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  هاي مختلف بافت فرسوده شهراصفهانمطالعه تطبيقي كيفيت زندگي در گونه

  (مطالعه موردي: محالت شهشهان، جلوان و ارزنان)

  
  *عفت جنتي

 ف آبادكارشناسي ارشد، دانشكده علوم انساني، دانشگاه آزاد اسالمي واحد نج

  ينياحمد خادم الحس

 استاديار، دانشكده علوم انساني، دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجف آباد

  

  چكيده

باشند  هاي فرسوده از جمله مناطق شهري مي در تمامي شهرها، بافت

اجتماعي آنها با  - كه آهنگ تحوالت كالبدي و رونق اقتصادي

ساير نقاط شهري مطابقت نداشته و سطح كيفي زندگي در آنها به 

بافت فرسوده شهر اصفهان يابد.  دگي تنزل چشمگير ميسبب فرسو

باشد.  هاي مختلف ميگيرد داراي گونهكه سطح وسيعي را در برمي

هاي گوناگون كيفيت زندگي از جمله در محالت مختلف از جنبه

اي متفاوت  كيفيت محيطي، اقتصادي و سالمت اجتماعي چهره

اينرو در پژوهش  نسبت به سطح شهر را به نمايش گذارده است. از

هاي كيفيت زندگي در محله جلوان حاضر به دنبال بررسي شاخص

با پيشينه روستايي، ارزنان با پيشينه بافت فرسوده و شهشهان با پيشينه 

تحليلي بوده و در  - تاريخي هستيم. روش تحقيق از نوع توصيفي 

باشد كه در ميان هايي ميها بر پايه پرسشنامهآن گردآوري داده

گانه و بر اساس جمعيت ساكن در هر محله توزيع 3حالت م

نفر در بافت فرسوده  280گرديده است. جامعه آماري آن شامل

اند. براي بوده كه به شيوه تصادفي ساده براي مطالعه انتخاب شده

تعيين حجم نمونه از فرمول كوكران استفاده گرديد كه در نهايت به 

و از روش  SPSSنرم افزار منظور تحليل آمار گردآوري شده از

در بين اي استفاده گرديد. نتايج نشان داد كه آماري تي تك نمونه

ها فقط در دو زيرشاخص كيفيت روابط اجتماعي و زيرشاخص

سالمت محيطي در محله جلوان ميانگين محاسبه شده بيشتر از 

) است كه اين نتايج از لحاظ آماري معنادار 3ميانگين مطلوب(

ها بنابراين بايد عنوان كرد كه در هيچ يك از زيرشاخصباشد. نمي

باشد. اين بدان ميانگين محاسبه شده بيشتر از ميانگين مطلوب نمي

هاي كيفيت معنا است كه در هر سه محله مورد مطالعه زيرشاخص

ها نيز زندگي كمتر از ميانگين مطلوب است. نتايج مقايسه شاخص

ير ميانگين محاسبه شده كمتر از نشان داد كه در هر سه محله مقاد

ميانگين مطلوب است. نتايج همچنين نشان داد كه در بين سه محله 

) و محله ارزنان 43/2مورد مطالعه محله شهشهان باالترين كيفيت(

باشند. در اين ميان محله جلوان ) را دارا مي02/2ترين كيفيت(پايين

  قرار دارد. 24/2بين دو محله فوق با مقدار 
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  مقدمه

هاي فرهنگي، اجتماعي، كيفيت زندگي محصول تاريخي نظام

توان آن را مجزا از ساختارهاي صادي و سياسي است و نمياقت

فوق تبيين كرد. بنابراين مفهوم كيفيت زندگي يك متغير 

باشد و وضعيت آن به سطح توسعه يافتگي جوامع مركب مي

هايي توان آن را با طراحي و تدوين شاخصبستگي دارد و مي

هبود ). ب127، 1393تعريف و اجرا كرد(شاه حسيني و توكلي، 

اي، يكي از مهمترين اهداف كيفيت زندگي در هر جامعه

هاي عمومي آن جامعه است. در طول سه دهه اخير، سياست

ترين  عنوان جانشيني براي رفاه مادي، به اصلي به زندگي كيفيت

 هدف اجتماعي كشورهاي مختلف تبديل شده است

)Schmitt, 2002 امروزه مطالعات كيفيت زندگي عمدتا بر .(

حيط شهري و كيغيت زندگي شهري تمركز كرده است و م

بررسي آن از ضرورت و اهميت بسزايي برخوردار است كه 

 ريزان بوده است اين امر همواره كانون اصلي توجه برنامه

 ). براين اساس، تمايل جمعيت در سرتاسر65، 1388(لطفي، 

توجه به  اصلي داليل از يكي جهان براي تمركز در شهرها،

كيفيت زندگي در مطالعات است (قدمي و معتمد،  مفهوم

اي اين مطالعات در ). كه به صورت قابل مالحظه43، 1392

به بعد  1970كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه از دهه 

مورد توجه جدي قرار گرفت(شيخ االسالمي و خوشبين، 

). با وجود اين، نگراني در مورد كيفيت زندگي 100، 1391

هايي  ها و بررسييافته در عالقه افزايش به منجر شهرها در شهري

هاي خاص شده براي اندازگيري كيفيت زندگي در مكان

هاي فرسوده و قديمي شهري كه در فرآيند زمان بافتاست. 

