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 کیفیت زندگی در بافت قدیم شهرستان کاشان

1مهدیه صدیقی
 

 

 چکیده
و پیشرفت فناوری که توجه به بعد کمی زندگی انسان را مد نظر قرار کیفیت زندگی به دلیل گسترش روند صنعتی شدن 

می دهد و همچنین به دنبال غفلت از جنبه های کیفی زندگی انسان، طی چند دهه دی گذشته در کشور های غربی مورد 

ف مفهوم کیفیت توجه اندیشمندان و متفکران علوم انسانی قرار گرفت . در این راستا ، محققان علوم انسانی ضمن تعری

 زندگی ، تالش نمودند ابعاد و شاخص های مختلف این مفهوم را تعیین کنند و مورد سنجش قرار دهند.  

در این مقاله بررسی کیفیت زندگی در بافت فرسوده شهرستان کاشان مورد توجه قرار گرفته شده است. شاخص های 

 ) نوع مسکن( ، هزینه، میزان  میزان درآمد)  عیت اقتصادیوضمورد استفاده برای سنجش کیفیت زندگی عبارت اند از: 

میزان مشارکت ، میزان بزهکاری،  میزان امنیت ) بررسی و ضعیت اجتماعی( ، به لحاظ شخصی، پدری و استیجاری

 (استفاده شده است.کیفیت محیط ،  بهداشت ) بررسی وضعیت فیزیکی( ،میزان اعتماد اجتماعی، اجتماعی

 ورزشی، فرهنگی، امکانات در زمینه ی محله پامنار قدیمی و تاریخی بافت می توان گفت،بر اساس نتایج به دست آمده 

 کمبود امکانات، همین و است اساسی های کمبود دچار راه ها و غیره فضای سبز، تفریحی، بهداشتی،خدماتی،

 شده سبب از ساکنان را بافت تخلیه و بافت در ساکن جوانان اجتماعی -فرهنگی افتادگی عقب جمله از مشکالتی،

 عدم برای ای زمینه تواند  می شهری تجهیزات وسایر پارك سبز، ورزشی، فضای فضاهای احداث بنابراین، .است

 نهایتاً حفظ بافت قدیمی و آثار تاریخی شود. و بافت اوضاع بهبود بافت، تخلیه

 

 قدیمی تبافکیفیت زندگی، بافت فرسوده، شهرستان کاشان، بافت،کلید واژه : 

                                                           
 رشته ی مطالعات فرهنگی دانشجوی کارشناسی ارشد.  1

Mahsasedighi20@yahoo.com 

09198129860 
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 همقدم

بدان  1کیفیت زندگی مفهوم جدیدی نیست. این مفهوم سابقه در فلسفه یونان دارد و ارسطو در بحث از شادکامی«

و دیگران به آن توجه  3، ژان پل سارتر 2اشاره کرده است.همچنین در دوران جدید فیلسوفانی چون کیرکگارد

( از نظریه پردازان این حوزه با تاکید بر خصلت و هویت فردی و اجتماعی 1994) 4داشته اند آنچنان که جوانا هاج

انسان و ارزش های فردی و اجتماعی، کیفیت زندگی را به لحاظ فلسفی نتیجه سنتز میان مطلوب گرایی و 

که اساس نظریه  »بیشترین فایده برای بیشترین افراد«قاعده منظر نقد  از 5اگزیستانسیالیسم می داند و آمارتیا سن

مطلوبیت گرایی است، کیفیت زندگی را با قابلیت های کارکردی افراد مرتبط می داند و بر این باور است که بدون 

می تواند برخورداری از قابلیت هایی چون سالمت، روابط اجتماعی، عزت نفس و مشارکت در امور مختلف انسان ن

از مزایا و منافعی که قاعده مذکور آنها را بدیهی می شمارد، بهره مند شود. روان شناسان نیز بی توجه به سازه ی 

 »در بحث پیرامون حاالت درونی شخص به آن توجه کرده است  6کیفیت زندگی نبوده اند آنچنان که مازلو

بدون مقیاس های ذهنی برای سنجش بعد  7ی ازکمپبه نظر روان شناس اجتماع«(. 2: 1387)غفاری و امیدی، 

 »شخصی زندگی نمی توانیم بگوییم که آیا کیفیت زندگی مردم بهبود یافته، کاهش یافته و یا ثابت مانده است 

 (.2: 1387)غفاری و امیدی، 

ر متفاوتی برای آنجه بدیهی است آنکه در علوم مختلف، بنا به ابعاد و ماهیت متفاوتی که این سازه دارد، تعابی«

کیفیت زندگی به کار رفته است. به عنوان مثال اقتصاد دانان مفهوم مطلوبیت را به جای کیفیت زندگی به کار می 

گیرند و یا روان شناسان از اصالحات رضایت مندی یا شادکامی استفاده  می کنند. با وجود این، به طور کلی میتوان 

کیفیت زندگی اساسا معطوف به انگاره های  1970اسایی کرد؛ تا دهه سه برش زمانی در بررسی مفهومی آن شن

و در نتیجه ظهور آثار منفی حاصل از رشد اقتصادی  1970مادی و پیامد رشد اقتصادی در نظر گرفته می شد. از دهه 

