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چکیده
«کیفیت زندگی» مفهوم مهمی است که میتوان آن را در قالب یک اندیشه به عنوان یکی از موضوعات علمی نزد پژوهشگران
حوزة معماری و شهرسازی از دهة  1960مشاهده کرد .این اندیشه در پی انتقادات به جریانات قرن بیستم مطرح و تا قرن اخیر
ادامه داشــته که در هر دوره ماهیتی خاص پیدا کرده است .هدف مقاله شناخت رویکردهای مختلف به این اندیشه در هر دورة
زمانی ،بررسی تکوین و درک جایگاه آن در دورة معاصر است .بدینمنظور مقاله چهار بخش اصلی را شامل میشود :بخش اول
به معرفی اندیشــة «کیفیت زندگی» و سیر مفهومی آن اختصاص دارد .در بخش دوم عوامل مؤثر بر پیدایش آن در معماری و
شهرسازی و نیز نتایج آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت .بخش سوم شاهد سیر تح ّول این اندیشه در دورة معاصر خواهیم بود
و در پایان در یک جمعبندی به وضعیت این اندیشه در قرن حاضر و جهتگیریهای آتی پرداخته خواهد شد.
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مقدمه
«کیفیتزندگی» مفهوم جدیدی نیست و از گذشته همواره مورد توجه
بوده است .هرچند بســیاری از اندیشمندان بیاناتی در ارتباط با سعادت
و کیفیتزندگی انســان داشــتهاند ،اما این مفهوم در قالب یک اندیشه
بــه عنوان یکی از موضوعات علمی را تنها میتوان نزد پژوهشــگران
علوماجتماعــی ،اقتصاد و روانشناســی از دهــة  1930و در مطالعات
معماری و شهرسازی از دهة  1960کاوش کرد.
هدف مقالة حاضر ،شناخت رویکردهای مختلف این اندیشه از گذشته
تاکنــون در قالب دورههای زمانــی و درک صحیح جایگاه آن در دورة
معاصر اســت ،بهطوریکه راهگشــای تأمالت در موضوعات آتی در
مطالعات باشــد .لذا راهبرد اصلی پژوهش بررســی پیشینه ،زمینهها و
عوامل مؤثر بر شکلگیری اندیشة کیفیتزندگی و نیز تبیین سیر تح ّول
آن در حوزة معماری و شهرســازی معاصر میباشد که با روش توصیف
رویــداد و تحلیل و کشــف رابطة میان آنها انجام پذیرفته اســت .این
روش عمدت ًا مبتنی بر گردآوری اطالعات و ارزیابی منتقدانه نســبت به
رویدادهای گذشته در جهت ترسیم آیندة پیشرو است.
سیری در مفهوم «کیفیتزندگی»

توجه به ابعاد کیفی زندگی در آرای فیلسوفان و اندیشمندان
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توجه به ابعاد کیفی زندگی انســان از دیرباز مســئلة اندیشمندان بوده
اســت و همگان بیاناتی در ارتباط با ســعادت و کیفیت زندگی انسان
داشــتهاند .برای مثال ســقراط بر این باور بود کــه آدمی برای خوب
عملکردن ،باید بداند که «زندگی خوب» چیست (کاپلستون)128 ،1388 ،
کــه وی آن را در حضور توأمــان و آمیختة حیات و تفکر ذهنی و ل ّذت
حسی میداند .از طرفی افالطون باالترین خیر و تعالی حقیقی انسان را
ّ
به عنوان موجودی عقالنی و اخالقی ،در پرورش صحیح نفس ،خوشی
و آســایش در هماهنگی با زندگی معرفی میکند (همان .)249-250 ،اما
ارســطو در «اخالق نیکوماخوس» معتقد است زندگی سعادتمند حالتی
اســت که شکوفایی جســمی ،ذهنی و عاطفی یک شــهروند آزاد و با
فضیلت را در یک زندگی شــاد به همراه دارد (فکوهی .)148 ،1383 ،وی
زندگی خوب را معادل «شــادکامی» در نظــر میگیرد و به تفاوت این
مفهوم در افراد مختلف میپردازد و بیان میدارد نیکبختی نه تنها برای
افراد به عنوان غایت زندگی معانی متفاوتی دارد ،بلکه برای یک فرد در
شــرایط متفاوت نیز معنی یکسانی نخواهد داشت .اپیکوروس برخالف
ارسطو سعادت بشری را در کســب حداکثر ل ّذت و دوری از رنج دنبال
میکند .البته منظور وی ل ّذات آنی و احساســات فردی نبوده بلکه ل ّذتی
اســت که در سراسر عمر دوام داشته باشــد و آن تنها در آرامش نفس
یافت میشود (کاپلستون.)467 ،1388 ،

در میان فیلسوفان عصر میانه ،دکارت تفاوت زیادی را میان جنبههای
عینی و ذهنی زندگی با قراردادن یک حائل ارزشــی میان جسم و روح
قائل شــده اســت (مختاری و نظری .)58 ،1389 ،وی نخستین کسی است
کــه واقعیت عینی کیفیتزندگــی را از ابعاد ذهنــی آن متمایز نموده
اســت .اما در دورة معاصر هابرماس بــا بحث جایگزینی علم و فناوری
به جای مذهب ،پیشــرفت را در عینیتگرایی و کیفیتزندگی افراد را در
جهتگیــری منحصر به فرد میدانــد ( )Habermas, 1971, 104و راولز
فیلســوف اخالق نیز بحثهایی در ارتباط با عدالت اجتماعی به عنوان
یکی از مؤلفههای اصلی کیفیتزندگی داشــته است و تأکید اصلی وی
بر افزایش رفاه و خدمات به شــهروندان میباشــد .به هر حال هرچند
مفهوم «کیفیتزندگی» همواره مورد توجه فیلســوفان و اندیشــمندان
بوده است ،اما این مفهوم را در قالب یک اندیشة منسجم ،تنها میتوان
نزد پژوهشگران قرن بیستم مشاهده نمود.
پیدایش اصطالح «استاندارد زندگی» و زمینههای تح ّقق آن

