activities on the earth, cities present the 

various effects of beauty and vitality to 

their residents. Generally as the city and its 

environment become more beautiful, the 

peace, happiness and balance of its 

residents increase. This helps the problems 

in the cities become more endurable for the 

residents. The metropolis of Tehran has 

been studied in various aspects of urban 

research. In 2012, Tehran rank was low in 

the Economist's assessment of the Living 

Cities Index. The problems in Tehran, 

especially District 7th (as one of the central 

areas of the city) has increased along with 

it’s developing and increase in population. 

The rapid growth of population and 

buildings has caused the changes in Tehran 

result in irregular expansion. The spatial 

disturbances, irregularity, heavy traffic and 

olden texture can be seen in the physical 

structure result in the dissatisfaction of 

resident. Therefore, considering the role of 

beautifying the cities and needing to plan 

for the vitality of urban spaces encourage 

this research. This study utilizes the 

elements and indicators of urban 

beautification in district 7th of Tehran. 
 

Methodology 

We utilized a survey and descriptive-

analytical analysis. Qualitative and 

quantitative data were used.  Also data and 

information are collected based on the 

library and field research. The statistical 

population was 200 people from District 

7th of Tehran. This population was selected 

by a simple random sampling. We used a 

researcher-made questionnaire. In this 

regards, 26 and 33 items are used to 

measuring urban vitality and beautification 

based on the likert spectrum, respectively. 

The reliability of these indices was 

calculated by Cronbach's alpha coefficient, 

which was more than 70%. Bartlett’s test 

was used to assess the validity of the 

research which showing a significant level 

of 0.000 and confirming the validity of the 

research variables. The one-sample t-test 

and structural equation modeling was used 

for statistical analysis in SPSS and AMOS. 

The required data processed and analyzed 

using the appropriate tests based on the 

indicators and related weights. 
 

Results and discussion 

The results showed that the developed 

model and the experimental data can be 

emphasized for analyzing the fitness of the 

theoretical model of the research by nine 

indicators. Therefore, there is a good fitness 

between the structured model and the 

experimental data. With emphasizing the 

structural equations, a suitable model has 

been designed for analyzing the relationship 

between independent and dependent 

variables. The desired fitness shows the 

model of structural equations. Therefore, 

the model proposed by the researchers has a 

perfect fit. This can be confirmed by the 

Tucker-Lewis fit index, Adaptive Fit Index 

(CFI) and incremental fit index which were 

close to 0.9. The economical fit indices 

were also greater than 0.5. Finally, the 

economic ratio fitting index was equal to 

0.9. The root mean square was less than 

0.08 showing a good fitness of the research 

model. This study used many researches to 

clarify the factors influencing on the urban 

beautification. Our results are consistent 

with the Behzadfar et al. (2009) and Izadi  

and Akrami (2016). They analyzed the 

characteristics of urban aesthetics and 

importance of beautification in urban 

spaces relying on the factors such as order, 

beauty, strength, security and well-being. 

Our results also are consistent with Khosto 

and Rezvani (2010) for urban vitality. The 

present research utilizes more indicators, 

items and main aesthetic factors which 

were restricted by previous studies. 

Ebrahimi (2016) examined the situation of 

beauty in Bojnourd city. His results are 

consistent with the results in this study. He 

showed that some parts of the city are in an 

undesired situation regards to aesthetics 

needing to more attention of municipalities 

and urban beautification.  

 

Conclusions 

The first hypothesis (the beautification of 

urban spaces is undesirable in District 7) 
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has been confirmed by t-test.  The 

significance level is P = 0.05 for all factors. 

This means that it’s needed more attention 

by city planners.  Average of all factors is 

less than 3 which means the beautification 

situation of Tehran is not very desirable. 

The second hypothesis (the effect of 

beautification of sidewalks; the structure 

and arrangement of buildings, urban 

furniture on the urban vitality in District 7th 

of Tehran) is also confirmed. This 

hypothesis was examined by modeling the 

structural equations. It was statistically 

suggested that the factors with a regression 

weight greater than 0.40 are considered 

significant. Therefore, all regression 

weights in the studied model and indices 

lower than this value were removed before 

model analysis. All the considered factors 

have been confirmed and the fitness 

indicates a good fit of the measured model 

with the observation data. According to 

Table 7 and based on the critical ratio of 

each beautification factors affecting the 

vitality of urban environment, the factors of 

beautification of sidewalks, structure and 

arrangement of buildings and urban 

furniture lead to urban vitality.  
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 تا شده باعث تهران شهرداری 7 منطقه اداری و مسکونی هویتبی و رویهبی وسازهایساخت

 روندی چنین نتایج نرود؛ پیش مندقاعده و منطقی چندان منطقه این تحوالت و تغییر

 دادهرخ شهری فضاهای کالبد و سیما در که است بسیاری بصری اغتشاشات و ناهنجاری

 تهران شهر 7 منطقه زیباسازی هایشاخص شناخت ضرورت بیان پژوهش این هدف لذا است؛

 پیمایشی تحقیق روش از که بود؛ شهری سرزندگی وضعیت بر مؤثر کلیدی عوامل شناسایی و

 بوده تهران شهرداری 7 همنطق پژوهش این آماری جامعه. است برده بهره تحلیلی -توصیفی و

 پایایی. شدند انتخاب نمونه عنوانبه نفر 200 ساده تصادفی گیرینمونه روش با که

 پژوهش عوامل همه برای که شد محاسبه کرونباخ آلفای ضریب طریق از تحقیق هایشاخص

 هاییافته. شد استفاده بارتلت آزمون از نیز پژوهش روایی سنجش و درصد 70 از بیش

 شهری فضاهای زیباسازی بودن نامطلوب بر مبنی تحقیق اول فرضیه که داد نشان پژوهش

 دیگرعبارتبه. است شهری مدیران بیشتر تالش نیازمند و گشته تأیید موردمطالعه منطقه در

 <05/0 مقدار هاعامل تمام برای معناداری سطح داد؛ نشان t آزمون از آمدهدستبه هاییافته

000/0=P زیباسازی عوامل تأثیر میزان نیز دوم فرضیه شود؛می تائید اول فرضیه لذا است؛ 

 میزان به توجه با داد نشان هایافته بود، موردمطالعه منطقه در سرزندگی بر شهری فضاهای

 باالی که شهری فضاهای سرزندگی بر تأثیرگذار زیباسازی عوامل از یک هر بحرانی نسبت

 زیباسازی عوامل شد بررسی عامل هر برای جداگانه صورتهب که p آماره مقدار و بوده 5/1

 شهری سرزندگی به منجر شهری مبلمان و هاساختمان چیدمان و ساختار روها،پیاده و معابر

 .گرددمی تأیید نیز مذکور فرضیه و شده
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 مقدمه

مختلف اقتصادی،  هایزمینهدر  هافعالیتفضاها و قابلیت مکان برای تأمین تنوعی از از  شهری استفاده سرزندگی

را برای همه فراهم  سایش و آرامشآکه امنیت، برابری و  ایگونهبهاجتماعی و فرهنگی با هدف تنوع تعامالت اجتماعی 

منجر به  درنهایتکه  شودمیرضایت شهروندان حاصل و جذابیت فضاها  یجهدرنتست که ا فرایندید؛ سرزندگی ساز

نظام کاربری  :است بندیطبقهقابل دسته پنجمعیارهای سرزندگی فضاهای شهری در   .گرددیمایجاد فضایی زیست پذیر 

 است.و فضاهای همگانی، نظام فرم کالبدی و نظام منظر شهری  بندیاستخوانو فعالیت، نظام حرکت و دسترسی، نظام 

جاذب مردم و دارای  هایفعالیتتفاده از اس وسیلهبه هاساختمانجلویی  هایجدارهفعال نمودن  :نظام کاربری و فعالیت

 :نظام حرکت و دسترسی ؛ حفظ و گسترش فضاهای سبز؛هافعالیتو  هاکاربری؛ تنوع و اختالط هاآنبیشترین تعامل با 

عمومی متنوع؛ ایجاد  ونقلحملهمراه با تأکید بر جریان پیاده و تأمین وسایل  وآمدرفتمتعدد برای  هایگزینهتأمین 

برای افزایش  پذیرانعطافطراحی : و فضاهای همگانی بندیاستخوانذیری کالبدی به بناها و فضای شهری؛ نظام نفوذپ

نظام فرم کالبدی  برای نشستن؛ پذیرانعطافشهری  یهامبلمان؛ تأمین هاساختمان هایفعالیتو  هاکاربریقابلیت تغییر 

نظام  ؛هاطراحی( و رعایت مقیاس انسانی در مقیاسکوچک هایتجاری ویژهبه) مقیاسکوچک هایکاربریاستفاده از 

 ؛هاساختمانفعال  هایجدارهایجاد نفوذپذیری بصری؛ حفظ پیوستگی : منظر شهری

وابسته  هاآن کمردم و به ادراتعامالت اجتماعی  و بینش و فرهنگرویه آن به  که یکسرزندگی دارای دو رویه است  

 .ه این دو رویه با هم ارتباط متقابل دارندک شودمیمربوط و شهرسازی ری و معماری است و دیگری به فضاهای شه

نیز سرد و  هایرنگستری و کبا در و دیواری خا بارهیکبه شوندمیوقتی افراد شهر وارد فضاهای اداری و عمومی 

این  بر اساس. کنندمییل به غم ه سرزندگی فرد را تبدک شوندمی روروبه هاییآدم رفتهدرهم، خشن و کخش هایچهره

در قدیم فضاهای موجود به  .استکرده  افتیفیت طراحی فضاهای شهری ایران کدر دوران معاصر، حوزه  اندازچشم

خصوصی  ایعرصهه داخل خانه برای اهالی آن، فضا و ک گشتمیو عمومی تبدیل  خصوصینیمهخصوصی،  هایعرصه

ه تعامل ک اندعناصریشهر فاقد حیاط و  هایساختمانیز عرصه عمومی خانه بود. امروزه . حیاط یا ایوان نرفتمیبه شمار 

ه ارتباطات نظیر تلویزیون، اینترنت و همانند کشب باوجودنیز امروزه  هاخانهرا به وجود آورند، از سوی دیگر تعامالت درون 

 .آیدمیبه وجود  فرزندانشانوالدین با  ویوگگفتمتری برای که فضای ک ایگونهبهاست  محدودشدهبسیار  هااین

 و سرزندگی شهری زوالروبهمرده و و  هویتبیبرای ارتقای فضاهای راهبردی  عنوانبهزیباسازی شهری اغلب 

به چهره و سیمای شهرها و عدم توجه  توجهیکم وجودبااین (.Herzfeld,2017: 291) شودمی مطرحشهروندان 

دور از هرگونه زیبایی و دهد که بهروح را شکل میمرده، سرد و بیانبوهی از فضاهای دل در طراحی شهری؛ سازندگان

عنوان زخمی بر سیمای کنند؛ و نازیبایی و آلودگی بصری را بهگونه معنا، مفهوم و عملکردی را القا نمیمطلوبیت، هیچ

گسیخته و خلق لجام هایینابسامانه آن بروز که نتیج گذاردمیروحیه شهروندان و فضای شهری  شهر، تأثیری عمیقی بر

کاهش ناهمگونی بصری و »با این اوصاف؛  (.Nami et al,2016: 21) هویت در شهرها استو بی کیفیتیبفضاهای 

و مصون ماندن افراد اجتماع از مضرات روانی ناشی از اغتشاشات بصری در « ساماندهی گرافیک شهری و هنر بصری

عوامل سازنده کیفیت مطلوب فضای شهری است و گرایش شهروندان به فضاهای  ینترمهمز محیط زندگی؛ یکی ا

روانی ناشی از تأثیرات زیباشناختی است لذا  -شهری، تعامل و ارتباطات اجتماعی یفضاهاشهری در گرو ارتقاء کیفیت 