ساختاري  لحاظ از امروزه، اند يافته تكوين و گرفته شكل طوالني

آن گونه اند و اغلب اوقات  و عملكردي دچار كمبودهايي شده

كه بايد پاسخگوي نيازهاي ساكنانشان نيستند و اين امر ميزان 

مندي ساكنان از محيط سكونتي را كاهش داده و به  رضايت

زند. امروزه تصوير هاي درون شهري دامن ميمهاجرت

شوند  مي مضمحل شهرها مركز كه معني بدين ،شهري فرسودگي

يابند، ه ميها و مناطق نوساز شهرها همواره توسعو حومه

عموميت يافته است و مسئله مناطق فرسوده شهري از مسائل 

). 110، 1391مهم در اكثر كشورهاي جهان است(خادمي، 

كيفيت  اي به بررسي )،در مقاله1389خادم الحسيني و همكاران(

 اين به و هاي ذهني پرداختند زندگي شهري از طريق شاخص

 است ي چند بعدييافتند كه كيفيت زندگي مفهوم دست نتيجه

 اجتماعي، سرمايه كالبدي،رضايت از امكانات، توسعه كه

 شكل را آن بهزيستي ذهني،محيط محلي و آرامش شهري ابعاد

توان گفت مفهوم  مي شده، ارائه تعاريف به توجه با .دهند مي

كيفيت زندگي، نه تنها در نزد محققان و صاحب نظران امري 

ن ساكن در يك شهر يا نسبي است، بلكه هريك از شهروندا

نيز تعريف متفاوتي از كيفيت زندگي دارند، اما  محله حتي يك

براي ترسيم مفهوم موضوع مورد نظر شايد بتوان گفت كيفيت 

زندگي مفهومي است كه چهار بعد اساسي زندگي انسان يعني 

محيطي، ابعاد اجتماعي و در نهايت،  ابعاد اقتصادي، ابعاد زيست

اسي را در بر گرفته و حد استانداردي از سي - ابعاد فرهنگي

). 5، 1389و همكاران،  ماليي كند(فرجي تامين انتظارات فرد را

به عبارتي ديگر، كيفيت زندگي مفهومي چندوجهي است كه 

مندي شهروندان  نياز وافري به واكاوي انتظارات و ابعاد رضايت

هاي سالمت  است. در بررسي كيفيت زندگي و تعيين شاخص

وسعت  قبيل از مواردي تركيه شهرهاي در )2002آلن( ماعي،اجت

و نرخ خدمات آموزشي، ميزان خدمات سالمتي از قبيل 

هاي فرهنگي، امنيت و ميزان مشاركت  هاي درماني، فعاليت بيمه

) در مطالعات خود بيان 1997( مردم را معرفي كرده است. پانتر

 محيط ،زندگي سبك همچون هايي شاخص با توان مي كه اند نموده

اجتماعي، صفات فردي دروني يا صفات حاصل شده  و فيزيكي

 پايسون. برد پي شهرها در سالمت در طول زندگي،به سطح

هاي خوب بودن از نظر رواني،  بر شاخص زمينه اين در )2005(

هاي اجتماعي، كنار آمدن با شكل ظاهري، سالمت  دغدغه

 .)58 :1387(نجات، است كرده جسماني و پاسخ به درمان تاكيد

 هاي سالمت جوامع را در- ) شاخص2008( همكاران و اسميت

يكپارچگي اجتماعي، پذيرش اجتماعي، مشاركت اجتماعي، 

شكوفايي اجتماعي دانسته و آنها را در تحقيقات خود به كار 
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هاي  اند. در بررسي كيفيت زندگي و در تعيين شاخص برده

هاي تركيه مواردي از ) در شهر2001اقتصادي و كالبدي آلن (

قبيل حمل و نقل و شبكه دسترسي، فضاي سبز، زيبايي بصري، 

بهداشت، وضعيت پاركينگ و نحوه پارك اتومبيل در محله، 

ها و آبراهه، رضايت از درآمد، رضايت شغلي،  وضعيت جوي

را مورد بررسي  انداز پس ميزان، درماني هاي هزينه توان پرداخت

هاي كيفيت زندگي شهري  ا و شاخصهقرار داده است. زمينه

پردازد كه عبارتند از: شاخص در اين مطالعه به چهار بعد مي

ساختاري، شاخص - فضايي، شاخص عملكردي- كالبدي

  محتوايي و شاخص اقتصادي.

هاي گرچه روند شكاف و نزول كيفيت زندگي شهري در سال

 متوالي گذشته همواره چشم اندازي از فقر را در شهرها ايجاد

كرده ولي متاسفانه رويكرد علمي در رفع اين مسائل و بهبود 

سطوح زندگي به فراموشي سپرده شده است. در ادامه به برخي 

هايي كه بيشتر در ارتباط با موضوع مطالعه هستند از پژوهش

)، در ارزيابي 1391لطفي و همكاران(اشاره گرديده است. 

