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چکیده

کیفیت زندگی در قلمرو مســکن در بافت های فرســوده واجد ارزش تاریخی  هدف این مقاله، ســنجش 

کتابخانــه ای و فن تحلیل مقایســه ای جهت تحلیل ُبعد  شــهر اصفهان اســت. بدیــن منظور از مطالعه 

کیفیت زندگــی در قلمــرو مســکن و از مطالعه میدانی از نوع پرســش نامه ای و فــن تحلیل عاملی  عینــی 

گردیــده اســت. نتایــج به دســت آمــده در ارتبــاط با ُبعــد عینی  بــرای تحلیــل ُبعــد ذهنــی آن اســتفاده 

کیفیت مســکن و میانگین  که به غیر از شــاخص های  کــی از آن بود  کیفیت زندگــی در قلمــرو مســکن حا

کیفیــت زندگــی در قلمــرو  مســاحت قطعــات و تعــداد اتــاق در واحــد مســکونی، ســایر شــاخص های 

کشــوری برخوردارند. بررسی وضعیت ذهنی  مســکن از وضعیت مناســب تری نســبت به نواحی شهری 

کیفیت زندگی در قلمرو مســکن قابل تقســیم  که اواًل  کیفیت زندگی در قلمرو مســکن نیز مشــخص نمود 

که  کیفیت مســکن، فضای مسکن، امنیت تصرف و تعلق به مسکن می باشد  به چهار زیرقلمرو شــامل 

به ترتیب بیشــترین درصد از واریانس را تبیین می نمایند و ثانیًا بیشــترین مشــکل در قلمرو مســکن در 

کیفیت مســکن و تعلق به مســکن نمود یافته اســت. از این رو با توجه به وجود  ارتباط با زیرقلمروهای 

کیفیت مسکن را  کیفیت مسکن و شدت تاثیرگذاری آن در قلمرو مسکن، می توان  مشکل در زیرقلمرو 

کیفیت زندگی در قلمرو مسکن عنوان نمود.  اولویت اصلی پرداختن به مقوله 
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مقدمه

گذشــته ای نه چندان دور، مکان هایی  که در  پهنه های تاریخی 
دلیــل  بــه  اخیــر  دهه هــای  در  می شــدند،  محســوب  شــکوهمند 
بی توجهــی، بــه محدوده هــای تنــزل یافتــه ای با مشــکالت فــراوان 
کارآمدی  گشــته اند. از جملــه مهم تریــن ایــن مشــکالت، نا تبدیــل 
فضاهای مسکونی و عدم انطباق آن با نیازهای جدید است تا آنجا 
که در مصوبه شــورای عالی معماری و شهرســازی، جهت شناسایی 
بافت های فرسوده، سه شاخص عمده تعریف شده، که دو شاخِص 
ریزدانگی و فرسودگی بنا، مرتبط با بحث مسکن می باشد )کالنتری-
 خلیل  آباد و پوراحمد، ۱۳8۵(. ضمن اینکه مسکن نامناسب، یکی از 
کنین  دالیل ایجاد و یا تشدید مشکالتی چون ترک محله از طرف سا
کنین جدید، کاهش  بومی، کاهش احساس تعلق خاطر و هویت سا
رغبــت بــه تعمیرات و نگهداری مناســب مســکن و جز آن می باشــد 
گــذارده )مشــهدی  زاده  کــه تاثیــرات منفــی بســزایی بــر ایــن نواحــی 
دهاقانی، ۱۳86( و برنامه  ریزی سریع و مـــوثر در بخش مسکن برای 

کرده است. این بافت ها را به ضرورتی اجتناب ناپذیر تبدیل 
از جملــه ایــن نواحــی، بافت هــای فرســوده واجــد ارزش هــای 
گرچه بخــش اعظمــی از هویت  کــه ا تاریخــی شــهر اصفهــان اســت 
شــهری اصفهان را به بار آورده و ســبب تعیین این شــهر به عنوان 
گردیده است، لیکن با مشکل افت شهری  پایتخت فرهنگی ایران 
گردیده اســت و بنابراین برنامه ریزی مشــخصی را در این باره  روبرو 

که بافت های فرسوده به طور اعم و بافت های  می طلبد. اما از آنجا 
فرسوده واجد ارزش تاریخی شهر اصفهان به اخص، هم مقوله ای 
کــه ابعاد ذهنــی- هویتی آن در فراســوی معیارهای  »فلســفی«اند 
که دارای  گرفتــه و هــم مقولــه ای »علمی« به شــمار می آینــد،  قــرار 
کالبدی می باشــند، الزم اســت در برنامه ریزی برای  ابعــاد عینــی و 
آن، بــه ابعــاد چهارگانــه ذهنیــت، عینیــت، مــکان و زمــان توجهی 

خاص مبذول شود )حبیبی، ۱۳87، ۲۳۰(. 
یکــی از رویکردهــای نویــن در پاســخگویی بــه ایــن موضــوع، 
که عالوه بر توجــه به عینیت و مظاهر  کیفیت زندگی اســت  رویکــرد 
بیرونــی، دیــد ذهنی و مظاهــر درونی را نیــز در برنامه ریــزی مدنظر 
 Lee,( قــرار داده و بدیــن وســیله از نظــر مردم نیــز اســتفاده می کند
Kamp et al., 2003; Massam, 2002 ;2006(. بــر ایــن اســاس، در 
کیفیــت زندگی در قلمرو مســکن  که  ایــن پژوهــش هدف آن اســت 
در بافت های فرســوده واجد ارزش تاریخی شهر اصفهان به عنوان 
گرفته شــود تا بدین وســیله  نمونــه مطالعاتــی مورد ســنجش قــرار 
 Westaway, 2006,( کیفیــت زندگــی بتــوان ایــن قلمرو بــا اهمیــت 
کــدام از زیرقلمروهــا و  175( را شــناخته و میــزان تاثیرگــذاری هــر 
کیفیــت زندگــی اندازه گیــری  نمــود و بدیــن  شــاخص های آن را بــر 
ترتیب پایه ای برای ارائه یک برنامه بهبودبخشی در قلمرو مسکن 

برای این بافت ها فراهم ساخت.