شود در ابعاد فیزیکی و انسانی توجه  اهآنفضاهای شهری به ابعاد زیبایی و ارتقاء کیفی  یزیربرنامهباید در طراحی و 

 .(250: 1392طبیبیان و موسوی، )



 83                      ...                      شهری فضاهای سرزندگی ارتقاء در شهری زیباسازی نقش تحلیل/  فر و همکارانشاهرخی

میلیارد  7/9 بربالغ 2050در سال  شودمی بینیپیش و رشد و گسترشدر حال  متراکم و یندهفزا طوربه شهرهاجمعیت 

 گرفتهشکل ریزیمهبرنابدون از مناطق که  در برخی ،افزایش جمعیتاین  .(Russo et al,2017: 54) نفر خواهد بود

افزایش وندالیسم  و همچنین از قبیل آلودگی هوا، کاهش فضاهای باز های محیطی و بصری شهرهاتشدید چالش موجب

و فقدان جذابیت در آن  شهری اندازچشم و تخریب ناهمگونی برآیند آن، که ؛(Voytenko,2016: 3) شده استشهری 

تأمین  در راستایایجاد محیطی سالم  توانمیرا  شهرگراییاصلی ینکه هدف با توجه به ا(. Landry,2000: 8) باشدمی

زیباسازی فضاهای ، توجه به روازاین، کرد پاسخگویی به نیازهای مردم تعریفشهروندان و  آرامش و آسایش برای زندگی

با (. Sabour et al,2015: 4070) شودمیزندگی شهری و تعامل بین شهروندان سرباعث بهبود کیفیت و تحقق  شهری

 باعث افزایش سرزندگی در فضاهای شهری و بهبود زیبا یهامکان« زیبایی، شرط، شادمانی است» 1توجه شعار استاندال

 (.Kauer et al,2018: 70) شودمیروحیه شهروندان 

شهری با هویت، با فضاهای  ، اجرا دریزیربرنامه، گیرییمتصمیک هدف در تمام مراحل  عنوانبه توانیمرا  سرزندگی

جستجو کرد که رد پای آن را در  همچنین در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و کالبدی و زیبا، جذاب با نشاط، کیفیت،

، خوانایی، تعلق، غنای حسی، امنیت و غیره یافت )طبیبیان و یمدارانسانعناصری هم چون نظم، رنگ، تنوع، هویت، 

حضور  ،شهرها در کنار زیباسازی؛ نیاز به یک فضای سرزنده دارند؛ فضایی که در آن به عبارتی؛ (250: 1392موسوی، 

عمدتاً به شکل انتخابی یا اجتماعی بروز  را که هایشانزمانی وسیعی از روز که فعالیت بازهتوجهی از افراد در تعداد قابل

عبارتی فضایی که  نقش فضاهای شهری یا به وجودبااین(؛ 66: 1389)خستو و سعیدی رضوانی، خوردمییابد به چشم می

روز در حال در کشور ما روزبه ؛دهدیمرخ گیرد و فرهنگ جامعه در بستر آن در آن تعامالت اجتماعی شهروندان شکل می

 .(3: 1395افول است )سازمان زیباسازی شهر تهران، 

تبع آن بحران مشروعیت در سیستم شهر؛ به بعد از انقالب اسالمی که به دنبال بحران ایراندر نظام مدیریت شهری 

از یکسو و نفی الگوهای غربی در همه شئون اجتماعی و سیاسی  کشوردر نظام شهری اختیار و اقتدار و بحران مالی 

بدون اینکه الگوی فکری و مکتبی  ؛کشور از سوی دیگر، الگوهای شهرسازی قبل از انقالب مورد سوءظن قرار گرفت

های بعد نتیجه این روند به وجود آمدن نوعی خأل در الگوهای شهرسازی در سال ؛وان جایگزین ارائه شودعنتبیین شده به

از انقالب اسالمی در سیستم شهر و شهرسازی کشور است. خأل الگو، شرایطی را به وجود آورد که آن را بحران الگو 

ست بلکه سردرگمی موجود ناشی از نداشتن الگوی نامیم؛ بحران الگوی شهرسازی در ایران نداشتن الگوی فکری نیمی

، گذارقانونمدیریت شهری و روشن نبودن چهار نقش؛ دولت، شورای اسالمی شهر، شهرداری و شهروندان در چهار نقش 

و به دنبال آن فقدان مدیریت یکپارچه شهری و عدم مشارکت شهروندان درروند طراحی و  مجری، بازرس و ناظر است

-150: 1397ترین موانع در مسیر زیباسازی و سرزندگی سیما و منظر شهری است )کامروا،هری از عمدهوساز شساخت

که در ارزیابی طوریبهگوناگون شهری موردتوجه قرارگرفته است.  یهاجنبهتهران از  شهرکالنبین (. دراین83

موازات گسترش بهاز سوی دیگر  نداشت. قرار مناسبی، در جایگاه 2012در سال  اکونومیست در زمینه سرزندگی شهری

عنوان یکی از مناطق مرکزی این شهر نیز به 7شهر و افزایش جمعیت، مسائل و مشکالت شهر تهران بخصوص منطقه 

مسکونی و اداری باعث شده تا تغییرات و تحوالت این منطقه  هایساختمان رویهیبیافته است. رشد شتابان و افزایش

و  شهری پیش نرود و نتایج چنین روندی ناهنجاری، اغتشاشات بصری، فرسودگی بافت مندعدهقاچندان منطقی و 

داده است و به دنبال آن باعث احساس نارضایتی شهروندان، ترافیک سنگین بسیاری است که در سیما و کالبد فضاها رخ

                                                           
1 . Stendhal’s 
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ی از نقاط ضعف شهر تهران بوده است؛ و ریزی جامع و نوین برای این امر یکنبود برنامهاز فضاهای مربوطه شده است؛ 

درنتیجه زشت شهری به نمایش گذاشته است.  یهامنظرهدر برخی موارد نیز این عدم توانایی خود را در اشکال مختلف 

ارتقای کیفیت زندگی در این شهر و رفع مسائل و مشکالت آن و توزیع عادالنه امکانات برای ساختن سیمای زیبای 

بنابراین در دنیای پرتالطم ؛ باشدمیهدفمند و متناسب با نیازهای شهروندان  یزیربرنامهدامات مؤثر و شهری نیازمند اق

ویژه در حوزه شهر، مدیریت شهر و زیبایی شهر مواجهیم، مختلف، به یهاحوزهمتعدد در  هاییدگرگونامروز که با 

الزم را مهیا  هاییرساختزمناسب،  هاییوهشکارگیری مدیران ارشد مراکز و نهادهای اجرایی شهر تهران، باید با به

های های شهری موضوعی است که در مطالعات، تحقیقات و پروژهطورکلی زیباسازی و سرزندگی محیطسازند. به

 جهت افزایش یزیربرنامهشهرسازی ایران از آن غفلت شده است؛ لذا با توجه به اهمیت زیباسازی شهرها و لزوم 

های کارگیری شناخت عناصر و شاخصضمن بیان ضرورت به این پژوهش قصد داردشهری،  هایسرزندگی فضا

شهر تهران، معیارها و عوامل کلیدی مؤثر بر وضعیت سرزندگی  7طور خاص زیباسازی منطقه زیباسازی شهری و به

پرداخته و منطقه  ها دراین ویژگیراهکارهای پیشنهادی برای ارتقای  ارائهبه  درنهایت و شهر تهران را شناسایی 7منطقه 

 زیر پاسخ دهد: سؤاالتبه 

 ؟باشندمی کدامشهرداری تهران  7فضاهای شهری منطقه ازی شهری در ارتقا سرزندگی زیباس ثر برؤم عوامل 

  شهرداری تهران وجود  7زیباسازی فضاهای شهری و سرزندگی شهری در منطقه  عوامل مؤثر برچه ارتباطی بین

 دارد؟

 

 ی نظریمبان

با هدف ارتقاء کیفی فضای شهری و دستیابی به  شناسیزیباییجنبش عنوان  رویکردی پیشرفته تحت 19از اواخر قرن 

این رویکرد منجر شد اگو آغاز شد؛ یکش  مردم(، در ّمندیرضایت) ینترل اجتماعکاز رهگذر  مدارانسانشهر سالم، زیبا و 

 یت اجتماعیشهر و هو یالبدکت ی، هویتا تعامل اجتماع شودفراهم  یشهرط یت محیفکیو ارتقاء  یاسباب حظ بصرتا 

عوامل مختلفی چون کیفیت طراحی شهری، کیفیت و ضوابط معماری نماها، رنگ، همین امر  م بخشدکیشهروندان را تح

ام با ، مبلمان شهری، تناسب احجتبلیغات شهریفضای سبز،  و کمیتفرم، روشنایی و معماری نور در شب، کیفیت 

( 1714-1762الکساندر گوتلیب باومگاتنر )؛ (55-60: 1392)مهرآرا و الهیجانیان، محیط، پاکیزگی شهر و... بستگی دارد

نقشی را که عقل در علم اخالق  موازات علم اخالق و منطق استفاده نمود.مفهومی بهعنوان از مفهوم زیباشناختی به

)دویران و  راه یافت شناسییباییزعلم  بهر احساس و ادراک بار دیگ داشت در زیباشناختی به دست آورد. سلیقه،

تنها نگاهی تازه به تمام سیما و عملکردهای شهری داشت. نگاهی که نهجنش زیباشناختی، ( بعدازآن 4: 1393ابراهیمی،

بودن و احساس لذت  بردیجوید و کارادراکی توجهی ندارد. بلکه نیازها و رفتارهای مردم را در آن می و به زیبایی بصری

دهی فضا و کالبد مفاهیم اصولی آن شامل عوامل مختلفی چون سازماناست. اهمیت  در آن حائزمردم و شهروندان نیز 

(؛ که با اقدامات 4: 1395ابراهیمی،بستگی، ایمنی شهر و شهروند، اقتصاد پایدار و رفاه و آسایش است )شهر، هویت و دل

، نورپردازی، گرافیک محیطی و فضاهای شهری مرتبط باعث نماآباثیه شهری، احجام هنری، ای در زمینه اثآگاهانه

تأثیرات  ،مختلف یهابخشزیباسازی (. 8: 1392)احمدی و همکاران،  گرددیمتلطیف و ارتقای کیفی محیط شهری 

 هایگذارییهسرماه جدید دارد. فردی در مراقبت از یک قطع هایگذارییهسرمامثبتی بر تعامل اجتماعی با همسایگان و 

مختلف شهر  یهابخشفردی و تغییر محله بر وابستگی به مکان یا احساس اجتماع تأثیرگذار نبود. همچنین زیباسازی 
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اگر (. Stewart et al,2019: 2002-2001) تغییرات مثبت باشد در راستایروشی قدرتمند برای فعالیت جوامع  تواندیم

عنوان بهو شهری  یهاپروژهدر اجرای  را باید اصل تناسبیک اصل و الگو مدنظر قرار گرفته شود،  عنوانبهزیباسازی 

تواند انتخاب رنگ، مصالح، فضای فرهنگی و ... را شامل شود . این امر میلحاظ کردزیباسازی شهری ی برای معیار

. سرزنده کنندزندگی شهری را زیبا و  توانندیمعنوان یکی از این عناصر به هارنگ (.6: 1394سهیلی و شالی امینی، )

یک منظره  شهروندان به الیه پنهان قرار دارد و بیشتر هنگام مشاهدهپوش در یکرنگ برخالف شکل، اندازه، نما یا کف

 (.Molanaie,2017: 12) یردگمیموجود قرار  یهارنگشهری، ناخودآگاه یا آگاهانه تحت تأثیر 

طور مثال در چین، اروپا یا آمریکا شاهد وجود دیگر است. به شدهیرفتهپذنیز یک اصل  در زیباسازی شهری تنوع

سهیلی و شالی امینی، )وجود دارد  هاآنسیار زیادی بین ب یهاتفاوتکه ازلحاظ بصری شهرهای بسیار زیبا هستیم درحالی