 دا کرد واز سویی و پیدایش نظریه ی توسعه پایدار از سوی دیگر، کیفیت زندگی ابعاد و پنداشتی اجتماعی تر پی

                                                           
1 Happiness 
2 Kerkegaard 

3 Sarter 

4 Joanna Hodge 
5 Amartya Sen 
6 Maslow 

7 Oskamp 
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مسایلی چون توزیع پیامدهای حاصل از رشد، حفظ منابع طبیعی، محیط زیست و... را در بر گرفت و به طور جدی 

نیز سرآغاز بحث از کیفیت زندگی  1990به عنوان هدف اصلی توسعه وارد مباحث برنامه ریزی گردید و دهه 

 »، همبستگی اجتماعی ، عدالت اجتماعی و... بود  اجتماعی با تاکید بر سازه های اجتماعی چون سرمایه اجتماعی

 (. 2: 1387)غفاری و امیدی، 

 و تعاریف کیفیت زندگی

محصول تاریخی ساختار نظام های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است و نمی توان آن را  1کیفیت زندگی«

پیچیده و چند بعدی است که تحت تاثیر مولفه مجزای از ساختارهای فوق تحلیل و تبین کرد. کیفیت زندگی مفهومی 

هایی چون زمان، مکان، ارزش های فردی و اجتماعی قرار داد. وضعیت آن به میزان توسهع یافتگی جوامع بستگی 

این مفهوم دارای ویژگی ها و مشخصات جالب توجهی است:  «(. 102: 1390) پهلوان زاده، رضوانی و محمدی، »دارد

ه زندگی انسان ها مربوط می شود،  دوم اینکه، این مفهوم به ندرت بصورت جمع به کار می رود ، سوم اول اینکه، تنها ب

اینکه، این مفهوم به عنوان اصطالحی تفکیک ناپذیر مطرح می شود و در آخر این مفهوم به سختی در قالب دسته ها و 

 کیفیت«( . 8: 1388) زبردست و بنی عامریان، »گروه های مجزا در ارتباط با مفاهیم علوم اجتماعی قرار می گیرد 

 همپوشانی دارد یکدیگر با که گرفته قرار سنجش مورد متعددی اصطالحات و عبارات با ها برخی پژوهش در زندگی

 ناحیه، سرزندگی یک )زیست پذیری( عنوان به را آن نمونه برخی عنوان به .اند رفته کار به مترادف نیز مواردی در و

 رضایت شادکامی، اجتماعی، بهزیستی عمومی، رفاه به عنوان دیگر برخی و جذابیت میزان برای ای اندازه دیگر برخی

 ( .37: 1387 همکاران، و )رضوانی »اند کرده تفسیر .. .و مندی

کیفیت زندگی را معیاری برای سنجش میزان تامین نیاز روحی، روانی و مادی جامعه و خانواده که نشان دهنده ی «

امروزه «( . 103: 1390)پهلوان زاده و همکاران،  »ویژگی های کلی اجتماعی واقتصادی یک ناحیه است بیان می کند

بهبود کیفیت زندگی، هدف اصلی تمام برنامه ریزی ها است. وجود مشکالت مختلف، مطالعات کیفیت زندگی را 

 ( . 103: 1390) پهلوان زاده و همکاران، »ضرورت می بخشد

 امروزه میتوان سه رویکرد عمده کیفیت زندگی را شناسایی کرد:«

                                                           
1
 Quality of life 
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رویکرد اول معتقد است که کیفیت زندگی به شرایط افراد مربوط می باشد) نگرش خرد نگر به کیفیت  .1

 زندگی( .

رویکرد دوم کیفیت زندگی را یک مفهوم چند بعدی می داند. این نگرس به توصیف حوزه های چند گانه  .2

 همچنین تاثیر متقابل این حوزه ها در یکدیگر می پردازد. کیفیت زندگی و

سومین رویکرد نیز معتقد است که کیفیت زندگی بوسیله ی دو شاخص عینی و ذهنی اندازه گیری می شود.  .3

جنبه ی ذهنی به افراد کمک می کند تا تعریفی از هویت، آرمان ها و جهت یابی زندگی شان ارائه کنند و از 

 ( .103: 1390ان زاده و همکاران، ) پهلو»با ارزش است که با شرایط عینی زندگی همراه شود این جنبه زمانی

 

  عوامل موثر بر کیفیت زندگی

 و اجتماعی گروههای کردن شهروندان، آگاه قبیل از کلیدی وظایف اغلب زندگی کیفیت مطالعات مربوط به«

 ارزیابی به می تواند کیفیت  زندگی مطالعات نتایج  .دارند عهده بر را زندگی کیفیت روندهای از سیاستگذاران

 اولویت و درك و کرده شهری کمک ریزی برنامه و مدیریت استراتژیهای تدوین ها، مکان بندی رتبه ها، سیاست

 .سازد تسهیل را شهروندان کیفیت زندگی ارتقای منظور به شهری مدیران و ریزان برنامه برای اجتماع مسائل بندی

 برنامه های سیاست و طراحی سیاسی قبلی استراتژیهای شناسی باز برای تواند می زندگی کیفیت های یافته همچنین

 (.3)رضوانی ودیگران، بی تا: »استفاده شوند آینده ریزی

 بنابراین می توان گفت عوامل موثر بر کیفیت زندگی شامل موارد زیر می شود :

