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تحلیل تحّوالت اندیشة »کیفیت زندگی« در معماری و شهرسازی

دکتر رضا سامه*، دکتر غالمرضا اکرمی**

تاریخ دریافت مقاله:     1392/01/19 ،  تاریخ پذیرش نهایی:    1392/07/15

 چکیده
»کیفیت زندگی« مفهوم مهمی است که می توان آن را در قالب یک اندیشه به عنوان یکی از موضوعات علمی نزد پژوهشگران 
حوزۀ معماری و شهرسازی از دهۀ 1960 مشاهده 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 دورۀ 
زمانی، بررسی تکوین و درک جایگاه آن در دورۀ معاصر است. بدین منظور مقاله چهار بخش اصلی را شامل می شود: بخش اول 
به معرفی اندیشــۀ »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 تحّول این اندیشه در دورۀ معاصر خواهیم بود 

و در پایان در یک جمع بندی به وضعیت این اندیشه در قرن حاضر و جهت گیری های آتی پرداخته خواهد شد.
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در میان فیلسوفان عصر میانه، دکارت تفاوت زیادی را میان جنبه های 
عینی و ذهنی زندگی با قراردادن یک حائل ارزشــی میان جسم و روح 
قائل شــده اســت )مختاری و نظری، 1389، 58(. وی نخستین کسی است 
کــه واقعیت عینی کیفیت زندگــی را از ابعاد ذهنــی آن متمایز نموده 
اســت. اما در دورۀ معاصر هابرماس بــا بحث جایگزینی علم و فناوری 
به جای مذهب، پیشــرفت را در عینیت گرایی و کیفیت زندگی افراد را در 
جهت گیــری منحصر به فرد می دانــد )Habermas, 1971, 104( و راولز 
فیلســوف اخالق نیز بحث هایی در ارتباط با عدالت اجتماعی به عنوان 
یکی از مؤلفه های اصلی کیفیت زندگی داشــته است و تأکید اصلی وی 
بر افزایش رفاه و خدمات به شــهروندان می باشــد. به هر حال هرچند 
مفهوم »کیفیت زندگی« همواره مورد توجه فیلســوفان و اندیشــمندان 
بوده است، اما این مفهوم را در قالب یک اندیشۀ منسجم، تنها می توان 

نزد پژوهشگران قرن بیستم مشاهده نمود.

پیدایش اصطالح »استاندارد زندگی« و زمینه های تحّقق آن
مفهوم »استاندارد زندگی« نخستین بار در میان منتقدین علوم اجتماعی 
قرن بیستم ظاهر شد که شاهد تلخ ترین وقایع تاریخ بشری بوده است. 
مشــکل قرن نوزدهم را سیه روزی به ویژه در شهرهای صنعتی تشکیل 
می داد به طوری که در این قرن ناراحتی مردم از زاغه نشــینی 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 بازدۀ 
بیشــتر در دستور کار قرار گیرد. همچنین در روزهای آغازین قرن، این 
اندیشه در نظریه های سیاسی و در میان فّعاالن کارگری، محور مباحث 
اصالح طلبانه را تشکیل می داد و طی این قرن یک تغییر مهم در شیوۀ 

تعریف سیاست گذاران از رسالت خویش رخ داد.
بــرای مثال به نظــر اصالح طلبان، این وظیفۀ دولت بود که شــرایط 
حداقلی را بــرای همۀ حوزه های زندگی تعیین کند. به اعتقاد ایشــان 
باید یک حداقل اســتانداردی برای نیازهایی چون مسکن درنظر گرفته 
می شد که می بایست رعایت شود )Pigou, 1914, 36(. دیگر آنچه برای 
توســعه الزم می نمود قوانینی بود که همۀ واحدهای مسکونی را تحت 
»استاندارد ســالم« قرار می داد. همچنین »کمیسیون مستقل جمعیت 
و کیفیت زندگــی«1 در 1966 اعالم کرد کــه هدف دولت ها باید بهبود 

وضعیت عادالنه و پایدار استاندارد زندگی به شرح زیر باشد:
- تالش در جهت استانداردکردن شرایط زندگی برای همۀ شهروندان؛ 

و
- اقــدام قانونی جهت ایجــاد و حفظ اســتانداردهای عادالنه برای 

نیازهایی چون مسکن.
 پیش از جنگ جهانی هم زمان با نوید زندگی امریکایی توســط هربرت 

دکتر رضا سامه، دکتر غالمرضا اکرمی

 مقدمه

»کیفیت زندگی« مفهوم جدیدی نیست و از گذشته همواره مورد توجه 
بوده است. هرچند بســیاری از اندیشمندان بیاناتی در ارتباط با سعادت 
و کیفیت زندگی انســان داشــته اند، اما این مفهوم در قالب یک اندیشه 
بــه عنوان یکی از موضوعات علمی را تنها می توان نزد پژوهشــگران 
علوم اجتماعــی، اقتصاد و روان شناســی از دهــۀ  1930 و در مطالعات 

معماری و شهرسازی از دهۀ 1960 کاوش کرد.
هدف مقالۀ حاضر، شناخت رویکردهای مختلف این اندیشه از گذشته 
تاکنــون در قالب دوره های زمانــی و درک صحیح جایگاه آن در دورۀ 
معاصر اســت، به طوری که راهگشــای تأمالت در موضوعات آتی در 
مطالعات باشــد. لذا راهبرد اصلی پژوهش بررســی پیشینه، زمینه ها و 
عوامل مؤثر بر شکل گیری اندیشۀ کیفیت زندگی و نیز تبیین سیر تحّول 
آن در حوزۀ معماری و شهرســازی معاصر می باشد که با روش توصیف 
رویــداد و تحلیل و کشــف رابطۀ میان آنها انجام پذیرفته اســت. این 
روش عمدتًا مبتنی بر گردآوری اطالعات و ارزیابی منتقدانه نســبت به 

رویدادهای گذشته در جهت ترسیم آیندۀ پیش رو است.

 سیری در مفهوم »کیفیت زندگی«
توجه به ابعاد کیفی زندگی در آرای فیلسوفان و اندیشمندان 

توجه به ابعاد کیفی زندگی انســان از دیرباز مســئلۀ اندیشمندان بوده 
اســت و همگان بیاناتی در ارتباط با ســعادت و کیفیت  زندگی انسان 
داشــته اند. برای مثال ســقراط بر این باور بود کــه آدمی برای خوب 
عمل کردن، باید بداند که »زندگی خوب« چیست )کاپلستون، 1388، 128( 
کــه وی آن را در حضور توأمــان و آمیختۀ حیات و تفکر ذهنی و لّذت 
حّسی می داند. 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 می کند )همان، 250-249(. 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، 1383، 148(. وی 
زندگی خوب را معادل »شــادکامی« در نظــر می گیرد و به تفاوت این 
مفهوم در افراد مختلف می پردازد و بیان می دارد 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 لّذت و دوری از رنج دنبال 
می کند. البته منظور وی لّذات آنی و احساســات فردی نبوده بلکه لّذتی 
اســت که در سراسر عمر دوام داشته باشــد و آن تنها در آرامش نفس 

یافت می شود )کاپلستون، 1388، 467(.
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تحلیل تحّوالت اندیشة »کیفیت زندگی« در معماری و شهرسازی

کرالی2 با موضوع تأمین یک استاندارد زندگی کافی برای همگان بیشتر 
به صورت یک امکان اقتصادی و یک ضرورت سیاســی برخورد می شد. 
وی دائمًا تأکید می نمود 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 وظیفۀ مقّدس تبدیل شد: ِدینی به از دست رفتگان که باید 
به صورت تأمین یک زندگی مناســب، سالمتی و فرصت به بازماندگان 
ادا می شد. لذا مفهوم استاندارد زندگی تمام ابعاد و ماهیت امور را تعیین 
می کرد )Devine, 1917(. در این راســتا حفظ استاندارد زندگی به عنوان 
وظیفۀ جدیــد و آگاهانۀ دولت جای گرفــت )Lippmann, 1935( و در 
نیمــۀ قرن تالش متخصصین این بود کــه هنجارهای اجتماعی را به 
خط مشی های استاندارد برگردانند و شــرایطی را که استاندارد معقولی 
برای یک جامعه پیشــرفته به شمار می آمدند، تحّقق بخشند. لذا وظیفۀ 
ایشــان بررســی ماهیت اســتانداردها بود تا از این راه تعادلی بین نیاز 
اجتماعی و منافع اقتصادی ایجاد و آســتانه هایی تعیین کنند که مفید و 

قابل حصول باشند.