مفهوم «استاندارد زندگی» نخستین بار در میان منتقدین علوماجتماعی
قرن بیستم ظاهر شد که شاهد تلخترین وقایع تاریخ بشری بوده است.
مشــکل قرن نوزدهم را سیهروزی بهویژه در شهرهای صنعتی تشکیل
میداد بهطوریکه در این قرن ناراحتی مردم از زاغهنشــینی به جریانی
سیاســی تبدیل شد و دیگر مسئله نه تنها فقر و بیماری بلکه هدررفتن
امکانات بود .بنابراین بدیهی بود که پس از این دوره ،دستیابی به بازدة
بیشــتر در دستور کار قرار گیرد .همچنین در روزهای آغازین قرن ،این
اندیشه در نظریههای سیاسی و در میان ف ّعاالن کارگری ،محور مباحث
اصالحطلبانه را تشکیل میداد و طی این قرن یک تغییر مهم در شیوة
تعریف سیاستگذاران از رسالت خویش رخ داد.
بــرای مثال به نظــر اصالحطلبان ،این وظیفة دولت بود که شــرایط
حداقلی را بــرای همة حوزههای زندگی تعیین کند .به اعتقاد ایشــان
باید یک حداقل اســتانداردی برای نیازهایی چون مسکن درنظر گرفته
میشد که میبایست رعایت شود ( .)Pigou, 1914, 36دیگر آنچه برای
توســعه الزم مینمود قوانینی بود که همة واحدهای مسکونی را تحت
«استاندارد ســالم» قرار میداد .همچنین «کمیسیون مستقل جمعیت
و کیفیتزندگــی» 1در  1966اعالم کرد کــه هدف دولتها باید بهبود
وضعیت عادالنه و پایدار استاندارد زندگی به شرح زیر باشد:
 تالش در جهت استانداردکردن شرایط زندگی برای همة شهروندان؛و
 اقــدام قانونی جهت ایجــاد و حفظ اســتانداردهای عادالنه براینیازهایی چون مسکن.
پیش از جنگ جهانی همزمان با نوید زندگی امریکایی توســط هربرت
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کرالی 2با موضوع تأمین یک استاندارد زندگی کافی برای همگان بیشتر
بهصورت یک امکان اقتصادی و یک ضرورت سیاســی برخورد میشد.
وی دائم ًا تأکید مینمود که آنچه یک مزدبگیر به آن نیاز دارد و به نفع
دولت دموکراتیک است ،اســتاندارد باالتر زندگی است .این امر پس از
جنگ به یک وظیفة مق ّدس تبدیل شد :دِینی به از دسترفتگان که باید
به صورت تأمین یک زندگی مناســب ،سالمتی و فرصت به بازماندگان
ادا میشد .لذا مفهوم استاندارد زندگی تمام ابعاد و ماهیت امور را تعیین
میکرد ( .)Devine, 1917در این راســتا حفظ استاندارد زندگی به عنوان
وظیفة جدیــد و آگاهانة دولت جای گرفــت ( )Lippmann, 1935و در
نیمــة قرن تالش متخصصین این بود کــه هنجارهای اجتماعی را به
خطمشیهای استاندارد برگردانند و شــرایطی را که استاندارد معقولی
برای یک جامعه پیشــرفته به شمار میآمدند ،تحقّق بخشند .لذا وظیفة
ایشــان بررســی ماهیت اســتانداردها بود تا از این راه تعادلی بین نیاز
اجتماعی و منافع اقتصادی ایجاد و آســتانههایی تعیین کنند که مفید و
قابلحصول باشند.
تغییر مفهوم «استاندارد» به «کیفیت»
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تغییر مفهوم «استاندارد» به «کیفیت» بیانگر بهبود شرایط مادی زندگی
در کشورهای صنعتی در دهة  1960میباشد؛ تا ح ّدی که دولتها قادر
بودند رفاه اجتماعی را نیز در پایة امور سیاســی بگنجانند .این تغییر که
در بستر پیوستة تح ّوالت قابلتفسیر است ،از یک سو با نگرشی انتقادی
ریشــه در نارضایتی از عوارض اجتماعی و زیستمحیطی مدرنیزاسیون
دارد و از ســوی دیگــر ،در دگرگونی اقتصادی همــراه با انقالبهای
سیاسی که به آن نارضایتی تداوم میبخشیدند.
البته ک ّمیکردن اســتانداردهای زندگی مدافعانی نیز داشته است .برای
مثال رانتری و هانتر درخصوص مشــکل مســکن در بریتانیای پیش
از جنــگ چنین اظهــار کردند« :نیمی از کارگــران در محیطی اقامت
دارند که فاقد تن ّوع و زیبایی اســت و از نور و هوای مناســبی برخوردار
نیست؛ محیطی که هم از جســم و هم از روح میکاهد» (Rowntree,
 .)1914, 89در واقــع آن دو مخالف اســتدالل منتقدیــن نبودند و تنها
از اســتاندارد کمی زندگی به این دلیل دفاع میکردند که اســتانداردها
میتوانند با ایجاد آســتانههای روشن بین آنچه قابلقبول است و آنچه
نیســت از مزایای مؤثرتری برخوردار باشند .آنها پذیرفته بودند که رفاه
انســان چیزی بیشــتر از ارضاء نیازهای مادی اوســت و برای تبیین و
حل مشــکالت به ضوابط عینی نیاز است .ایشان برای تبدیل استاندارد
رفاه به ک ّمیت قابلاندازهگیری ،تنها به یک معیار ســاده اتکا کردهاند:
حداقل درآمد برای برآوردن نیازهای ضروری همچون غذا ،پوشــاک و
مســکن در جهت حفظ توانایی انجام کار .اما مشاهدات آنها نشان داد

هرچند ضرورتهای سیاســی ایجاب میکند شاخصهای روشنتری
برای کیفیتزندگی ارائه شــود ،اما شناخت نیازهای اساسی و محاسبة
حداقل درآمد با همة پیچیدگی و تن ّوع نمیتوانســت برای ارزیابی رفاه
انســان کافی باشد .برای مثال اگرچه مســکن آبرومند در هستة اصلی
مفهوم استاندارد زندگی قرار داشت ،اما هرگز به یک مشخصة واقعی از
کیفیت مسکن تبدیل نشد.
از سویی ف ّعاالن اجتماعی نشان دادند که جوامع دارای نیازهایی چون
ابراز هویت شهروندی و فرهنگی نیز هستند .لذا دیگر «سطوح» نیازها
اهمیت نداشت و وجود «تفاوت» مهم مینمود .در این راستا چنین بیان
خاص خود را دارد که بهوسیلة
شد که «هر خانوادهای استاندارد زندگی ّ
آن ،عقاید دربارة حداقل امکانات شــامل بهداشــت ،ع ّزت نفس و رفاه
عمومی اعضا درک میشــود ».همچنین آیرس 3به عنوان یک مددکار
اجتماعــی بر این باور بود که «همة نیازهای بشــر صرف ًا ماهیت مادی
ندارند .هر خانواده علیرغم اقالم مادی زندگی ،خواستهای دیگری در
عرصة آموزش ،سرگرمی و معاشرت دارد که افراد در صورت لزوم برای
دستیابی به آنها ،گرسنگی خواهند کشید».
البته این انتقادات تنها به مسکن محدود نمیشدند و در واقع به نوعی
اندیشة اســتانداردکردن مورد تردید قرار گرفته بود .چراکه کمیکردن
معیارها به این دلیل که استاندارد زندگی از بعد ذهنی نیز برخوردار است
با محدودیت در معرفی یا اندازهگیری مواجه بوده است (Fischler, 2000,
 .)144برای مثال ادوارد دیواین تردید داشت که بتوان استاندارد زندگی
را به کمک یک فرمول یا فهرســتی از ضرورتها و وسایل رفاهی بیان
کرد ( .)Devine, 1917همچنین آمارتیاسن 4از منظر نقد قاعدة «بیشترین
فایده برای بیشــترین افراد» ،کیفیتزندگی را با قابلیتهای کارکردی
چون ســامت ،روابط اجتماعــی و ع ّزت نفس مرتبط میدانســت .از
نامعین برای
نظر وی اســتاندارد زندگی تنها یک روش ،آن هم بسیار ّ
توصیف کیفیتزندگی بود؛ لذا ارزش محدودی داشــت .بنابراین کمکم
مفهوم «استاندارد زندگی» مشروعیت و اثربخشی خود را از دست داد و
اصالحطلبان اندیشــة دیگری را به جای آن به عنوان راهنمای خود در
سیاست برگزیدند :یعنی «کیفیتزندگی»!
متأثر از این جریان پس از جنگ جهانی دوم ،ســازمانهای بینالمللی
کارشناسان را فراخواندند تا شاخصهای بینالمللی رفاه را چنان طراحی
کنند که نشــاندهندة تن ّوع مطالبات نیز باشند .از اینرو مفاهیمی چون
«توســعه» که به جای «رشد» بکار میرفت و «نیاز» که نتوانسته بود
بیانگر پیچیدگیهای ماهیت بشــری باشــد مورد بحــث قرار گرفتند.
بنابراین در آغاز قرن احساس ضرورتی در بازتعریف مشکالت اجتماعی
از نقطهنظر تدوین ضوابط عینی برای نیازهای مشــترک پدید آمد که
الزم بود به تعدیل اصالحطلبان بپردازد.
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از نظر دیوید اســمیت 5هرچند ماهیت زندگی خوب نهایت ًا یک موضوع
فردی است ،اما به همان میزان که انســانها نیازهای مشترک دارند،
اتّفاقنظــر در مورد معیارهای کیفیتزندگی بوجود میآید .آبراهام مازلو
نیز به عنوان یک روانشــناس اعتقاد داشت که فرد از سلسلهمراتبی از
نیازها در ســطوح مختلف برخوردار اســت و بحث از کیفیتزندگی در
حاالت درونی اشــخاص مطرح میباشــد .همچنین الیتمان 6در مقام
یک برنامهریز بانک جهانی اذعان داشــت هیچ شــاخص استانداردی
برای کیفیتزندگی در ســطح فرد و جامعه و پیرو آن هیچ اتّفاقنظری
7
دربارة اجزاء تشکیلدهندة کیفیتزندگی وجود ندارد .در این میان هیلی
اعالم کرد باید شاخصهای کیفیتزندگی را در سطحی کاربردی توسط
نمایندگان آگاه به مسائل مردم تدوین نمود .وی معتقد بود فرایند ایجاد
توافــق در مناطقی که از لحاظ فرهنگی و اجتماعی متفاوت هســتند،
مسئلة مهمی اســت .لذا «دموکراسی»و «مشارکت» را از شاخصهای
مهم کیفیتزندگی میدانست.
امــا مقاالتی کــه از ســال  1974در مجلة «پژوهش شــاخصهای
اجتماعی» 8منتشــر شــدند ،به هیچ یک از این مســائل پاسخ ندادند.
مقاالت ارائهشده در نخســتین کنفرانس بینالمللی «کیفیتزندگی در
شهرها» در مارس  1998ســنگاپور نیز به چنین مهمی دست نیافتند.
پژوهشــگران به طور مداوم برای تهیة شــاخصهای ســنجش عینی
کیفیتزندگی در قالب مواردی چون مســکن ،تفریح ،بهداشت ،ایمنی،
آموزش و اشتغال تالشهای فراوانی کردند که یافتههای خویش را به
هنجارهای معتبر رفاه بشــری برگردانند .از آن پس تعریف مفاهیم رفاه
و توســعة اجتماعی تغییر یافت و عوامل سیاسی و فرهنگی را نیز شامل
میگردید .نقش دولتها نیز از «تأمینکننده» به «ایجادکنندة امکان»
تبدیل شده بود و استاندارد زندگی به عنوان یکی از شاخصهای ارزیابی
کیفیتزندگی تبدیل شــد« .استاندارد زندگی» که در آغاز قرن بیستم و
به عنوان ســنتزی از نیازهای اساسی ابداع گردید ،به سرعت به هنجار
عمومی پیشــرفت و «کیفیتزندگی» که در انتهای قرن به عنوان بیان
مالحظات اجتماعی و زیستمحیطی بهوجود آمد ،به یک ابزار بازاریابی
در اقتصاد تبدیل شدند؛ این امر تا به امروز به اشاعة تفکر «توسعة پایدار
انســانی» نیز کمک کرده که هم نسبت به «ظرفیت سکونت زمین» و
9
هم «ظرفیت تح ّمل نوع بشر» حساس شده است.
مفاهیم «استاندارد زندگی» و «کیفیتزندگی» تالش مداوم برای ارائة
واقعیت بشــری بر حسب شــرایط عینی و عقالییکردن تصمیمگیری
جمعی را نشــان میدهند؛ اما عبور از یکی به دیگری بیانگر تغییری در
گفتمان عمومی از جنبههای فردی به موضوعات جمعی و حتی جهانی
بود .کیفیتزندگی برای جامعة فراصنعتی و چندفرهنگی همان اهمیتی
را دارد که اســتاندارد زندگی برای جامعة صنعتی و همرنگساز گذشته