به این صورت است که ایشان  متحدهتایاالشهرهای  هایمحلهشهری در سرزندگی تعریف جین جیکوبز از  (.6: 1394

شرط  عنوانبهعابر پیاده در طول زمان  هاییانجر. تنوع کردیمسرزندگی را عمدتاً در رابطه با زندگی در خیابان درک 

 سرزندگی، او در شهرها است. طبق ایده سرزندگی دهندهنشانکه  شودمیاساسی حضور مستمر مردم در خیابان تلقی 

به عقیده دیوید چاپمن، نشاط و سرزندگی به  .قرار دارد شدهساختهثیر صفات خاص مورفولوژیکی محیط تحت تأ شدتبه

توان میزان فعالیت در آن مرکز یا منطقه شهری را صورت جداگانه است و برای هر شهر میمعنای پویایی و تحرک به

کند؛ و البته برای را علت سرزندگی توصیف می ( سالمتی3( شنیداری و 2( جذابیت، 1تعریف کرد. وی سه ویژگی اساسی 

( مفهوم سرزندگی را 2004چارلز الندری )دهد. یت و افزایش رفاه را نشان میامن -تعریف ساده نیز وی دو عامل دیگر 

شمارد: تراکم مفید معیار را برای شناسایی یک شهر سرزنده و زیست پذیر برمی 9ای متفاوت بررسی نموده؛ و گونهبه

مساعی، ظرفیت سازمانی و رقابت. او فراد، تنوع دسترسی، ایمنی و امنیت، هویت و تمایز، خالقیت، ارتباط و تشریکا

 هاآنتری سرزندگی شهر را به شکل موضوعی بررسی کرده و به عمده عوامل مؤثر بر نسبت به افراد دیگر با دید جامع

 سـرزندگی در مفهـوم کلـی بـه خودکفــایی، پایــداری، (.66: 1389اشاره نموده است )خستو و سعیدی رضوانی،

و  هایهنظراین  کهدرحالی .شودمی، ظرفیت برای تغییر، خودسازی، مسئولیت و امنیت مربوط یریپذانعطافسـازگاری، 

، اما با اندهکردتجویز شهری  یزیربرنامهو  شهر ینابسامان برای درمان نوعی دارو عنوانبهشهری را  سرزندگی، عملکردها

، خالی بودن گسترش شهر است. با افزایش شیوع شدهتبدیلادامه شهرنشینی سریع، این مفهوم به یک فلسفه اصیل 

شهری را برای  یزیربرنامهاز اصول  یامجموعه یزانربرنامه، محققان و بزرگ در شهرهای خالی شدن بافتکن و امس

 در دو جریان توانیم. این اصول را اندنموده مطرح ییهاچالش نشهری برای کنار آمدن با چنی سرزندگیتقویت 

که بر اساس چارچوب تفسیری جیکوبز،  کندمیرا بررسی  یزیربرنامهاول اصول مختلف  کرد. جریان یبنددسته

 عابر پیاده در هاییانجرحضور مداوم  عنوانبهشهری  سرزندگی. در این ادعا، کندیمشهری را تحریک  سرزندگی

، بلوک در مقیاس با تراکم باال ، توسعه شهریاست. طبق مطالعات مربوطه شدهتعریفساعته  24طی یک دوره  هایابانخ

، باعث کندیم، بلوک در مقیاس بزرگ و عملکرد یکپارچه ایجاد با شدت کم ازآنچهشتر بی تلطمخ هایکاربریکوچک و 

متنوع جیکوبز  یزیربرنامهکه اصول  که تا زمانی اندکرده یید. بسیاری از مطالعات تأشودمیشهری  سرزندگیایجاد 

شهری را از منظر شکل شهری بررسی سرزندگی  ،دوم شهری را پرورش داد. جریان سرزندگی توانیم، ت شودرعای

است که شکل شهری از عملکردهای حیاتی و نیازها و  یادرجه عنوانبه شهری سرزندگی، راستا . در اینکندیم

شهری را برجسته کرده  سرزندگی. مطالعات قبلی تأثیرات شکل شهری بر کندیمبیولوژیکی انسان پشتیبانی  هایییاتوان

 ، نیز برایو تراکم تجارت شکل شهری، از جمله قلمرو عمومی، سیستم ترافیک یهاشاخصاز  ایمجموعهاست. 
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 هاییدگاهداست. اگرچه مطالعات موجود از  شدهریفتع هاآن هاییهمبستگشهری یا آشکار کردن  سرزندگی یریگاندازه

مطابق با اصول  که وقتی مکانی شودمی، اما این توافق حاصل است شدهانجاممختلف  یهاروشمختلف و با استفاده از 

ا توجه به تحقیقات ذکرشده ب (.Ye et al,2018: 2-3) یافتدستشهری  سرزندگیبه  توانیم، باشدخاص  یزیربرنامه

نتیجه گرفت که پرداختن به مقوله زیباسازی و در کنار آن سرزندگی در  توانیمر مقوله زیباسازی و سرزندگی شهری د

، نمادها، هاالمانفضاهای شهری یک راهبرد قطعی است که برای بهبود کیفیت زندگی شهروندان از طریق افزایش 

و مدیران شهری قرار  یزانربرنامهاین عناصر باید موردتوجه متنوع در عناصر شهر و جاگذاری درست  یهارنگاستفاده از 

مختلف،  یهاروشاز  یریگبهرهو در این راستا با  اندداشتهگیرد؛ و محققان مختلف سعی در تبیین زوایای پنهان آن 

اری در عرصه سازی معادالت ساختکارگیری مدلبه تحلیل موضوع موردبررسی خود بپردازند. لذا امروزه به اندتوانسته

عنوان یک تحول شهر تهران به 7های زیباسازی منطقه در بررسی شاخص زیباسازی شهری و سنجش میزان تأثیر آن

سرزندگی شهری ازجمله موضوعاتی است مهم در بهبود سیمای بصری شهر با استفاده از رویکردهای استراتژیک است. 

 هایپژوهشن پژوهش نیز با آگاهی از این موضوع،. هدفی که در که نیازمند تبیین روشنگری است. بر همین اساس، ای

این گونه که در قسمت بیان مسئله تحقیق تشریح گردید ذکرشده و پیشین صورت گرفته و کمتر محقق شده است. آن

ی فراهم آوردن بستر شناختی و علمی مناسب برا باهدفو سازی معادالت ساختاری مدلپژوهش بر آن است با اتکا به 

شهر تهران به دنبال یافتن پاسخ علمی و کالن 7در توسعه شهری و زیباشناسی منطقه  گذارانیاستس، یزانربرنامه

 های ذکرشده تحقیق است.منطقی به سؤال
 

 های پژوهششاخص .1جدول 

 منابع گویه شاخص متغیر

 
زیبایی 
سازی 
 شهری

مبلمان 
 شهری

ی رنگ و جلوه خالقیت و نوآوری در طراحی مبلمان، زیبای
مبلمان، همگون بودن مبلمان با محیط اطراف، استفاده از 
گرافیک و هنرهای جدید در طراحی آن، پرهیز از استفاده 

های تکراری در طراحی، زیبایی در فرم و الگوی طراحی طرح
مبلمان، تلفیق عملکردهای همگون مانند تلفیق نیمکت و 

ن در الگوی طراحی ها، توجه به معلوالن و جانبازاگل دادن
رانی؛ نظم داشتن مبلمان شهری خصوصاً در مسیر اتوبوس

ها؛ عناصر مبلمان شهری در کنار هم؛ نمادها و تندیس
همگونی با پیرامون، پیوستگی در الگوی تفکر طراحی، 

 هایالمانجانمایی مناسب و زیبا عناصر، شکل و فرم زیبای 
 شهری

؛ بهزاد فر و 1395:112قره بگلو، 
؛ 82: 1396؛ ایزدی و اکرمی،84: 1388کاران،هم

: 1394؛ سهرابی و اردالنی،36: 1395ابراهیمی، 
؛ 10: 1393؛ ارانی فرد و همکاران،13-12

؛ طبیبیان و 1394: 5سهیلی و شالی امینی، 
: 1394خانی، ه ؛ قر256-257: 1392موسوی،
 ؛ آزاد93: 1393؛ مجیدی خامنه و جنگی،50-30

؛ 101-103: 1395خانی و طهماسبی کیا،
؛ هاتفی 29-30: 1393احمدی و همکاران، 

 .9: 1393آبادی،فرجیان و علی

بدنه 
مسکونی و 

 تجاری

ها، خط آسمان پیوسته و ارتفاع وجود پیوستگی در جداره
هماهنگ بناها، هماهنگی در جنس و بافت و رنگ مصالح، 

ها، وجود هماهنگی در ابعاد تابلوهای عدم وجود دیوارنوشته
ها، تأسیسات مکانیکی و تجاری، مناظر زیبای بالکن

های برق، نصب کولر در ها و کابلالکتریکی نمایان )سیم
های با ابعاد متناسب و هماهنگ نمای ساختمان(؛ وجود پنجره

ها ؛ توجه به عناصر الحاقی بر روی سقفهاساختمانمیان 
؛ عدم قرارگیری هاساختمانبرای افزایش زیبایی بدنه 

ها در جهت لحاقات ازجمله ناودان و کولر و. در خارج از مغازها
 جلوگیری از آلودگی بصری

؛ سهرابی و 82: 1396ایزدی و اکرمی،
؛ 18-29: 1379؛ گلکار،12-13: 1394اردالنی،

؛ سهیلی و شالی 10: 1393ارانی فرد و همکاران،
: 1392؛ طبیبیان و موسوی،1394: 5امینی، 

-23: 1393کاران،؛ خاک زند و هم257-256
20. 

 
معابر و 

سازی مناسب و زیبا، چیدمان و طراحی مناسب و جدول
روها، وجود کف سازی مناسب معابر فرش پیادهخالقانه سنگ

؛ رجبی 1394: 5سهیلی و شالی امینی، 
؛ سهرابی و 102: 1397امیرآباد و رحمانی،
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ها برای معلوالن جسمی و حرکتی، عدم پارک موتورسیکلت روهاپیاده
کارگیری مصالح مرغوب مانند آسفالت در روها، بهدر پیاده

وها، نفوذپذیری و سهولت حرکت و دسترسی، رسطح پیاده
خلق فضای تعامل و فضای پیاده؛ فرم و شکل مناسب 

های عابران پیاده، روشنایی معابر، جایگذاری مناسب نیمکت
 روها؛بیلبوردها در فضای پیاده

؛ ارانی فرد و 12-13: 1394اردالنی،
: 1392؛ طبیبیان و موسوی،10: 1393همکاران،

-23: 1393؛ خاک زند و همکاران،257-256
20. 