تغییر مفهوم »استاندارد« به »کیفیت«
تغییر مفهوم »استاندارد« به »کیفیت« بیانگر بهبود شرایط مادی زندگی 
در کشورهای صنعتی در دهۀ 1960 می باشد؛ تا حّدی که دولت ها قادر 
بودند رفاه اجتماعی را نیز در پایۀ امور سیاســی بگنجانند. این تغییر که 
در بستر پیوستۀ تحّوالت قابل تفسیر است، از یک سو با نگرشی انتقادی 
ریشــه در نارضایتی از عوارض اجتماعی و زیست محیطی مدرنیزاسیون 
دارد و از ســوی دیگــر، در دگرگونی اقتصادی همــراه با انقالب های 

سیاسی که به آن نارضایتی تداوم می بخشیدند.
البته کّمی کردن اســتانداردهای زندگی مدافعانی نیز داشته است. برای 
مثال ران تری و هانتر درخصوص مشــکل مســکن در بریتانیای پیش 
از جنــگ چنین اظهــار کردند: »نیمی از کارگــران در محیطی اقامت 
دارند که فاقد تنّوع و زیبایی اســت و از نور و هوای مناســبی برخوردار 
 Rowntree,( »نیست؛ محیطی که هم از جســم و هم از روح می کاهد
89 ,1914(. در واقــع آن دو مخالف اســتدالل منتقدیــن نبودند و تنها 

از اســتاندارد کمی زندگی به این دلیل دفاع می کردند که اســتانداردها 
می توانند با ایجاد آســتانه های روشن بین آنچه قابل قبول 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 کّمیت قابل اندازه گیری، تنها به یک معیار ســاده اتکا کرده اند: 
حداقل درآمد برای برآوردن نیازهای ضروری همچون غذا، پوشــاک و 
مســکن در جهت حفظ توانایی انجام کار. اما مشاهدات آنها نشان داد 

هرچند ضرورت های سیاســی ایجاب می کند شاخص های روشن تری 
برای کیفیت زندگی ارائه شــود، اما شناخت نیازهای اساسی و محاسبۀ 
حداقل درآمد با همۀ پیچیدگی و تنّوع نمی توانســت برای ارزیابی رفاه 
انســان کافی باشد. برای مثال اگرچه مســکن آبرومند در هستۀ اصلی 
مفهوم استاندارد زندگی قرار داشت، اما هرگز به یک مشخصۀ واقعی از 

کیفیت مسکن تبدیل نشد.
از سویی فّعاالن 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 می نمود. در این راستا چنین بیان 
شد که »هر خانواده ای استاندارد زندگی خاّص خود را دارد که به وسیلۀ 
آن، عقاید دربارۀ حداقل امکانات شــامل بهداشــت، عّزت نفس و رفاه 
عمومی اعضا درک می شــود.« همچنین آیرس3 به عنوان یک مددکار 
اجتماعــی بر این باور بود که »همۀ نیازهای بشــر صرفًا ماهیت مادی 
ندارند. هر خانواده علی رغم اقالم مادی زندگی، خواست های دیگری در 
عرصۀ آموزش، سرگرمی و معاشرت دارد که افراد در صورت لزوم برای 

دستیابی به آنها، گرسنگی خواهند کشید.« 
البته این انتقادات تنها به مسکن محدود نمی شدند و در واقع به نوعی 
اندیشۀ اســتانداردکردن مورد تردید قرار گرفته بود. چراکه کمی کردن 
معیارها به این دلیل که استاندارد زندگی از بعد ذهنی نیز برخوردار است 
 Fischler, 2000,( با محدودیت در معرفی یا اندازه گیری مواجه بوده است
144(.  برای مثال ادوارد دیواین تردید داشت که بتوان استاندارد زندگی 

را به کمک یک فرمول یا فهرســتی از ضرورت ها و وسایل رفاهی بیان 
کرد )Devine, 1917(. همچنین آمارتیاسن4 از منظر نقد قاعدۀ »بیشترین 
فایده برای بیشــترین افراد«، کیفیت زندگی را با قابلیت های کارکردی 
چون ســالمت، روابط اجتماعــی و عّزت نفس مرتبط می دانســت. از 
نظر وی اســتاندارد زندگی تنها یک روش، آن هم بسیار نامعّین برای 
توصیف کیفیت زندگی بود؛ لذا ارزش محدودی داشــت. بنابراین کم کم 
مفهوم »استاندارد زندگی« مشروعیت و اثربخشی خود را از دست داد و 
اصالح طلبان اندیشــۀ دیگری را به جای آن به عنوان راهنمای خود در 

سیاست برگزیدند: یعنی »کیفیت زندگی«!
متأثر از این جریان پس از جنگ جهانی دوم، ســازمان های بین المللی 
کارشناسان را فراخواندند تا شاخص های بین المللی رفاه را چنان طراحی 
کنند که نشــان دهندۀ تنّوع مطالبات نیز باشند. از این رو مفاهیمی چون 
»توســعه« که به جای »رشد« بکار می رفت و »نیاز« که نتوانسته بود 
بیانگر پیچیدگی های ماهیت بشــری باشــد مورد بحــث قرار گرفتند. 
بنابراین در آغاز قرن احساس ضرورتی در بازتعریف مشکالت اجتماعی 
از نقطه نظر تدوین ضوابط عینی برای نیازهای مشــترک پدید آمد که 

الزم بود به تعدیل اصالح طلبان بپردازد.
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از نظر دیوید اســمیت5 هرچند ماهیت زندگی خوب نهایتًا یک موضوع 
فردی است، اما به همان میزان که انســان ها نیازهای مشترک دارند، 
اتّفاق نظــر در مورد معیارهای کیفیت زندگی بوجود می آید. آبراهام مازلو 
نیز به عنوان یک روان شــناس اعتقاد داشت که فرد از سلسله مراتبی از 
نیازها در ســطوح مختلف برخوردار اســت و بحث از کیفیت زندگی در 
حاالت درونی اشــخاص مطرح می باشــد. همچنین الیتمان6 در مقام 
یک برنامه ریز بانک جهانی اذعان داشــت هیچ شــاخص استانداردی 
برای کیفیت زندگی در ســطح فرد و جامعه و پیرو آن هیچ اتّفاق نظری 
دربارۀ اجزاء تشکیل دهندۀ کیفیت زندگی وجود ندارد. در این میان هیلی7  
اعالم کرد باید شاخص های کیفیت زندگی 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، 
مسئلۀ مهمی اســت. لذا »دموکراسی«و »مشارکت« را از شاخص های 