گيري چند  كيفيت زندگي شهري با استفاده از روش تصميم

هاي دهند كه در ميان ناحيه معياره(نواحي شهر ياسوج) نشان مي

ترين  در پايين 04/0با ضريب اولويت  4شهر ياسوج ناحيه 

هر كدام در ضريب  3هاي سطح برخوردار قرار گرفته و ناحيه

در سطحي نزديك به يكديگر در سطح دوم و  043/0و  048/0

 089/0اري كامل با ضريب برخورد 2يا نيمه برخوردار ناحيه 

تواند به پيشبرد اطالعات در ناحيه قرار دارد و اين يافته مي

)، در 1392زندگي شهري كمك كند. اكبري و همكاران(

پژوهشي با عنوان سنجش و ارزش گذاري عوامل مؤثر بر 

انتخاب مسكن با استفاده از روش انتخاب تجربي از ديدگاه 

كنند ه شهر اصفهان بيان ميخانوارهاي ساكن در بافت فرسود

هاي مختلف پيشنهادي بيشترين ميزان كه ساكنان از ميان حالت

تمايل به پرداخت را براي افزايش در مساحت واحد مسكوني 

اند. همچنين تمايل به پرداخت بااليي براي بهبود ويژگي داشته

دسترسي به تسهيالت، امكانات و خدمات عمومي و افزايش در 

رض، از سوي كاركنان وجود داشته است. بخشودگي عوا

هاي )، در تحليل روابط بين شاخص1392فرهاديان و همكاران(

هاي توسعه پايدار شهري شناسايي بافت فرسوده و شاخص

مشهد مقدس با روش پيمايشي و ابزار پرسشنامه به اين نتيجه 

هاي شناسايي بافت از نظر ناپايداري و رسيدند كه شاخص

ري همخواني بهتري در افزايش يا كاهش سپس نفوذ پذي

فني دارند و در  -هاي توسعه پايدار اقتصادي و كالبديشاخص

مقايسه با ساير متغيرهاي كانوني، بيشترين نقش را در ايجاد 

اولين ضريب همبستگي كانوني در اصل در كيفيت توسعه 

)، 1392اند. موحد و همكاران( پايدار شهري اطراف حرم داشته

هاي مردم نهاد براي ش خود با عنوان نقش سازماندر پژوه

هاي فرسوده(بافت فرسوده بخش  مشاركت در بازسازي بافت

مركزي شهر اهواز) به دنبال بررسي ارائه الگوهاي مشاركت و 

باشند. نهادهاي مردمي، موانع اجتماعي، فرهنگي و درآمد مي

ي هاي فرهنگي و قوموي به اين نتيجه رسيد كه تقويت ارزش

هاي مردم نهاد منجر به تقويت مشاركت و فعال كردن سازمان

در بهسازي و نوسازي بخش مركزي اهواز خواهد شد و مشكل 

اي اخير عدم نهادهاي مردمي با تحوالت اجتماعي و قومي ساله

 باعث تأخير در اين جريان شده است. عندليب و همكاران

هران بر ) در پژوهشي با عنوان تأثير توسعه شهر ت1393(

هاي فرسوده(مشكالت و تنگناهاي محله هفت گسترش بافت

بريانك از منظر گسترش بافت فرسوده) نشان دادند كه  –چنار 

انقالب اسالمي مهمترين عامل تغيير در محله هفت چنار بوده 

است و اين موضوع محله را به فرسودگي سوق داده است. اين 

ترين محالت پذير فرسودگي باعث شده كه يكي از آسيب

در برابر زلزله باشد. به دليل پايين بودن توان اقتصادي  10منطقه 

ساكنان محله مانع از نوسازي واحدهاي مسكوني و يا مقاوم 

قايدرحمتي و جمشيدي  شود.سازي واحدهاي مسكوني مي

هاي  ي بين شاخص )، در مقاله اي با عنوان ارزيابي رابطه1394(

هاي ادغان شده در  ر روستايعيني و ذهني كيفيت زندگي د

آباد شهر يزد) از  ي موردي: محله خير آباد و عيش شهر (مطالعه

و آزمون الحان و  Tدو روش آمار تصيفي و استنباطي (آزمون 

استفاده شده است.  SPSSشيني و آزمون خي دو) در نرم افزار 
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ي ابعاد (اجتماعي، اقتصادي،  ميزان رضايت مندي در همه