 
 
 
 
 

سرزندگی 
 شهری

 

وجود آسایش اجتماعی و روانی؛ هویت برجسته و 
فرد؛ برقراری تعامالت اجتماعی؛ گردهمایی افراد و منحصربه

و  ها؛ گذراندن اوقات فراغت؛ تنوعشرکت در مراسم
؛ هاکاربریو فعالیت؛ اختالط  هاکاربریپذیری انعطاف
های جلویی فعال )تعداد زیاد خرد و جبهه هایتجاری
بر خیابان(؛ نفوذپذیری و خوانایی کالبدی و  هایتجاری

؛ نظام دسترسی؛ جذابیت و تنوع فضا بصری؛ آسایش اقلیمی
کالبدی و بصری؛ وجود ساختار فضایی و کالبدی 

ده )ارتباط فضایی مناسب اجزا(؛ زیبایی نمای خودسازمان
؛ نشاط اجتماعی؛ پارک و فضای سبز مناسب؛ هاساختمان

آرامش روانی و احساس امنیت؛ نورپردازی مناسب در 
؛ حس تعلق و یادآور بودن هاخیابانفضاهای عمومی و تقاطع 

های به کار ها در فضاهای عمومی؛ هماهنگی رنگخاطره
مان؛ چیدمان و جانمایی و تعداد و کیفیت شده در مبلگرفته

روی در عناصر مبلمان؛ کیفیت فیزیکی کف سازی جهت پیاده
ها؛ قرار دادن گذرهای عرضی مناسب؛ ها و بوستانپاک

 هایساختمانمحرک جذب جمعیت؛ عدم وجود  هایکاربری
 اوقات فراغت. هایکاربریمتروکه، تاریک و ...؛ 

؛ حبیبی و 66: 1389خستو و سعیدی رضوانی،
؛ پورمحمدی و 170: 1395همکاران، 

؛ رحیمی و 50-1398:51همکاران،
؛ حاتمی نژاد و همکاران، 47-49: 1396جعفری،

؛ غضنفر پور و 461-458: 1397
؛ صدر موسوی و همکاران، 1398:90همکاران،

؛ 49: 1396؛ اصالنی فرد و همکاران،95: 1394
؛ 69: 1389خستو و سعیدی رضوانی،

؛ بختیاری و 92-95: 1392ی،گریوان
 .13: 1396اردالنی،

 

 
 . مدل فرضی پژوهشگران در مورد روابط میان متغیرها1شکل 

 

 موردمطالعه محدوده

 توانمیدر مرکز شهر تهران قرار گرفته و دارای پنج ناحیه و نوزده محله است. از محالت مشهور این منطقه  7منطقه 

به مصلی،  توانمی مهم این منطقه هایمکانمچنین از و اندیشه اشاره کرد. ه آبادشرتع، آبادنظامگرگان،  هایمحلهبه 

بخش عظیمی از سطح منطقه را  و از سوی دیگر، استانداری، ستاد مشترک ارتش، فرمانداری اشاره کرد موزهباغ

بان انقالب و دماوند مرز شرقی است. مرز شمالی این منطقه بزرگراه رسالت، مرز جنوبی خیا برگرفتهنظامی در  یهامکان

عمده  هایویژگیو مرز غربی آن بزرگراه مدرس و خیابان شهید مفتح است.  مجیدیهخیابان سبالن و جنوب خیابان 

مرکز شهر تهران در غرب  یبنداستخوانشهر تهران و پیوند با  یدر پهنه مرکز شدنواقع ؛از اندعبارت طورکلیبهمنطقه 
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فعالیتی با  یعبور شش خط اصلی مترو و نیز وجود محورها ،در پیوند با رشد قدیم شهر با هویت وجود محالت ،شریعتی

، وجود محور تاریخی شمیران )دکتر شریعتی( ،نظامی یوجود اراضی نسبتاً وسیع با کاربر ،یو شهر ایفرا منطقهعملکرد 

منطقه  یر شبکه بزرگراهی )سایت شهرداراحاطه شدن نسبی منطقه د، تفاوت چشمگیر میان بخش شرقی و غربی منطقه

7. ( 

و  یسکونتی نظام مدیریت نوین شهر یهاارزشجوامع محلی و افزایش  یفوق به همراه پایدار هایویژگیبه  با توجه

فرادست، متضمن توجه به  یهاطرحجمعیتی مربوط به  -جلب مشارکت اجتماعی، در چارچوب اهداف اجتماعی

 موازاتبهبا حذف مدیریت منطقه و ارتقاء آن به سطح مدیریت حوزه و  ییت توان مدیریت شهرراهبردهایی از قبیل تقو

 درنتیجهدر مقیاس محله و  یمحالت و حضور فعال شهروندان در مدیریت شهر یشوراها یگیر -آن ایجاد بستر شکل

 36/15 معادلبا وسعتی  داری تهرانشهر 7منطقه .باشدمی 7منطقه  یهامحلهبه هویتی پایدار در  دست یافتن

 نفر است. 308064د اختصاص داده است. جمعیت ساکنین منطقه ومساحت کل شهر تهران را به خ %1/2 کیلومترمربع
 

 
 موردمطالعه. موقعیت منطقه 2شکل 

 

 پژوهش روش 

ماهیت . دباشمی تحلیلی -توصیفیپیمایشی و  هادادهنحوه گردآوری  ازلحاظهدف کاربردی و  ازلحاظاین تحقیق 

جامعه آماری این  است.ای، میدانی )پرسشنامه( صورت کتابخانهها و اطالعات بهها کیفی و کمی؛ روش گردآوری دادهداده

ابزار نمونه انتخاب شدند.  عنوانبهنفر  200 تصادفی ساده گیرینمونهشهرداری تهران بوده که با روش  7پژوهش منطقه 

نیز برای  گویه 33برای سنجش سرزندگی شهری و  گویه 26 ،است که مه محقق ساختهپرسشنا ،پژوهشاین  گیریاندازه

 هاگزینه. برای این است شدهارائه ایگزینهپنج  صورتبهکه  باسازی شهری مبتنی بر طیف لیکرت داردسنجش زی

تعلق  5تا  1و  1تا  5 هایهنمرآن باشد،  برعکسیا  از کامالً راضی تا کامالً ناراضی هاآناینکه میزان موافقت  برحسب
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که روایی آن توسط  سرزندگی برزیباسازی شهری مختلف  یهاشاخصتأثیر ابعاد و این پرسشنامه برای بررسی گرفت. 

بررسی  SPSS افزارنرمتوسط آلفای کرونباخ با آزمون و پایایی آن از طریق آزمون بارتلت کارشناسان مرتبط با موضوع 

از روش آزمون ، هادادهتحلیل  وتحلیلتجزیهجهت  موردنیازابزار  است. شدهارائه 2ر جدول شماره نتایج آن د ؛ کهشودمی

T افزارهای نرم )فرضیه اول تحقیق( و مدل یابی معادالت ساختاری و از اینمونهک تSPSS و AMOS شدهاستفاده 

های ، ذخیره، پردازش و از طریق آزموناهآنهای مرتبط در ها و وزنبر اساس شاخص موردنیازهای داده که است؛

 گردد.مناسب تحلیل می

 معادالت ساختاری

از روابط  ایمجموعه دهدمیآماری است که اجازه  هایتکنیکاز  ایمجموعه( SEMمعادالت ساختاری ) سازیمدل

یا  IVهر دو متغیر  .رفتقرار گ موردبررسی ؛( باشدDV( و یک یا چند متغیر وابسته )IVبین یک یا چند متغیر مستقل )

DV سازیمدل عنوانبهختاری نیز معادالت سا سازیمدلشده باشند. از  گیریاندازهفاکتور باشند یا متغیرهای  توانندمی 

لیل عاملی تأییدی ، تحلیل مسیر یا تحکوواریانسساختار  وتحلیلتجزیه، زمانهممعادالت  سازیمدلعلی، تحلیل علّی، 

از عوامل  رگرسیون چندگانه وتحلیلتجزیهپاسخ داده شود که شامل  سؤاالتتا به  دهدمیاجازه  SEM .شودمیاستفاده 

 ( و سایرسرزندگی شهری مثالًشده ) گیریاندازهبین متغیر واحد  ایرابطه، یک محقق سطح ترینسادهاست. در 

 هایروشاین نوع مدل به  .(Ullman,2003: 661) دهدمی( ارائه عوامل زیباسازی مثالًشده ) گیریاندازهمتغیرهای 

فاهیم، چندگانه م یهاشاخصاشاره دارد که شامل متغیرهای پنهان مداوم،  ایچندمرحله هاییستمسآماری کلی برای 

معادالت ساختاری  هایمدلاست. تحلیلی که از  شدهمشاهده، خطاها در معادالت و متغیرهای گیریاندازهخطاهای 

یی، )د( ، )ج( شناساخصات مدل، )ب( ماتریس لحظه ضمنی، چندین مؤلفه دارد. این موارد شامل )الف( مشکندمیاستفاده 

 (.,2005Bollen :7)است  1و )ج( احترام برآورد، )ه( تناسب مدل
 

 برای متغیرهای پژوهشبارتلت آزمون و یب آلفای کرونباخ اضر .2جدول 

تعداد  متغیر
 سؤال

 آلفای کرونباخ
 .(/7تر از )معیار باال

 معیار آزمون بارتلت
 .(/5)باالتر از 

سطح معناداری 
 بارتلت

طیف 
 پرسشنامه

 (1خیلی کم ) ./000 %647 %/846 10 روهاپیادهزیباسازی معابر و 
 
 تا

 
 (5خیلی زیاد )

./000 ./676 %/907 10 زیباسازی بدنه مسکونی و تجاری  

./000 %745 %921 14 زیباسازی مبلمان شهری  

./000 ./533 %89 26 زندگی شهریسر  

  ./933 60 کل پرسشنامه

 

دهم  7، سطح معناداری آلفای کرونباخ باید مقداری بیشتر از جهت تأیید پایایی و سنجش سازگاری درونی پرسشنامه

به این معنی که یابد که با افزایش میزان سازگاری درونی پرسشنامه، ضریب آلفا نیز افزایش می ترتیباینبهداشته باشد. 

)متغیر مربوط به فرضیات تحقیق( داشته باشند، این ضریب بزرگ  موردبررسیها بیشترین ارتباط را با هدف اگر گویه

در . دهدمینشان  به تفکیک رونباخ را برای متغیرهای پژوهشضریب آلفای ک شدهمحاسبهمقدار  2شماره  جدول .شودمی

درصد است،  70بیش از  درمجموعو همچنین برای همه عوامل پژوهش  شدهسبهمحاضریب آلفای کرونباخ  این تحقیق

همچنین برای سنجش  الزم برخوردار است.سازگاری درونی از  شدهطراحینتیجه گرفت که پرسشنامه  توانمی بنابراین

. برای /000ناداری در جدول حاکی از سطح مع آمدهدستبهاست که نتایج  شدهاستفادهروایی پژوهش از آزمون بارتلت 
                                                           
1 . respecification 
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 روایی مناسب متغیرهای پژوهش است. درنتیجههمه متغیرها و 

 

 ها و بحثیافته

، مراکز هارستوران، هاپارکطبیعی، انواع معماری در بافت جدید و قدیم، فضاهای سبز و  هایجاذبه ازنظرشهر تهران 

. زندمیاهوی تهران نهفته که زیبایی آن را رقم هی نظمیبیمنظری متنوع دارد و نظمی در  وجوشپر جنبخرید و مردم 

تهران دیده شود. این موانع با گذشت زمان اثرات نامطلوبی بر  هایزیباییتا  شوندمیعوامل متعددی مانع  وجودبااین

رها شده در  هایزبالهشهری،  زائد هایالمانناهمگون،  وسازهایساختجسم و روح شهر و شهروندان خواهند داشت، 

بصری موجود در شهر تهران است. در بسیاری از  هایآلودگیو ازدیاد تابلوهای تبلیغاتی از جمله  روهاپیادهطح س

و هر محله بر  شدهتنظیمبر اساس اصول شهرسازی  هاخیابان، تبلیغات شهری و تصاویر موجود در یافتهتوسعهکشورهای 

نیز معیاری خاص برای خود دارد، در حقیقت  هاساختمان بندیرنگاساس بافت شهری تبلیغات خاص خود را دارد. حتی 

. در حال حاضر عدم آگاهی شهروندان منداستقاعدهشهری در این کشورها  هایمحلهآن تبلیغات  تبعبهو  سازیساختمان

از عوامل  در زمینه زیباشناسی از عمده دالیل وجود اغتشاشات بصری در سیمای شهر تهران است بنابراین پیراستن شهر

در زمینه  شدهمطرحشهروندی است؛ با توجه به مباحث  هایآموزششهری نیازمند  زائد هایالماننازیبا و حذف 

عدم  -معضالت زیبایی شهر تهران مطرح نمود:  عنوانبه توانمیمختلف مقاله، عوامل زیر را  هایبخشزیباشناسی در 

آلودگی بصری تابلوها و تبلیغات شهری  -و ...(  هاالمانشهری،  رعایت اصل وحدت در طراحی عناصر شهری )مبلمان

عدم پیوستگی و  -شهر قرار گرفته است.  هایساختماننامنظم بر روی نمای اصلی  صورتبهکه به تعداد زیاد و 

 رفتهگشکلخط آسمان  نظمیبی -موجود  هایخیابانبا  هاساختمانعدم هماهنگی بین مقیاس  - هاجدارهیکپارچگی 

عدم وجود تنوع گیاهی در فضاهای سبز، نبود ضوابط و اصول مرتبط با کاربرد رنگ، عدم توجه به  - هاساختمان وسیلهبه

 7در منطقه  هاییبایینازاز این عدم رعایت و هماهنگی ضوابط و  اینمونهروشنایی و نورپردازی فضاها در شب. 