1. مرور ادبیات نظری و تجربی مرتبط با پژوهش

1-1( بافت های فرسوده واجد ارزش تاریخی
در مــورد مفهوم بافت های فرســوده تاریخی، تعاریف و نظریات 
مختلفــی از طــرف افــراد و نهادهــای متفاوت ارائه شــده اســت. در 
همیــن ارتباط یونســکو به عنوان ســازمانی بین المللی، بافت های 
بــاز  فضاهــای  و  ســاختارها  ســاختمان ها،  از  گروهــی  را  تاریخــی 
که شــامل ســایت های مرتبط بــا باستان شناســی  تعریــف می کنــد 
تاریخــی،  معمارانــه،  ارزش هــای  از  و  بــوده  دیرینه شناســی  و 
زیبایی شــناختی، اجتماعــی و فرهنگــی بســیاری برخــوردار اســت 
ایــران  در   .)Jokilehto, 2005, 26 از  نقــل  بــه   UNESCO, 1976(
نیــز بافت هــای تاریخــی فرســوده، بــه بافت هایــی اطالق می شــود 
گســترده آنهــا، بناهــا، مجموعــه فضاها،  کــه علی رغــم فرســودگی در 
تاسیسات و تجهیزات شهری با ارزش و یا ترکیبی از آنها وجود دارد 

)مهندسین مشاور شاران، ۱۳8۵(. 
ایــن تعاریــف و ســایر تعاریــف مشــابه در خصــوص بافت هــای 
گرچــه ایــن  کــه ا فرســوده تاریخــی، بیانگــر ایــن موضــوع می باشــد 
مختلــف  جنبه هــای  از  بســیاری  ارزش هــای  دارای  بافت هــا 
کالبدی می باشند، لیکن در دهه های اخیر  اقتصادی، اجتماعی و 
کــم توجهی، مشــکالت و آســیب هایی در آن نمــود یافته  بــه دلیل 

گونه از  گی هــای این  که معرف ویژ اســت. ایــن ارزش ها و آســیب ها 
بافت ها می باشند، را می توان به صورت جدول ۱ دانست.

کــه از طرفی نشــان از وجود  بــر مبنــای این ارزش ها و آســیب ها، 
ســرمایه های فیزیکی، اجتماعی و اقتصادی در بافت های فرســوده 
واجــد ارزش تاریخــی دارد و از طــرف دیگــر بیانگــر رو بــه تنــزل رفتــن 
کم توجهی در دهه های اخیر می باشد،  این گونه از بافت ها به دلیل 
می تــوان بافت هــای فرســوده واجد ارزش هــای تاریخــی را به عنوان 
یکی از مهم ترین پتانسیل ها برای تامین مسکن مورد نیاز دانست؛ 
چرا که تامین مسکن در این بافت ها نه تنها می تواند به دلیل وجود 
بســیاری از تجهیزات و تاسیســات با هزینه بسیار پایین تری صورت 
پذیــرد، بلکــه می توانــد بــه رونــق بخشــی و احیــای ایــن پهنه ها نیز 
گویای اهمیت مطالعه قلمرو مســکن  کند. این موضوع خود  کمک 
گونه از بافت ها برای درک بهتر نقاط ضعف  کیفیت زندگی در این  از 

و قوت بخش مسکن در بافت های فرسوده تاریخی می باشد.

کیفیت زندگی 1-۲( قلمرو مسکن 
که ریشــه در تفکــر مرتبط با ســالمتی  کیفیــت زندگــی  انگاشــت 
گسترده  دارد )Kamp et al., 2003(، در دهه های اخیر به مفهومی 
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مطالعه شده درشاخص هاردیف

)Hur and Morrow-Jones )2008(, Hur et al. )2010(, Lovejoy et al. )2010(, Zebardast )2009خانوار در واحد مسکونی۱

)Hur and Morrow-Jones )2008(, Hur et al. )2010(, Lovejoy et al. )2010تعداد نفرات در واحد مسکونی۲

)Bratt )2002(, Boelhouwer )2002(, Tesfazghi et al. )2010(, Zebardast )2009تعداد اتاق ها در واحد مسکونی۳

)Royuela et al. )2003(, Zebardast )2009تعداد واحد مسکونی در ساختمان4

)Boelhouwer )2002(, Tesfazghi et al. )2010(, Zebardast )2009(, Mohan and Twigg )2007نحوه تصرف۵
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کالبدی و فیزیکی گی های  گی های اقتصادیویژ گی های اجتماعی و جمعیتیویژ ویژ

ارز ش  ها

دارا بودن ساختمان های هویت بخشارزش بالقوه زمیندارا بودن ارزش های زیباشناختی

ساخت و ساز بر مبنای شرایط اقلیمی و بهینه مقیاس انسانی
همسازی با فرهنگ بومیدر مصرف انرژی

دارا بودن تاسیسات و تجهیزات 
عمومی

دارای توان بالقوه برای تبدیل به فضاهای 
محل رخدادهای تاریخی و به یاد ماندنیگردشگری

پیکربندی و شکل گیری  هماهنگ 
کارو پیوسته توان بالقوه برای افزایش حس تعلق و ارتقای نزدیکی به مرکز شهر و مرکز خرید و 

کیفیت زندگی

آسیب-
 ها

ک  ها کنینریزدانگی پال امنیت پاییندرآمد پایین سا

کم جمعیتی غیرمتوازنانگیزه پایین برای سرمایه  گذاریکمبود فضاهای خدماتی ترا

وجود فضاهای غیرقابل استفاده 
پایین بودن شناخت نسبت به ارزش های روشن نبودن وضعیت تصرفدر مسکن