نوار است، که خود شامل زندگی بیانگر برخورداری اقتصادی خااین شاخص از کیفیت «وضعیت اقتصادی، الف( 

همچون در آمد و هزینه های خانوار، ارزش منزل مسکونی و نیز نوع مالکیت منزل مسکونی و همچنین نوع  مواردی،

 (.184: 1385)غفاری و اونق،  »شغل و امنیت شغلی را نام ببریم

ی میزان انسجام اجتماعی، امنیت اجتماعی، میزان بزهکاری، میزان وضعیت اجتماعی نشان دهنده ب(و ضعیت اجتماعی، 

 مشارکت اجتماعی و میزان اعتماد اجتماعی می باشد .
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در اینجا وضعیت فیزیکی شامل کیفیت محیط )به لحاظ کالبدی و زیر ساختی( و بهداشت  ج(بررسی وضعیت فیزیکی،

 می باشد.

 :کیفیت محیطی منظور از

به ، ترافیک جریان نقلیه، وسایل آسفالته ، های راه آهن، راه طول پذیری(: )دسترس فیزیکیبه لحاظ  :زیرساخت«

 رشد نرخ مربع، کیلومتر حسب بر جمعیت جمعیتی: تراکم،  به لحاظ اینترنت همراه، تلفن تلفن، اطالعاتی: سرانۀلحاظ 

 های زمین درصد گلخانهای، گازهای تولید سرانۀ ساالنه، بارندگی هوا، و محیطی: آب زیست، به لحاظ جمعیت

 و اجتماعی: امنیت، و در آخر به لحاظ سبز فضاهای و ها طبیعی، پارك بالیای خطر حرارت، درجۀ شده، -حفاظت

 ( .160: 1391)موذن و علیزاده اقدم، »حمایتی ی ها طالق و...( بیمه میزان خودکشی اجتماعی )قتل، های خطر، آسیب

                  

 بافت قدیمی 

 که واقلیم توپوگرافی به ویژه طبیعی، شرایط تبع به شهری و عناصر فضاها تنیدگی هم در از است عبارت شهر، بافت«

 اند. جایگزین شده شهری محالت و ها بلوك یعنی شهر، در محدودة خاص نظم با و گسسته یا فشرده طور به

 اجتماعی قدیم نظم به متعلق که میشود، گفته کالبدی فضاهایانسجام  و سکونت یکدستی نوع آن به قدیم، بافت

: 1388)زنگی آبادی و وفایی،»است داشته فرق امروزی اجتماعی زندگی نظام با اجتماعی زندگی نظام آن در و است

98. ) 

منظور از بافت های قدیمی و کهنه، چنانچه از نام آن بر می آید بافت های شهری هستند که به دالیلی نوسازی در آن 

متوقف مانده و بافت شهری رو به افول رفته و ارزشهای کیفی و سکونتی خود را از دست داده است .این ویژگی ها به 

.هم بافتی که آن را بافتهای تاریخی و ارزشمند می نامیم و زمان لحاظ تاریخی بیشتر شامل دو گونه بافت شهری می شود

سال پیش و عصر  80آن به دوره قبل از قاجاریه مربوط می شود و هم بافتهای شهری که آغاز شکل گیری آنها به حدود 

در بررسی های  اثر 500اثر ارزشمند )بالغ بر  300تجدد در شهرسازی ایران برمیگردد، بافت تاریخی کاشان با بیش از 

 جدید ( و معابر و گذر های قدیمی می باشد. 
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محله های قدیمی شهر اگرچه روزگاری مورد اقبال شهروندان بوده است، لیکن با گذشت زمان و گسترش شهرنشینی، 

ین ها ومهاجران جایگزین شده اند. همچندرآمد -به نسبت درآمد، به تدریج آن را ترك کرده اند .و کم ساکنان محله

نرخ اجاره نشینی نسبت به مالکان ساکن درآن فزونی گرفته و همراه با افت ارزشهای سکونتی محالت مسکونی از درون 

بضاعت -بی رو به پوسیدگی نهاده است که مانند بافت تاریخی و ارزشمند شهری مامن حاشیه نشینان و اقشار کامال 

 شهری شده است.

 -هم که )این گروه قدیمی مهاجران بومی، و اصیل ساکنان شامل؛ این بافتدر  ساکن اجتماعی گروههای و اقشار

 شده ساکن و آمده شهر به هستند سابق روستائیان و کشاورزان عموماً کنند، تلقی می بافت و شهر بومی را خود اکنون

 در انقالب از پس عمدتاً که هستند شهر شده به وارده توان کم و درآمد کم ،اقشار)بافت  به وارد مهاجران تازه و اند

این  در ایران مقیم های افغانی و مجاور از شهرستانهای روستایی مهاجران بومی، غیر کارگران اند، ساکن شده بافت

 گیرند.می قرار گروه

 که هستند کشوری هر در سیاسی و اجتماعی اقتصادی، رشد اصلی مراکز شهری به طور کلی می توان گفت، نواحی «

 با شهری نواحی اما، .اند کرده اثبات نوآوری و خالقیت کار، ثروت، ایجاد برای نقاط جذاب ترین عنوان -به را خود