 ن مسائل و مشکالت است.زیر گویای ای تصاویرتهران در قالب  شهرکالن

 

 
 شهر تهران 7زیبایی منطقه عدم رعایت مشکالت از  هایینمونه. 3 شکل
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 58که  دهدیممورد ارزیابی قرار گرفت؛ توزیع فراوانی پاسخگویان نشان  شدهگردآوریپرسشنامه  200در این تحقیق 

سال قرار دارند و  55تا  22ن در محدوده سنی اند، و اکثر پاسخگویادرصد را مردان تشکیل داده 42درصد را زنان و 

؛ همچنین دهندیمبیشترین پاسخگویان ما را جوانان تشکیل  دیگرعبارتبه سال است. 35-28تقریباً  هاآنمیانگین سنی 

 12.5دیپلم، دیپلم و فوق هاآندرصد  2مجرد هستند. ازنظر سطح تحصیالت  هاآندرصد از  77متأهل و  هاآندرصد  23

 باشند.درصد دکتری می 38لیسانس و فوق 35.5درصد لیسانس، 

 

 اینمونهتک  Tآزمون 

تهران همواره در بین کارشناسان مسائل شهری از دو بعد کارکردی و بصری  7برای سنجش زیباسازی شهری منطقه 

نیز به مقوله رنگ، فرم  «بعد بصری»های عملکردی عناصر محیط و به جنبه« بعد کارکردی»گیرد. موردمطالعه قرار می

شده و از پرسشگرها پرسیده شده است. هر دو بعد زیباسازی مورد سؤال واقعلذا  پردازد.و ترکیب فضا و محیط می

و تحلیل میانگین  اینمونهتک  Tمیانگین و از نوع آزمون  در ابتدای امر از روش سازیابعاد زیبا هایمؤلفه دیگرعبارتبه

یا سطح  sig( که با عنوان P-valueتوجه به معیار تصمیم ) بااین آزمون  در است. شدهاستفادهرها از زیر متغی هرکدام

با درصد  موردبررسیکه ابعاد زیباشناسی  رسیممی( کمتر است. پس به این نتیجه 5/0( از میزان خطا )000/0) داریمعنی

ابعاد  داریمعنیکه میانگین و میزان خطا هم آمده است  (3جدول ). همچنین با توجه به باشندمی دارمعنی 95/0اطمینان 

 .باشدمیبه شرح زیر  این آزمون نتایج. گرددیمتأیید  موردبررسی سازیزیبا
 

 ایتک نمونه t آزمون .3جدول 

 سطح معناداری t df میانگین تعداد زیباسازی شهری

 000/0 199 -33/13 39/2 200 روهازیباسازی معابر و پیاده

 000/0 199 -38/17 12/2 200 اسازی بدنه مسکونی و تجاریزیب

 000/0 199 -92/6 67/2 200 زیباسازی مبلمان شهری

 

ها است و میانگین تمام عامل P=000/0 <05/0ها مقدار که سطح معناداری برای تمام عاملها نشان داد ازآنجایییافته

که وضعیت زیباسازی شهر  دهدیم؛ لذا نتایج مدل نشان باشدمی( گویه بودن طیف لیکرت 5)با توجه به  3نیز کمتر از 

 تهران چندان مطلوب نیست.

اصلی مدل معادالت ساختاری بررسی نرمال بودن توزیع متغیرهای موردبررسی است.  هایفرضیشپیکی از در ادامه 

استفاده از  هاروشاین  ینترمناسبکی از ، یگیردیممختلفی مورداستفاده قرار  یهاروشها، داده بودن نرمال برای آزمون

 هاشاخصچولگی متغیرهای تحقیق است؛ مدار صفر برای این  و دیگر محاسبه کجیعبارتشکل توزیع و یا به

 هاداده چولگی و کجی ؛ اما محققان معتقدند که هرگاهباشندیماین است که کامالً از توزیع نرمال برخوردار  دهندهنشان

الزم  .شودمی مشاهده (4جدول )در  تحقیق مقادیر کجی و چولگی این در نرمال است. توزیع متغیرها اشد،ب -2 و 2 بین

محققان از چولگی و کشیدگی عوامل اصلی )کامپیوت  هاآنها و حجیم بودن به ذکر است با توجه به تعداد زیاد شاخص

 اند.ها( در تحقیق استفاده نمودهکردن شاخص
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 متغیرها ی و کشیدگیچولگ. 4جدول 

 (kurtosisکشیدگی ) (Skewnessچولگی ) متغیر

 544/0 053/0 روهازیباسازی معابر و پیاده

 821/0 863/0 زیباسازی بدنه مسکونی و تجاری

 181/0 -044/0 زیباسازی مبلمان شهری

 532/0 054/0 سرزندگی شهری

 

قرار دارد و  -2تا  2 بازهای تمام متغیرها میزان چولگی در بین شده است برنشان داده( 4شماره )طور که در جدول همان

 گفت که این متغیرها از توزیع نرمال برخوردار هستند. توانیمطورکلی شاخص کشیدگی نیز در این بازه قرار دارد، پس به

 

 آزمون مدل مفهومی

است. دو نوع مدل  شدهتشکیلرها از دو نوع مدل و انواعی از متغی اشیعمومیک مدل معادله ساختاری در شکل 

جزئی از  یریگاندازه( مدل ساختاری. یک مدل 2 گیریاندازهمدل  (1از:  اندعبارتمدل معادله ساختاری  دهندهتشکیل

 شدهمشاهدهمدل معادله ساختاری است که نحوه سنجش یک متغیر پنهان را با استفاده از دو یا تعداد بیشتری متغیر 

باید به شکل بیضی  افزارنرم)متغیر پنهان در  باشندیماز متغیرهای پژوهش، متغیر پنهان  هرکدام اینجار . دکندیمتعریف 

در  شدهمشاهدهشود، بلکه با استفاده از دو یا چند متغیر  گیریاندازهمستقیم  طوربهباشد(. متغیر پنهان متغیری است که 

. در این تحقیق متغیر سرزندگی متغیر باشندیمالت پرسشنامه . متغیرهای آشکار همان سؤاشودمینقش معرف سنجش 

روها، زیباسازی بدنه مسکونی و تجاری، زیباسازی مبلمان شهری، درونی است و متغیرهای زیباسازی معابر و پیاده

به سمت آن  سویهیکمتغیرهای مستقل هستند. متغیر درونی عنصری از مدل ساختاری است که حداقل یک پیکان 

نه رفته است و بنابراین تحت تأثیر سایر متغیرهای بیرونی )مستقل( در مدل است. در ادامه برای بررسی تأثیر دو نشا

عنوان متغیر وابسته( از روش معادالت ساختاری عنوان متغیر مستقل( و سرزندگی شهری )بهمتغیر، زیباسازی شهری )به

یرنده یک مدل ساختاری )تأثیر زیباسازی بر سرزندگی( است. شده است. مدل مفهومی پژوهش دربرگ)ایموس( استفاده

در قالب مدل مفهومی فرضی  1صورت شکل شماره افزار است؛ که بهگام نخست ترسیم مدل مفهومی پژوهش در نرم

 شده است.ترسیم

 

 تحقیق یهاسازهوایی تحلیل عاملی تأییدی و ر

متغیرهای آشکار( با سازه مربوط ) یرمتغهر  سؤاالتتا ارتباط بین  است شدهاستفادهاز تحلیل عاملی تأییدی بدین دلیل 

فرض اساسی این بوده است که هر عامل با در تحلیل عاملی تأییدی پیش بررسی شود وبه خودش )متغیر پنهان( 

بار عاملی  سیلهوبه مشاهدهقابلزیرمجموعه خاصی از متغیرها ارتباط دارد. قدرت رابطه بین عامل )متغیر پنهان( و متغیر 

ایموس استفاده شد، جدول  افزارنرمبرای روایی سنجی سؤاالت هر یک از عوامل از  دیگرعبارتبهاست.  شدهدادهنشان 

و زیرمجموعه  5/0بارهای عاملی را که باالتر از  دهندهیلتشکو ماتریس چرخشی اجزاء  دهندهیلتشکماتریس اجزای 

عنوان بارهای عاملی اصلی در نظر گرفتیم و بارهای عاملی ضعیف و همچنین ند را بهگرفتیک عامل )عامل اول( قرار می

لذا در این قسمت صحت  قرار گرفتن در یک عامل دیگر )عامل دوم( برای سنجش بهتر متغیر از تحلیل حذف گردید.

های برازشی ارائه شاخصسازی در نرم افراز ایموس، . با اجرای آزمون مدلگرددیمتحقیق بررسی  یریگاندازهمدل 

های تجربی وسیله دادهتوسط محقق با مدلی که به ساختهپیش چه اندازه مدل مفهومی دهد تاگردند که نشان میمی
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گیرند، در هایی که با یک آماره مورد تأیید و یا رد قرار میاست مطابقت دارد. برخالف سایر آزمون شدهگردآوری

مختلفی برای مطالعه ساختار  یهاروش بیندراینشوند؛ ها معرفی میای از شاخصستهسازی معادالت ساختاری، دمدل

داخلی یک مجموعه از نشانگرها وجود دارد، که تحلیل عاملی تأییدی مفیدترین روش برای برآورد پارامتر و آزمون 

ترین چنین این روش یکی از مهم. همباشدمیزیربنایی و روابط میان نشانگرها  یهاعاملبا توجه به تعداد  هایهفرض

شده را برای متغیرهای از پیش تعیین یهاعاملوسقم ساختار صحت کندیمابزارهایی است که به پژوهشگر کمک 

سازی معادالت ساختاری به گویه یا هر متغیری که بتوان آن را مستقیماً سنجید، شده را بررسی نماید. در مدلمشاهده

؛ بنابراین شودمی، متغیر پنهان گفته شودمیمقدار آن سنجیده  هایهگوو به متغیری که از طریق  دشومیمتغیر آشکار گفته 

متغیرهای پنهان تحقیق « مسکونی و تجاری و مبلمان هایساختمانروها، معابر و پیاده»در تحقیق حاضر متغیرهای 

ایموس باید تمام متغیرهای مشاهده که  افزارنرمدر  هاآنو بارگذاری  موردنیازآوری اطالعات هستند. لذا پس از جمع

، افزارنرمدر  هاشاخصبنابراین در این مرحله پس از بارگذاری  مربوط به متغیرهای پنهان هستند، مورد آزمون قرار گیرند.

 ,χ2=1590.268 df=878برازش کلی کای اسکوئر برابر با ) یهاشاخصخروجی مدل به این صورت بود که مقدار 

p=.000 χ2/df=1.811 کلی  یهاشاخص. سایر باشدمیقبول مناسب و قابل یریگاندازه( بود و این نشان از برازش مدل

)جدول  است. شدهانجام 22افزار ایموس نسخه )تحلیل عاملی تأییدی( با استفاده از نرم یریگاندازهبرازش برای الگوهای 

5.) 
 