داشــته است و هر دو برای نشــاندادن درک مردم از آنچه برای یک
زندگی شایسته الزم است ،به کار رفتهاند .در اصل تغییر از استاندارد به
کیفیت بیانکنندة گســترش برداشت از رفاه انسانی و رویکردی کلّیتر
و دموکراتیکتر به مسائل است؛ چراکه این عبارت از عالقه و توجه به
بعد غیرمادی ورای نیازهای اساســی حکایت میکند و نشانگر مفهوم
فراگیرتری از بهرهوری انسان و شــادمانی حاصل از نشاط فرهنگی و
آزادی سیاسی نیز میباشد (فیشلر .)25 ،1381 ،امروزه بهنظر میرسد بدون
وجود اســتانداردهای عینی ،ضوابط کیفیتزندگــی به عنوان ابزارهای
بهزیستی همچنان بدون اثر باقی خواهند ماند؛ زیرا از نظر پژوهشگران
ح ّدی وجود دارد که پایینتر از آن کســی جرأت نمیکند از «کیفیت»
ســخن بگوید؛ اما مفهوم اســتاندارد زندگی در جهان ذهنی به میزان
زیادی جای خود را به کیفیتزندگی سپرده است.
مفهوم «کیفیتزندگی» در دورة معاصر
همانطــور کــه بالنکــو و چاکون نشــان دادهانــد ،امــروزه مفهوم
«کیفیتزندگی» بســیاری از عناصر از قبیل مسکن ،آموزش ،اشتغال و
محیط را در بر میگیرد و اگرچه اکنون برای اغلب پژوهشــگران جاذب
است ،اما یک تعریف پذیرفتهشدة عام از آن وجود ندارد؛ به بیان عدهای
این امر ،موضوعی چندشــاخهای و از این رو مفهومی چندبعدی اســت
()Ulengin et al., 2001؛ بنابراین سرچشــمة روشنی نیز نمیتواند داشته
باشد ( .)Szalai & Anderews, 1980, 8فقدان یک تعریف مناسب باعث
شــده که گاه واژههایی نظیر «رفاه» به جــای آن جایگزین گردد و در
مواردی مفاهیمی چون یک زندگی خوب ،ارزشــمند ،رضایتمند و یک
زندگی شاد در ادبیات موضوع و در بسط مفهومی آن مورد استفاده قرار
گیرنــد .تع ّدد تعاریف مربوط به ایــن واژه در روزگار کنونی را میتوان
ناشی از ســه عامل مختلف ،یکی چندبعدی بودن ،دیگر کاربرد آن در
حوزههای حرفهای همچون پزشــکی ،روانشناسی ،اقتصاد و در نهایت
سطح تحلیل آن دانست (غفاری و امیدی.)3 ،1388 ،
از دهــة  ،1930پژوهشــگران بــا روشهــای متن ّوعی کوشــیدهاند
معین نمایند.
کیفیتزندگــی را مطالعه کنند تا از ایــن راه عناصر آن را ّ
سازمانهای بینالمللی نیز مانند سازمان ملل و شورای توسعة فرامرزی
( )1996دیدگاههای خود را در این خصوص ارائه دادهاند .در دهة 1970
که نقطهعطفی در مطالعات کیفیتزندگی بوده است ،غالب موضوعات
تأکیــد بر تعریف کیفیتزندگی داشــتهاند ( .)Wish, 1986پس از آن از
دهــة  ،1980این مطالعــات بر تعیین شــاخصهای عینی و ذهنی به
منظــور اندازهگیری کیفیتزندگی متمرکز شــدند (;Yuan et al., 1999
 .)McCrea et al., 2006امروزه احســاس شده است که پرداختن به این
موضوع ضرورت ًا نیاز به یک رویکرد چندوجهی دارد که در پژوهشهای

تحوالت اندیشة «کیفیت زندگی» در معماری و شهرسازی
تحلیل ّ

ســالهای اخیر نظیر برنامهریزی مشارکتی ،اســتفاده از ابزار عینی و
ذهنی در مدلســازی و طراحی شاخصها (& Marans, 2004; Marans
 )Couper, 2000مطالعه در زمینة بومی ( )Kellet & Tipple, 2004مطالعه
با توجه به تفاوت فرهنگی ( )Turgut & Kellet, 2001یا تحلیل دادهها و
روش پژوهش انعکاس یافته است.
بهطور کلّی میتوان تعاریف ارائهشــده برای کیفیتزندگی را در ســه
10
دستة مجزا مطابق جدول  1طبقهبندی کرد.
البته باید اشــاره کرد اگرچه در پژوهشهای صورت گرفته با توجه به
هدف و انگیزة سنجش کیفیتزندگی ،به یکی از سه دسته تعاریف فوق
اســتناد شده اســت ،با این وجود امروزه تعاریف دستة سوم بیشتر مورد
اقبال اســت؛ زیرا هر دو جنبة اشارهشده در تعاریف دستة اول و دوم را
در خود داشــته و مضمون کاملتر و قابلقبولتری را ارائه میدهد و بر
اســاس آن ،این مقوله در یک نگاه جامع برآیند عوامل محیط بیرونی

و ادراک ذهنی متأثر از ارزشها و تجربیات میباشــد و شناخت آن به
موجــب جنبههای عینی و ذهنی از وضعیت موجود امکانپذیر اســت.
بنابراین تعامل ابعاد دوگانه عینی و ذهنی ،میتواند یک تصویر خوب از
کیفیتزندگی یک شخص فراهم آورد (معینی و اسالمی.)1391 ،
عوامل مؤثر بر پیدایش اندیشــة «کیفیتزندگی» در
معماری و شهرسازی
ریشــههای ظهور این اندیشــه را بایــد در نگاه کیفی بــه محیط در
رویکردهای انتقادی نســبت به مدرنیسم جســتجو کرد .از اوایل دهة
دوم قرن بیســتم نوعی علمگرایی پدید آمد که کلیة زمینههای فعالیت
انســانی را فراگرفت .این وضعیت در معماری و شهرسازی به دو رویداد
اصلی منجر شــد که عوامل مؤثر بر پیدایش اندیشــة کیفیتزندگی در
این حوزه بودهاند:

جدول  .1رویکردهای رایج در تعریف مفهوم کیفیتزندگی
تعاریف و رویکردها

صاحبنظران

دستة اول با رویکرد عینی

هاو ،مکماهون و پروبســت ( )1997کیفیتزندگی را شــامل نکات مثبت غیراقتصادي مانند هواي پاك ،خیابانهاي ایمن ،رویدادهاي
فرهنگی ،مناظر زیبا و امکانات تفریحی در جوامع دانستهاند)Howe et al., 1997( .
کالین کیفیتزندگی را با تأکید بر حداقل نیازها برای ســنجش توانایی شهروندان برای دستیابی به خدمات سالمتی ،مسکن ،آموزش و
امنیت عمومی تعریف کرده است (.)Kline, 2001
آندرس و سزالی کیفیتزندگی را با مؤلفههای کامیابی یا رضایتمندی بیشتر یا کمتر افراد از زندگی مرتبط دانستهاند
(.)Szalai & Anderews, 1980

هویت شهر

دیوان ( )Diwan, 2000, 315کیفیتزندگی را حالتی میداند که فرد در آن نسبت به خود ،طبیعت و جامعهای که در آن زندگی میکند
احساس آرامش درونی دارد که دو عامل در ایجاد این حالت مؤثر است :داشتن هدف در زندگی و برخورداری از روابط مناسب با دیگران.
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دستة دوم با رویکرد ذهنی

داینر و سو ( )Diener & Sue, 1997کیفیتزندگی را تنها بهصورت رضایت از زندگی تعریف کردهاند و کمپ ()Kamp et al., 2003, 7
نیز تأکید دارد که کیفیتزندگی با اجزاء مختلف همچون توســعة شــخصی و عمومی ،سالمت ،امنیت ،محیط کالبدی و منابع طبیعی در
ارتباط است.

مالمن ( )Mallmann, 1975کیفیتزندگی را مفهومی ناظر به افراد دانسته و تأکید داشته است که انتظارات از طریق تعامل پویای بین
فرد مفروض ،جامعه و محل سکونت او تعیین میشود.

تســتا و سیمونســون ( )Testa & Simonson, 1996در ابعاد جسمی ،روانی و اجتماعی معطوف به تجارب ،اعتقادات ،انتظارات و ادراک
فرد کیفیتزندگی را جستجو کردهاند.

دستة سوم با رویکرد عینی-ذهنی

دیسارت و دلر به معانی متفاوت از رفاه که به افراد و مکان خوب توجه دارد اشاره و بیان میکنند که کیفیتزندگی یک فرد به حقایق
بیرونی و حقایق ذهنی او بستگی دارد (.)Dissart & Deller, 2000
اوسیل و همکاران بیان داشتهاند که کیفیتزندگی از یکسو به عنوان دلیلی برای جذابیت یک مکان و از سوی دیگر به عنوان درجهای
از مطلوبیت و انتظارات از سوی افراد میباشد .بنابراین ضرورت توجه به هر دو جنبة عینی و ذهنی امری الزم و ضروری است.
()Evcil et al., 2001, 165-166

کامینز ( )Cummins, 1999در تعریف از کیفیتزندگی با بیان دو روش عینی و ذهنی ،هفت موضوع با اهمیت رفاه ،ســامتی ،کارآیی،
محرمیت ،امنیت ،جمعیت و رفاه احساسی را مطرح مینماید.
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در قرن بیستم هم زمان با تح ّوالت ،حرفة برنامهریزی شهری به عنوان
یک تالش جمعی برای تبدیل شهر به مکان بهتر زندگی مردم پدید آمد
که حکایت از یک خواست واقعی در درمان مصیبتهای کالنشهرهای
صنعتی با هدف باالبردن کارآیی شــهر توسط اصالحطلبان بوده است.
معماران در این دوره ســرگرم آموزههای مدرنیســم ،بازی با ف ّناوری و
گرایشــات هنــری بودهاند و برخی با زیبا و عظمــت جلوهدادن اعمال
دیکتاتورها ،در شکلگیری تح ّوالت نیز مشارکت داشتهاند.
عوامل فنی (انقالبصنعتی و نتایج آن) ،اقتصادی (اندیشههای کینز)،
مذهبی (دکترین پروتســتانیزم) و باالخره نیاز به بازســازی پس از دو
جنگ جهانی ،رویکردی را در شهرســازی پایه نهاد که به برنامهریزی
خردگرا موســوم گشــت (بحرینی .)1385 ،عمدهترین هواداران این شیوه
برنامهریزان ،مدیران ،مهندسین ،معماران و شهرسازان درصدد بودند تا
روش فراگیــری را برای بهبود تمامی جنبههای زندگی اجتماعی به کار
گیرند (اســکات .)409 ،1388 ،به این منظورگروهی به بهینهسازی مسکن
طبقة کارگر از طریق تعدیل کیفیت محیط و تدارک تسهیالت و تحمیل
مقررات بهداشــت عمومــی پرداختند و گروهی دیگر به ســازماندهی
ّ
منســجم کالبدی شــهرها برمبنای اصول کارکردی مشــغول شدند و
طرحهایــی را با عنوان «طرح جامع» بــرای نظم کاربری زمین که به
اهداف زیباشناختی معطوف بود در دستور کار قرار دادند که در دهههای
بعد احداث بزرگراهها و تفکیک قطعات جایگزین آن شد .پس از جنگ
نیز منطقهبندی ،حملونقل و احداث مســکن ،رونق گرفت و نوسازی
شهری جهت احیاء ســنت برنامهریزی جامع به حیطة شهرسازی وارد
شد (بیورگارد.)343-345 ،1388 ،
از مهمترین اســناد این شــیوه از تفکر ،میتوان به «منشور آتن» به
عنوان دســتاورد کنگرة چهارم سیام در ســال  1928اشاره کرد که در
آن چهار زمینة اصلی مسکن ،تفریح ،کار و حملونقل برای شهرسازی
تعییــن گردید (بحرینــی )14-15 ،1385 ،و شــاخصههای آن را میتوان
به عنوان مشــخصههای یک شــهر ایدهآل در ســاختمانهای بلند یا
توآمد و منطقهبندی مشاهده کرد.
آسمانخراشها ،رف 
نهضت استانداردسازی در قالب مق ّررات ساختمانی

متأثر از جریانات قرن بیستم تالش به استانداردکردن ضوابط معماری
نیز اقدامی تصادفی نبوده است؛ در این دوره احداث مسکن باید به کمک
مقررات سازمان مییافت .لذا عا ّدیسازی
قوانین علمی تحت کنترل و ّ
فنی به آیین رســمی متخصصان تبدیل شد و استانداردکردن به معنی
بهکارگیری اصولی منتج از آموختهها و تجربیاتی که صاحبان فن برای
کســب کارآیی بیشــتر انجام دادهاند ،مطالبه گردید و به عنوان یکی از