 مسکن بیکاری وکمبود ناامنی، اجتماعی، محرومیت محیطی، و فیزیکی تخریب های در زمینه مهمی های چالش

 برنامه و سیاستگذاران وجود این با .دهند می کاهش شدت به را شهری زندگی کیفیت مشکالت که این هستند روبرو

)  » دارند تاکید ها انسان زندگی کیفیت بهبود برای شهرها قابلیت بر ملی و المللی بین در سطوح ریزان

 (.2رضوانی،متکان،منصوریان،ستاری،بی تا:

طریق  از شهری مشکالت رفع برای محور فرایند : رویکردی از است عبارت قدیمی ارزشمند بافتهای حیات تجدید

 اقتصادی، ساختار که است آن پی در رویکرد یکپارچه)همپیوند( . این و فراگیر جامع، اقداماتی و اندازسازی چشم

 پیشرفتی به و شود بهسازی و اصالح ساماندهی، است روبرو زوال با که ای محله محیطی زیست و کالبدی اجتماعی،

 .یابد دست پایدار
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 عوامل و کارکردها

 از بخشی و بوده شهر نماد بافت، این در گرفته قرار عناصر .می باشد کاشان شهر اصلی شالوده کاشان، قدیمی بافت

 و وقایع تجربه اصلی مکان کاشان، شهر مرکز عنوان به بافت قدیمی می بخشد. هویت کاشان به که عناصری است

 شالوده تطبیق .است یافته کاهش بافت در سرزندگی این و نقش این امروزه .است بوده طول تاریخ در زندگی جریان

 فعال تری نقش گرفتن نظر در و شهر فرهنگی میراث سازی زنده باز و حال حفظ عین در و معاصر نیازهای با شهر

  .داد خواهد هدیه کاشان شهر گیری اصلی شکل هسته به را شهری حیات قدیمی، بافت برای

یکی از محدوده های فرسوده شهر کاشان، بافت قدیمی و تاریخی این شهر است. از آنجا که بافت قدیمی و تاریخی «

های -در محدوده مرکزی قرار گرفته است، عالوه بر دربرداشتن مشکالت کالبدی، زیست محیطی و اجتماعی با ویژگی 

 شهر اقتصادی قلب به دلیل قرار گیری بازار به عنوان  خاص بافت های تاریخی و با ارزش و مسائل اقتصادی و فعالیتی

 در تنها که می شود بدل پیچیده فرآیندی کاشان به تاریخی بافت قدیمی و در مداخله شرایط این در .است مواجه

 .می باشد امکانپذیر بافت جنبه همه شناخت و بخشی میان همکاری سایه

 ارزش با بناهای تعدد زیرساختها، و تاسیسات کمبود به توان می کاشان بافت قدیمی در موجود مسایل جمله از

 بافت که داشت توجه باید سویی از .کرد اشاره شهر بازار به مربوط مالحظات و فرهنگی ثبت شده میراث و تاریخی

 گردشگری  سکونتی بافت یک به تبدیل و شهری فضای احیای جهت قابل توجهی پتانسیلهای کاشان تاریخی

 .داراست

 

 مبانی نظری وتئوریکی تحقیق

طی چند دهه ی گذشته به دلیل غلبه دیدگاه های مربوط به رشد اقتصادی،برای سنجش بهزیستی از سنجه های کامال «

و فراتر رفتن  1972کمی چون درآمد سرانه استفاده می شد،که با مطرح شدن مسائل مورد بحث در باشگاه رم در سال

صادی وطرح مباحث توسعه اجتماعی،شاخص های اجتماعی وسنجه های مربوط به مباحث توسعه از حوزه دانش اقت

نیازهای اساسی مورد توجه قرار گرفتند و بر این نکته تاکید می شد که همراه با تولید رشد نا خالص داخلی الزاما 
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اونق،  غفاری و)»بهزیستی حاصل نمی شود. در این زمان تالش هایی برای طرح سنجه های جدید صورت گرفت

162:1385.) 

های مختلف  -در ابتدا از امید به زندگی، میزان سواد، درآمد سرانه، میزان مرگ و میر وشیوع بیماری به عنوان شاخص«

شاخص فیزیکی کیفیت زندگی توسط موریس مطرح شد که  1979تشکیل دهنده بهزیستی استفاده می شد. در سال 

تری از کیفیت زندگی را پوشش دهد. این شاخص سنجه های امید به توانست نسبت به شاخص های قبلی ابعاد بیش

زندگی،نرخ مرگ ومیر نوزادان ومیزان باروری را شامل میشد. ولی با این وجود هنوز در پوشش دادن همه ی ابعاد 

 »یی بودهای تشخیص داده شده به آنها برخوردار از نارسایی ها -کیفیت زندگی ناتوان بود و انتخاب متغییرها و وزن

برای این حوزه مفهوم استاندارد زندگی را مطرح کرد. به  1تقریبا یک دهه بعد آمارتیاسن«(. 162: 1385)غفاری و اونق،

دنبال تاکیداتی که بر بررسی این شاخص گیفیت زندگی از جانب حوزه های مختلف علمی صورت می گرفت، 

معرفی کردند که شامل سنجه های درآود سرانه، امید به شاخصی برای کیفیت زندگی  1992داسگوپتا و ویل در سال 