 شدهمدل اصالح یبرازش برا یهاشاخص .5جدول 
 یبندگروه

 هاشاخص
 قبولبرازش قابل شدهمدل اصالح اختصار نام شاخص

 یهاشاخص
 برازش مطلق

 CMIN/df 811/1 5>CMIN/df شاخص بدی برازش )کای اسکوئر نرمال شده(

 برازش ییکویشاخص تأیید ن
GFI 768/0 GFI>90٪ 

PGFI 651/. PGFI> 5/. 

 AGFI 73/0 AGFI>90٪ شدهبرازش اصالح ییکویشاخص ن

 یهاشاخص
 برازش تطبیقی

 TLI 87/0 TLI>90٪ لویس-شاخص برازش توکر

 CFI 9/0 CFI>90٪ یقیشاخص برازش تطب

 IFI 9/0 IFI>90٪ یشیشاخص برازش افزا

 یهاشاخص
 برازش مقتصد

 PNFI 683/0 PNFI>5% شاخص برازش مقتصد هنجار شده

 PCFI 78/0 PCFI >5% شاخص برازش تطبیقی مقتصد

 PRATIO 9/. PRATIO >90٪ شاخص برازش نسبت اقتصادی

 RMSEA 064/0 RMSEA< 08% برآورد ین مربعات خطایانگیشه میر

 

. شوندیمبرازش مطلق، تطبیقی و مقتصد تقسیم  یهاشاخصکلی  دستهبرازش مدل به سه  یهاشاخصطورکلی به

ها، شاخص احتمالی آماره ترین این شاخصذکرشده است. رایج 5در جدول شماره  هاآنقبول و دامنه قابل هاشاخصاین 

شده را نشان مشاهده نمونهمجذور خی دو بود که اهمیت اختالف بین مدل برازش شده و ماتریس کوواریانس ناشی از 

بنابراین، که تفاوتی بین مدل برازش شده و ماتریس نمونه وجود ندارد؛  دهدیم. فرضیه صفر در این تحلیل نشان دهدیم

 .باشدمیشده های مشاهدهدقیقاً معرف و نماینده داده ساختهپیشمقدار مجذور خی دو بیانگر این است که مدل 

های استنباطی، اختالف کای اسکوئر متأثر از حجم نمونه است؛ بنابراین نکته مهم این است که همانند سایر آزمون 

شده خواهد مشاهده نمونهبین مدل برازش شده و ماتریس کوواریانس  زمانی که حجم نمونه مناسب باشد، اختالف کمی
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دهد. به همین دلیل پژوهشگران جهت ارزیابی نیکویی برازش از چندین طور نسبی برازش خوبی را نشان میبود که به

 اند از:کنند؛ که عبارتشاخص ارزیابی استفاده می

 (؛GFI. شاخص نکویی برازش )1 

دهنده ها الف( باید بین صفر و یک باشد، ب( نشان(، )مقدار این برازشAGFIشده )ازش اصالح. شاخص نکویی بر2 

 میزان نسبی واریانس و کوواریانس است، ج( مستقل از اندازه نمونه است و د( نسبتاً در برابر غیر نرمال بودن قوی است.

 (؛CMIN/df. نسبت مجذور خی دو به درجه آزادی )3 

ها متأثر از عوامل بیرونی و نامعلوم بوده تا اینکه ناشی از (. اساس مقادیر این شاخصNFIاستاندارد ). شاخص برازش 4 

نقص در برازش مدل باشد؛ یعنی اگر در تحلیل برازش مناسبی وجود نداشته باشد، به علت عوامل بیرونی است نه به دلیل 

 (.Anderson & Gerbing,1984: 155-157) ماهیت مدل

گیرند و نتایجی ، کمتر تحت تأثیر عوامل بیرونی قرار میTLI ،IFI ،CFIهای برازش تطبیقی چون ل شاخصدر مقاب 

این است که نقصی در مدل وجود دارد؛ یعنی اگر در تحلیل برازش مناسبی وجود  کنندهیانببیشتر  آیدیم به دستکه 

های برازش مزاحم و بیرونی است. از میان شاخص نداشته باشد، به علت ماهیت مدل آن است و کمتر متأثر از عوامل

عنوان خطای اندازه متفاوت برای هر ( که استیگر بهRMSEAمقتصد، مقدار ریشه میانگین مجذور برآورد خطای تقریب )

. /05( برازندگی خوبی داشته باشند این مقدار کمتر از 1هایی که: . برای مدلشودمیدرجه آزادی ارائه کرده است، استفاده 

( 3دهنده خطاهای قابل قبولی برای تقریب در جامعه است، . نشان/08( مقادیر باالتر از آن یعنی مقدار تا 2. باشدمی

عنوان نقطه برازندگی خوب مدل مقدار . بیشتر باشد برازش ضعیفی دارد. هیو و بنتلر به/10 هاآن RMSEAهایی که مدل

. بوده و این نشان از معقول بودن خطا در /06اند؛ که در پژوهش حاضر برابر با ه. را پیشنهاد کرد/06تر یا مساوی کوچک

جامعه است. با استفاده از این مزیت الگوسازی معادالت ساختاری در پایان سعی شده است تا ارتباط متغیرهای مکنون با 

 یهاشاخصین تفاسیر تقریباً بیشتر های مربوط به خود بررسی شود. مطابق ابا معرف هاآنیکدیگر و روابط هر یک از 

تحقیق  یریگاندازهقبول و یا نزدیک به آن قرار داشته که حکایت از برازش مناسب و مطلوب مدل برازش در دامنه قابل

شده( از برازش خوبی گیری )متغیرهای مشاهدهنتیجه گرفت که مدل اندازه توانیمداشت؛ یعنی با توجه به مطالب باال 

کنند. الزم  یریگاندازهمتغیرهای پنهان را  توانندیمخوبی هستند و این بدین معنی است که متغیرهای آشکار بهبرخوردار 

افزار شده توسط نرماصالحات پیشنهادی گزارش ین مطالعه، بعد از بررسیهای تحقیق در ابه ذکر است برازش شاخص

. /5با مقدار بار عاملی کمتر از  هاییهگوهمچنین حذف  است، زیرا مشخص شد که با همبسته کردن چند متغیر خطا و

 .یابندبرازش نیز بهبود می یهاشاخصو سایر  یابدیمتوجهی کاهش مقدار کای اسکوئر به مقدار قابل

. بر اساس این باشدمیکای دو بر روی درجه آزادی، برای ارزیابی برازش کل مدل  ذکرشدهبنابراین با توجه به مطالب 

جامعه آماری برازش دارد زمانی که آماره کای دو ازنظر  یهادادهطور کامل با فرض صفر این است که مدل به آماره،

که مدل موردنظر، از برازش کامل برخوردار نبوده و  دهدیمو نشان  گرددیمباشد منجر به رد این فرض  داریمعنآماری 

باشد،  3که مقدار این نسبت کمتر از . درصورتیکنندیمفاده . برای رد فرض صفر از کای دو نسبی نیز استشودمیرد 

جامعه آماری برازش دارد. ازآنجاکه میزان کای دو  یهادادهطور کامل با ، مدل بهیگردعبارتبه شودمیفرض صفر تأیید 

تأیید فرض صفر  دهدهننشانبنابراین  باشدمی 00/0های زیباشناسی شهری و سرزندگی برابر با مؤلفه شدهمحاسبهنسبی 

ت برازش مدل را پس از انجام یوضع 5. مندرجات جدول شماره باشدمیجامعه آماری  یهادادهو برازش کامل مدل 

قابل  دامنهکه در سطح مطلوب و  93/1اسکوئر بر درجه آزادی برابر با شده کایدهد. در مدل اصالحیاصالحات نشان م
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نشان  5طور که در جدول شماره برازش مدل، همان یهار شاخصینتایج سا نیقبولی قرار دارد این نتیجه و همچن

دهند که این امر بیانگر برازش مناسب مدل است یرا نشان م یت مناسبیقبول وضعبا حد قابل هاآنشده و با مقایسه داده

دهد. یدی تحقیق را نشان ماز مدل پیشنها یرها، برازش مناسبیشده مربوط به متغگردآوری یهادیگر دادهعبارتو به

اند و مقدار برازش مطلق معروف یهاشاخصبه  شدهاصالحهمچنین شاخص نیکویی برازش و شاخص نیکویی برازش 

قبول مدل است. از تر از این مقدار حاکی از برازش قابلباشد و مقدار بزرگ 8/0تر از باید بزرگ هاشاخصاین 

شده، شاخص  تطبیقی، شاخص برازش افزایشی، شاخص برازش هنجار دیگر این گروه شاخص برازش یهاشاخص

تر از این بزرگ هاشاخصباشند و یا حداقل سه تا از این  9/0تر از بزرگ هاآنکه هرچه مقدار  باشندیمنیکویی برازش 

اساس این تأیید برازش مدل بر  دهندهنشان شدهمحاسبهبرازش خوب مدل است. مقادیر  دهندهنشانمقدار باشند 

 . و به عبارتی مدل از تناسب و برازش خوبی برخوردار است.باشدمی هاشاخص

 

 بررسی برازش مدل تحقیق

ای رویکرد دومرحله اول، در ارزیابی مدل پیشنهادی تحقیق با روش مدل معادالت ساختاری، از مرحلهپس از تائید 

، اعتبار و برازش مناسب مدل با توجه به SEMبا استفاده از (، در مرحله دوم 1988)1شده توسط اندرسون و گربینگارائه

 یهاشاخص همهنشان داد که برای مدل پیشنهادی  5گونه که اطالعات جدول . همانشودمیارزیابی  هادادهساختار 

. شکل ردیمدل پیشنهادی انجام پذ یبر رو ین منظور الزم بود اصالحاتیرا نشان ندادند و به هم یت مطلوبیبرازش وضع

 دهد.ین مدل بعد از اصالحات پیشنهادی را نشان میا ینما 2

 

 
 شده در حالت استانداردمدل ساختاری اصالح .3شکل 

                                                           
1 . Anderson and Gerbing 
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 شدهپرداختهکه تأثیرگذاری بیشتری در سرزندگی شهری داشتند  هاییشاخصدر این قسمت از پژوهش به شناسایی 

 10گویه، کاربری مسکونی و تجاری  14)مبلمان شهری  پیشیناز تحقیقات  شدهشناساییگویه  34از  درمجموعاست. 

با توجه به  .اندشدهواقعمورد تأیید شاخص با توجه به نظرات کارشناسان )گویه(  27گویه(  10 هاراهگویه و معابر و پیاده 

آن روی  ارتأثیرگذلذا تالش در جهت شناسایی ابعاد اینکه سرزندگی شهری یک گفتمان جدید در عرصه شهر است. 