مهم کیفیت زندگی می دانست.
امــا مقاالتی کــه از ســال 1974 در مجلۀ »پژوهش شــاخص های 
اجتماعی«8  منتشــر شــدند، به هیچ یک از این مســائل پاسخ ندادند. 
مقاالت ارائه شده در نخســتین کنفرانس بین المللی »کیفیت زندگی در 
شهرها« در مارس 1998 ســنگاپور نیز به چنین مهمی دست نیافتند. 
پژوهشــگران به طور مداوم برای تهیۀ شــاخص های ســنجش عینی 
کیفیت زندگی در قالب مواردی چون مســکن، تفریح، بهداشت، ایمنی، 
آموزش و اشتغال تالش های فراوانی کردند که یافته های خویش را به 
هنجارهای معتبر رفاه بشــری برگردانند. از آن پس تعریف مفاهیم رفاه 
و توســعۀ اجتماعی تغییر یافت و عوامل سیاسی و فرهنگی را نیز شامل 
می گردید. نقش دولت ها نیز از »تأمین کننده« به »ایجادکنندۀ امکان« 
تبدیل شده بود و استاندارد زندگی به عنوان یکی از شاخص های ارزیابی 
کیفیت زندگی 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 »کیفیت زندگی« که در انتهای قرن به عنوان بیان 
مالحظات اجتماعی و زیست محیطی به وجود آمد، به یک ابزار بازاریابی 
در اقتصاد تبدیل شدند؛ این امر تا به امروز به اشاعۀ تفکر »توسعۀ پایدار 
انســانی« نیز کمک کرده که هم نسبت به »ظرفیت سکونت زمین« و 

هم »ظرفیت تحّمل نوع بشر« حساس شده است.9
مفاهیم »استاندارد زندگی« و »کیفیت زندگی« تالش مداوم برای ارائۀ 
واقعیت بشــری بر حسب شــرایط عینی و عقالیی کردن تصمیم گیری 
جمعی را نشــان می دهند؛ اما عبور از یکی به دیگری بیانگر تغییری در 
گفتمان عمومی از جنبه های فردی به موضوعات جمعی و حتی جهانی 
بود. کیفیت زندگی برای جامعۀ فراصنعتی و چندفرهنگی همان اهمیتی 
را دارد که اســتاندارد زندگی برای جامعۀ صنعتی و هم رنگ ساز گذشته 

داشــته است و هر دو برای نشــان دادن درک مردم از آنچه برای یک 
زندگی شایسته الزم است، به کار رفته اند. در اصل تغییر از استاندارد به 
کیفیت بیان کنندۀ گســترش برداشت از رفاه انسانی و رویکردی کلّی تر 
و دموکراتیک تر به مسائل است؛ چراکه این عبارت از عالقه و توجه به 
بعد غیرمادی ورای نیازهای اساســی حکایت می کند و نشانگر مفهوم 
فراگیرتری از بهره وری انسان و شــادمانی حاصل از نشاط فرهنگی و 
آزادی سیاسی نیز می باشد )فیشلر، 1381، 25(. امروزه به نظر می رسد بدون 
وجود اســتانداردهای عینی، ضوابط کیفیت زندگــی به عنوان ابزارهای 
بهزیستی همچنان بدون اثر باقی خواهند ماند؛ زیرا از نظر پژوهشگران 
حّدی وجود دارد که پایین تر از آن کســی جرأت نمی کند از »کیفیت« 
ســخن بگوید؛ اما مفهوم اســتاندارد زندگی در جهان ذهنی به میزان 

زیادی جای خود را به کیفیت زندگی سپرده است. 

 مفهوم »کیفیت زندگی« در دورة معاصر 
همانطــور کــه بالنکــو و چاکون نشــان داده انــد، امــروزه مفهوم 
»کیفیت زندگی« بســیاری از عناصر از قبیل مسکن، آموزش، اشتغال و 
محیط را در بر می گیرد و اگرچه اکنون برای اغلب پژوهشــگران جاذب 
است، اما یک تعریف پذیرفته شدۀ عام از آن وجود ندارد؛ به بیان عده ای 
این امر، موضوعی چندشــاخه ای و از این رو مفهومی چندبعدی اســت 
)Ulengin et al., 2001(؛ بنابراین سرچشــمۀ روشنی نیز نمی تواند داشته 

باشد )Szalai & Anderews, 1980, 8(. فقدان یک تعریف مناسب باعث 
شــده که گاه واژه هایی 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. تعّدد تعاریف مربوط به ایــن واژه در روزگار کنونی را می توان 
ناشی از ســه عامل مختلف، یکی چندبعدی بودن، دیگر کاربرد آن در 
حوزه های حرفه ای همچون پزشــکی، روانشناسی، اقتصاد و در نهایت 

سطح تحلیل آن دانست )غفاری و امیدی، 1388، 3(.
از دهــۀ 1930، پژوهشــگران بــا روش هــای متنّوعی کوشــیده اند 
کیفیت زندگــی را مطالعه کنند تا از ایــن راه عناصر آن را معّین نمایند. 
سازمان های بین المللی نیز مانند سازمان ملل و شورای توسعۀ فرامرزی 
)1996( دیدگاه های خود را در این خصوص ارائه داده اند. در دهۀ 1970 
که نقطه عطفی در مطالعات کیفیت زندگی بوده است، غالب موضوعات 
تأکیــد بر تعریف کیفیت زندگی داشــته اند )Wish, 1986(. پس از آن از 
دهــۀ 1980، این مطالعــات بر تعیین شــاخص های عینی و ذهنی به 
 Yuan et al., 1999;( منظــور اندازه گیری کیفیت زندگی متمرکز شــدند
McCrea et al., 2006(. امروزه احســاس شده است که پرداختن به این 

موضوع ضرورتًا نیاز به یک رویکرد چندوجهی دارد که در پژوهش های 

دکتر رضا سامه، دکتر غالمرضا اکرمی
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ســال های اخیر نظیر برنامه ریزی مشارکتی، اســتفاده از ابزار عینی و 
 Marans, 2004; Marans &( ذهنی در مدل ســازی و طراحی شاخص ها
Couper, 2000( مطالعه در زمینۀ بومی )Kellet & Tipple, 2004( مطالعه 

با توجه به تفاوت فرهنگی )Turgut & Kellet, 2001( یا تحلیل داده ها و 
روش پژوهش انعکاس یافته است. 

به طور کلّی می توان تعاریف ارائه شــده برای کیفیت زندگی را در ســه 
دستۀ مجزا مطابق جدول 1 طبقه بندی کرد.10

البته باید اشــاره کرد اگرچه در پژوهش های صورت گرفته با توجه به 
هدف و انگیزۀ سنجش کیفیت زندگی، به یکی از سه دسته تعاریف فوق 
اســتناد شده اســت، با این وجود امروزه تعاریف دستۀ سوم بیشتر مورد 
اقبال اســت؛ زیرا هر دو جنبۀ اشاره شده در تعاریف دستۀ اول و دوم را 
در خود داشــته و مضمون کامل تر و قابل قبول تری را ارائه می دهد و بر 
اســاس آن، این مقوله در یک نگاه جامع برآیند عوامل محیط بیرونی 

و ادراک ذهنی متأثر از ارزش ها و تجربیات می باشــد و شناخت آن به 
موجــب جنبه های عینی و ذهنی از وضعیت موجود امکان پذیر اســت. 
بنابراین تعامل ابعاد دوگانه عینی و ذهنی، می تواند یک تصویر خوب از 

کیفیت زندگی یک شخص فراهم آورد )معینی و اسالمی، 1391(.