ابزارهای پیشرفت و نمادهای مدرنیته برای بیان حداقل الزامات و تحت
مقررات درآوردن امر تولید به شمار آمد.
ّ
استاندارد در دنیای مدرن ،آســتانهای میان خوب و بد بود که به کمک
تحلیل علمی کارشناسان تشریح و توسط مسئوالن بهصورت قانون اعمال
شــد تا از تولید کاالی نامرغوب جلوگیری کنــد (.)Fischler, 2000, 142
این امر در آغاز قرن بیســتم حالت ّ
منظمتری به خود گرفت و بیشتر بر
تحقیقات تجربی استوار گردید .از اینجا بود که متولّیان مسکن و معماری،
مقررات ســاختمانی را در سراســر جهان برگزیدند .در این
روش تدوین ّ
خصوص از نظر لوکوربوزیه تأمین مســکن مناسب برای تودهها مستلزم
آن بود که انسان از مجموعهای از استانداردهای کمی که به مقیاسهای
مختلف طراحی مربوط میشــدند ،پیروی کنــد (.)Le Corbusier, 1959
معماران در دیگر کشورها نیز از همان منطق پیروی کردند که در معماری
به پیدایش «ســبک بینالملل» و در شهرســازی بــه تهیة «طرحهای
استاندارد برای محالت» انجامید .در ادامه این جریان به دو تح ّول که در
قراردادن بعد کیفی رفاه بر پایة کار سیاسی نقش تعیینکنندهای داشتند،
منتج گردید:
 رشــد شــدید اقتصادی با بهرهوری باال ،افزایش درآمد ســرانه وموجودی خزانة دولت؛
 تسریع جریان مدرن ،پیروزی فنساالری ،تخصصی شدن حرفهها ومصرف مصالح جدید در ساختوسازها.
با دخالت گســتردة دولت در توســعة شــهری پــس از جنگ جهانی
دوم ،طراحان تج ّددگرا درصدد نوعی نوســازی برآمدند که حاصل آن
دگرگونی اساسی منظر شهرها بود .در دهة  1970این نوسازی شهری
و پروژههای خانهســازی دولتی محکوم شــد و تخریب پروژة «پروت
ایگو» ،در  15ژوئیة  ،1972تحقّق عینی انهدام فکری مدرنیسم بود که
با قلم منتقدان اجتماعــی و معماری صورت میگرفت .جین جیکوبز با
تقبیح بیکفایتی طرحهای مدرن حملة بزرگی به آنها نمود که جزئی از
انتقاد بزرگتر برخاسته از بستر سیاسی و فرهنگی آن زمانه بود (Jacobs,
 .)1961اکنــون دیگر تأکید بر قابلیت ســکونت و ویژگیهای کیفی به
جای ابعاد کمی زندگی قرار داشت و استانداردسازی معیار ضعیفی برای
نمایش رفاه انسان بود.
ظهور جنبش «کیفیتزندگی» و نتایج حاصل از آن

با توجه به دو جنگ جهانی و نیاز به بازســازی سریع ،تا حدودی نگاه
انتقــادی به جریانات در نیمه اول قرن بیســتم کمرنــگ ماند ولی از
دهههــای  60و  70ق ّوتی مج ّدد یافت .ایــن انتقادات در دو بخش زیر
به عنوان نتایــج حاصل از ظهور جنبــش کیفیتزندگی در معماری و
شهرسازی قابلپیگیری است:

تحوالت اندیشة «کیفیت زندگی» در معماری و شهرسازی
تحلیل ّ

مکتب جامعهشناسی شیکاگو

انتقادات مطرح در نیمة دوم قرن بیستم

(.)Fischler, 2000, 146

ناکامی علم و شکســت داعیههای عینی و کمی ،امکان ارائه هرگونه
نظریههای کلّیتبخش را از میان برداشــته بود و ارائة نظریههایی که
درصــدد تبیین رفتار فردی و صورتبندی اجتماعی بر پایة مجموعهای
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در اواسط قرن بیستم ،اندیشمندان علوماجتماعی که مناصب دانشگاهی
تصرف درآورده بودند ،تمامــی مباحث مرتبط با برنامهریزی،
را نیــز به ّ
درک از فرآیند توسعة شــهری ،راهحل تبلور دیدگاههای طبقة متوسط
پروتستان از زندگی شهری ،تالش برای ترفیع منافع عمومی در خدمت
نیازهــای نخبگان اقتصادی و در نهایت هماهنگی جامع دموکراتیک از
توســعة عمومی و خصوصی به لحاظ سیاســی و سازمانی را زیر سؤال
بردند (کلوســترمن .)260 ،1388 ،بدینترتیب مفاهیم برنامهریزی عقالیی
و اســتاندارد زندگی مشروعیت خود را در دهة  1950تا  1960از دست
دادند و اصالحطلبان اندیشــة کیفیتزندگی را راهنمای خود برگزیدند

تحول اندیشــة «کیفیتزندگــی» در معماری و
ســیر ّ
شهرسازی معاصر
ی در روشها و دیدگاههای صرف ًا علمی
در دهــة  1960به دنبال ناکام 
به ابعاد انســانی ،نخستین آوازههای اندیشة کیفیتزندگی در معماری و
شهرسازی را میتوان مالحظه نمود .از اواخر دهه این موضوع دیگر در
انحصار اصالحطلبان اجتماعی قرار نداشت و طراحان نیز نسبت به روح
تازة زمانه بیتفاوت نبودهاند .در این میان معماران با حساسیت بیشتری
نســبت به قابلیت سکونت و حفاظت از محیط برخورد کردهاند .مدیران
شــهری نیز با دادن وعدة بهبود کیفیتزندگــی درصدد جلب حمایت
مردم برمیآمدند و مؤسسات دولتی با استفاده از آن به فعالیتهای خود
مشروعیت میبخشــیدند .در نخستین اقدام جیکوبز در کتاب «مرگ و
زندگی در شهرهای بزرگ آمریکایی» اتّهام ناکارآمدی اغلب طرحهای
معاصر را مطرح کرد که با انتقاد به سیاســتهای احیای مراکز شهری
در دهة  1950اظهار میدارد این دســته از سیاســتها باعث ویرانی و
ایجــاد فضاهای غیرطبیعی و دورافتاده و پیدایش محیطهای یکنواخت
و ناامن شــده که بیقیدی ســاکنان و رفتارهــای نامطلوب و به خطر
افتادن ســامت روانی را به دنبال داشته است (.)Jacobs, 1961, 7&13
اندکــی بعد در  1976روزنامة «نیویورک تایمز» نیز بنیادگرایان متأثر از
افکارجیکوبز را به عنوان محور اصلی مخالفت با خطاهای شهرســازی

هویت شهر

مکتب جامعهشناسی شیکاگو به عنوان یکی از مکاتب مهم فکری قرن
بیستم بهوسیلة چند تن از اندیشمندان اجتماعی در دانشگاه شیکاگو به
راه افتاد و ایشان با انتشار نخستین آثار ،رویکردهای نظری و روشهای
خــود را تدقیق کردند .آنچــه انگیزههای اصلی ایــن مکتب را توجیه
مینمود ،رشد سرسامآور جمعیت ،ورود مهاجران و بهطور کلّی معضالت
روزافزون زندگی در شهرها بود .روش این مکتب عمدت ًا مشاهدة دقیق
واقعیتهــای اجتماعی ،تدوین توصیفها و تکنگاریهای شــهری،
تالش برای ترســیم و تحلیل زندگینامــ ه از خانوادههای مهاجر بوده و
اهدافش ایجاد اصالح اجتماعی ،کاهش تنشها و بهبود ســازوکارهای
حیات شهری بودهاند.
12
در بین جامعهشناسان شیکاگو ،ویلیام آگبرن در سال  1933مطالعاتی
را در ارتباط با ابعاد اجتماعی کیفیتزندگی انجام داد و تامس نخســتین
چهرة برجســته مکتب بود که انجام تحقیقــات اجتماعی در ارتباط با
مشکالت شهر شیکاگو همچون مهاجرت ،زنان ،اقلیت قومی ،انحرافات
و غیره از پیش از جنگ جهانی اول را آغاز کرد (.)Massam, 2002, 144
آنچه به نظر وی اهمیت داشــت ،شــناخت نگرش افراد نســبت به
موقعیتــی بود کــه در آن قــرار گرفتهاند تا بتــوان جهتگیریهای
ذهنــی و رفتاری آنها را در جامعه درک کرد (فکوهی.)180-181 ،1383 ،
ایــن مکتب در یک دهه عم ً
ال از میان رفت و نتوانســت زیر فشــار
روششناســی جدید در علوماجتماعی بهویژه در آمریکا که به شــ ّدت
متغیرها
بر مطالعات پیمایشــی و تحلیل واقعیات براساس روابط میان ّ
تأکید میکرد ،مقاومت کند.