 د امری ضروری و مهم باشد.توانمی

 

 زیباسازی اثرگذار بر سرزندگی شهری یهاشاخص .6جدول 

 هامؤلفه هاشاخص نماد بار عاملی

78/0 O8 زیبایی در فرم و الگوی طراحی مبلمان 

ی
هر

 ش
ان

لم
مب

 

69/0 O9 نظم داشتن عناصر مبلمان شهری در کنار هم 

89/0 O10 ن، پیوستگی در الگوی تفکر طراحیهمگونی با پیرامو 

92/0 O11 ها،تلفیق عملکردهای همگون مانند تلفیق نیمکت و گل دادن 

84/0 O12  شهری هایالمانجانمایی مناسب و زیبا عناصر، شکل و فرم زیبای 

71/0 O13 استفاده از گرافیک و هنرهای جدید در طراحی آن 

53/0 O14 رانیان در الگوی طراحی مبلمان شهری خصوصاً در مسیر اتوبوستوجه به معلوالن و جانباز 

45/0 M@T1 هاوجود پیوستگی در جداره 

ی
جار

و ت
ی 

کون
مس

ه 
بدن

 

85/0 M@T2 خط آسمان پیوسته و ارتفاع هماهنگ بناها 

50/0 M@T3 هاعدم وجود دیوارنوشته 

80/0 M@T4 های برق، نصب کولر در نمای ساختمان(بلها و کاتأسیسات مکانیکی و الکتریکی نمایان )سیم 

81/0 M@T5 وجود هماهنگی در ابعاد تابلوهای تجاری 

80/0 M@T6  ها در جهت جلوگیری از آلودگی کولر و... در خارج از مغازه ،قرارگیری الحاقات ازجمله ناودانعدم
 بصری

67/0 M@T7 هامانساختهای با ابعاد متناسب و هماهنگ میان وجود پنجره 

64/0 M@T8 هامناظر زیبای بالکن 

62/. M@T9 هماهنگی در جنس و بافت و رنگ مصالح 

62/. M@T10 هاساختمانها برای افزایش زیبایی بدنه توجه به عناصر الحاقی بر روی سقف 

85/0 E61 سازی مناسب و زیباجدول 

ده
پیا

 و 
ابر

مع
ها

رو
 

25/0 E62 روهافرش پیادهالقانه سنگچیدمان و طراحی مناسب و خ 

91/0 E63 وجود کف سازی مناسب معابر برای معلوالن جسمی و حرکتی 

32/0 E64 روهاها در پیادهعدم پارک موتورسیکلت 

68/0 E65 روهاجایگذاری مناسب بیلبوردها در فضای پیاده 

77/0 E66 روشنایی معابر 

54/0 E67 ران پیادههای عابفرم و شکل مناسب نیمکت 

77/0 E68 خلق فضای تعامل و فضای پیاده 

56/0 E71 نفوذپذیری و سهولت حرکت و دسترسی 

 

تحقیق، توجه به بارهای عاملی اهمیت  یهامعرفبرای درک مناسب ارتباط بین متغیرهای پنهان و در ادامه تحقیق 

قبول بودن آزمون بار عاملی مربوط به هر برای قابل Pزیادی دارد. لذا نتایج تحلیل عاملی تأییدی به همراه شاخص جزئی 

صورت بارهای عاملی همه سؤاالت، مقدار نسبت بحرانی و مقدار عامل جداگانه بررسی گردیده است. نتایج این بررسی به

P  آورده شده است. 7در جدول شماره 
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 تحقیق هاییهفرضنتایج آزمون  .7جدول 

برآورد  جهت رابطه
 استاندارد

ای خط
 معیار

نسبت بحرانی 
(C.R) 

P  بار
 عاملی

 نتیجه

 تأیید 72/0 046/0 99/1 15/0 ./29 مستقیم و پیاده راه سرزندگی معابر

 تأیید 81/0 017/0 39/2 05/0 12/0 مستقیم جاری سرزندگیمسکونی و 

 تأیید 68/0 05/0 96/1 04/0 07/0 مستقیم سرزندگی مبلمان شهری

 

دهد. ضرایب معناداری تغیرهای مستقل و وابسته مدل ساختاری پژوهش را نشان میضرایب معناداری تأثیر م

(Tvalue بین متغیرهای پژوهش، از مقدار )توان استنباط کرد تأثیر متغیرها بر همدیگر باشند، و میتر میبزرگ 1.96

نگر معنادار و قابل آزمون بودن این آمده از آزمون مدل ساختاری بیادست( بهPvalue) 0.000مقدار= باشند. ومعنادار می

 .باشدمیمدل 

باشد. در این  -96/1و  96/1آمده نباید بین دستبا توجه به مقادیر ضرایب مسیر، شرط معناداری این است که عدد به

شرط دوم مقدار ضریب مسیر درصد معنادار هستند و با توجه به 95با احتمال  هاآنهای صورت متغیرها یا سازه

همچنین با توجه به نتایج و  درصد پذیرفته خواهد شد. 99باشد معناداری با احتمال  58/2تر از آمده اگر بزرگدستبه

شوند، بنابراین در  قبول تلقیمعنادار و قابل 40/0دارای بار عاملی بیش از  یهاعاملبود که  پیشنهادشدهتحقیقات پیشین 

که در مدل موردبررسی کمتر از این مقدار بودند، قبل از تحلیل  ییهاشاخصرگرسیونی  یهاوزناین پژوهش نیز همه 

شده، مورد تائید بوده و برازش کلی حاکی از برازش خوب مدل حذف گردیدند؛ با این تفاسیر تمامی عوامل در نظر گرفته

گردد: نتایج زیر استنباط می 7شده است؛ با توجه به نتایج جدول شماره مشاهده یهادادهموردمطالعه با  یریگاندازهمدل 

ها نشان داد با توجه به میزان نسبت بحرانی هر یک از عوامل زیباسازی تأثیرگذار بر سرزندگی فضاهای شهری که یافته

.( موردبررسی قرار گرفت عوامل /05.، /01، /04صورت جداگانه برای هر عامل )که به pبوده و مقدار آماره  1.5باالی 

 و مبلمان شهری منجر به سرزندگی شهری شده است. هاساختمانروها، ساختار و چیدمان و پیادهزیباسازی معابر 

سکونی و م -1باشند. می سرزندگی شهریاسازی شهری به ترتیب دارای بیشترین اثرگذاری بر بهای زیاز بین مؤلفه

ناسان موردمطالعه؛ باالترین تأثیرگذاری از مبلمان شهری. بنابراین بر طبق نظر کارش -3 هامعابر و پیاده راه -2 یتجار

مسکونی و تجاری و کمترین تأثیرگذاری متعلق به مؤلفه مبلمان مؤلفه های زیباشناسی شهری: متعلق به بین مؤلفه

 .باشدمیشهری 

 

 گیرینتیجه

آن نیز  هایزیبایی، شهرکالناین  شماربیبنگریم، طبیعتاً با عبور از موانع و مشکالت ی نو به تهران چنانچه با نگاه

 توانمیخاص  تمهیداتدارد. اما با انجام  هازیباییجلوه خاصی دارد. اما وجود این موانع مانع از دیدن و لذت بردن از این 

در جهت  یزیربرنامهشهر و لزوم این با توجه به اهمیت زیباسازی از بروز و افزایش این مشکالت جلوگیری کرد. 

 هایشاخصشناخت عناصر و  کارگیریبه، این پژوهش قصد داشت ضمن بیان ضرورت آن ریسرزندگی فضاهای شه

شهر تهران، سنجش این معیارها و شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر  7خاص زیباسازی منطقه  طوربهزیباسازی شهری و 

از روش تحقیق  ؛ کهدبپرداز موردمطالعهحاضر در منطقه  یتوضعشهر تهران، به تبیین  7وضعیت سرزندگی منطقه 

صورت ها و اطالعات بهها کیفی و کمی؛ روش گردآوری دادهماهیت دادهتحلیلی بهره برده است.  -پیمایشی و توصیفی

 تصادفی ساده گیرینمونهشهرداری تهران بوده که با روش  7جامعه آماری این پژوهش منطقه  ای و میدانی بود.کتابخانه
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برای سنجش  ایماده 26 این پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته، گیریاندازهابزار تخاب شدند. نمونه ان عنوانبهنفر  200

تحقیق  هایشاخصپایایی نیز برای سنجش زیباسازی شهری مبتنی بر طیف لیکرت بود.  ایماده 33سرزندگی شهری و 

بیش از  درمجموعو همچنین مجزا  صورتبهاز طریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد که برای همه عوامل پژوهش 

حاکی از سطح  آمدهدستبهدرصد بود، همچنین برای سنجش روایی پژوهش از آزمون بارتلت استفاده شد که نتایج  70

 وتحلیلتجزیهجهت  موردنیازروایی مناسب متغیرهای پژوهش بود. ابزار  درنتیجه. برای همه متغیرها و /000معناداری 

استفاده شد؛  AMOS و SPSSافزارهای نرمو مدل یابی معادالت ساختاری و از  اینمونهتک  Tآزمون ، از روش هاداده

های مناسب تحلیل یق آزمون، ذخیره، پردازش و از طرهاآنهای مرتبط در ها و وزنبر اساس شاخص موردنیازهای داده

بر  توانمی قرار گرفته موردبررسی شنه شاخص نیکویی براز با توجه به برای آزمون برازش مدل نظری تحقیقگردید. 

 هایشاخصنتایج تحقیق بیانگر آن است که  ؛دیگر، تأکید داشت طرفتجربی از  هایدادهو  طرفازیک شدهتدوینمدل 

شهر  7، مبلمان و تجاری و مسکونی( بر سرزندگی منطقه هاراه)معابر و پیاده  موردبررسیزیباسازی شهری با تمامی ابعاد 

کاربری با  عنوانبهد بر پویایی آن اثر داشته باشد. در این میان کاربری مسکونی و تجاری توانمیدارد و  تهران نقش

که ارتقاء و نقش بیشتری نسبت به سایر عوامل در سرزندگی شهری دارد. بیشترین تأثیرگذاری در فرم و شکل شهر، 

د بر سرزنده بودن شهر تأثیر توانمیزیباسازی شهری پیش رو برای افزایش  هایفرصت عنوانبه هامؤلفهبهبود این 

را در سیستم  ایویژهو شبکه معابر اهمیت بیشتری دارند چرا که نقش  هاراهبعدی پیاده  رتبهدر بسزایی داشته باشد. 

ری ی اثرگذاری کمتو مبلمان شهر؛ سازندیمشهر فراهم  یهاقسمت. که دسترسی فضایی را به همه کنندمیشهری ایفا 

انطباق مطلوبی  که استحاکی از آن از مدل معادالت ساختاری  آمدهدستبهنتایج  دارد. همچنین هامؤلفهنسبت به سایر 

با تأکید بر معادالت ساختاری،  ؛ ووجود دارد تجربی هایدادهبه تصویر درآمده و یا مدل ساختاری شده با  هایمدلبین 

معادالت  الگو یابیهای مستقل و وابسته طراحی گردیده و برازش مطلوب معرف رابطه بین متغیر ینهدرزمالگویی مناسب 

که مدل پیشنهادی پژوهشگران، از تحلیل کرد  گونهاین توانیم نهایی پژوهش حاضر، یبندجمعساختاری است. در 

شاخص  ؛ و/9( CFIشاخص برازش تطبیقی ) ./9برازش کاملی برخوردار بوده زیرا شاخص برازش توکر لویس نزدیک به 

شاخص  درنهایت. برآورد مدل بوده است. /5برازش مقتصد نیز باالتر از  هایشاخصبوده است.  ./9برازش افزایشی نیز 

. بوده و معرف برازش خوب مدل /08ریشه میانگین مربعات خطای برآورد کمتر از  ؛ و/9برازش نسبت اقتصادی برابر با 

نشان داد که فرضیه اول تحقیق مبنی بر نامطلوب بودن زیباسازی فضاهای  موردنظرپژوهش  هاییافتهمحقق است. 

از  آمدهدستبه هاییافته دیگرعبارتبهتأیید گشته و نیازمند تالش بیشتر مدیران شهری است.  موردنظرشهری در منطقه 

 هاعاملاست و میانگین تمام  P=000/0 <05/0مقدار  هاعاملسطح معناداری برای تمام  کهازآنجایینشان داد  tآزمون 

؛ یعنی وضعیت زیباسازی شهر شودمی تائید؛ لذا فرضیه اول باشدمیگویه بودن طیف لیکرت(  5)با توجه به  3نیز کمتر از 

؛ ساختار و چیدمان روهاپیادهزیباسازی معابر و تأثیر فرضیه دوم که میزان  ینهدرزمتهران چندان مطلوب نیست. 