تر از حد متوسط ارزيابي شده است و  ي) پايينمحيطي، كالبد

ها از جمله امنيت اماكن عمومي، ميزان  تنها تعدادي از گويه

ها،  وقت آزاد، تسهيالت مناسب منزل و وضعيت زير ساخت

ميزان رضايت ساكنان تا حدودي باالتر از متوسط ارزيابي شده 

هاي  است. بر اساس نتايج آزمون كاي اسكوير بين شاخص

ي و عيني كيفيت زندگي در روستاي هاي ادغام شده در ذهن

  اي وجود دارد. شهر يزد رابطه

اي را  به بعد شهر اصفهان رشد شتاب زده 1340در حدود سال 

نداشته است. گسترش شهر   آغاز كرده كه قبل از آن سابقه

شود ليكن شروع  اصفهان گرچه ظاهراً از تاريخ فوق آغاز مي

ي بعد از تصويب طرح جامع و  ي با دورهتوسعه نامتعادل امروز

شود(دستجردي، مربوط مي 1350شروع اجراي آن يعني سال 

). پس از اينكه اجراي طرح رسميت يافت، ناگهان 100، 1392

گرفته  قرار توسعه محدوده در كه شهر اطراف سبز فضاي و ها باغ

بود با باال رفتن ارزش معمالتي، به سرعت تبديل، تفكيك و 

شد. بدون اينكه حتي در آغاز كار نسبت به احداث  تجزيه

هاي  هاي عمومي و خدماتي از طرف سازمان مراكز و سرويس

ذي ربط اقدامي شده باشد(همان). آن چه كه در اين جا شايان 

اي دهد متأسفانه توسعهذكر است اين است كه شواهد  نشان مي

هر و كالبدي و به تبع آن تغيير كاربري اراضي در اطراف ش

اي به خصوص نواحي شمال شهر اصفهان بدون  نواحي حومه

برنامه و ناانديشه صورت گرفته است و ناگفته پيداست كه در 

اين حالت اراضي مزروعي و باغات اين مناطق تغيير كاربري 

هاي ديگران و باالخص مسكوني  داده و تبديل به كاربري

است،  روستايي پيشينه داراي كه جلوان بافت سه. گرديد خواهند

ارزنان كه تبديل به زاغه شده و شهشهان كه ارزش تاريخي 

گيرند تا ابعاد  دارند در اين پژوهش مورد بررسي قرار مي

كيفيت زندگي در آنها مطالعه گردد.هدف كلي اين پژوهش، 

هاي كيفيت زندگي در سه محله شهشهان، جلوان بررسي مولفه

ق را درگير كرده كه و ارزنان است. حال اين سوال ذهن محق

ي شهري با مشخصات  هاي مختلف بافت فرسوده آيا گونه

اند؟  مختلف از لحاظ كيفيت زندگي با يكديگر متفاوت

 ها بر چه اساس است؟ هاي كيفيت زندگي در اين بافت اولويت

  ها چيست؟ مشكالت كيفيت زندگي موجود در اين بافت

  هاي تحقيقپرسش

هاي مختلف مورد افتهاي كيفيت زندگي در بشاخص

 مطالعه(جلوان، ارزنان، شهشهان) چگونه است؟

هاي كيفيت زندگي در هر يك از هاي بهبود شاخصاولويت

 هاي مورد مطالعه(جلوان، ارزنان، شهشهان) چيست؟بافت

 

  مباني نظري

كيفيت زندگي به عنوان مفهومي چند بعدي و با اهميت در 

هاي علمي از جمله رشتهزندگي جوامع امروزي، در بسياري از 

ريزي شهري مورد توجه قرار گرفته است و در مباحث برنامه

ها را مرتبط با اين رشته كيفيت زندگي طيف وسيعي از شاخص

-توان در ابعاد كالن اجتماعيگيرد. اين شاخص را ميدر برمي

ها، اقتصادي و محيطي طبقه بندي كرد. رفع و بهبود زيرساخت

هاي  بخش كه سبز فضاي نقل، و حمل ،كنمس، آموزشي وضعيت

شوند و اين از شاخص كيفيت زندگي شهري محسوب مي

ها در شهر را در تمام توانند كيفيت زندگي انسانها ميشااخص

). 35، 1390زوايا تحت تاثير قرار دهند (قاليباف و همكاران، 

كند كه يك توافق عمومي وجود ) بيان مي1996مك الرن(

ها براي سنجش كيفيت وع مشخص از شاخصدارد كه دو ن

هاي عيني زندگي مناسب هستند. نوع اول كه شامل شاخص

هاي ملموس محيط ساخته شده، محيط طبيعي و هستند، جنبه

كنند، نوع دوم كه حوزه اجتماعي و اقتصادي را اندازگيري مي

شاخص ذهني است، بيان قابل اندازگيري از حس رفاه افراد و 

 باشداز يك جنبه خاص از زندگي ميرضايت مندي 

)Massam, 2002, 121 .(  
  

  مواد و روش

روش تحقيق براساس هدف كاربردي و بر اساس ماهيت 

اي و توصيفي است. اطالعات به دو روش كتابخانه - تحليلي

ها و اطالعات بخشي از دادهپيمايشي به دست آمده است. 

اسناد و آمار موثق  هاي دست دوم يعني منابع، مورد نياز از داده
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ها و ديگر مراكز علمي تحقيقاتي(مركز موجود در كتابخانه

آوري شده و بخش ديگري از طريق اطالعات  آمار ايران) جمع

دست اول و انجام مطالعات ميداني به صورت پرسشنامه بدست 

آمده است. ابزار گردآوري اطالعات در بخش مطالعات 

باشد و در بخش مودار مياي شامل جدول، نقشه و نكتابخانه

اطالعات ميداني از روش مصاحبه، مشاهده، تكميل پرسشنامه و 

آزمون استفاده شده است. ابتدا در سطح آمار توصيفي به طبقه 

 پرداخته توصيفي هاي شاخص محاسبه و ها داده تلخيص و بندي

از  استفاده با زندگي كيفيت هاي هاي مربوط به شاخص داده. شد

-غالب چهار شاخص كه به ترتيب شامل كالبدي پرسشنامه در

(فضاها و بناها، دسترسي و فضاهاي عمومي و سبز)،  فضايي

عملكردي (خدمات آموزشي، خدمات تفريحي، - ساختاري

خدمات ورزشي، خدمات شهري، خدمات تجاري و خدمات 

حمل و نقل)، محتوايي (تعلق مكاني، عدالت، كيفيت روابط 

باشد  محيطي) و اقتصادي مي اجتماعي، امنيت و سالمت

آوري گرديد. سپس با استفاده از فرمول كوكران و حجم  جمع

پرسشنامه در سه  280گيري ساده تصادفي حجم نمونه  نمونه

اي محله شهشهان، جلوان و ارزنان در قالب طيف پنج گزينه

هاي ها از آزمونمنظور تجزيه و داده ليكرت تعيين شد و به

در نهايت براي  اي و فريدمن استفاده شد.آماري تي تك نمونه

  استفاده شد. SPSSها از نرم افزار تجزيه و تحليل داده
  

  محدوده مورد مطالعه 

هكتار بافت  4100كيلومترمربعي شهر اصفهان  300از وسعت 

هكتار آن به عنوان بافت فرسوده  2175فرسوده وجود دارد كه 

سه بافت با  تاريخي به ثبت رسيده است. در اين پژوهش

 11محله جلوان با هاي مختلف مورد مطالعه قرار گرفت. پيشينه

شهر اصفهان واقع شده است. اين  14محله ديگر در منطقه 

محله از جنوب با محله حصه همجوار است. مساحت محله در 

، 93هكتار است و جمعيت آن براساس آمار سال  37حدوده 

ال به محله شهرك امام محله ارزنان از شمباشد. نفر مي 1233

دارك و امام خميني، از غرب به محله منتظرالمهدي و - حسين

شود. اين محله در از جنوب به محله عمان ساماني منتهي مي

سمت شرق با اراضي خارج از محدوده قانوني همجوار است. 