 عوامل مؤثر بر پیدایش اندیشــة »کیفیت زندگی« در 
معماری و شهرسازی

ریشــه های ظهور این اندیشــه را بایــد در نگاه کیفی بــه محیط در 
رویکردهای انتقادی نســبت به مدرنیسم جســتجو کرد. از اوایل دهۀ 
دوم قرن بیســتم نوعی علم گرایی پدید آمد که کلیۀ زمینه های فعالیت 
انســانی را فراگرفت. این وضعیت در معماری و شهرسازی به دو رویداد 
اصلی منجر شــد که عوامل مؤثر بر پیدایش اندیشــۀ کیفیت زندگی در 

این حوزه بوده اند:

صاحب نظرانتعاریف و رویکردها

دستۀ اول با رویکرد عینی
هاو، مک ماهون و پروبســت )1997( کیفیت زندگی را شــامل نکات مثبت غیراقتصادي مانند هواي پاک، خیابان هاي ایمن، رویدادهاي 

)Howe et al., 1997( .فرهنگی، مناظر زیبا و امکانات تفریحی در جوامع دانسته اند

کالین کیفیت زندگی را با تأکید بر حداقل نیازها برای ســنجش توانایی شهروندان برای دستیابی به خدمات سالمتی، مسکن، آموزش و 
.)Kline, 2001( امنیت عمومی تعریف کرده است

دستۀ دوم با رویکرد ذهنی

آندرس و سزالی کیفیت زندگی را با مؤلفه های کامیابی یا رضایتمندی بیشتر یا کمتر افراد از زندگی مرتبط دانسته اند
.)Szalai & Anderews, 1980( 

 )Kamp et al., 2003, 7( کیفیت زندگی را تنها به صورت رضایت از زندگی تعریف کرده اند و کمپ )Diener & Sue, 1997( داینر و سو
نیز تأکید دارد که کیفیت زندگی با اجزاء مختلف همچون توســعۀ شــخصی و عمومی، سالمت، امنیت، محیط کالبدی و منابع طبیعی در 

ارتباط است.  

مالمن )Mallmann, 1975( کیفیت زندگی 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 می شود.

دیوان )Diwan, 2000, 315( کیفیت زندگی را حالتی می داند که فرد در آن نسبت به خود، طبیعت و جامعه ای که در آن زندگی می کند 
احساس آرامش درونی دارد که دو عامل در ایجاد این حالت مؤثر است: داشتن هدف در زندگی و برخورداری از روابط مناسب با دیگران.

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

دستۀ سوم با رویکرد عینی-ذهنی

دی سارت و دلر  به معانی متفاوت از رفاه که به افراد و مکان خوب توجه دارد اشاره و بیان می کنند که کیفیت زندگی یک فرد به حقایق 
.)Dissart & Deller, 2000( بیرونی و حقایق ذهنی او بستگی دارد

اوسیل و همکاران بیان داشته اند که کیفیت زندگی از یک سو به عنوان دلیلی برای جذابیت یک مکان و از سوی دیگر به عنوان درجه ای 
از مطلوبیت و انتظارات از سوی افراد می باشد. بنابراین ضرورت توجه به هر دو جنبۀ عینی و ذهنی امری الزم و ضروری است.

)Evcil et al., 2001, 165-166( 

کامینز )Cummins, 1999( در تعریف از کیفیت زندگی با بیان دو روش عینی و ذهنی، هفت موضوع با اهمیت رفاه، ســالمتی، کارآیی، 
محرمیت، امنیت، جمعیت و رفاه احساسی را مطرح می نماید.

جدول 1. رویکردهای رایج در تعریف مفهوم کیفیت زندگی

تحلیل تحّوالت اندیشة »کیفیت زندگی« در معماری و شهرسازی
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 ابداع حرفة برنامه ریزی شهری با رویکرد خردگرا
در قرن بیستم هم زمان با تحّوالت، حرفۀ برنامه ریزی شهری به عنوان 
یک تالش جمعی برای تبدیل شهر به مکان بهتر زندگی مردم پدید آمد 
که حکایت از یک خواست واقعی در درمان مصیبت های کالن شهرهای 
صنعتی با هدف باالبردن کارآیی شــهر توسط اصالح طلبان بوده است. 
معماران در این دوره ســرگرم آموزه های مدرنیســم، بازی با فّناوری و 
گرایشــات هنــری بوده اند و برخی با زیبا و عظمــت جلوه دادن اعمال 

دیکتاتورها، در شکل گیری تحّوالت نیز مشارکت داشته اند. 
عوامل فنی )انقالب صنعتی و نتایج آن(، اقتصادی )اندیشه های کینز(، 
مذهبی )دکترین پروتســتانیزم( و باالخره نیاز به بازســازی پس از دو 
جنگ جهانی، رویکردی را در شهرســازی پایه نهاد که به برنامه ریزی 
خردگرا موســوم گشــت )بحرینی، 1385(. عمده ترین هواداران این شیوه 
برنامه ریزان، مدیران، مهندسین، معماران و شهرسازان درصدد بودند تا 
روش فراگیــری را برای بهبود تمامی جنبه های زندگی اجتماعی به کار 
گیرند )اســکات، 1388، 409(. به این منظورگروهی به بهینه سازی مسکن 
طبقۀ کارگر از طریق تعدیل کیفیت محیط و تدارک تسهیالت و تحمیل 
مقّررات بهداشــت عمومــی پرداختند و گروهی دیگر به ســازماندهی 
منســجم کالبدی شــهرها برمبنای اصول کارکردی مشــغول شدند و 
طرح هایــی را با عنوان »طرح جامع« بــرای نظم کاربری زمین که به 
اهداف زیباشناختی معطوف بود در دستور کار قرار دادند که در دهه های 
بعد احداث بزرگراه ها و تفکیک قطعات جایگزین آن شد. پس از جنگ 
نیز منطقه بندی، حمل ونقل و احداث مســکن، رونق گرفت و نوسازی 
شهری جهت احیاء ســنت برنامه ریزی جامع به حیطۀ شهرسازی وارد 

شد )بیورگارد، 1388، 343-345(.
از مهم ترین اســناد این شــیوه از تفکر، می توان به »منشور آتن« به 
عنوان دســتاورد کنگرۀ چهارم سیام در ســال 1928 اشاره کرد که در 
آن چهار زمینۀ اصلی مسکن، تفریح، کار و حمل و نقل برای شهرسازی 
تعییــن گردید )بحرینــی، 1385، 15-14( و شــاخصه های آن را می توان 
به عنوان مشــخصه های یک شــهر ایده آل در ســاختمان های بلند یا 

آسمان خراش ها، رفت و آمد و منطقه بندی مشاهده کرد. 

نهضت استانداردسازی در قالب مقّررات ساختمانی
متأثر از جریانات قرن بیستم تالش به استانداردکردن ضوابط معماری 
نیز اقدامی تصادفی نبوده است؛ در این دوره احداث مسکن باید به کمک 
قوانین علمی تحت کنترل و مقّررات سازمان می یافت. لذا عاّدی سازی 
فنی به آیین رســمی متخصصان تبدیل شد و استانداردکردن به معنی 
به کارگیری اصولی منتج از آموخته ها و تجربیاتی که صاحبان فن برای 
کســب کارآیی بیشــتر انجام داده اند، مطالبه گردید و به عنوان یکی از 

ابزارهای پیشرفت و نمادهای مدرنیته برای بیان حداقل الزامات و تحت 
مقّررات درآوردن امر تولید به شمار آمد. 