تاریخی نواحی 

کنین بومیروشن نبودن وضعیت قانونی زمیندوام پایین مصالح ساخت تهی شدن از سا

گی های بافت های فرسوده واجد ارزش تاریخی. جدول 1- ویژ

گشــته و علوم انســانی در جنبه های مختلــف را تحت تاثیر  تبدیــل 
گسترشــی، همچنان در مورد  قرار داده اســت. اما علی رغم چنین 
کیفیت زندگی و شاخص های معرف آن توافقی وجود  واژه  شناسی 
 Australian Centre on Quality of Life, 2006; Mitchell et( ندارد
al., 2000( و متفکرین مختلف از دیدگاه های متفاوتی آن را تعریف 
نموده  اند. اما بر مبنای ادبیات موجود در این ارتباط می توان گفت 
کیفیت زندگی بدان اشــاره شــده  کــه در اغلــب پژوهش های  آنچــه 
کیفیــت زندگی از دو جنبــه ذهنی و عینــی برخوردار  که  ایــن اســت 
کامل  کیفیت زندگی به طور جامع و  بوده و برای تعریف و سنجش 
Pa-  ( کید ورزیــد بایــد بــر هــر دوی ایــن ابعــاد به صــورت تکاملــی تا
cione, 1982; Zebardast, 2009; Campbell et al., 1976; Ma-
 .);rans, 2003; Lee, 2008; Kamp et al., 2003; Massam, 2002
کیفیت زندگی در قالب قلمروهایی  برای ســنجش این دو بعد نیز، 
که یکی از  که مروری بر آنها نشان می دهد  طبقه  بندی شــده است 
که تاثیر بســزایی  مهم تریــن این قلمروها، قلمرو مســکن می باشــد 
 Westaway, 2006; Campbell et( در رضایت منــدی از زندگی دارد
 al., 1976; Turksever and Atalik, 2001; Marans and Couper,

.)2000; The University of Sklahoma, 2007
کیــد دارد  در واقــع مطالعــات صــورت پذیرفتــه بــر ایــن نکتــه تا
گی های  کــه بخش مســکن، نــه تنها به خاطر ارتباط مســکن بــا ویژ
کیفیــت زندگــی تاثیرگــذار اســت  کالبــدی بــر ُبعــد عینــی  فیزیکــی و 
)Dunn, 2002; Jones and Riseborough, 2002(، بلکــه بــر روان، 

 Bratt, 2002;( ســالمتی و ذهن انســان ها نیز تاثیر بســزایی داشــته
Richards et al, 2007 بــه نقــل از Zebardast, 2009( و بنابراین ُبعد 
کیفیت زندگی را نیز تحت تاثیر قرار می دهد و از این جهت،  ذهنی 
کیفیــت زندگــی دارد و بایــد  اهمیــت غیرقابــل انــکاری در مباحــث 

بیشتر به سنجش آن توجه شود.
کیفیــت زندگــی نیــز همچون  امــا بــرای ســنجش ایــن قلمــرو از 
کیفیت زندگی، روش اســتاندارد و مشــخصی وجــود ندارد  مفهــوم 
)Diener, 1995( و ایــن موضــوع و انتخــاب شــاخص های مرتبــط 
بــا آن معمــواًل در پــی مطالعــه نظریه هــا و تجربیــات قبلــی صــورت 
می پذیرد )Booysen, 2002(. بر این مبنا، در این مطالعه، ادبیات 
کیفیــت زندگــی در قلمــرو مســکن مرور  نظــری و تجربــی مرتبــط بــا 
گردیــده و در نهایــت با توجه بــه مورد مطالعاتــی تحقیق حاضر )که 
بافت های فرســوده واجد ارزش تاریخی شــهر اصفهان می باشــد(، 
کیفیــت زندگی در  ۱8 شــاخص به صــورت جدول ۲ برای ســنجش 
کیفیت  قلمرو مســکن انتخاب و بر اســاس آن پرسش نامه سنجش 
زندگی در قلمرو مســکن در بافت های فرسوده واجد ارزش تاریخی 
که در پرسش ــنامه مذکور،  گردیده اســت. الزم به ذکر اســت  تدوین 
غیر از دو شــاخص رضایت مندی از واحد مســکونی فعلی در مقابل 
که تنها  گرایش به تعویض مکان مســکونی  واحد مســکونی قبلی و 
جنبه ذهنی داشتند، بقیه شاخص ها از هر دو بعد عینی )وضعیت 
کارشناسانه( و ذهنی )رضایت مندی فرد  شاخص در واقع و از نگاه 

پرسش شونده( برخوردار بودند.

 Tiesdell et al., 1996; Phillips and Budruk,  2010; Nooraie and Tabibian, 2012; Hewison, 1987; ماخذ: )حبیبی و همکاران، 1386؛ شماعی و پوراحمد، 1385؛ فالمکی، 1380؛
)Appleyard, 1979

کیفیت زندگی در قلمرو مسکن در بافت های فرسوده واجد ارزش تاریخی. جدول ۲- شاخص های انتخابی برای سنجش 
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۲. روش  شناسی