زندگی در زمان تولد، نرخ با سوادی افراد بالغ و معرفهای حقوقی و سیاسی مثل آزادی های مدنی می باشد. با این وجود 

از هنوز شناسایی شاخص های قوی و تعریفی یکپارجه ومورد وفاق همه برای کیفیت زندگی به عنوان موضوعی مسئله س

در هر صورت در حال حاضر یکی از معروف ترین شاخص های « (. 162: 1385)غفاری و اونق، »باقی مانده است

کیفیت زندگی شاخص توسعه انسانی است که توسط مرکز برنامه توسعه سازمان ملل در تهیه گزارش های توسعه انسانی 

ه انسانی به کمک سه مولقه امید به زندگی در زمان به بعد مورد استفاده قرار گرفته است. شاخص توسع 1990از سال 

معرف کیفیت زندگی کشورهای مختلف را  100تولد، موفقیت تحصیلی وسرانه واقعی تولید ناخالص داخلی در قالب 

توسط سید و لوید  برای سنجش کیفیت معرفی شد. این  1997مورد سنجش قرار می دهد. شاخص دیگری نیز در سال 

جه های رشد و بلوغ اقتصادی، کیفیت محیطی، سالمت، ثبات اقتصادی، رضایت از زندگی و شاخص به کمک سن

توسط الرس ایبرگ  1998اجتماعی کیفیت زندگی را مورد سنجش قرار می دهد. شاخص دیگری در سال  -سالمت

راکم سهام واندریو شارپ تحت عنوان شاخص اقتصادی بهزیستی مطرح گردید. این شاخص به کمک فرایند مصرف، ت

                                                           
1
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زندگی مردم را مورد  -مد و عدم اطمینان نسبت به تامین درآمد آتی سطح کیفیتآتولید شده، نابرابری در توزیع در

 (. 162: 1385)غفاری و اونق، »سنجش قرار می دهد

اد آن را با توجه به تمام تالش های صورت گرفته در راستای مفهوم کیفیت زندگی تا کنون سنجه ای که بتوان تمام ابع«

محیطی کیفیت زندگی را  -پوشش دهد ارائه نشده است. بطوریکه توحید الرحمان ادعا می کند هیچ کدام از آنها بعد

 (. 163: 1385)غفاری و اونق، »نمی سنجد و انتخاب و وزن دهی به متغییرها نیز به صورت اختیاری صورت  می گیرد

میالدی مطرح شد.  1960ن یک زمینه ی تحقیقی از اوایل دههبه لحاظ آکادمیک، مفهوم کیفیت زندگی به عنوا«

درباره آثار  1966گزارش کمیته ی ریاست جمهوری آمریکا در راستای تحقق اهداف ملی این کشور و کار تحقیقی بائر

ه به بحث ثانویه ی برنامه های محیط زیستی در آمریکا معموال به عنوان اولین کارهایی نام برده می شوند که پیشگام توج

 ( .71: 1386)ربانی خوراسگانی و کیان پور، »کیفیت زندگی بوده اند

 شالوك اعتقاد دارد عالقه به بحث کیفیت زندگی به لحاظ تاریخی ار چهار زمینه ریشه می گیرد:«

بشر را  . بازنگری در این باور که پیشرفت های علمی، پزشکی و تکنولوزیک به تنهایی می تواند خوشبختی و بهزیستی 1

فراهم کنند و در عوض توجه به این مسئله که احساس بهزیستی شخصی، خانوادگی و اجتماعی در صورتی تحقق می 

 یابد که پیشرفت های مذکور با ارزش ها، ادراکات وشرایط محیط زیستی مساعدی هم همراه شوند.

 ی زندگی فرد در اجتماع.. تغییر نگرش از خدمات مبتنی بر اجتماع به سمت سنجش نتایج وپیامد ها2

. افزایش قدرت مصرف کنندگان وشکل گیری جنبش های تامین کننده ی حقوق بیماران وتاکید این جنبش ها بر 3

 توجه به حق تعیین سرنوشت خود.برنامه ریزی شخص محور، توجه به پیامد های شخصی برنامه های رفاهی و دولتی و 

های فردی  -به های عینی وذهنی کیفیت زندگی را معرفی کرد  و ویژگی. پیدایش تغییرات جامعه شناختی که جن4

  (71: 1386به نقل از ربانی خوراسگانی و کیان پور،  205: 2004)شالوك،  »وشخصی این مفهوم را مورد تاکید قرار داد 

 می مختلف ایگروهه و افراد برای گوناگونی معانی دارای که است ای گسترده مفهوم زندگی به طور کلی کیفیت«

 و جذابیت میزان برای ای سنجه عنوان به دیگر برخی ناحیه، یک پذیری زیست قابلیت عنوان به را برخی آن .باشد

رضوانی و دیگران،  (  »اند کرده تفسیر ... و رضایتمندی شادکامی، اجتماعی، بهزیستی عمومی، رفاه به عنوان برخی

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


10 
 

 از محققان بسیاری زیرا .است نگرفته صورت مفهوم این برای جهانی قبول قابل تعریف هنوز وجود، این ( . با4بی تا:

اجتماعی است  و فردی ارزشهای مکان، زمان، از متاثر ، نسبی وجهی، چند مفهومی زندگی کیفیت که باورند براین

که از یک سو، ابعاد عینی و بیرونی و از سوی دیگر،ابعاد ذهنی و درونی دارد. از این رو ارائه ی تعریفی جامع برای آن 

آسان نیست. در این راستا نخست به بررسی برخی از تعاریف محققان این حوزه می پردازیم و سپس تعریف مورد نظر 

 خود را تشریح می کنیم.        