استاندارد در دنیای مدرن، آســتانه ای میان خوب و بد بود که به کمک 
تحلیل علمی کارشناسان تشریح و توسط مسئوالن به صورت قانون اعمال 
.)Fischler, 2000, 142( شــد تا از تولید کاالی نامرغوب جلوگیری کنــد

 این امر در آغاز قرن بیســتم حالت منّظم تری به خود گرفت و بیشتر بر 
تحقیقات تجربی استوار گردید. از اینجا بود که متولّیان مسکن و معماری، 
روش تدوین مقّررات ســاختمانی را در سراســر جهان برگزیدند. در این 
خصوص از نظر لوکوربوزیه تأمین مســکن مناسب برای توده ها مستلزم 
آن بود که انسان از مجموعه ای از استانداردهای کمی که به مقیاس های 
 .)Le Corbusier, 1959( مختلف طراحی مربوط می شــدند، پیروی کنــد
معماران در دیگر کشورها نیز از همان منطق پیروی کردند که در معماری 
به پیدایش »ســبک بین الملل« و در شهرســازی بــه تهیۀ »طرح های 
استاندارد برای محالت«  انجامید. در ادامه این جریان به دو تحّول که در 
قراردادن بعد کیفی رفاه بر پایۀ کار سیاسی نقش تعیین کننده ای داشتند، 

منتج گردید:
- رشــد شــدید اقتصادی با بهره وری باال، افزایش درآمد ســرانه و 

موجودی خزانۀ دولت؛ 
- تسریع جریان مدرن، پیروزی فن ساالری، تخصصی شدن حرفه ها و 

مصرف مصالح جدید در ساخت وسازها.
با دخالت گســتردۀ دولت در توســعۀ شــهری پــس از جنگ جهانی 
دوم، طراحان تجّددگرا درصدد نوعی نوســازی برآمدند که حاصل آن 
دگرگونی اساسی منظر شهرها بود. در دهۀ 1970 این نوسازی شهری 
و پروژه های خانه ســازی دولتی محکوم شــد و تخریب پروژۀ »پروت 
ایگو«، در 15 ژوئیۀ 1972، تحّقق عینی انهدام فکری مدرنیسم بود که 
با قلم منتقدان اجتماعــی و معماری صورت می گرفت. جین جیکوبز با 
تقبیح بی کفایتی طرح های مدرن حملۀ بزرگی به آنها نمود که جزئی از 
 Jacobs,( انتقاد بزرگ تر برخاسته از بستر سیاسی و فرهنگی آن زمانه بود
1961(. اکنــون دیگر تأکید بر قابلیت ســکونت و ویژگی های کیفی به 

جای ابعاد کمی زندگی قرار داشت و استانداردسازی معیار ضعیفی برای 
نمایش رفاه انسان بود.

ظهور جنبش »کیفیت زندگی« 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 کم رنــگ ماند ولی از 
دهه هــای 60 و 70 قّوتی مجّدد یافت. ایــن انتقادات در دو بخش زیر 
به عنوان نتایــج حاصل از ظهور جنبــش کیفیت زندگی در معماری و 

شهرسازی قابل پیگیری است:

دکتر رضا سامه، دکتر غالمرضا اکرمی
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مکتب جامعه شناسی شیکاگو
مکتب جامعه شناسی شیکاگو به عنوان یکی از مکاتب مهم فکری قرن 
بیستم به وسیلۀ چند تن از اندیشمندان اجتماعی در دانشگاه شیکاگو به 
راه افتاد و ایشان با انتشار نخستین آثار، رویکردهای نظری و روش های 
خــود را تدقیق کردند. آنچــه انگیزه های اصلی ایــن مکتب را توجیه 
 می نمود، رشد سرسام آور جمعیت ، ورود مهاجران و به طور کلّی معضالت 
روزافزون زندگی در شهرها بود. روش این مکتب عمدتًا مشاهدۀ دقیق 
واقعیت هــای اجتماعی، تدوین توصیف ها و تک نگاری های شــهری، 
تالش برای ترســیم و تحلیل زندگینامــه  از خانواده های مهاجر بوده و 
اهدافش ایجاد اصالح اجتماعی، کاهش تنش ها و بهبود ســازوکارهای 

حیات شهری بوده اند. 
در بین جامعه شناسان شیکاگو، ویلیام آگبرن12 در سال 1933 مطالعاتی 
را در ارتباط با ابعاد اجتماعی کیفیت زندگی انجام داد و تامس نخســتین 
چهرۀ برجســته مکتب بود که انجام تحقیقــات اجتماعی در ارتباط با 
مشکالت شهر شیکاگو همچون مهاجرت، زنان، اقلیت قومی، انحرافات 
.)Massam, 2002, 144( و غیره از پیش از جنگ جهانی اول را آغاز کرد

 آنچه به نظر وی اهمیت داشــت، شــناخت نگرش افراد نســبت به 
موقعیتــی بود کــه در آن قــرار گرفته اند تا بتــوان جهت گیری های 
ذهنــی و رفتاری آنها را در جامعه درک کرد )فکوهی، 1383، 180-181(. 
ایــن مکتب در یک دهه عماًل از میان رفت و نتوانســت زیر فشــار 
روش شناســی جدید در علوم اجتماعی به ویژه در آمریکا که به شــّدت 
بر مطالعات پیمایشــی و تحلیل واقعیات براساس روابط میان متغّیرها 

تأکید می کرد، مقاومت کند.

انتقادات مطرح در نیمة دوم قرن بیستم
در اواسط قرن بیستم، اندیشمندان علوم اجتماعی که مناصب دانشگاهی 
را نیــز به تصّرف درآورده بودند، تمامــی مباحث مرتبط با برنامه ریزی، 
درک از فرآیند توسعۀ شــهری، راه حل تبلور دیدگاه های طبقۀ متوسط 
پروتستان از زندگی شهری، تالش برای ترفیع منافع عمومی در خدمت 
نیازهــای نخبگان اقتصادی و در نهایت هماهنگی جامع دموکراتیک از 
توســعۀ عمومی و خصوصی به لحاظ سیاســی و سازمانی را زیر سؤال 
بردند )کلوســترمن، 1388، 260(. بدین ترتیب مفاهیم برنامه ریزی عقالیی 
و اســتاندارد زندگی مشروعیت خود را در دهۀ 1950 تا 1960 از دست 
دادند و اصالح طلبان اندیشــۀ کیفیت زندگی را راهنمای خود برگزیدند 

.)Fischler, 2000, 146(

ناکامی علم و شکســت داعیه های عینی و کمی، امکان ارائه هرگونه 
نظریه های کلّیت بخش را از میان برداشــته بود و ارائۀ نظریه هایی که 
درصــدد تبیین رفتار فردی و صورت بندی اجتماعی بر پایۀ مجموعه ای 

مستنتج از گزاره ها و قضایای مسلّم و محرز بودند، رد شد. در این رابطه 
ضیاءالدین سردار13  به 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 معرفت شناســی )Ziauddin, 1993, 886(. از ایــن رو کم کم مخالفت 
با توســعۀ شهری به شیوۀ گذشته گســترش یافت و تالش برای حفظ 
بافت های تاریخی و احیاء بافت های فرســوده فزونی گرفت. مســائل 
زیســت محیطی و ســازمان یابی محله ای این احساس جدید را به وجود 
آورد که کارشناسان رسالت تازه ای بر دوش دارند و آنها را به جستجوی 
ســطوح باالیی از کیفیت محیطی و خدمات عمومــی حتی به قیمت 
از خودگذشــتگی های کوچک در زمینۀ مصــرف خصوصی برانگیخت 
)Baumol & Oates, 1969, 2( و تأکید بر قابلیت ســکونت و ویژگی های 

کیفی زندگی قرار گرفت و پژوهشگران درصدد برآمدند تا واکنش های 
ذهنی مردم را نســبت بــه فرآیندهای اقتصادی و اجتماعی بشناســند 
)Hankiss, 1981, 15(. این اصالحات همان قدر مؤثر بودند که توانستند 

در حوزۀ سیاست گذاری پیش روند تا جایی که پژوهشگران واکنش های 
ذهنی و باورهای افراد را در کیفیت زندگی مورد بررسی قرار دادند.