مستنتج از گزارهها و قضایای مسلّم و محرز بودند ،رد شد .در این رابطه
ضیاءالدین سردار 13به سه نیروی عمده که موجب گذار از برخوردهای
کمی و عقالیی به مباحث کیفی شدند اشاره دارد که عبارتند از :ناکارآمد
بودن تمامی باورهای رایج در قرن گذشته؛ زایش فرهنگ جهانی با یک
دیدگاه جهانی؛ و ظهور تضــاد در مورد ذات واقعیت ،حقیقت اجتماعی
و معرفتشناســی ( .)Ziauddin, 1993, 886از ایــن رو کمکم مخالفت
با توســعة شهری به شیوة گذشته گســترش یافت و تالش برای حفظ
بافتهای تاریخی و احیاء بافتهای فرســوده فزونی گرفت .مســائل
زیســتمحیطی و ســازمانیابی محلهای این احساس جدید را بهوجود
آورد که کارشناسان رسالت تازهای بر دوش دارند و آنها را به جستجوی
ســطوح باالیی از کیفیت محیطی و خدمات عمومــی حتی به قیمت
از خودگذشــتگیهای کوچک در زمینة مصــرف خصوصی برانگیخت
( )Baumol & Oates, 1969, 2و تأکید بر قابلیت ســکونت و ویژگیهای
کیفی زندگی قرار گرفت و پژوهشگران درصدد برآمدند تا واکنشهای
ذهنی مردم را نســبت بــه فرآیندهای اقتصادی و اجتماعی بشناســند
( .)Hankiss, 1981, 15این اصالحات همانقدر مؤثر بودند که توانستند
در حوزة سیاستگذاری پیش روند تا جایی که پژوهشگران واکنشهای
ذهنی و باورهای افراد را در کیفیتزندگی مورد بررسی قرار دادند.
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دکتر رضا سامه ،دکتر غالمرضا اکرمی

تج ّددگرا در این دهــه معرفی کرد (بحرینی .)86 ،1385 ،از نظر این گروه
برای رشد شخصیت و جامعهپذیری هیچ چیز جای برخی از محیطهای
عاطفی را نمیگیرد و به نظر میرسد که رفتار انسانی در محیط شهری
به نوعی «محیط وجودی» وابسته اســت که کارشناسان تر ّقیگرا آن
را به حســاب نیاوردهانــد .لذا یک آمایش ســالم و قطعهبندی منطقی
خودیخود نمیتوانست برای ساکنان احساس امنیت
فضای شهری به
ِ
یا آزادی و ســامت جسم را تأمین کند (شــوای .)67-68 ،1384 ،از دیگر
اقدامــات آغازین در این دهه میتوان به «گزارش اهداف ملّی آمریکا»
در سال  1960و کتاب مشهور «شاخصهای اجتماعی» تألیف ریموند
بائر 14اشاره نمود (.)Schuessler & Fisher, 1985, 130
در دهة  1970پیرو حرکتهای انتقادی به رویکرد عقالیی ،داگالسلی
در مقالهای برجسته به «فاتحه مدلهای جامع شهری» اشاره نمود و با
ت علوم کامپیوتر و بهکارگیری آن در مطالعات و ایجاد ّ
مجلت
پیشــرف 
تخصصی دامنة فعالیتها افزایش یافت ( .)Massam, 2002, 144در سال
 1973در آمریکا شاخصهای اجتماعی به صورت رسمی تدوین و اعالم
شــد و از آن پس با حمایت ســازمان ملل ،بهتدریــج این موضوع در
سایر کشورها در روند برنامهریزی جا افتاد؛ بهطوری که در سال 1975
در کنفرانس ابعاد اجتماعی مســکن ،مفهوم کیفیتزندگی و بهزیستی
اجتماعی در برنامههای توســعه مورد تأکید ج ّدی قرار گرفت (مهدیزاده،
.)46 ،1385
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تالشهایی که در این دوره صورت گرفت را میتوان که در دو دســتة
کلّــی عمدت ًا مبتنی بر تعریف کیفیتزندگی تقســیم کرد :یک دســته
متمرکز بر شاخصهای اجتماعی ،رفاه افراد و سنجش رضایت از زندگی
و دســتة دیگر بر کیفیتزندگی در مطالعات مقایســهای با استفاده از
تکنیکهای شــاخصهای اجتماعی .به عنوان نمونه ،کمپل در مطالعة
خود به کیفیتی اشــاره میکند که مانند یک ویژگی عینی محیط توسط
افراد درک میشــود که البته ناکافی اســت .در مــدل وی ،رضایت از
زندگی به عنوان مجموع رضایت ســاکنین از ابعاد مختلف محیطی در
نتیجة یک فرآیند ارزشــیابی ،ادراک و رفتــار انطباقپذیر بیان گردیده
است (.)Campbell et al., 1976
در دهة  1980یک افزایش چشــمگیر در توجه بــه کیفیتزندگی در
محیط مشــاهده می شــود با این تفاوت که انگیزة اصلی در استفاده از
این واژه عمدت ًا با عنوان «حیاتپذیری» یا همان «سرزندگی» مطرح
ی ذهنی از
میشــود و مضمون آن تجربة ســاکنین از مکانها و ارزیاب 
شــرایط است (خســتو و ســعیدیرضوانی .)66 ،1389 ،هرچند پژوهشهای
ابتدایی این دوره بیشــتر بر ســنجش عینی عوامل در سطح جامعه به
دلیل عدم دسترســی به دادههای ذهنی متمرکز شــدهاند ،اما در اواخر
این دهه مایر به معرفی یک سیستم در ارتباط میان فرایندهای توسعه،

کیفیتزندگــی و برنامهریــزی پرداخت که مطابــق آن برنامهریزان و
طراحان باید به مدلی مفهومــی و منعکسکنندة تغییرات ابعاد مختلف
کیفیتزندگی مجهز میشدند تا در اولویتبندیها از نظرات و مشارکت
شهروندان و مسئولین محلی بهره برند (.)Myers, 1988, 108
امــا در دهة  1990مطالعات بر معرفی و تعیین شــاخصهای عینی و
ذهنی به منظور اندازهگیری کیفیتزندگی متمرکز شدهاند .برمبنای این
مطالعات شاخصهای عینی مســتخرج از گزارشهای سازمانی جهت
دستیابی به منافع در سطوح مختلف به کار گرفته شدهاند (Yuan et al.,
 .)1999شــاخصهای ذهنی نیز از بررسی عقاید و گزارشهای تحقیقی
به منظور اندازهگیری ادراکی کیفیتزندگی و رضایت از ســکونتگاهها
حاصــل شــده اســت ( .)Senlier & Yildiz, 2009, 215در این راســتا
پژوهشگران اغلب یک چارچوب مفهومی را برای تحلیل کیفیتزندگی
براساس مجموع شــاخصهای عینی و ذهنی ارائه دادهاند .برای مثال
راجرســون کیفیتزندگــی را ترکیب ویژگیهای زندگی شــخصی و
محیطی میداند و بران در مطالعهای دیدگاه شــخص -محیط را برای
بررسی ابعاد کیفیتزندگی مطرح میکند.
از سال  2000مطالعات در زمینة کیفیتزندگی را میتوان در ارتباط با
ابعاد مختلف محیطی و بهصورت موضوعی همچون اداراکات ذهنی از
فضاهای شــهری ،محیطهای سکونتی و انسانساخت ،محله ،مسکن،
شهرهای جدید و سکونتگاههای غیررسمی در دستیابی به محیط پایدار
و به صــورت موضعی در موقعیتهای مکانی خاص کاوش کرد .در این
دوره نفوذ اندیشــة کیفیتزندگی در حوزة آکادمیک مشــاهده میشود
و به همین ترتیــب افزایش همایشها و کنفرانسهــای بینالمللی و
مجالت تخصصی در ارتباط با این اندیشه را میتوان مالحظه نمود .در
حوزة حرفه در کشورهای توسعهیافته نیز این موضوع به عنوان یکی از
موضوعات اساســی و ارتقاء آن به عنوان یکی از اهداف اصلی پروژهها
در نظر گرفته شده اســت که جدول  2خالصهای از اینگونه مطالعات
میباشد.
مطابق جــدول  2پژوهشهای مرتبط با این اندیشــه در دهة 2000
عمدت ًا در ارتباط با ابعاد مختلــف «رضایتمندی از زندگی» مورد توجه
قرار گرفتهاند .هرچند در نخستین دهههای قرن بیستم ،کارپایة سیاسی
تا حدود زیادی بر محور حفظ بهرهوری ،بهداشت و بهبود شرایط زندگی
مادی افراد میچرخید که به تأمین خواســتهای طبقه متوسط در حال
رشــد برای محالت خوب کمک کرد ،اما در آخرین دهههای قرن این
امر بر بهبود کیفیتزندگی و خلق شرایط زندگی بهتر در حوزة عمومی
متمرکز گردید.
با توجه به ســیر تکامل اندیشــة کیفیتزندگی از نیمة دوم قرن اخیر
تا به امروز (شــکل  ،)1آیندة این رویکرد در معماری و شهرســازی را
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جدول  .2نمونه مطالعات انجامشده مرتبط با موضوع کیفیتزندگی در قرن حاضر
مدیریت شهری
تأکید بر لزوم توجه رهبران محلی به
کیفیتزندگی جهت ارتقاء ویژگیهای
کالبدی ،اجتماعی و اقتصادی