 خود محیط زندگی در مردم روانی و مادی بهزیستی قدیمی مفهوم برای جدید عنوانی را زندگی کیفیت 1ولی«

 عمومی اقتصادی و اجتماعی تحت شرایط گروهها و افراد رفاه میزان را زندگی کیفیت 2مولر .است کرده توصیف

 تعریف آنها زندگی محیط و مردم بهزیستی یا عدم و بهزیستی عنوان به را زندگی کیفیت  3داس .کند می تعریف

 به را زندگی کیفیت همکاران و 5کوستانزا .داند می از زندگی فرد کلی رضایت را زندگی کیفیت 4فو .کند می

 6پسیون  .کند می تعریف ذهنی بهزیستی از گروهها و افراد ادراکات با ارتباط در نیازهای انسانی تامین میزان عنوان

 در مردم که محیطی وضعیت به کلی طور به زندگی کیفیت کند : اصطالح می تعریف گونه این را کیفیت زندگی

 مثل(مردم  خود ویژگیهای و صفات برخی به چنین هم و  )مسکن -کیفیت و آلودگی مثل(کنند زندگی می آن

 در استفاده مورد کلیدی واژگان توان می شده ارائه تعاریف به توجه دارد. با اشاره  )میزان تحصیالت و سالمت

 از رضایت بهزیستی، برخورداری، ذهنی، ادارك عینی، کرد: واقعیات خالصه اینگونه زندگی را کیفیت تعریف

،کیفیت زندگی را  7گروه کیفیت زندگی سازمان جهانی«( . 4)رضوانی و دیگران، بی تا: »انسانی نیازهای و زندگی

ادراك فردی از وضعیت زندگی در متن نظام های فرهنگی و ارزشی جامعه و در ارتباط با اهداف، انتظارات، استاندارد 

معتقد است میزان برخورداری فرد، البته نه فقط برخورداری از  8ها، عالیق ونگرانی های فردی میدانند. مک گرگور

تمام گزینه هایی که فرصت انتخاب آن ها را دارد. به بیان دیگر، کیفیت زندگی به  چیزهایی که به دست آورده بلکه از

                                                           
1Liu, 1983        

2Moller, 1983 

3Das, 2008 

4Foo, 2000 

5Costanza et al., 2007 

6Pacione, 2003  

7 WHOQOL Group, 1993 

8 MacGregor, 1998 
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آزادی برای رسیدن و نرسیدن به موفقیت و آگاهی از فرصت هایی واقعی وابسته است که فرد در مقایسه با دیگران در 

معه و خانواده، که نشان دهنده ی معیاری برای سنجش میزان تامین نیازهای روحی، روانی و مادی جا 1اختیار دارد. پال

می گوید: کیفیت زندگی  2ویژگی های کلی اجتماعی و اقتصادی یک ناحیه است را کیفیت زندگی میداند. جنز

کیفیت  3ساختاری چند بعدی شامل قلمرو های مادی، احساسی، روانی، اجتماعی و رفتاری است. هاگرتی و همکاران

کیفیت کلی زندگی افراد و نه فقط بر برخی از قلمروهای زندگی داللت می کند، و زندگی را اصطالحی می دانند که بر 

از این رو اگر کیفیت زندگی به اجزاء مختلف تقسیم شود، باید اجزاء آن در مجموع یک ساختار کلی به نام کیفیت 

 ( .5: 1387)رضوانی و منصوریان ، » زندگی را نمایش دهد

اصوال کیفیت زندگی مفهومی پیچیده و چند بعدی است که با وضعیت «ی توان گفت که با توجه به تعاریف ارائه شده م

جمعیت در یک مقیاس جغرافیایی خاص )مانند روستا، شهر ویا کشور( در رابطه است و از این رو، هم به شاخص های 

. بنابراین بدیهی است  (6: 1387) رضوانی و منصوریان ، » ذهنی یا کیفی و هم به شاخص های عینی و کمی متکی است

که تمامی مطالعات کیفیت زندگی در قالب دو سر فصل شاخص های عینی و شاخص های ذهنی انجام می شود. پایان 

نامه ی حاضر نیز کیفیت زندگی را به مثابه ی کنش متقابل بین نیاز های انسانی و احساس ذهنی نسبت به تامین این نیازها 

ه است. نیازهای انسانی در بر گیرنده ی نیازهایی مانند امرار معاش، تولید مثل، بهزیستی، در نظر گرفت -بهزیستی ذهنی–

رشد و پیشرفت است و بهزیستی ذهنی نیز از رهگذر واکنش افراد و گروه ها به پرسش های مربوط به شادکامی و 

حصیالت و نیز از وزن هایی تاثیر می رضایت از تامین هر کدام از نیازها از ظرفیت روحی، زمینه ی فرهنگی، ارزش ها، ت

 پذیرد که افراد و گروه ها به تامین هر نیاز در مقایسه با دیگر نیازهای انسانی می دهند.