 ســیر تحّول اندیشــة »کیفیت زندگــی« در معماری و 
شهرسازی معاصر

در دهــۀ 1960 به دنبال ناکامی  در روش ها و دیدگاه های صرفًا علمی 
به ابعاد انســانی، نخستین آوازه های اندیشۀ کیفیت زندگی در معماری و 
شهرسازی را می توان مالحظه نمود. از اواخر دهه این موضوع دیگر در 
انحصار اصالح طلبان اجتماعی قرار نداشت و طراحان نیز نسبت به روح 
تازۀ زمانه بی تفاوت نبوده اند. در این میان معماران با حساسیت بیشتری 
نســبت به قابلیت سکونت و حفاظت از محیط برخورد کرده اند. مدیران 
شــهری نیز با دادن وعدۀ بهبود کیفیت زندگــی درصدد جلب حمایت 
مردم برمی آمدند و مؤسسات دولتی با استفاده از آن به فعالیت های خود 
مشروعیت می بخشــیدند. در نخستین اقدام جیکوبز در کتاب »مرگ و 
زندگی در شهرهای بزرگ آمریکایی« اتّهام ناکارآمدی اغلب طرح های 
معاصر را مطرح کرد که با انتقاد به سیاســت های احیای مراکز شهری 
در دهۀ 1950 اظهار می دارد این دســته از سیاســت ها باعث ویرانی و 
ایجــاد فضاهای غیرطبیعی و دورافتاده و پیدایش محیط های یکنواخت 
و ناامن شــده که بی قیدی ســاکنان و رفتارهــای نامطلوب و به خطر 
 .)Jacobs, 1961, 7&13( افتادن ســالمت روانی را به دنبال داشته است
اندکــی بعد در 1976 روزنامۀ »نیویورک تایمز« نیز بنیادگرایان متأثر از 
افکار  جیکوبز را به عنوان محور اصلی مخالفت با خطاهای شهرســازی 

تحلیل تحّوالت اندیشة »کیفیت زندگی« در معماری و شهرسازی
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تجّددگرا در این دهــه معرفی کرد )بحرینی، 1385، 86(. از نظر این گروه 
برای رشد شخصیت و جامعه پذیری هیچ چیز جای برخی از محیط های 
عاطفی را نمی گیرد و به نظر می رسد که رفتار انسانی در محیط شهری 
به نوعی »محیط وجودی« وابسته اســت که کارشناسان ترّقی گرا آن 
را به حســاب نیاورده انــد. لذا یک آمایش ســالم و قطعه بندی منطقی 
فضای شهری به خودیِ خود نمی توانست برای ساکنان احساس امنیت 
یا آزادی و ســالمت جسم را تأمین کند )شــوای، 1384، 68-67(. از دیگر 
اقدامــات آغازین در این دهه می توان به »گزارش اهداف ملّی آمریکا« 
در سال 1960 و کتاب مشهور »شاخص های اجتماعی« تألیف ریموند 

.)Schuessler & Fisher, 1985, 130( بائر14 اشاره نمود
در دهۀ 1970 پیرو حرکت های انتقادی به رویکرد عقالیی، داگالس لی 
در مقاله ای برجسته به »فاتحه مدل های جامع شهری« اشاره نمود و با 
پیشــرفت  علوم کامپیوتر و به کارگیری آن در مطالعات و ایجاد مجاّلت 
تخصصی دامنۀ فعالیت ها افزایش یافت )Massam, 2002, 144(. در سال 
1973 در آمریکا شاخص های اجتماعی به صورت رسمی تدوین و اعالم 
شــد و از آن پس با حمایت ســازمان ملل، به تدریــج این موضوع در 
سایر کشورها در روند برنامه ریزی جا افتاد؛ به طوری که در سال 1975 
در کنفرانس ابعاد اجتماعی مســکن، مفهوم کیفیت زندگی و بهزیستی 
اجتماعی در برنامه های توســعه مورد تأکید جّدی قرار گرفت )مهدیزاده، 

.)46 ،1385
تالش هایی که در این دوره صورت گرفت را می توان که در دو دســتۀ 
کلّــی عمدتًا مبتنی بر تعریف کیفیت زندگی تقســیم کرد: یک دســته 
متمرکز بر شاخص های اجتماعی، رفاه افراد و سنجش رضایت از زندگی 
و دســتۀ دیگر بر کیفیت زندگی در مطالعات مقایســه ای با استفاده از 
تکنیک های شــاخص های اجتماعی. به عنوان نمونه، کمپل در مطالعۀ 
خود به کیفیتی اشــاره می کند که مانند یک ویژگی عینی محیط توسط 
افراد درک می شــود که البته ناکافی اســت. در مــدل وی، رضایت از 
زندگی به عنوان مجموع رضایت ســاکنین از ابعاد مختلف محیطی در 
نتیجۀ یک فرآیند ارزشــیابی، ادراک و رفتــار انطباق پذیر بیان گردیده 

.)Campbell et al., 1976( است
در دهۀ 1980 یک افزایش چشــم گیر در توجه بــه کیفیت زندگی در 
محیط مشــاهده می شــود با این تفاوت که انگیزۀ اصلی در استفاده از 
این  واژه عمدتًا با عنوان »حیات پذیری« یا همان »سرزندگی« مطرح 
می شــود و مضمون آن تجربۀ ســاکنین از مکان ها و ارزیابی  ذهنی از 
شــرایط است )خســتو و ســعیدی رضوانی، 1389، 66(. هرچند پژوهش های 
ابتدایی این دوره بیشــتر بر ســنجش عینی عوامل در سطح جامعه به 
دلیل عدم دسترســی به داده های ذهنی متمرکز شــده اند، اما در اواخر 
این دهه مایر به معرفی یک سیستم در ارتباط میان فرایندهای توسعه، 

کیفیت زندگــی و برنامه ریــزی پرداخت که مطابــق آن برنامه ریزان و 
طراحان باید به مدلی مفهومــی و منعکس کنندۀ تغییرات ابعاد مختلف 
کیفیت زندگی مجهز می شدند تا در اولویت بندی ها از نظرات و مشارکت 

.)Myers, 1988, 108( شهروندان و مسئولین محلی بهره برند
امــا در دهۀ 1990 مطالعات بر معرفی و تعیین شــاخص های عینی و 
ذهنی به منظور اندازه گیری کیفیت زندگی متمرکز شده اند. بر مبنای این 
مطالعات شاخص های عینی مســتخرج از گزارش های سازمانی جهت 
 Yuan et al.,( دستیابی به منافع در سطوح مختلف به کار گرفته شده اند
1999(. شــاخص های ذهنی نیز از بررسی عقاید و گزارش های تحقیقی 

به منظور اندازه گیری ادراکی کیفیت زندگی و رضایت از ســکونتگاه ها 
حاصــل شــده اســت )Senlier & Yildiz, 2009, 215(. در این راســتا 
پژوهشگران اغلب یک چارچوب مفهومی را برای تحلیل کیفیت زندگی 
براساس مجموع شــاخص های عینی و ذهنی ارائه داده اند. برای مثال 
راجرســون کیفیت زندگــی را ترکیب ویژگی های زندگی شــخصی و 
محیطی می داند و بران در مطالعه ای دیدگاه شــخص- محیط را برای 