داراي  93هكتار در سال  111اين محله با مساحتي بالغ بر 

 23313داراي جمعيتي  94و در سال  نفر 22678جمعيتي بالغ بر 

شود.  باشد. در حال حاضر به اين محله زينبيه گفته مينفري مي

محله شهشهان در منطقه از دهات بخش قهاب اصفهان است. 

سه شهري شهرستان اصفهان قرار دارد. نام محله برگرفته از 

 7328به طور كلي محله شهشهان داراي . بقعه شهشهان است

اند هكتاري پراكنده شده 73ست كه در وسعتي نفر جمعيت ا

  ). 1(شكل 

  
  ): مشخصات كلي محالت مورد مطالعه1( جدول

  منطقه  وسعت(هكتار)  نوع بافت فربسوده  نام محله  رديف

  3  111  بافت فرسوده  ارزنان  1

  14  37  پيشينه روستايي  جلوان  2

  3  73  پيشينه تاريخي  شهشهان  3
  1395ي مركزي شهر اصفهان، منبع: درگاه اينترنتي شهردار
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  محله جلوان و ارزنان

  ): موقعيت جغرافيايي محالت مورد مطالعه1( شكل
  1395بازترسيم: نويسندگان 

  

  
  محله شهشهان

  ): موقعيت جغرافيايي محالت مورد مطالعه1( شكل
  1395بازترسيم: نويسندگان 
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  هاي تحقيقيافته

  هاها و زير شاخصشاخص

  دهد.ها را در قالب دو محيط بيروني و دروني نشان ميها و زيرشاخصشاخص )1جدول (

  

 ها): شاخص و زيرشاخص1( جدول

  نوع محيط  شاخص  زيرشاخص

 فضا و بنا

 فضايي- كالدبي

  بيروني

 دسترسي ها

 فضاهاي عمومي و سبز

 خدمات آموزشي

 ساختاري- عملكردي

 خدمات تجاري

 خدمات شهري

 ونقل خدمات حمل

 خدمات تفريحي

 خدمات ورزشي

 كيفيت روابط اجتماعي

 محتوايي

 امنيت

 تعلق به مكان

 سالمت محيطي

 عدالت

 نحوه ي تصرف واحد مسكوني

 وضعيت واحد مسكوني
 دروني

 متراژواحد

 تعداد اتاق

 اقتصادي  ميزان درآمد

  1395منبع: نويسندگان، 

  

هاي كيفيت ها شاخصل در هريك از محلهبراي انجام تحلي

زندگي مورد ارزيابي قرار گرفت كه در ادامه هريك تشريح 

  گردد.مي

  فضايي-شاخص كالبدي

فضايي خود متشكل از سه زيرشاخص فضاها - شاخص كالبدي

و بناها، دسترسي و فضاهاي عمومي و سبز است. در واقع 

ت محيطي در شناسايي و ارزيابي كيفيفضايي -شاخص كالبدي

شود. ها محسوب ميترين شاخصهاي فرسوده از ابتداييبافت

كه شامل شكل كالبدي و انسجام بافت، استحكام و مصالح 

ميانگين محاسبه شده را در مقابل  1. جدول عناصر آن است

شود دهد. همانطور كه مالحظه مي) نشان مي3ميانگين شاخص(

از ميانگين شاخص در هر سه محله ميانگين محاسبه شده كمتر 

اين بدان معنا است كه محالت مورد مطالعه كيفيت است. 

فضايي ندارند. در بين سه محله، به -مناسبي از لحاظ كالبدي

ترتيب محله شهشهان، جلوان و ارزنان داراي بيشترين تا 

فضايي -كمترين ميزان مطلوبيت از لحاظ شاخص كالبدي

  نادار است. مع 05/0هستند. نتايج ارائه شده در سطح 
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  فضايي در محالت شهشهان، ارزنان و جلوان-هاي شاخص كالبدي): ميزان آماره تي براي زيرشاخص2( جدول

  درجه آزادي  سطح اطمينان tمقدار   ميانگين محاسبه شده  زيرشاخص  محله

  شهشهان
  94  000/0  -61/11  46/2  فضاها و بناها

  94  000/0  -14/8  59/2  دسترسي
  94  000/0  -81/12  24/2  و سبز فضاهاي عمومي

  ارزنان
  94  000/0  -65/22  16/2  فضاها و بناها

  94  000/0  -83/26  01/2  دسترسي
  94  000/0  -70/33  81/1  فضاهاي عمومي و سبز

  جلوان
  88  000/0  -68/14  44/2  فضاها و بناها

  88  000/0  -93/19  28/2  دسترسي
  88  000/0  -69/16  31/2  فضاهاي عمومي و سبز

  3ميانگين مطلوب=
  1395منبع: نويسندگان، 

  

  ساختاري-شاخص عملكردي

در هر سه دهد. ساختاري را براي محالت مورد مطالعه نشان مي-هاي شاخص عملكرديميانگين محاسبه شده زيرشاخص 2جدول 

عدم مطلوبيت اين محالت از  ) است كه نشان از3محله شهشهان، ارزنان و جلوان ميانگين محاسبه شده كمتر از ميانگين مطلوب(

ساختاري است. در ميان سه محله مورد مطالعه باالترين مطلوبيت به ترتيب مربوط به محله شهشهان، - لحاظ شاخص عملكردي