 قدیمی رابطه ی کیفیت زندگی و بافت 

کیفیت زندگی، محصول تاریخی ساختار نظام های فرهنگی، اجتماعی، همان طور که در تعریف کیفیت زندگی گفتیم ، 

کیفیت زندگی را و از طرفی   اقتصادی و سیاسی است و نمی توان آن را مجزای از ساختارهای فوق تحلیل و تبین کرد

معیاری برای سنجش میزان تامین نیاز روحی، روانی و مادی جامعه و خانواده که نشان دهنده ی ویژگی های کلی 

                                                           
9 Pal, 2005 
1 Janse, 2004 

2 Hagerty et al., 2001 
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ز بافت های قدیمی و کهنه، چنانچه از نام آن بر می آید منظور ا و بیان می کندرا اجتماعی واقتصادی یک ناحیه است 

بافت های شهری هستند که به دالیلی نوسازی در آن متوقف مانده و بافت شهری رو به افول رفته و ارزشهای کیفی و 

 .سکونتی خود را از دست داده است

ی مرکزی شهرهای قدیمی نیز به بسیار نازل است. حوزه ها-به جز معدودی-کیفیت عرصه ی عمومی شهرهای ایران «

شوند. چهره  -مراتب اوضاع اسفناك تری دارند تا جایی که در فضای مدیریتی شهرها به نام بافت فرسوده شناخته می

آشنای این حوزه های سکونتی را علی رقم امتیازهای فراوانی که دارند و به سابقه ی تاریخی و هویتی شان در کل شهر 

های مخروبه، کوچه های آلوده و معابر نا امن تشکیل می دهند. اهالی به محض اینکه بتوانند  ، ساختمان بر میگردد

راکد است، نوسازی و تعمیرات جذابیتی ندارد، زمین و ملک  -به جز لبه های بازار-مهاجرت می کنند، اقصاد محلی 

ی قرار دارد و زیر ساخت های ی اجتماعی در سطح پایینگنسبت به سایر بخش های شهر ارزان است، اوضاع فرهن

در شهر کاشان نیز بدین گونه است و کیفیت  ( .1-20: 1392) باغ اندیشه ، »خدمات شهری ناقص و یا معیوب است

 زندگی آن گونه که معنا میشود در بافت قدیمی و فرسوده این شهر به چشم نمی خورد.

 نتیجه گیری

پژوهشگران زیادی به صورت متغیر مستقل ویا متغیر وابسته مورد موضوع کیفیت زندگی،موضوعی است که توسط 

 یم.شهرستان کاشان مورد سنجش قرار داده ا بررسی قرار گرفته است.اکنون ما کیفیت زندگی را در بافت قدیم در

 امکانات در زمینه ی محله پامنار قدیمی و تاریخی بافت شاخص های کیفیت زندگی می توان گفت، سنجش اساس بر 

کمبود  همین و است اساسی های کمبود دچار فضای سبز،راه ها و غیره تفریحی، بهداشتی،خدماتی، ورزشی، فرهنگی،

 از ساکنان را بافت تخلیه و بافت در ساکن جوانان اجتماعی -فرهنگی افتادگی عقب جمله از مشکالتی، امکانات،

 ای زمینه تواند  می شهری تجهیزات وسایر پارك سبز، ورزشی، فضای فضاهای احداث بنابراین، .است شده سبب

 نهایتاً حفظ بافت قدیمی و آثار تاریخی شود. و بافت اوضاع بهبود بافت، تخلیه عدم برای
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 پیشنهادات

 از بخشی و بوده شهر نماد بافت، این در گرفته قرار عناصر .می باشد کاشان شهر اصلی شالوده کاشان، قدیمی بافت

 و وقایع تجربه اصلی مکان کاشان، شهر مرکز عنوان به بافت قدیمی می بخشد. هویت کاشان به که عناصری است

 شالوده تطبیق .است یافته کاهش بافت در سرزندگی این و نقش این امروزه .است بوده طول تاریخ در زندگی جریان

 فعال تری نقش گرفتن نظر در و شهر فرهنگی میراث سازی زنده باز و حال حفظ عین در و معاصر نیازهای با شهر

  .داد خواهد هدیه کاشان شهر گیری اصلی شکل هسته به را شهری حیات قدیمی، بافت برای

تدوین  راهبردی شهری برنامه وکالبد بخش اقتصاد، اجتماع و محیط سه در کاشان قدیمی بافت به طور کلی بایستی در

 گردد :

 اقتصادی:  حیات رونق

 در موجود فعالیت های اقتصادی منافع و شده، تقویت بافت اقتصادی پویایی قدیمی بافت به سرمایه تزریق حداقل با

 .می شود نگه داشته داخل بافت در آن

 .کنونی کار و کسب و اشتغال تثبیت و حمایت و محدوده در اشتغال جدید فرصت های تشویق

 به توانند -می که سازی، زنده باز مقوله در حیاتی دارایی های عنوان به تاریخی عناصر و بازار شناختن رسمیت به

 .باشند تر متنوع و فعال تر فضاهایی ساز زمینه توسعه محرك عنوان

 سرمایه بیشتر جذب جهت شهری محیط کیفیت توسعه با همراه بافت در تر وسیع و تر متنوع کاربریهای اختالط