روش تحقیــق این مطالعه به صــورت توصیفی- تحلیلی از نوع 
که در آن بافت های فرسوده واجد ارزش تاریخی  موردی می باشــد 
شهر اصفهان به عنوان مورد مطالعه انتخاب گردیده اند. در ارتباط 
گفت  بــا چرایــی انتخاب این بافت هــا به عنوان مــورد مطالعه باید 
که شــهر اصفهان یکی از شــهرهای مشــهور تاریخی جهان به شمار 
می رود و این موضوع باعث شده است تا در سال ۲۰۰6 تا ۲۰۰7 به 
عنــوان پایتخــت فرهنگی جهان اســالم و در ســال ۱۳88 به عنوان 
گــردد. اما علی رغم  پایتخــت فرهنگ و تمدن ایران اســالمی معرفی 
این موضوع، در ســال های اخیر به بافت های ارزشمند تاریخی آن 
کمتر توجهی شده است و این دسته از بافت ها روزبه روز رو به تنزل 
نهاده انــد. شــاهد این ادعــا نیز شناخته شــدن غالب ایــن بافت ها 
بــه عنــوان بافت های فرســوده واجــد ارزش تاریخی شــهر اصفهان 
از ســوی شــورای عالی شهرســازی و معماری ایران در ســال ۱۳8۵ 
گونــه از بافت ها در ارتقــای نقش  اســت. بــا توجــه به اهمیــت ایــن 
فرهنگــی شــهر اصفهــان و بــا عنایــت بــه فرســودگی روبه رشــد آنها، 
که شــامل ۱4 پهنه به صــورت تصویر ۱  در ایــن مطالعــه، این بافت 
می باشد و حدود ۵46 هکتار از شهر اصفهان را به خود اختصاص 
کیفیت زندگی در  داده اند، به عنوان نمونه موردی برای ســنجش 

گرفته است. قلمرو مسکن مورد مطالعه قرار 
بــرای جمع آوری داده هــای مورد نیاز از محــدوده فوق الذکر نیز 
گردیده اســت. بدین  کتابخانه ای و پرسش ــنامه  اســتفاده  از منابع 
که در مرحله نخســت، با توجه به جدول ۲، پرسش نامه ای  صورت 
تنظیــم و در مرحلــه دوم، داده های مرتبط بــا وضعیت ُبعد ذهنی 
کیفیــت زندگــی در قلمــرو مســکن در بافت هــای فرســوده  و عینــی 
واجــد ارزش تاریخــی شــهر اصفهــان از طریــق مطالعــه میدانــی از 

کلیه  گردیــد. بــرای ایــن منظــور،  نــوع پرســش نامه ای جمــع آوری 
گرفته و  ک هــای مســکونی بــه عنوان جامعــه هدف مدنظر قــرار  پال
جهــت مشخص شــدن واحدهــای مــورد نمونه گیــری، از تکنیــک 
که ابتدا  گردید. بدین صورت  نمونه گیری چندمرحله ای اســتفاده 
از روش تخصیــص نیمــن )بــا ضریــب اطمینان ۹۰ درصد، بیشــینه 
گرفتن واریانس( برای به دست آمدن  کثر در نظر  خطای ۰.۰۵ و حدا
حجــم نمونــه در هر یــک از پهنه های چهارده گانه اســتفاده شــد و 
ســپس حجــم نمونــۀ بــه دســت آمــده )۳۰6 عــدد(، از طریق روش 
گردید )جدول  نمونه گیری سیســتماتیک بین جامعه آماری توزیع 
ک های مســکونی  که در زمان مراجعه به پال ۳(. شــایان ذکر اســت 
نمونــه نیــز سرپرســت خانــوار و یا فردی با ســن باالتر از ۱8 ســال به 
گرفــت. عنــوان پاســخ دهنده بــه پرسشــنامه، مــورد پرســش قــرار 
کیفیت زندگی  ضمن اینکه به دلیل اهمیت توجه به ُبعد عینی 
 Lee, 2006; Kamp et al., 2003; Massam,( کنار ُبعد ذهنی آن در 
گونه اســتانداردی برای ســنجش  2002( و بــا عنایــت به نبود هیچ 
کیفیت زندگی در قلمرو مسکن، برای مشخص  وضعیت ُبعد عینی 
کیفیــت زندگــی در قلمرو مســکن در  گردیــدن وضعیــت ُبعــد عینی 
بافت هــای فرســوده واجد ارزش تاریخی شــهر اصفهــان، داده ها و 
کیفیت زندگــی در قلمرو مســکن در ُبعد عینی  اطالعــات مرتبــط با 
کتابخانه ای  کشــوری از طریق مطالعه  آن در ســطح نواحی شهری 
گردیده و سپس تحلیلی مقایسه ای میان وضعیت ُبعد  جمع آوری 
کیفیت زندگی در قلمرو مســکن در بافت های فرسوده واجد  عینی 
کیفیت زندگی در  ارزش تاریخی شهر اصفهان و وضعیت ُبعد عینی 

کشوری صورت پذیرفت. قلمرو مسکن در نواحی 
عــالوه بــر تحلیــل مقایســه ای فوق الذکــر، بــرای درک وضعیــت 
کیفیت زندگی در قلمرو مسکن در بافت های فرسوده واجد  ذهنی 

مطالعه شده درشاخص هاردیف

)Boelhouwer )2002(, Zebardast )2009وضعیت قانونی زمین و واحد مسکونی6

نسبت هزینه مرتبط با مسکن به 7
)Zebardast )2009(, Mohan and Twigg )2007(, Lovejoy et al. )2010درآمد

)Boelhouwer )2002(, Zebardast )2009(; Abdul Mohit et al. )2010مساحت واحد مسکونی8

)Tesfazghi et al. )2010(, Zebardast )2009تعداد طبقات در ساختمان۹

)Westaway )2006(, Zebardast )2009مصالح ساخت واحد مسکونی۱۰

)Mohan and Twigg )2007(, Lovejoy et al. )2010کیفیت ساختمان مسکونی۱۱

)Naoi et al. )2007میزان مقاومت در مقابل زلزله۱۲

)Bratt )2002(, Boelhouwer )2002(, Royuela et al. )2003(, Zebardast )2009قدمت ساختمان۱۳

رضایت مندی از واحد مسکونی فعلی ۱4
)Zebardast )2009در مقابل واحد مسکونی قبلی

)Mohan and Twigg )2007(, Phillips and Stein )2011گرایش به تعویض مکان مسکونی۱۵

)Mohan and Twigg )2007(, Lovejoy et al. )2010نوع واحد مسکونی۱6

)Westaway )2006(, Royuela et al. )2003(, Abdul Mohit et al. )2010تاسیسات ساختمان۱7