فضاهای شهری

محله

مسکن

نقش محیطهای فراغتی در بازسازی
شهری برای ارتقاء کیفیتزندگی (Lloyd
)& Auld, 2003

تأثیر ویژگیهای اقتصادی و اجتماعی
محله بر کیفیت و رضایت از زندگی

مطالعة کیفیتزندگی با تأکید بر رضایت
ساکنین از مسکن (& Donovan

()Sirgy & Cornwell, 2002

)Halpern, 2002

فرهنگهای مختلف ()Yushitaka, 2007

بررسی کیفیتزندگی در سطوح مختلف
جغرافیایی ()McCrea et al., 2006

بررسی اثر فاکتورهای محیطی مسکن بر
کیفیتزندگی ()Ng et al., 2005

نقش مهم دسترسی به فضاهای
عمومی شهر در کیفیتزندگی (& Lotfi

مقایسة محالت تاریخی و مدرن از نظر
رضایت از مسکن و زندگی (Erdogan

بررسی فاکتورهای موثر بر بهبود
کیفیتزندگی در مسکنغیررسمی

)et al., 2007

()Richards et al., 2007

بررسی ادراکات محلی با استفاده از
شاخصهای عینی و ذهنی (& Senlier

بررسی تأثیر حوزههای کیفیتمسکن بر
رضایت از زندگی ()Zebardast, 2009

تأثیر محیط فراغتی بر کیفیتزندگی در

()Sirgy & Cornwell, 2002

بررسی تأثیر امنیت بر کیفیتزندگی-
بهکارگیری راهکارها برای افزایش امنیت
()Yuen, 2004

)Koohsari, 2009

تأثیر مکانهای نوع سوم (مراکز اجتماعی)
بر کیفیتزندگی ()Jeffres et al., 2009

)Yildiz, 2009

میتوان در جهانیشدن آن دنبال کرد و با انجام پژوهشهای بیشتر در
این زمینه و روشــن شــدن نقاط مبهم در مورد بهکارگیری آن در ابعاد
و حوزههای مختلف محیطی ،میتوان شــاهد هر چه بیشــتر اجرایی و
کاربردی شدن این اندیشــه بود .به عبارت دیگر دور از انتظار نخواهد
بود که اندیشــة کیفیتزندگی در آیندهای نه چندان دور به عنوان یکی
از نظریههای مادر در کنار نظریههای «پایداری» و «پدیدارشناسی» و
بسا مهمتر از آنها در رأس توجهات قرار گیرد.

1970

در نخستین رویکرد ،کیفیتزندگی توسط دولتها مترادف با «استاندارد
عینی زندگی» طرح شــده اســت ( )Jackson, 2002که به تبع آن اگر
دولتی برنامه و تالشــی برای بهتر ساختن استانداردهای ملی سکونت
داشت ،میتوان گفت که کیفیتزندگی در آن کشور در حال ارتقاء است.
برای نمونه اســتاور و لیون ( )Stover & Leven, 1992, 737-754شــکلی
پایهای در ارزشهای تخمینزدهشــده بــرای کیفیتزندگی همچون

1990
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جمعبندی :مبانی اندیشــة «کیفیــت زندگی» در قرن
حاضر و جهتگیریهای آتی آن
در یــک جمعبنــدی چنین میتــوان گفت که خاســتگاه اندیشــة
«کیفیتزندگی» به عنوان یکی از رویکردهای جدید در حوزة معماری و
شهرسازی در توجه فیلسوفان و اندیشمندان به ابعاد کیفی زندگی انسان
بوده که مطابق نمودار شــکل  2با تحقّق زمینههایی متأثر از شــرایط

حاصل از انقالب صنعتی ،تح ّوالت در عرصة سیاست ،علم و دین و نیز
وقوع دو جنگ جهانی در نیمة اول قرن بیستم پدید آمده است.
اکنون با تکیه بر تحلیل تح ّوالت این اندیشــه ،بهطور کلّی و به عنوان
یک جمعبندی ،حداقل سه رویکرد متفاوت را میتوان به عنوان مبانی و
پایههای مطالعاتی موضوع کیفیتزندگی در زمینة معماری و شهرسازی
معرفی کرد:

35

دکتر رضا سامه ،دکتر غالمرضا اکرمی

شکل  .2نمودار سیر تح ّول اندیشة کیفیتزندگی
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تســهیالت محلی را در نواحی شــهری مورد امتحان قرار دادهاند .در
تحقیق جیانیاس ( )Giannias, 1996, 213-223یک رویکرد ساختاری به
مدلهای تعادلی به منظور ارزیابی کیفیتزندگی در پنج شــهر ایاالت
متحده شــده اســت و بر این اســاس کیفیتزندگی از طریق عوامل
محسوس ،عملکرد مسکن و ویژگیهای آن (تعداد اتاقها ،کیفیت هوا
و فاصله تا محل کار) و تســهیالت گســترده محلی بررســی شده که
نتایج ارزشهای کیفیتزندگی و رتبهبندیها در آن با مطالعات پیشین
متفاوت بوده است.
یولنگین نیــز از یک رویکرد چند بعدی کیفیتزندگی را مورد مطالعه
قرار داده و هدف آن مدلنمودن اولویتها ،انتظارات و نیازهای ساکنین
یک شهر است ( .)Ulengin et al., 2001, 361-374در این اقدام ،موقعیت
مؤثر منابع میتوانــد در بهبود کیفیتزندگی برای تعداد زیادی از مردم
که هدف اصلی مســئوالن و برنامهریزان است را فراهم آورد .همچنین
مککریا موضوع کیفیتزندگی را در ســطوح مختلف جغرافیایی مورد
توجه قــرار داده اســت ( .)McCrea et al., 2006, 79-96در این مطالعه
برخی استانداردهای خدمات از قبیل سالمتی و آموزش و هزینة زندگی
در ســطح منطقهای ارزیابی شده در حالی که به نظر در مقیاس محلی
پیشبینی بهتری میتوانست باشد که از طریق آن ،ارتباطات اجتماعی،

تســهیالت عمومی و رضایت از مســکن با شاخص قدمت خانه و نظر
مالک بررسی میشود.
رضایتمندی از زندگی با رویکرد ذهنی