  از لحاظ آماري معنادار است. 05/0ارزنان و جلوان است. نتايج ارائه شده در سطح 
  

  ساختاري در محالت شهشهان، ارزنان و جلوان-عملكرديهاي شاخص ): ميزان آماره تي براي زيرشاخص3( جدول

  درجه آزادي  سطح اطمينان tمقدار   ميانگين محاسبه شده  زيرشاخص  محله

  شهشهان

  94  000/0  -85/3  62/2  خدمات آموزشي
  94  000/0  -72/14  86/1  خدمات تفريحي
  94  000/0  -79/12  93/1  خدمات ورزشي

  94  000/0  -73/4  63/2  خدمات حمل و نقل
  94  000/0  -56/8  51/2  خدمات شهري
  92  000/0  -07/8  20/2  خدمات تجاري

  ارزنان

  94  000/0  -14/13  15/2  خدمات آموزشي
  94  000/0  -35/36  40/1  خدمات تفريحي
  94  000/0  -83/23  60/1  خدمات ورزشي

  94  000/0  -75/17  98/1  خدمات حمل و نقل
  94  000/0  -94/13  38/2  خدمات شهري
  94  000/0  -42/19  83/1  خدمات تجاري

  جلوان

  88  000/0  -65/20  76/1  خدمات آموزشي
  88  000/0  -51/59  14/1  خدمات تفريحي
  88  000/0  -46/44  17/1  خدمات ورزشي

  88  000/0  -56/4  74/2  خدمات حمل و نقل
  88  000/0  -69/6  71/2  خدمات شهري
  88  000/0  -21/55  06/1  خدمات تجاري

  3ميانگين مطلوب=
  1395منبع: نويسندگان، 
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  شاخص محتوايي

هاي شاخص محتوايي در سه محله مورد مطالعه، تنها در محله جلوان ميانگين محاسبه شده براي دو زيرشاخص در بين زيرشاخص

گيني باالتر از ) ميان05/3) و سالمت محيطي(06/3) است. دو زير شاخص كيفيت روابط اجتماعي (3بيشتر از ميانگين مطلوب(

هاي توان گفت كه در هر سه محله زيرشاخصباشند. به طور كلي ميميانگين مطلوب دارند كه از لحاظ آماري معنادار نمي

  باشند.شاخص محتوايي از كيفيت مطلوبي برخوردار نمي
  

  وانهاي شاخص محتوايي در محالت شهشهان، ارزنان و جل): ميزان آماره تي براي زيرشاخص4( جدول

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 1395منبع: نويسندگان، 

 

ها، براي هر يك از بعد از برآورد تك تك زيرشاخص

نتايج ارائه شده  4ها ارزيابي گرديد. جدول محالت شاخص

شود انطور كه مالحظه ميدهد. همها را نشان ميبراي شاخص

ها ميانگين محاسبه شده باالتر از در هيچ يك از شاخص

باشد. كه اين به معناي كيفيت پايين ) نمي3ميانگين مطلوب(

  محالت مورد مطالعه براي زندگي ساكنان آنها است.

هاي اخير موضوع كيفيت محيط شهري به يك بحث در دهه

ست. و توجه مردم تخصصي و عمومي در جامعه تبديل شده ا

هاي ناكارآمد از اهداف مادي، به ماهيت زندگي در مجموعه

شهري معطوف شده است. آنچه در اين ميان واضح است اين 

است كه تمام مشكالت شهري يك مؤلفه كيفي دارند، به 

عبارت ديگر بسياري از مشكالت محيطي به سرعت به 

هاي سال مشكالت شهري تبديل خواهند شد. به همين دليل در

اخير توجه به ابعاد پايداري محيطي و كيفيت زندگي و 

اجتماعات سالم، باعث توجه بيشتر به به ابعاد كيفيتي در 

  هاي شهري و سكونتي شده است.محيط
   

  درجه آزادي  سطح اطمينان tمقدار   ميانگين محاسبه شده  زيرشاخص  محله

  شهشهان

  94  000/0  -63/5  64/2  تعلق مكاني

  94  000/0  -86/5  59/2  عدالت

  94  014/0  -51/2  84/2  كيفيت روابط اجتماعي

  94  000/0  -32/4  67/2  امنيت

  92  000/0  -51/5  70/2  سالمت محيطي

  ارزنان

  94  000/0  -12/14  12/2  تعلق مكاني

  94  000/0  -90/19  05/2  عدالت

  94  000/0  -18/13  30/2  كيفيت روابط اجتماعي

  93  000/0  -85/19  85/1  امنيت

  92  000/0  -98/9  57/2  سالمت محيطي

  جلوان

  88  51/0  -/66  94/2  تعلق مكاني

  88  000/0  -90/25  05/2  عدالت

  88  426/0  799/0  06/3  كيفيت روابط اجتماعي

  88  001/0  39/3  23/2  امنيت

  88  18/0  34/1  05/3  سالمت محيطي

  3ميانگين مطلوب=
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  در محالت شهشهان، ارزنان و جلوان ): ميزان آماره تي براي شاخص5( جدول

  درجه آزادي  ح اطمينانسط tمقدار   ميانگين محاسبه شده  زيرشاخص  محله

  شهشهان

  94  000/0  -85/13  43/2  فضايي- كالبدي
  94  000/0  -47/13  31/2  ساختاري- عملكردي

  94  000/0  -02/7  69/2  محتوايي
  93  000/0  -55/10  30/2  اقتصادي

  ارزنان

  94  000/0  -02/35  99/1  فضايي- كالبدي
  94  000/0  -12/35  89/1  ساختاري- عملكردي