)Raymer )2010(, Abdul Mohit et al. )2010تهویه آشپزخانه۱8

ادامه جدول ۲.
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که با اســتفاده از طیــف لیکرت مورد  ارزش تاریخــی شــهر اصفهــان 
گرفته بود، از روش تحلیل عاملی، جهت دستیابی به  پرسش قرار 
که نشــانگر وضعیت شــاخص ها به صورت واضح تر باشــند  عواملی 
گردیــد تــا بدیــن صــورت  )Everitt and Dun, 1991(، نیــز اســتفاده 
نقــش هــر یــک از عوامــل و متغیرهــای تعریف کننــده آن در تبییــن 
کیفیت زندگی در قلمرو مســکن در بافت های فرســوده واجد ارزش 

گردد. تاریخی شهر اصفهان مشخص 

3. یافته ها

کیفیت زندگی در قلمرو مسکن  3-1( ُبعد عینی 
کیفیت زندگــی در قلمرو  در این قســمت، شــاخص های عینــی 
مســکن در محدوده مورد مطالعه، به وســیله مقایسه آن با نواحی 
شهری کشور در قالب جدول 4 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
گفت اغلب شــاخص های عینی  بر اســاس ایــن جدول می تــوان 
کیفیت زندگی در قلمرو مسکن در محدوده مورد مطالعه به خصوص 
در بخش تاسیسات واحد مسکونی، از وضعیت مناسب تری نسبت 

کشــوری برخوردار می باشــند ولــی در بخش های  به نواحی شــهری 
کیفیت مســکن و میانگین مســاحت قطعات و تعداد اتاق در واحد 
کشــور می باشد. این  مســکونی، این وضعیت بدتر از نواحی شــهری 
برتری در شــاخص های برخورداری از تاسیسات مسکن با قرارگیری 
پهنه های مورد مطالعه در مرکز شهری اصفهان و نامناسب تر بودن 
کیفیت مسکن و میانگین مساحت قطعات  وضعیت شاخص های 
بــا در نظرگرفتن وضعیت فرســودگی این بافت قابل توجیه و تفســیر 
کــه اعــداد شــاخص های فوق الذکــر، برای  اســت. شــایان ذکر اســت 
پهنه هــای مختلــِف مدنظــر بســیار نزدیک به هــم بــوده و بنابراین، 
پهنه های مذکور از الگوی مشابهی به لحاظ کیفیت زندگی در قلمرو 

مسکن در بعد عینی آن برخوردارند.

کیفیت زندگی در قلمرو مسکن  3-۲( ُبعد ذهنی 
در ایــن قســمت، بعــد از جمــع آوری داده هــا از طریــق مطالعــه 
کتشــاف  میدانــی از نــوع پرسش ــنامه ای، از فــن تحلیل عاملی برای ا
کیفیت  کلیه شــاخص های ذهنی قلمرو مسکن در  عامل ها از میان 
گردید.۱ بدین منظــور ابتدا  زندگــی )بر اســاس جــدول ۵(، اســتفاده 

1۲3456۷8910111۲1314شماره پهنه

۳44۳۲۰۲۵۱۲۱۱۲۲۲7۳8۳۱7۱88۱۰تعداد نمونه

کد آنها.  تصویر1- پهنه های بافت فرسوده واجد ارزش تاریخی در شهر اصفهان و 

جدول 3- نحوه توزیع نمونه ها بین 14 پهنه.

کیفیت زندگی در قلمرو مسکن در بافت های فرسوده واجد  سنجش 
ارزش تاریخی شهر اصفهان
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کیفیت زندگی در قلمرو مسکن. جدول 4- مقایسه شاخص های عینی 

کیفیت زندگی در قلمرو مسکن کشور*بافت های فرسوده واجد ارزش تاریخی شهر اصفهانشاخص های عینی  نواحی شهری 