بررسی ابعاد کیفیت زندگی مطرح می کند.
از سال 2000 مطالعات در زمینۀ کیفیت زندگی را می توان در ارتباط با 
ابعاد مختلف محیطی و به صورت موضوعی همچون اداراکات ذهنی از 
فضاهای شــهری، محیط های سکونتی و انسان ساخت، محله، مسکن، 
شهرهای جدید و سکونتگاه های غیررسمی در دستیابی به محیط پایدار 
و به صــورت موضعی در موقعیت های مکانی خاص کاوش کرد. در این 
دوره نفوذ اندیشــۀ کیفیت زندگی در حوزۀ آکادمیک مشــاهده می شود 
و به همین ترتیــب افزایش همایش ها و کنفرانس هــای بین المللی و 
مجالت تخصصی در ارتباط با این اندیشه را می توان مالحظه نمود. در 
حوزۀ حرفه در کشورهای توسعه یافته نیز این موضوع به عنوان یکی از 
موضوعات اساســی و ارتقاء آن به عنوان یکی از اهداف اصلی پروژه ها 
در نظر گرفته شده اســت که جدول 2 خالصه ای از این گونه مطالعات 

می باشد.
مطابق جــدول 2 پژوهش های مرتبط با این اندیشــه در دهۀ 2000 
عمدتًا در ارتباط با ابعاد مختلــف »رضایتمندی از زندگی« مورد توجه 
قرار گرفته اند. هرچند در نخستین دهه های قرن بیستم، کارپایۀ سیاسی 
تا حدود زیادی بر محور حفظ بهره وری، بهداشت و بهبود شرایط زندگی 
مادی افراد می چرخید که به تأمین خواســت های طبقه متوسط در حال 
رشــد برای محالت خوب کمک کرد، اما در آخرین دهه های قرن این 
امر بر بهبود کیفیت زندگی و خلق شرایط زندگی بهتر در حوزۀ عمومی 

متمرکز گردید. 
با توجه به ســیر تکامل اندیشــۀ کیفیت زندگی از نیمۀ دوم قرن اخیر 
تا به امروز )شــکل 1(، آیندۀ این رویکرد در معماری و شهرســازی را 
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جدول 2. نمونه مطالعات انجام شده مرتبط با موضوع کیفیت زندگی در قرن حاضر

مسکن محلهفضاهای شهریمدیریت شهری

تأکید بر لزوم توجه رهبران محلی به 
کیفیت زندگی جهت ارتقاء ویژگی های 

کالبدی، اجتماعی و اقتصادی
)Sirgy & Cornwell, 2002(

نقش محیط های فراغتی در بازسازی  
 Lloyd( شهری برای ارتقاء کیفیت زندگی

)& Auld, 2003

تأثیر ویژگی های اقتصادی و اجتماعی 
محله بر کیفیت و رضایت از زندگی 

)Sirgy & Cornwell, 2002(

مطالعۀ کیفیت زندگی با تأکید بر رضایت 
 Donovan &( ساکنین از مسکن

)Halpern, 2002

تأثیر محیط فراغتی بر کیفیت زندگی در 
)Yushitaka, 2007( فرهنگ های مختلف

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

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

بررسی تأثیر امنیت بر کیفیت زندگی- 
به کارگیری راهکارها برای افزایش امنیت 

)Yuen, 2004(

نقش مهم دسترسی به فضاهای 
 Lotfi &( عمومی شهر در کیفیت زندگی

)Koohsari, 2009

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

)et al., 2007

بررسی فاکتورهای موثر بر بهبود 
کیفیت زندگی در مسکن غیررسمی 

)Richards et al., 2007(

تأثیر مکان های نوع سوم )مراکز اجتماعی( 
)Jeffres et al., 2009( بر کیفیت زندگی

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

)Yildiz, 2009

بررسی تأثیر حوزه های کیفیت  مسکن بر 
)Zebardast, 2009( رضایت از زندگی

می توان در جهانی شدن آن دنبال کرد و با انجام پژوهش های بیشتر در 
این زمینه و روشــن شــدن نقاط مبهم در مورد به کارگیری آن در ابعاد 
و حوزه های مختلف محیطی، می توان شــاهد هر چه بیشــتر اجرایی و 
کاربردی شدن این اندیشــه بود. به عبارت دیگر دور از انتظار نخواهد 
بود که اندیشــۀ کیفیت زندگی در آینده ای نه چندان دور به عنوان یکی 
از نظریه های مادر در کنار نظریه های »پایداری« و »پدیدارشناسی« و 

بسا مهم تر از آنها در رأس توجهات قرار گیرد.

 جمع بندی: مبانی اندیشــة »کیفیــت زندگی« در قرن 
حاضر و جهت گیری های آتی آن

در یــک جمع بنــدی چنین می تــوان گفت که خاســتگاه اندیشــۀ 
»کیفیت زندگی« به عنوان یکی از رویکردهای جدید در حوزۀ معماری و 
شهرسازی در توجه فیلسوفان و اندیشمندان به ابعاد کیفی زندگی انسان 
بوده که مطابق نمودار شــکل 2 با تحّقق زمینه هایی متأثر از شــرایط 

حاصل از انقالب صنعتی، تحّوالت در عرصۀ سیاست، علم و دین و نیز 
وقوع دو جنگ جهانی در نیمۀ اول قرن بیستم پدید آمده است. 

اکنون با تکیه بر تحلیل تحّوالت این اندیشــه، به طور کلّی و به عنوان 
یک جمع بندی، حداقل سه رویکرد متفاوت را می توان به عنوان مبانی و 
پایه های مطالعاتی موضوع کیفیت زندگی در زمینۀ معماری و شهرسازی 

معرفی کرد:

استانداردسازی با رویکرد عینی
در نخستین رویکرد، کیفیت زندگی توسط دولت ها مترادف با »استاندارد 
عینی زندگی« طرح شــده اســت )Jackson, 2002( که به تبع آن اگر 
دولتی برنامه و تالشــی برای بهتر ساختن استانداردهای ملی سکونت 
داشت، می توان گفت که کیفیت زندگی در آن کشور در حال ارتقاء است. 
برای نمونه اســتاور و لیون )Stover & Leven, 1992, 737-754( شــکلی 
پایه ای در ارزش های تخمین زده شــده بــرای کیفیت زندگی همچون 

شکل 1. سیر تحّوالت اندیشۀ »کیفیت زندگی« در دورۀ معاصر

 

انتقادات نسبت به 
 مدرنیسم

ظهور دغدغۀ   
 زندگی  کیفیت

تبیین مفهوم    
 زندگیکیفیت

هاي تبیین شاخص
 زندگیکیفیت

مطرح شدن موضوع  
 در ابعاد مختلف

شدن اندیشه و جهانی
 گسترش آن در عمل

2010 2000 1990 1980 1970 1960 

تحلیل تحّوالت اندیشة »کیفیت زندگی« در معماری و شهرسازی
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شکل 2. نمودار سیر تحّول اندیشۀ کیفیت زندگی

 

تســهیالت محلی را در نواحی شــهری مورد امتحان قرار داده اند. در 
تحقیق جیانیاس )Giannias, 1996, 213-223( یک رویکرد ساختاری به 
مدل های تعادلی به منظور ارزیابی کیفیت زندگی در پنج شــهر ایاالت 
متحده شــده اســت و بر این اســاس کیفیت زندگی از طریق عوامل 
محسوس، عملکرد مسکن و ویژگی های آن )تعداد اتاق ها، کیفیت هوا 
و فاصله تا محل کار( و تســهیالت گســترده محلی بررســی شده که 
نتایج ارزش های کیفیت زندگی و رتبه بندی ها در آن با مطالعات پیشین 

متفاوت بوده است.
یولنگین  نیــز از یک رویکرد چند بعدی کیفیت زندگی را مورد مطالعه 
قرار داده و هدف آن مدل نمودن اولویت ها، انتظارات و نیازهای ساکنین 
یک شهر است )Ulengin et al., 2001, 361-374(. در این اقدام، موقعیت 
مؤثر منابع می توانــد در بهبود کیفیت زندگی برای تعداد زیادی از مردم 
که هدف اصلی مســئوالن و برنامه ریزان است را فراهم آورد. همچنین 
مک کریا  موضوع کیفیت زندگی را در ســطوح مختلف جغرافیایی مورد 
توجه قــرار داده اســت )McCrea et al., 2006, 79-96(. در این مطالعه 
برخی استانداردهای خدمات از قبیل سالمتی و آموزش و هزینۀ زندگی 
در ســطح منطقه ای ارزیابی شده در حالی که به نظر در مقیاس محلی 
پیش بینی بهتری می توانست باشد که از طریق آن، ارتباطات اجتماعی، 

تســهیالت عمومی و رضایت از مســکن با شاخص قدمت خانه و نظر 
مالک بررسی می شود.