 سازیمدل، این فرضیه با دادمینشان  شهرداری تهران را 7سرزندگی شهری در منطقه  بران شهری و مبلم هاساختمان

دارای مقدار وزن رگرسیونی )بار  یهاعاملبود که  پیشنهادشدهآماری  ازنظر ازآنجاکه ؛ ومعادالت ساختاری انجام شد

و  موردبررسیرگرسیونی در مدل  یهاوزنمه ؛ بنابراین هشوندمیتلقی  قبولقابلمعنادار و  40/0عاملی( بیش از 

، مورد تأیید شدهگرفتهبنابراین تمامی عوامل در نظر ؛ کمتر از این مقدار قبل از تحلیل مدل حذف گردید هایشاخص

بنابراین با ؛ است شدهمشاهده یهادادهبا  موردمطالعه یریگاندازهو برازش کلی حاکی از برازش خوب مدل  قرارگرفته

بر  تأثیرگذارهر یک از عوامل زیباسازی  نسبت بحرانینشان داد با توجه به میزان  هایافته، 7به نتایج جدول شماره توجه 
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.( /05 ./01، /04جداگانه برای هر عامل ) صورتبهکه  pبوده و مقدار آماره  1.5سرزندگی فضاهای شهری که باالی 

و مبلمان شهری منجر به  هاساختمان، ساختار و چیدمان روهادهیاپزیباسازی معابر و قرار گرفت عوامل  موردبررسی

 موردمطالعه. در پایان با توجه به بازدیدهای میدانی از منطقه گرددمیشهری شده و فرضیه مذکور نیز تأیید  سرزندگی

 مرد:زیباسازی و سرزندگی فضاهای شهری برش هایشاخصپیشنهادهای زیر را برای بهبود  و راهکارها توانمی

شده، چوب حرارت  آمیزیفلز رنگشهری همچون، استیل ضدزنگ،  هایالماناستفاده از مصالح مدرن و مقاوم در  -

 .باشندمیدر عین ماندگاری مناسب، از جذابیت باالیی نیز برخوردار  ؛ کهدیده، بتن و

 سازگار شهری همچون؛ هایکاربریو  هافعالیتمجاورت مبلمان شهری با یکدیگر و با  -

 د(.باشقرار داشته شهری  هایگاهنشیمنمحل بازی کودکان در مجاورت )

 ساده اجرا گردد. آمیزیرنگبا استفاده از مصالح مقاوم )ترجیحاً فلز( و  هادرختحفاظ پای  -

 هاماشینروشنایی با منبع نوری غیرمستقیم برای مسیر تردد پیاده همچنین جلوگیری از پارک  یهاچراغ کارگیریبه -

 .گرددمیفضاهای عابر پیاده که مانع عبور عابران  در

 

 تقدیر و تشکر

 بنا به اظهار نویسنده مسئول، این مقاله حامی مالی نداشته است.

 

 منابع 

 نامهیانپا .بررسی و تحلیل وضعیت زیباسازی شهر بجنورد و ارائه راهکارهایی جهت ساماندهی شهر .(1395) .ابراهیمی، احمد (1
 ریزی شهری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه زابل.کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه

مندی شهروندان از سازمان زیباسازی و (. بررسی میزان رضایت1392حسین. ) ،نژادحاتمیو احمد  ،پوراحمد ،محمد ،مدیاح (2
 ،(12)4 ،مجله آمایش جغرافیایی فضاتهران.  شهرکالن 6عوامل مؤثر بر آن برای بهبود منظر شهری. مطالعه موردی: منطقه 

20-38. 

سنجش عوامل مؤثر در زیبایی منظر شهری از دیدگاه شهروندان  .(1393) .شکری، لیال و ارانی فرد، سوزان؛ حسینلو، معصومه (3
 .کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار، تهران .)نمونه موردی: تبریز(

(. بررسی نقش و عملکرد مبلمان شهری در ارتقاء کیفیت محیط شهری و 1395کیا. ) ،طهماسبیو  پاکزاد ،آزادخانی (4
-110(، 27) 7 ،شهری ریزیبرنامهفصلنامه پژوهش و  .کرمانشاه یشهردار 4ضایتمندی شهروندان مطالعه موردی: منطقه ر

93. 

در راستای  پیاده راه(. راهکارهای تبدیل گذرهای شهری به 1395. )، علیرضافردزادهعبدالهو  علی ،شکور ،فردین ،اصالنی فرد  (5
 .43-56(، 21) 6، مطالعات محیطی هفت حصار .: محور روگذر زندیه شیرازارتقاء سرزندگی شهری مطالعه موردی

 .66-85 ،50مجله راهبرد توسعه،  .یواکاوی مفهوم زیبایی در فضای شهر .(1396) .اکرمی، مهساو  ایزدی، ملیحه  (6
شناسی )نمونه موردی: تأثیر سرزندگی بر زندگی شهری شهروندان با رویکرد زیبا .(1396) .اردالنی، حسین و بختیاری، مجید (7

 .المللی مهندس عمران، معماری و مدیریت بحراندومین کنفرانس بین .پارک مردم شهر همدان(

شناسی شهری در تعامل با رویکردی تحلیلی بر تبارشناسی زیبایی (.1391) .شهاب ،ایلکا و شاهین ،ایلکا مصطفی؛ ،بهزادفر (8
(، 30) 10،ییو روستا یت شهریریمد .ارائه راهکارهای راهبردی و اجرایی ساختار مدیریتی شهر؛ بررسی و پیمایش جهانی با

90-60. 

(. بررسی سرزندگی و رابطه آن با انتخاب نواحی مسکونی 1398) .احمد ،اسدی و شهریور ،روستایی محمدرضا؛ ،پورمحمدی (9
 .45-65(، 67) 23،ریزیبرنامهنشریه علمی جغرافیا و  .)مطالعه موردی؛ بافت فرسوده مرکزی شهر زنجان
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. تحلیلی از نقش فضاهای عمومی در سرزندگی (1397) ، منصورهیسلمانمحمدی و  هاجر ،نیایداله حسین؛ ،حاتمی نژاد (10
 .454-468(، 3) 1 ،جغرافیا و روابط انسانی .شهری نمونه موردی: پارک الله تهران

بی سرزندگی فضاهای عمومی شهری و نقش آن سنجش و ارزیا .(1395حبیبی، کیومرث؛ نسترن، مهین؛ محمدی، مهرداد )  (11
 .161-180، 19 ای،رافیا و آمایش شهری و منطقهجغ .در ارتقای کیفیت زندگی جوانان )خیابان نظر شرقی شهر اصفهان(

های شهری با تأکید بر (. شناسایی عوامل موثر بر طراحی بدنه1392) .کوروش ،آقابزرگیو جم  ،محمدی محمد؛ ،خاک زند (12
(، 3) 10 ،فصلنامه مطالعات شهری .شهر قشم-عصر )عج(موردی: خیابان ولی نمونهمحیطی )و زیست شناسییباییزابعاد 

26-15. 

عوامل مؤثر بر سرزندگی فضاهای شهری )خلق یک فضای شهری سرزنده با  .(1389) .سعیدی رضوانی، نوید خستو، مریم و  (13
 .63-74، (6)4 نشریه هویت شهر، .بر مفهوم مرکز خرید پیاده(تکیه

زیباسازی بدنه خیابان شهری با تأکید بر تابلوها و نماها در خیابان سعدی  .(1394) .ابراهیمی، نرگس و دویران، اسماعیل (14
نگر، های آینده و گذشتهزیست افقالمللی معماری، شهرسازی، مهندسی عمران، هنر، محیطهمایش بین .وسط زنجان

 .انموسسه هنر و معماری، تهران، ایر

آمایش  .(. ساماندهی سیمای شهری در راستای بهبود کیفیت زندگی شهر مالیر1396) .، بیژنرحمانی و ربابه ،یرآبادامرجبی  (15
 .91-114(، 40)11 ،محیط

 مطالعه(. بررسی تطبیقی سرزندگی در فضاهای تجاری تاریخی و مدرن شهر تبریز )1396) .، فیروزجعفریلیال، و  ،رحیمی  (16
 .41-56(، 4) 7 ،فضایی )جغرافیا( ریزیبرنامه. (تاریخی و برج بلور تبریزموردی: بازار 

  .های بهارستان، تهران زیبافرشصدای پای تاریخ بر سنگ .(1395) .سازمان زیباسازی شهر تهران (17

می، میراث کنفرانس ملی معماری اسال .آباد تهرانارزیابی زیباسازی میدان حسن .(1394اردالنی، حسین ) و سهرابی، مژگان (18
 .اسالمی و توسعه پایدار، تهران

المللی همایش بین .راهکارهای مدیریتی زیباشناسی و زیباسازی شهر تهران .(1394) .شالی امینی، وحید و سهیلی، سمانه (19
 صنفی مهندسان معمار ایران، تهران. یهاانجمنمعماری، عمران و شهرسازی در هزاره سوم، کانون سراسری 

های مسکونی (. بررسی عوامل موثر در سرزندگی مجتمع1394) .، علیآذرمحمدرضا و  ،پورمحمدی ؛ستاریرصدرموسوی، م (20
 .69-85(، 2) 7 ،نو در جغرافیای انسانی هاینگرشفصلنامه . : مطالعه موردی مجتمع مسکونی آسمان تبریزمقیاسبزرگ

و ارتقاء کیفیت محیط بر سرزندگی شهری )نمونه بررسی نقش زیباسازی  .(1392) .موسوی، میر جالل و ان، منوچهرطبیبی (21
 .249-262(، 17) 9، شهرو شهرسازی آرمان معماری .موردی: باغ شهر تاریخی مراغه(

(. سنجش سرزندگی و حیات 1398) .مجتبی؛ افضلی ننیز، مرضیه ،سلیمانی دامنه صداقت؛ ،کیشصداقت ؛ینحس ،غضنفرپور (22
 .87-106(، 2) 2 ،فصلنامه شهر پایدار .د بر امنیت پایدار شهریجهان اصفهان با تأکیشبانه میدان نقش

 دهیپاسخ. شناسایی معیارهای طراحی منظر شهری با رویکرد (1395) ، ملیحه.یدمهرجاو و احد، نژادابراهیمی ،مینو ،قره بگلو (23
  .117-103،  (56-55) 4 ،هفت شهر .زادهجمالمحیطی نمونه موردی: سرای محله 

. شهرداری تهران 8نقش مبلمان شهری در زیباسازی و بهبود کیفیت زندگی شهروندان منطقه  .(1394) .اقره خانی، سیم (24
ریزی شهری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد نامه کارشناسی ارشد، رشته جغرافیا و برنامهپایان

 تهران مرکز، زمستان.
 انتشارات دانشگاه تهران. ، تهران:چاپ ششم .1342-1392ی معاصر ایران شهرساز .(1397) .کامروا، محمدعلی (25

نامه پایان .آباد تهرانمقایسه تطبیقی سرزندگی شهری در محالت مجیدیه جنوبی و سعادت .(1392) .گریوانی، سلیمه (26
 .ریزی شهری، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطباییکارشناسی ارشد، رشته برنامه

 .38-65(، 32)11 نشریه صفه، .های سازنده کیفیت طراحی شهریمؤلفه .(1379) .ر، کورشگلکا (27
های زیباسازی شهر (. ارزیابی رضایت شهروندان از عملکرد و کارآیی شاخص1393حسن. ) ،جنگی و بتول ،مجیدی خامنه (28

 .103-89 (،1) 5 ،دانش زمین هایپژوهش .شهرداری( 6موردی: تهران، منطقه  مطالعه)

 ارائه و زیستمحیطحفظ  در جهتی شهری هاپارک(. بررسی وضعیت 1393) .اکرم الملوک ،الهیجانیان مریم و ،مهرآرا (29
 .67-55(، 12) 2 ،زیستمحیطانسان و  .شهر تهران 7منطقه ی هاپارکراهکارهای مدیریتی مناسب مطالعه موردی: 
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نقش محورهای پیاده در هویت بخشی به بافت و ساختار کالبدی (، بررسی 1393آبادی، طیبه )علی و هاتفی فرجیان، فرشته (30
 .های شهر اسالمیریزی و مدیریت شهری با تأکید بر مؤلفهششمین کنفرانس ملی برنامه .شهر )خیابان کوه سنگی مشهد(
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