 .توسعه های فرصت بازگشایی و جدید توسعه های تسهیل برای بالاستفاده های زمین از خالقانه تر و بیشتر استفاده

 اجتماعی: حیات سرزندگی

 .مدار شهروند و پذیر مشارکت ساکنان، اجتماع مختلف اقشار از متنوع اجتماعی ساخت موزون، جمعیتی ترکیب در

 .بومی ساکنین خروج از جلوگیری و موجود جمعیت حفظ

 .)افغانی(خارجی  مهاجران وضعیت ساماندهی

 .ساکنین  اجتماعی امنیت تأمین و زندگی کیفیت سطح افزایش
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 و پیاده مسیرهای ایجاد و عمومی نقل و حمل و راهها کیفیت بهبود طریق از نظر مورد مقاصد به مردم دسترسی بهبود

 دوچرخه. 

 مکان:  جذابیت و مطلوبیت    

 سازگاری و فعالیت و کار برای ای مناسب عرصه امنیت، خدمات، تأمین فرسودگی، کاهش زیست، فضای مطلوبیت

 جذابیت مکان  و فراعت اوقات گذران برای مناسب فضای ، محیط ایمنی و

 تاریخی عناصر و بازار شهری، منظر عمومی، فضای بهبود بر تمرکز با محیطی کیفیت ارتقا

 فرهنگ و قدیمی، تاریخی بافت شهای ارز با تناسب در جدید محور ،ایجاد فضاهای مردم و تمیز امن، مکانی خلق

 مردم

 محیطی شرایط ارتقاء و گردشگری تقویت راستای در تاریخی گذرهای و عناصر حضور پتاسیل از حداکثری استفاده

 ساکن جامعه

 جمعی هه ای خاطر حفظ برای قدیمی بافت به دهنده هویت عامل عنوان به ارزشمند ابنیه احیاء و بهسازی مرمت،

 شهر

 و بهسازی در بومی معماری قدیم ، داوم بافت در جدید سازهای و ساخت ساماندهی و نظارت هماهنگی، کنترل،

 تاریخی بافت دهنده شکل بناهای تخریب از بافت ، جلوگیری نوسازی

 شهری سیمای گردشگری ، ساماندهی توسعه راستای در آن تقویت و تجهیز و بافت در گردشگری مسیر شناسایی

 ( .1-20: 1392) باغ اندیشه ، »تاریخی بافت در موجود های گره و معابر

 

 منابع

( ارزیابی کیفیت زندگی در روستاهای ادغام شده پس 1390.پهلوان زاده،حمیده، محمدرضا،رضوانی، امین،محمدی )1

،گلستان ،  137 از سوانح طبیعی، مطالعه موردی: مجموعه ادغامی پیش کمر،  فصلنامه ی مسکن و محیط روستا ، شماره

 97-112صص
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 سازان به مسکن و شرکت عمران و شهرداری تعامل با فرسوده بافت احیاء و عمران ( شرکت1392.باغ اندیشه )2

 ایران( . شهری بهسازی و عمران تخصصی مادر )شرکت از نمایندگی

زندگی، مجله ی ادبیات و علوم ( مدل پیشنهادی برای سنجش کیفیت 1386ربانی خوراسگانی،علی، مسعود،کیانپور ). 3

 67-108، اصفهان، صص58-59انسانی، شماره

 سنجش و حسین، ستاری )بی تا( توسعه منصوریان، محمد متکان، حسین، اکبر، ،علی رضا . رضوانی،محمد4

 شهری، بی جا زندگی کیفیت شاخصهای

 م، شاخص ها ،( سنجش کیفیت زندگی:بررسی مفاهی1387. رضوانی،محمدرضا ،حسین،منصوریان )5

 26-1، بی جا ، صص 3مدل ها و ارائه ی مدل پیشنهادی برای نواحی روستایی ، سال یازدهم، شماره 

( بررسی ارتباط میان شاخص های عینی و ذهنی بعد خدمات عمومی 1388. زبردست،اسفندیار، مهسا بنی عامریان )6

 هنر ، شماره سوم ، تهران .کیفیت زندگی شهری در شهر جدید هشتگرد ، فصلنامه دانشگاه 

 پژوهشهای و کاشان، مطالعات شهر قدیم بافت اراضی کاربرد بر ( تحلیلی1388آبادی،علی، ابوذر، وفایی ) زنگی ..7

 . 91-114 ، اصفهان، صص3شماره اول، منطقه ای، سال و شهری

 اول ، انتشارات شیرازه .( کیفیت زندگی شاخص توسعه اجتماعی ، چاپ 1387غفاری،غالمرضا، رضا،امیدی ).8

دورة  ایران، مجله ی مطالعات اجتماعی ( سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی ،1385.غفاری،غالمرضا، ناز محمد،اونق )9

  160-199، صص1شماره ی اول،

 استان بندی رتبه و سنجش برای شهری مدلی زندگی کیفیت بررسی (1391اقدم ) محمدباقر،علیزاده موذن،احمد ،. 10

 ، صص تهران ،3شماره ی سیزدهم، دورة ایران، شناسی مجله ی جامعه ای، خوشه تحلیل از با استفاده ایران ی اه

174-149 
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