۳.67۳.8۹بعد خانوار

۱.۰4۱.۰8تعداد خانوار در واحد مسکونی

۳.6۹4.۲۱تعداد نفرات در واحد مسکونی

۲.۳84.۰۱تعداد اتاق در واحد مسکونی

7۰.۵۹۵6.84نحوه تصرف مسکن: درصد مالکین

۲۱.۵7۲۹.۰۱نحوه تصرف مسکن: درصد مستاجرین

۳۰.67۳8.۱4نسبت هزینه مسکن به درآمد خانوار 

۱۳7.۱8۱48میانگین مساحت قطعات

4۹.۳۳۲7.4۳سرانه زیربنای مسکن

48.۳77۵.۰8درصد ساختمان های مسکونی یک طبقه

۱6.۰۱47.64کیفیت مسکن: پایدار

4۰.۵۲۳۹.۱8کیفیت مسکن: قابل استوار

۳۱.7۹.۲8کیفیت مسکن: نیازمند تعمیر

۱۱.76۳.۹کیفیت مسکن: فرسوده

۱۰۰۹۵.6۳واحدهای مسکونی دارای تاسیسات آب

۱۰۰۹۹.7۱واحدهای مسکونی دارای تاسیسات برق

گاز ۹۹.۳۵84.۹۹واحدهای مسکونی دارای تاسیسات 

۹8.۳787.7۲واحدهای مسکونی دارای تاسیسات تلفن

۹8.6۹۲۹.۳7واحدهای مسکونی دارای تاسیسات فاضالب

۱۰۰۹۹.۹7واحدهای مسکونی دارای سرویس بهداشتی

۱۰۰۹8.۳۲واحدهای مسکونی دارای آشپزخانه

۹8.6۹۹۳.64واحدهای مسکونی دارای حمام

)Zebardast, 2009 عزیزی، 1384؛ مرکز آمار ایران، 138۷؛( *

کاتعامل چهارمعامل سومعامل دومعامل اولمتغیرهاشماره اشترا

۰.6۲8  ۰.76رضایت مندی از تعداد خانوار در واحد مسکونی۱

۰.68۵  ۰.8۱ رضایت مندی از تعداد نفرات در واحد مسکونی۲

۰.6۰6  ۰.6۳ رضایت مندی از تعداد اتاق در واحد مسکونی۳

۰.۵6۲  ۰.6۰ رضایت مندی از تعداد واحد مسکونی در ساختمان4

۰.66۱ ۰.7۳  رضایت مندی از نحوه تصرف واحد مسکونی۵

۰.7۰7 ۰.7۹  رضایت مندی از وضعیت قانونی واحد مسکونی6

۰.۵86  ۰.4۲۰.۵4رضایت مندی از زیربنای واحد مسکونی7

۰.۵4۹  ۰.4۳۰.۵۲رضایت مندی از تعداد طبقات ساختمان مسکونی8

۰.6۹۲   ۰.77رضایت مندی از نوع مصالح واحد مسکونی۹

کیفیت بنای واحد مسکونی۱۰ ۰.7۱۲   ۰.7۹رضایت مندی از 

۰.۵4۵   ۰.7۲میزان مقاومت در برابر زلزله۱۱

۰.6۲8   ۰.77رضایت مندی از قدمت بنای واحد مسکونی۱۲

۰.4۱۰.۵۹۰.۵6۳  میزان رضایت از مسکن فعلی نسبت به قبلی۱۳

جدول 5- ماتریس مولفه های دوران یافته۲.
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کیزرمایر۳ و  شــرایط الزم بــرای تحلیــل عاملــی بــا اســتفاده از آزمــون 
کافی بودن یا نبودن تعداد نمونه گیری را نشان می دهد  که  بارتلت4 
که نتایج آن نشان  گرفت  )Sharma, 1996, 116(، مورد سنجش قرار 
کیزرمایــر )۰.۹۰6( و بارتلــت )۲۲6۵.۵۰4(  از مناســب بــودن مقــدار 
داشــت )دواس، ۱۳76، ۲۵6(. ضمــن اینکــه بــرای یافتــن تعــداد 
عواملی که به خوبی بیانگر شاخص های مورد استفاده باشد، از این 
Mer-( ۰.۵۰ باشد که بایســتی نســبت مقدار واریانس حداقل  معیار 

گردید.  enda, 1997, 158 به نقل از Peterson, 2000, 263( اســتفاده 
بر اساس این معیار، چهار عامل طبق جدول ۵، برای تحلیل عاملی 
کــه در مجموع 6۲.۱6 درصــد از واریانس را بعد از  گرفته شــد  در نظــر 

چرخش واریمکس تبیین می نمود.
کــه در جــدول ۵ مشــخص شــده اســت، عامــل اول  همان طــور 
بــا ۲4.۵۳ درصــد، بیشــترین تبییــن واریانــس را بــا شــامل شــدن 
کیفیت  متغیرهــای رضایت مندی از نــوع مصالح واحد مســکونی، 
بنــای واحد مســکونی، میزان مقاومت در برابــر زلزله، قدمت بنای 
واحد مســکونی، نوع ساختمان مسکونی، دسترسی به تاسیسات 
واحد مســکونی و از سیســتم تهویه آشــپزخانه، به خود اختصاص 
داده است. بر این اساس می توان عامل مذکور را »کیفیت مسکن« 

نامید. امتیاز این عامل از ۲.6۱- تا ۲.7۲ متغیر است.
از  و  می کنــد  تبییــن  را  واریانــس  از  درصــد   ۱8.۰۳ دوم  عامــل 
متغیرهای رضایت مندی از تعداد خانوار در واحد مسکونی، تعداد 
نفــرات در واحــد مســکونی، تعداد اتــاق در واحد مســکونی، تعداد 
واحــد مســکونی در ســاختمان، زیربنــای واحــد مســکونی و تعداد 
طبقات ســاختمان مسکونی تشکیل شــده است. بنابراین، عامل 
دوم را می تــوان »فضای مســکن« تلقــی نمود. امتیاز ایــن عامل از 

۳.۱۰- تا ۲.۱۵ متغیر است.

۱۱.۰۲ درصــد از واریانــس نیــز توســط عامــل ســوم تبییــن شــده 
اســت. ایــن عامــل از دو متغیر رضایت مندی از نحــوه تصرف واحد 
مســکونی و وضعیت قانونی واحد مســکونی تشــکیل شــده است و 
می تــوان آن را »امنیــت تصرف« خواند. امتیاز این عامل از ۳.47- 

تا ۲.7۵ متغیر است.
دو متغیــر میــزان رضایــت از مســکن فعلــی نســبت بــه قبلــی و 
تغییــر محل ســکونت در صورت امکان نیز عامل چهارم را تشــکیل 
که بــا هم 8.۵۹ درصــد از واریانس را تبییــن می کنند. با  می دهنــد 
توجــه بــه متغیرهای عامــل مذکور، ایــن عامل »تعلق به مســکن« 

نامیده می شود. امتیاز این عامل از ۲.۵۱- تا ۲.6۲ متغیر است.
ضمــن اینکــه برای قابــل قیاس بــودن، امتیازهــای عامل ها در 
چهار زیرقلمرو کیفیت مسکن، با استفاده از تکنیک تبدیل مقیاس 
خطــیBooysen, 2002, 124( ۵(، بــه اعــداد بین صفر تا یک تبدیل 
شدند. بر اساس این معادله، امتیاز تبدیل شده )استاندارد شده( 
در  مســکن  قلمــرو  در  زندگــی  کیفیــت  زیرقلمروهــای  از  یــک  هــر 
پهنه هــای مــورد مطالعــه، طبــق جــدول 6 به دســت آمده اســت.