دســتة دوم مطالعات در خصوص کیفیتزندگی ،پژوهشهایی هستند
که بر «ســعادت ذهنی یــا رضایتمندی از زندگــی» تمرکز کردهاند
()Donovan & Halpern, 2002; Wish, 1986؛ ایــن نوع بررســیها بر
پرســشهایی از مردم نظر دارند که آیا آنهــا عموم ًا از محیط و زندگی
خود راضی هســتند یا نه؟ هرچند ممکن است این کار به آزمون اهداف
و آرزوهای بلندپروازانة زندگی فردی ایشــان بســط یابد ،اما در کل به
مؤلفههــای کامیابی یــا رضایتمندی در زندگی واقعــی مردم مربوط
میشود ( .)Dissart & Deller, 2000, 135-136به طور کلّی رضايتمندي
از زندگي بســتگي به اختالف ميان شرايط محيطي يك فرد با شرايط
اســتاندارد دارد و كيفيت زندگي منعكسكنندة تفاوتها و شكافهاي
ميان تو ّقعات افراد و شــرايط موجود در محیط زندگي ایشان ميباشد.
اين شــكافها به دليل آن است كه بسياري از مردم به چيزهايي تمايل
دارنــد كه نميتوانند بــه دالیلی همچون ســرمایة اقتصادی یا میزان
برخورداری از روابط اجتماعی داشته باشند.
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از ســویی بیشــتر مطالعات ،کیفیتزندگی را برمبنای رضایتمندی با
شاخصهای ذهنی در پاسخ به احســاس درونی افراد تعریف میکنند.
برای مثال ریچاردز و همکاران در مطالعات خود ،عواملی را که اهمیت
بیشتری در بهبود کیفیتزندگی ساکنین در بخش مسکن دارد و بهعالوه
موانع اصلی کیفیتزندگی بهتر را مورد بررســی قرار دادهاند (Richards
 .)et al., 2007, 375-388ایشــان بدینمنظور از روش تحلیل بازگشتی
جهت شناخت مسائلی که کیفیتزندگی را شکل دادهاند ،استفاده نموده
و پیشــنهاداتی برای بهبود شــرایط موجود ارائه کردهاند .پژوهشهایی
نیز وجود دارند که از طریــق مطالعة موردی ،به رابطة کیفیتزندگی و
سنت سکونت پرداختهاند .همانطور که از این مطالعات برمیآید ،یکی از
معرف کیفیتزندگی ،مسکن است؛ زیرا این شاخصه اغلب
عوامل مهم ّ
در خدمت تعریف فضای زندگی یک انســان میباشــد (Garcia Mira,
 .)2005, 1لذا رضايتمندي به ابعاد محيط وابسته است و هدف اصلي آن
توصيف كيفيت كلّي زندگي و تعامل فرد با محيط ســكونتياش است
كه بهصورت تجربة مطلوب و خشنودي حاصل از زندگي در يك مكان
خاص تعريف شده است.
مفهوم توسعة پایدار با رویکرد تعاملی
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نتیجهگیری
سه رویکرد یادشده به عنوان اصلیترین پایههای مطالعاتی معماری در
پژوهشهای پیرامون کیفیتزندگی هستند که هر یک به نوعی حکایت
از مبانی تعامل انسان و محیط دارند؛ از این رو به موجب توجه به انسان
و شــرایط زندگی او در محیط ،به گونــهای آن را در زمرة نظریههای
«رفتار-محیط» قرار میدهند .به این ترتیب که دستة اول مطالعات در
موضوع رابطة انسان و محیط به جنبههای عینی (کالبدی و غیرکالبدی)
و محسوس میپردازد و به اصالت واقعیات قائل است .دستة دوم رابطة
انســان و محیط را در قالبهای ذهنی مردم (نظام ادراکی و ارزشــی
ساکنین) دنبال میکند و دستة سوم ترکیبی از جنبههای عینی و ذهنی
را در ایــن رابطه م ّدنظر دارد .بنابراین هر ســه رویکرد بر مبانی نظری
اصل «تعامل انســان و محیــط» تکیه کردهاند و هــر یک با کیفیتی
متفاوت نسبت به هم به این موضوع پرداختهاند.
اگرچه تعامل انســان و محیــط به عنوان یک اصل همــواره بهطور
مستقل و در موضوع روانشناسی محیطی مطرح بوده ،اما در این دوران
نیز از طریق رویکرد کیفیتزندگی مورد بررســی و توجه اندیشــمندان
قرار گرفته اســت .امروزه مطالعات مبتنــی بر رویکرد کیفیتزندگی در
دانش طراحی با اعتراف به اهمیت تأثیرات متقابل انســان و محیط بر
یکدیگر ،به شــناخت و تفســیر هر دو عوامل ذهنی و عینی از وضعیت
موجود بســتگی دارند و هرچند شرایط ذهنی نقش بیشتر و متفاوتی را
به لحاظ شرایط زمانی و مکانی داشتهاند ،اما با این وجود بر دستیابی به
ارزشهایی عام همچون امنیت ،رفاه و سالمتی در محیط انسانساخت
نیز تأکید بسیاری دارند.
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درخصوص رویکرد سوم ،بحث ویژهای در زمینة تفسیر کیفیتزندگی
وجود دارد که بهطور مســتقیم به مفهوم «توســعة پایدار» پیوند یافته
اســت؛ بهطوریکه آن دو گاهی با یکدیگر جایگزین شــدهاند .این امر
بیشــتر تحت تأثیر پرمعنایی و اســتفادة زیــاد از واژة کیفیتزندگی در
معانی گوناگون نســبت به واژة توســعة پایدار بوده است .در این راستا
استیمســون ،کیفیتزندگــی را تعریف نموده و ابعــاد آن را اقتصادی،
اجتماعی و حیات محیطی میداند .وی با متمرکزشدن بر کیفیتزندگی
در راســتای توســعة پایدار ،یک چارچوب نظری برای تحلیل عملکرد
شهر به عنوان یک ساختار پویا و پیچیده ارائه داده که پایهای مفهومی
را برای توسعة عملکردی ،تغییرات اندازهای رشد و کیفیتزندگی ایجاد
نموده است .همچنین بسیاری از دانشمندان علومرفتاری ،به پژوهش در
رفتار در محیط زندگی روزمره مردم پرداختهاند و برای همزیستی پایدار،
برقراری رابطهای دوســویه بین محیط و انسان مورد توجه قرار گرفته
است .از منظر ایشان موضوع پایداری ،کیفیت محیط را بر مبنای ایجاد
زندگــی فردی و جمعی مردم و ذهنیت ایشــان در ارتباط با ابعاد عینی
محیطزیســت استوار ساخته است .برخی پژوهشها در این خصوص به
این اشاره داشتهاند که پایداری به عنوان یک جهانبینی متعلّق به یک
مسئلة اجتماعی و فرهنگی است؛ چراکه بستر الزم برای تحقّق این امر
در دیدگاه افراد جامعه و نیز افراد میباشــد ( .)Lane, 2006, viلذا چنین
میتوان انگاشــت که موضوع کیفیتزندگی بــه جنبههای فرهنگی و

اجتماعی توسعة پایدار نیز ارتباط دارد.

9. International Commission on Population and Quality of
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Life, 1996

 .10منابع معرفیشــده در این جدول و جدول شــمارة  2به طور مســتقیم در
تدوین مقاله مورد اســتفاده قرار نگرفتهاند و تنها برای مطالعة بیشــتر معرفی
میگردند.
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در 1929
 : 1959–1886 ,William Fielding Ogburn .12جامعهشــناس
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«Quality of life« is an important concept and most thinkers in the past have been considered it. Although some
philosophers such as Plato, Aristotle, Epicurus, Descartes, Habermas, Rawls and others have talked about the
quality of human life, but this concept as a matter of scientific research can be found only in social, economic,
health and psychological studies since 1930s and in architecture and urban studies since 1960s.
The «Quality of life« approach arose in the wake of criticism of the early twentieth century events and continued until
the recent century, with a specific nature in each period. The main origins of them are appearance of «Standard of
Living« term; change the «Standard« to «Quality« and the «Quality of Life Movement«. These phrases exemplify
continued attempts to represent human reality and welfare in objective terms and to rationalize collective decision
making; but the passage from one to the other shows a shift in public discourse from individual life to community
and even to global subjects.
In fact, this shift from standard to quality denotes a widening of our perspective on human being and life, a more
holistic and comprehensive approach to architecture and urban planning. So the phrase «Quality of Life« gives
voice to our concern with the nonmaterial dimension of wellbeing, beyond the basic needs of the individual.
The purpose of this article is to understand the different approaches of this concept in any time and paying attention
to the evolution of that in the contemporary era to solve the problems ahead efficiently. Also, it determines the
dimensions and the nature of the takes to be undertaken.
This article explores what the evolution of Quality of Life approach tells us about architecture and urbanism and
about built environment in general since 1930s. Therefore, the strategy in this article is the study of history,
issues and factors affecting the appearance of «Quality of Life« approach and explanation its evolution in the
contemporary architecture and urbanism. Also the method is explaining past events, analyze, and explore the
relationship between them to recognize the nature of this approach.
To this end, the paper contains four main parts: The first part is an introduction of the «quality of life« concept and
its development process. The second part, as a literature review, is devoted for viewing the architectural and urban
quality of life factors in the appearance of this thought. The third part will discuss the evolution of «Quality of Life«
concept in the modern period and in the fourth part as a result we will face with the status of this approach at the
end of this century and the further developments.
Regarding the evolution of the «quality of life« thought in the second half of the last century until now, the future of this
approach in architecture and urbanism can be pursued in the globalization studies. With more surveys in this field, this
idea can be seen in the environmental different aspects and can be applied in the implementation of this idea.
... Keywords: Quality, Quality of Life, Standard of Living, Architecture, Urbanism
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and creativity, coordination between form and function and interaction between past and future that could help
the meaning of the building to be legible. In this study also has explained that the architecture identity conclude
from understanding ourselves and our environment and has suggested that architects must pay attention to
context, climatic change, culture differentiation and human needs, in design process.
... Keywords: Identity, Meaning, Human, Interaction, Communication.
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