  94  000/0  -68/19  18/2  محتوايي
  94  000/0  -89/32  68/1  اقتصادي

  جلوان

  88  000/0  -37/20  34/2  فضايي- كالبدي
  88  000/0  -66/52  76/1  ساختاري- عملكردي

  88  003/0  -08/3  86/2  محتوايي
  88  000/0  -80/27  77/1  اقتصادي

  3ميانگين مطلوب=
  1395منبع: نويسندگان، 

  

اي است از تركيب تصورات چيدهكيفيت محيطي يك نتيجه پي

ها، هايي كه در ميان افراد و گروهها و گرايشذهني، ارزش

تواند به عنوان يك درك متغير است. كيفيت محيطي مي

اي از قبيل تري از كيفيت زندگي تلقي گردد. كيفيت پايهوسيع

سالمتي و ايمني، در تركيب با عواملي از قبيل راحتي و 

، ص 1390(قاليباف و همكاران،  كندمي جذابيت مفهوم پيدا

). بدين منظور از دو شاخص كيفيت زندگي در محيط 46

بيروني و كيفيت زندگي در محيط دروني استفاده شده است. 

ساختاري و - فضايي، عملكردي-هاي كالبدياز شاخص

هاي موثر در كيفيت بيروني محل محتوايي به عنوان شاخص

ويژگي واحدهاي مسكوني زندگي و از شاخص اقتصادي و 

مانند متراژ واحد مسكوني و تعداد اتاق در واحد مسكوني به 

هاي موثر در كيفيت محيط دروني زندگي عنوان شاخص

وضعيت كيفيت زندگي در محيط  5استفاده شده است. جدول 

بيروني و دروني و كيفيت زندگي در محالت شهشهان، ارزنان 

دهد كه اي تحقيق نشان ميهدهد. يافتهو جلوان را نشان مي

محيط كاركردي محالت مورد مطالعه از كيفيت مطلوبي براي 

  زندگي برخوردار نيستند.
  

  ): ميزان كيفيت زندگي در محالت شهشهان، ارزنان و جلوان6( جدول

  درجه آزادي  سطح اطمينان tمقدار   ميانگين محاسبه شده  زيرشاخص  محله

  شهشهان
  94  000/0  -59/13  48/2  نيكيفيت زندگي در محيط بيرو

  94  000/0  -52/11  39/2  كيفيت زندگي در محيط دروني
  94  000/0  -76/18  43/2  كيفيت زندگي  

  ارزنان
  94  000/0  -63/33  02/2  كيفيت زندگي در محيط بيروني
  94  000/0  -05/29  01/2  كيفيت زندگي در محيط دروني

  94  000/0  -95/36  02/2  كيفيت زندگي  

  جلوان
  88  000/0  -99/25  32/2  يفيت زندگي در محيط بيرونيك

  88  000/0  -91/18  16/2  كيفيت زندگي در محيط دروني
  88  000/0  -51/25  24/2  كيفيت زندگي  

  3ميانگين مطلوب=
  1395منبع: نويسندگان، 
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  ): سطح كيفيت زندگي در محله شهشهان، ارزنان و جلوان7( جدول

  درجه آزادي  سطح اطمينان  آماره تي  ميانگين محاسبه شده  

  94  000/0  - 76/18  43/2  شهشهان

  94  000/0  - 95/36  02/2  ارزنان

  88  000/0  - 51/25  24/2  جلوان
  1395منبع: نويسندگان، 

  