کرد: بر اساس جدول 6، می توان نتایج زیر را استنباط 
- امتیــاز تبدیــل شــده در پهنه هــای مختلف بســیار نزدیک به 
هــم بــوده و بنابرایــن، پهنه های مذکور از الگوی مشــابهی از قلمرو 

مسکن برخوردارند.
- امتیاز تبدیل شده در پهنه های مختلف و در همه زیرقلمروها 

عدد پایینی را به خود اختصاص داده است )کمتر از ۰.6(.
کیفیت مســکن و تعلق به مســکن، پایین تر از عوامل  - عوامــل 
که ایــن مورد نشــانگر  فضــای مســکن و امنیــت تصــرف می باشــند 
وجود مســایل و مشــکالت بیشــتر در این دو زیرقلمرو اســت و نیاز 

آنها را به بهبود روشن می کند.

کاتعامل چهارمعامل سومعامل دومعامل اولمتغیرهاشماره اشترا

۰.8۲۰.7۰۳   تغییر محل سکونت در صورت امکان۱4

۰.6۵8   ۰.66رضایت مندی از نوع ساختمان مسکونی۱۵

رضایت مندی از دسترسی به تاسیسات واحد ۱6
۰.۵6۹   ۰.64مسکونی

۰.۵۱۳   ۰.6۰رضایت مندی از سیستم تهویه آشپزخانه۱7

۲4.۵۳۱8.۰۳۱۱.۰۲8.۵۹درصد واریانس تبیین شده

کمی واریانس تبیین شده ۲4.۵۳4۲.۵۵۵۳.۵76۲.۱6درصد ترا

گزارش شده است. فقط ضرایب باالی 0.40 
کیفیت مسکن، عامل دوم: فضای مسکن، عامل سوم: امنیت تصرف، عامل چهارم: تعلق به مسکن عامل اول: 

جدول 6- امتیاز تبدیل شده زیرقلمروهای مسکن در پهنه های مورد مطالعه.

میانگین111۲13141516313۲333435363۷38کد پهنه

۰.46۰.۵۲۰.۵۳۰.4۲۰.۵۹۰.۵۰.۵7۰.46۰.46۰.44۰.۵۰.۵۰.۵۵۰.۵۲۰.۵کیفیت مسکن

۰.۵۹۰.۵۹۰.۵۱۰.۵7۰.6۲۰.64۰.۵7۰.6۱۰.6۵۰.۵8۰.68۰.۵۵۰.۵۵۰.۵7۰.۵۹فضای مسکن

۰.۵۵۰.۵7۰.۵8۰.۵۹۰.۵6۰.4۹۰.۵4۰.۵۵۰.۵6۰.۵7۰.46۰.۵۳۰.۵۹۰.۵4۰.۵۵امنیت تصرف
تعلق به 
۰.4۹۰.47۰.۵۱۰.4۱۰.۵۵۰.6۳۰.۵۵۰.۵۱۰.47۰.4۳۰.4۱۰.۵6۰.4۳۰.۵۱۰.۵مسسکن

ادامه جدول 5.

کیفیت زندگی در قلمرو مسکن در بافت های فرسوده واجد  سنجش 
ارزش تاریخی شهر اصفهان
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در نهایــت نیز عوامل به دســت آمده از تحلیل عاملی، با پاســخ 
کل چقدر از مســکن خود  ســوالی در پرسشــنامه مبنی بر اینکه "در 
رضایت دارید؟"، از طریق روش تحلیل رگرســیونی، مورد بررســی و 
گرفت. بــرای این منظــور، امتیاز تبدیل شــده� عوامل  تحلیــل قــرار 
کل  مذکــور بــه عنوان متغیر مســتقل و رضایت مندی از مســکن در 
که نتایــج آن در قالب  گرفته شــد  بــه عنــوان متغیــر وابســته در نظر 

جدول7 و معادله زیر نشان داده شده است.
ماتریــس همبســتگی پیرســون۱۱ نیــز نشــانگر این اســت، پدیده 

ضریب همبستگی 
چندگانه6

ضریب 
تعیین۷

ضریب تعیین تعدیل 
یافته8

خطای 
معیار9

شاخص 
دوربین واتسون

تحلیل 
واریانس10

سطح 
معناداری

۰.8۱۰.6۵۰.6۵۰.۵۹۲.۰6۱۳۹.۹۹۰

کل. جدول ۷- نتایج آزمون تحلیل رگرسیون درباره عوامل موثر بر رضایت مندی از مسکن در 

D= -1.02+3.26 F1+1.78 F2 +1.65 F3 +1.40 F4

هم خطــی در رابطــه فوق، بر اســاس همبســتگی های باالتــر از  ۰.8  
)Berry and Feldman, 1985(، وجود ندارد.

کــه موثرترین  گردید  بــر اســاس رابطه به دســت آمده مشــخص 
کل به ترتیب  زیرقلمروهای مســکن بر رضایت مندی از مســکن در 
کیفیت مســکن، فضای مســکن، امنیت مســکن و تعلق به مسکن 
کتشــافی  اســت؛ این تاثیرگذاری عینًا مشــابه نتایج تحلیل عاملی ا

بوده و تاییدی بر آن است.

کیفیت زندگی در قلمرو مســکن در دو ُبعد عینی  در ایــن مقالــه، 
و ذهنــی در بافت هــای فرســوده واجــد ارزش تاریخی شــهر اصفهان 
گرفت. از نظر ُبعد عینی، اطالعات و آمار به دست  مورد سنجش قرار 
آمده برای مسکن در بافت های فوق  الذکر با وضعیت نواحی شهری 
کــه به غیــر از شــاخص های  گردیــد  کشــور مقایســه شــد و مشــخص 
کیفیت مســکن و میانگین مســاحت قطعات و تعداد اتاق در واحد 
کیفیــت زندگــی در قلمرو مســکن از  مســکونی، ســایر شــاخص های 
وضعیت مناسب تری نسبت به نواحی شهری کشوری برخوردارند.