رضایتمندی از زندگی با رویکرد ذهنی
دســتۀ دوم مطالعات در خصوص کیفیت زندگی، پژوهش هایی هستند 
که بر »ســعادت ذهنی یــا رضایت مندی از زندگــی« تمرکز کرده اند 
)Donovan & Halpern, 2002; Wish, 1986(؛ ایــن نوع بررســی ها بر 

پرســش هایی از مردم نظر دارند که آیا آنهــا عمومًا از محیط و زندگی 
خود راضی هســتند یا نه؟ هرچند ممکن است این کار به آزمون اهداف 
و آرزوهای بلندپروازانۀ زندگی فردی ایشــان بســط یابد، اما در کل به 
مؤلفه هــای کامیابی یــا رضایت مندی در زندگی واقعــی مردم مربوط 
می شود )Dissart & Deller, 2000, 135-136(. به طور کلّی رضایتمندي 
از زندگي بســتگي به اختالف میان شرایط محیطي یک فرد با شرایط 
اســتاندارد دارد و کیفیت زندگي منعکس کنندۀ تفاوت ها و شکاف هاي 
میان توّقعات افراد و شــرایط موجود در محیط زندگي ایشان مي باشد.  
این شــکاف ها به دلیل آن است که بسیاري از مردم به چیزهایي تمایل 
دارنــد که نمي توانند بــه دالیلی همچون ســرمایۀ اقتصادی یا میزان 

برخورداری از روابط اجتماعی داشته باشند.
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از ســویی بیشــتر مطالعات، کیفیت زندگی را برمبنای رضایتمندی با 
شاخص های ذهنی در پاسخ به احســاس درونی افراد تعریف می کنند. 
برای مثال ریچاردز و همکاران در مطالعات خود، عواملی را که اهمیت 
بیشتری در بهبود کیفیت زندگی ساکنین در بخش مسکن دارد و به عالوه 
 Richards( موانع اصلی کیفیت زندگی بهتر را مورد بررســی قرار داده اند
et al., 2007, 375-388(. ایشــان بدین منظور از روش تحلیل بازگشتی 

جهت شناخت مسائلی که کیفیت زندگی را شکل داده اند، استفاده نموده 
و پیشــنهاداتی برای بهبود شــرایط موجود ارائه کرده اند. پژوهش هایی 
نیز وجود دارند که از طریــق مطالعۀ موردی، به رابطۀ کیفیت زندگی و 
سنت سکونت پرداخته اند. همانطور که از این مطالعات برمی آید، یکی از 
عوامل مهم معّرف کیفیت زندگی، مسکن است؛ زیرا این شاخصه اغلب 
 Garcia Mira,( در خدمت تعریف فضای زندگی یک انســان می باشــد
1 ,2005(. لذا رضایتمندي به ابعاد محیط وابسته است و هدف اصلي آن 

توصیف کیفیت کلّي زندگي و تعامل فرد با محیط ســکونتي اش است 
که به صورت تجربۀ مطلوب و خشنودي حاصل از زندگي در یک مکان 

خاص تعریف شده است. 

مفهوم توسعة پایدار با رویکرد تعاملی
درخصوص رویکرد سوم، بحث ویژه ای در زمینۀ تفسیر کیفیت زندگی 
وجود دارد که به طور مســتقیم به مفهوم »توســعۀ پایدار« پیوند یافته 
اســت؛ به طوری که آن دو گاهی با یکدیگر جایگزین شــده اند. این امر 
بیشــتر تحت تأثیر پرمعنایی و اســتفادۀ زیــاد از واژۀ کیفیت زندگی در 
معانی گوناگون نســبت به واژۀ توســعۀ پایدار بوده است. در این راستا  
استیمســون، کیفیت زندگــی را تعریف نموده و ابعــاد آن را اقتصادی، 
اجتماعی و حیات محیطی می داند. وی با متمرکزشدن بر کیفیت زندگی 
در راســتای توســعۀ پایدار، یک چارچوب نظری برای تحلیل عملکرد 
شهر به عنوان یک ساختار پویا و پیچیده ارائه داده که پایه ای مفهومی 
را برای توسعۀ عملکردی، تغییرات اندازه ای رشد و کیفیت زندگی ایجاد 
نموده است. همچنین بسیاری از دانشمندان علوم رفتاری، به پژوهش در 
رفتار در محیط زندگی روزمره مردم پرداخته اند و برای هم زیستی پایدار، 
برقراری رابطه ای 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 
محیط زیســت استوار ساخته است. برخی پژوهش ها در این خصوص به 
این اشاره داشته اند که پایداری به عنوان یک جهان بینی متعلّق به یک 
مسئلۀ اجتماعی و فرهنگی است؛ چراکه بستر الزم برای تحّقق این امر 
در دیدگاه افراد جامعه و نیز افراد می باشــد )Lane, 2006, vi(. لذا چنین 
می توان انگاشــت که موضوع کیفیت زندگی بــه جنبه های فرهنگی و 

اجتماعی توسعۀ پایدار نیز ارتباط دارد.

 نتیجه گیری 
سه رویکرد یادشده به عنوان اصلی ترین پایه های مطالعاتی معماری در 
پژوهش های پیرامون کیفیت زندگی 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 گونــه ای آن را در زمرۀ نظریه  های 
»رفتار-محیط« قرار می دهند. به این ترتیب که دستۀ اول مطالعات در 
موضوع رابطۀ انسان و محیط به جنبه های عینی )کالبدی و غیرکالبدی( 
و محسوس می پردازد و به اصالت واقعیات قائل است. دستۀ دوم رابطۀ 
انســان و محیط را در قالب های ذهنی مردم )نظام ادراکی و ارزشــی 
ساکنین( دنبال می کند و دستۀ سوم ترکیبی از جنبه های عینی و ذهنی 
را در ایــن رابطه مّدنظر دارد. بنابراین هر ســه رویکرد بر مبانی نظری 
اصل »تعامل انســان و محیــط« تکیه کرده اند و هــر یک با کیفیتی 

متفاوت نسبت به هم به این موضوع پرداخته اند.
اگرچه تعامل انســان و محیــط به عنوان یک اصل همــواره به طور 
مستقل و در موضوع روانشناسی محیطی مطرح بوده، اما در این دوران 
نیز از طریق رویکرد کیفیت زندگی مورد بررســی و توجه اندیشــمندان 
قرار گرفته اســت. امروزه مطالعات مبتنــی بر رویکرد کیفیت زندگی 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 داشته اند، اما با این وجود بر دستیابی به 
ارزش هایی عام همچون امنیت، رفاه و سالمتی در محیط انسان ساخت 

نیز تأکید بسیاری دارند.
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