  جمع بندي ونتيجه گيري

هاي مطالعات كيفيت زندگي شهري يكي از مهمترين حوزه

رود كه داراي شهري در كشورهاي مختلف به شمار مي

باشد. ي اجتماعي، محيطي و اقتصادي ميهاي چندگانه مؤلفه

توجه به اين شاخص در شهرها بدليل نقش آن به عنوان ابزاري 

كارآمد در مديريت و برنامه ريزي شهري و بطور كلي تعيين 

ميزان قابل زيست بودن شهرها فزوني يافته است. در شهرهاي 

اشند كه بهاي فرسوده از جمله مناطق شهري ميكشور، بافت

اجتماعي آنها با  -آهنگ تحوالت كالبدي و رونق اقتصادي

ساير نقاط شهري مطابقت نداشته و سطح كيفي زندگي در آنها 

يابد. بافت فرسوده شهر به سبب فرسودگي تنزل چشمگير مي

هاي گوناگون كيفيت زندگي از جمله كيفيت  اصفهان از جنبه

متفاوت نسبت  ايمحيطي، اقتصادي و سالمت اجتماعي چهره

به سطح شهر را به نمايش گذارده است. از همين رو در 

هاي فرسوده شهشهان، پژوهش حاضر كيفيت زندگي در بافت

ارزنان و جلوان مورد ارزيابي قرار گرفت. بدين منظور از چهار 

ساختاري، محتوايي و -فضايي، عملكردي-شاخص كالبدي

تايج نشان داد زيرشاخص استفاده شد. ن 15اقتصادي در قالب 

ها فقط در دو زيرشاخص كيفيت روابط كه در بين زيرشاخص

اجتماعي و سالمت محيطي در محله جلوان ميانگين محاسبه 

) است كه اين نتايج از لحاظ 3شده بيشتر از ميانگين مطلوب(

باشد. بنابراين بايد عنوان كرد كه در هيچ  آماري معنادار نمي

اسبه شده بيشتر از ميانگين ها ميانگين محيك از زيرشاخص

باشد. اين بدان معنا است كه در هر سه محله مورد مطلوب نمي

هاي كيفيت زندگي كمتر از ميانگين مطالعه زيرشاخص

ها نيز نشان داد كه در هر مطلوب است. نتايج مقايسه شاخص

سه محله مقادير ميانگين محاسبه شده كمتر از ميانگين مطلوب 

نشان داد كه در بين سه محله مورد مطالعه  است. نتايج همچنين

ترين ) و محله ارزنان پايين43/2محله شهشهان باالترين كيفيت(

باشند. در اين ميان محله جلوان بين ) را دارا مي02/2( كيفيت

  قرار دارد. 24/2دو محله فوق با مقدار 
  

  منابع 

، )1392( اخالق، رحمان و مرديها، سارا ، خوشلها اكبري، نعمت .1

سنجش و ارزشگذاري عوامل موثر بر انتخاب مسكن با استفاده از 

روش انتخابي تجربي از ديدگاه خانوارهاي ساكن در بافت فرسوده 

  .19- 47)، 13(3هاي اقتصادي، ¬شهر اصفهان، پژوهش

)، ارزيابي 1391خادمي، اميرحسين، جوكار سرهنگي، عيسي( .2

شهر آمل)، كيفيت زندگي شهري(مطالعه موردي: بافت فرسوده 

  .100- 117)، 4(1جغرافيا و مطالعات محيطي، 

خادم الحسيني احمد، حسين منصوريان، محمد حسين ستاري،  .3

)، سنجش كيفيت ذهني زندگي در نواحي شهري (شهر نور 1389(

  3آباد لرستان)، فصلنامه جغرافيا و مطالعات محيطي، سال اول، شماره

فرسوده و  )، نوسازي بافت1392شفيعي دستجردي، مسعود( .4

هاي جامع و ¬ضرورت تغيير نگرش در تهيه و اجراي طرح

پژوهشي باغ - تفضيلي(نمونه موردي: شهر اصفهان)، فصلنامه علمي

 .91- 104)، 24(10نظر، 

هاي )، تحليل شاخص1393شاه حسيني، پروانه و توكلي، هانيه( .5

 21كيفيت زندگي شهري(مطالعه موردي: محله وردآورد منطقه 

  .127- 144)، 24(7آمايش محيط، شهر تهران)، 

)، سنجش 1391شيخ االسالمي، عليرضا و خوشبين، نجمه( .6

كيفيت زندگي، مطالعه موردي: ناحيه يك شهر بهشهر، فصلنامه 

 .99- 114)، 14(4جغرافيا و برنامه ريزي شهري چشم انداز زاگرس، 
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)، 1393عندليب، عليرضا، محمد، مسعود و يوسفي آذر، سوگند( .7

شهر تهران بر گسترش بافت فرسوده(مشكالت و تاثير توسعه 

بريانك از منظر گسترش بافت فرسوده)، - تنگناهاي محله هفت چنار

 .3- 14)، 11(30پژوهشي باغ نظر، - فصلنامه علمي

فرهاديان، امير، ناجي ميداني، علي اكبر و هاروتيانيان،  .8

هاي بافت فرسوده و ¬)، تحليل روابط بين شاخص1392هاروتيان(

ي توسعه پايدار شهري مشهد مقدس، فصلنامه اقتصاد و ها¬شاخص

 .39- 52، 5مديريت شهري، شماره 

 فرجي ماليي، امين، عظيمي، آزاده و زياري، كرامت اهللا .9

)، تحليل ابعاد كيفيت زندگي در نواحي شهري ايران، 1389(

  .1- 16)، 2(1پژوهش و برنامه ريزي شهري، 

)، ارزيابي كيفيت 1390قاليباف، محمد باقر و روستائي، مجتبي( .10

پژوهشي - زندگي شهري محله يافت آباد تهران، فصلنامه علمي

  .33- 53)، 31(9انجمن جغرافياي ايران، 

)، بررسي كيفيت زندگي 1392قدمي، مصطفي و معتمد، سمانه( .11

شهر - در شهرهاي كوچك با تاكيد بر بعد سالمت فردي و اجتماعي

)، 1(24مه ريزي محيطي، نور استان مازندران، مجله جغرافيا و برنا

50 -33. 

ي  )،ارزيابي رابطه1394قايد رحمتي صفر،صديقه جمشيدي،( .12

هاي عيني و ذهني كيفيت زندگي درروستاهاي ادغام  بين شاخص

هاي  هاي خير آباد و عيش آباد شهر يزد)،پژوهش شده در شهر(محله

  63- 80،صص1،شماره ي47 دوره جغرافياي انساني،

هوم كيفيت زندگي شهري: تعاريف، )، مف1388لطفي، صديقه( .13

ابعاد و سنجش آن در برنامه ريزي شهري، فصلنامه علمي پژوهشي 

  .65- 80)، 4(1هاي جغرافياي انساني، پژوهش

لطفي، صديقه، فرجي مالئي، امين، منوچهري، ايوب و عظيمي،  .14

)، تحليل كيفيت زندگي شهري با استفاده از آنتروپي و 1390آزاده(

عه موردي: بافت شهر مياندوآب، مكان ، مطالSAWتكنيك 

  .69- 86)، 1(1فصلنامه جغرافيا و آمايش سرزمين، 

موحد، علي، فيروزي، محمدعلي، زارعي، رضا و ظفري،  .15

)، نقش سازمان هاي مردم نهاد براي مشاركت در 1392مسعود(

بازسازي بافت هاي فرسوده نمونه موردي: بافت فرسوده بخش 

  .79- 98)، 36(11، مركزي شهر اهواز، جغرافيا

)، كيفيت زندگي و اندازگيري آن، 1387نجات، سحرناز( .16
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