کیفیت زندگی در قلمرو مســکن  از طــرف دیگر، وضعیت ذهنی 
کیفیت زندگی در  که  گردید  گرفت و مشــخص  نیز مورد بررســی قرار 
کیفیت مسکن  قلمرو مسکن قابل تقسیم به چهار زیرقلمرو شامل 
)با ۲4.۵۳ درصد تبیین واریانس(، فضای مسکن )با ۱8.۰۳ درصد 
تبییــن واریانس(، امنیــت تصرف )با ۱۱.۰۲ درصــد تبیین واریانس( 
که در  و تعلــق به مســکن )8.۵۹ درصــد تبیین واریانس( می باشــد 
مجمــوع حدود 6۲.۱6 درصــد از واریانس را تبیین می کنند. ضمن 
کتشــافی در  اینکــه تبدیــل امتیاز هــای برگرفتــه از تحلیــل عاملــی ا
که  پهنه هــای مــورد مطالعــه، به بازه های صفــر تا یک، نشــان داد 
کیفیت  بیشــترین مشــکل در این قلمرو در ارتباط با زیرقلمروهای 

مسکن و تعلق به مسکن نمود یافته است.
عــالوه بر ایــن، برقــراری ارتباط بیــن عوامل محصــول از تحلیل 
کل نشان می دهد  کتشــافی با رضایت مندی از مســکن در  عاملی ا
کیفیــت مســکن، فضــای مســکن، امنیــت تصــرف و تعلــق بــه  کــه 
مسکن به ترتیب بیشترین تاثیرگذاری را بر رضایت مندی از مسکن 
کل دارنــد. ضمــن اینکــه بررســی اعــداد مربوط به ایــن قلمروها  در 
کیفیــت زندگی  کــه  کل بیانگــر آن اســت  در پهنه هــای مختلــف در 
در قلمــرو مســکن در ُبعــد ذهنــی آن از وضعیت مناســبی برخوردار 
کیفیت مســکن )معرف  نبــوده و ایــن موضــوع بــه ویــژه در عوامــل 
کیفیت  شاخص های رضایت مندی از نوع مصالح واحد مسکونی، 
بنــای واحد مســکونی، میزان مقاومت در برابــر زلزله، قدمت بنای 

واحد مســکونی، نوع ساختمان مسکونی، دسترسی به تاسیسات 
واحــد مســکونی و از سیســتم تهویه آشــپزخانه( و تعلق به مســکن 
)معــرف شــاخص های رضایــت از مســکن فعلــی نســبت بــه قبلی و 

تغییر محل سکونت در صورت امکان( نمود بیشتری دارد.
نتایج فوق الذکر موید یافته های پژوهش های پیشین )حبیبی 
و همــکاران، ۱۳86؛ شــماعی و پوراحمــد، ۱۳8۵؛ فالمکــی، ۱۳8۰؛ 
Tiesdell et al., 1996; Phillips and Budruk, 2010( در خصــوص 
وضعیــت نامناســب مســکن در بافت های فرســوده علی  الخصوص 
کــه از ســویی بــه  بافت هــای فرســوده واجــد ارزش تاریخــی اســت 
ک های مســکونی در این بافت هــا برمی گردد و  مســاحت پاییــن پال
کیفیت پایین درون خود واحدهای  گرفته از  از ســوی دیگر نشــات 
گشته است تا در  مسکونی است و این مشکالت در مجموع باعث 
کنین بومی و اصیل شــهر در  دهه های اخیر، ادامه اقامت برای ســا
این بافت ها با سختی فراوانی همراه بوده و در نتیجه این بافت ها 

گردد.  کنین اصلی خود  خالی از سا
کیفیت مســکن  بنابراین با توجه به وجود مشــکل در زیرقلمرو 
و شــدت تاثیرگــذاری آن در قلمــرو مســکن از یــک ســو و اهمیــت 
کیفیت زندگی در قلمرو مســکن در بافت های فرســوده واجد ارزش 
کیفیت مســکن را اولویت اصلی پرداختن  تاریخــی، می توان عامل 
که خود  کیفیــت زندگــی در قلمرو مســکن عنــوان نمــود  بــه مقولــه 
شــامل شــاخص های رضایت منــدی از زیربنــای واحــد مســکونی، 
رضایت مندی از تعداد طبقات ساختمان مسکونی، رضایت مندی 
کیفیت بنای واحد  از نوع مصالح واحد مسکونی، رضایت مندی از 
مســکونی، میــزان مقاومت در برابــر زلزله، رضایت منــدی از قدمت 
بنای واحد مســکونی، رضایت مندی از نوع ســاختمان مســکونی، 
و  مســکونی  واحــد  تاسیســات  بــه  دسترســی  از  رضایت منــدی 
رضایت مندی از سیســتم تهویه آشپزخانه می باشد. این اقدامات 
کیفیت زندگی در قلمرو مسکن در بافت های  نه تنها باعث ارتقای 
گردد، بلکه می تواند  فرسوده واجد ارزش تاریخی شهر اصفهان می 

نتیجه
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پی نوشت ها

که متغیر رضایت مندی از نســبت هزینه مســکن به درآمد  ۱  الزم به ذکر اســت 
خانــوار بــه دلیل عدم برقرای ارتبــاط علی و یا همبســتگی در مرحله پیش آزموِن 

گردید. اجرای تحلیل عاملی، از لیست متغیرها حذف 
2  Rotated Component Matrix.
3  KMO.
4  Bartlett Sphere Test.

5

6  R.
7  R Square.
8  Adjusted R Square.
9  Std. Error of the Estimate.
10  ANOVA.
11  Pearson.
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