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چکیده

یکی از دالیل توجه به کیفیت زندگی ،ظهور فردگرایی است .توجه به مقوله ارتقاء کیفیت زندگی از آنجا دارای اهمیت
میباشد که حس شادابی و سرزندگی در جوامع کنونی و باالخص در شهر ایالم بسیار کمرنگ شده است .کیفیت زندگی
از نظر لغوی به معنای چگونه زندگی کردن است .باوجود این؛ معنی آن برای هرکس منحصربهفرد و با دیگران متفاوت
است .کیفیت زندگی بسته به بستری که نحوه زیست در آن بررسی میشود ،تعاریف گوناگونی مییابد .یکی از روشهای
دریافت مفاهیم مربوط به ارتقاء کیفیت زندگی در مسکن و در حوزه مورد مطالعه (شهر ایالم) ،مشاهده و گفتگو با
جمعیت هدف ،جهت فهم برجستهترین نیازها و خواستههای آنان است .لذا روش تحقیق این مقاله براساس روش کیفی
است .جهت آزمون تحقیق با استفاده از تحلیل همپوشانی رگرسیون ،تالش شد تا متغیرهای پژوهش را مورد ارزیابی و
طبقهبندی قرار دهیم .مقاله حاضر در بستر مطالعات کتابخانهای ،بررسی و مطالعه مقاالت فارسی و التین ،بررسی سایتها
و درگاههای اینترنتی بینالمللی و مهمترین ابزار گردآوری اطالعات در این حوزه یعنی «پرسشنامه» و «مصاحبه» انجام
پذیرفته است .براساس این دیدگاه و تدوین ،توزیع و تجزیهوتحلیل آماری پرسشنامه بهوسیله نرمافزار  SPSSچنین نتیجه
گرفته میشود که افراد جمعیت هدف واقع در شهر ایالم جهت ارتقاء کیفیت زندگی در مجتمع مسکونی خود ،معیارهایی
ازجمله افزایش سطح استاندارد در برخی اندامهای مسکونی ،استفاده از طرحهای نوین در طراحی ،وجود فضای سبز،
رنگهای متنوع ،نورگیری کافی فضاها ،فضای متناسب در بین واحدها را در افزایش ارتقاء کیفیت زندگی در مجتمعهای
مسکونی خود مؤثر دانستهاند.

واژگان کلیدی :مفهومشناسی زندگی ،ارتقاء کیفیت زندگی ،مسکن ،ایالم.

  شماره  .21زمستان 1396

معماری و شهرسازی آرمانشهر

* این مقاله برگرفته از پایاننامه کارشناسی ارشد نویسنده اول باعنوان «بررسی راهکارهای معمارانه ارتقاء کیفیت زندگی خانوادگی در مجتمعهای
مسکونی ،نمونهموردی :شهر ایالم» به راهنمایی جناب آقای دکتر محمد شوهانی در گروه معماری دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسالمی
واحد علوم و تحقیقات ،ایالم ،ایران میباشد.
** کارشناسی ارشد معماری ،دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات ،ایالم ،ایران (نویسنده مسئول).
Email: Alieghbalinia@yahoo.com
*** استادیار معماری ،دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات ،ایالم ،ایران.

2

مقدمه

امروزه دیدگاهها به تمام امور نسبت به گذشته متفاوت میباشد؛ دیدگاه بشر نسبت به زندگی نیز از این امر پیروی نموده
است .تالش اساسی جوامع امروزه حفظ زندگی دیگر به شکل معمول نیست ،بلکه ارتقاء کیفیت آن در زمینههای متعدد
است .توجه به مقوله ارتقاء کیفیت زندگی از آنجا مهم میباشد که امروزه هجمه فشارهای روحی ،روانی ،اقتصادی و غیره
بر بشر و به طبع آن بر جمعیت هدف پژوهش حاضر ،آن را دچار نوعی آشفتگی نموده است .لذا با توجه به این موضوع ،پناه
بردن به مأمنی آسوده که در آن احساس آرامش نماید ،ضروری بهنظر مینماید .در این راستا با توجه به عوامل متعددی
که از مفهوم ارتقاء کیفیت زندگی برداشت میشود ،نقش مسکن با توجه به کاربرد آن در زندگی هر فرد پررنگ میباشد.
مسكن نامناسب عامل مؤثري در پيدايش افسردگي و اختالالت رفتاري ،شخصيتي و همچنين كاهش مقاومت فرد در
برابر مشكالت است .درک مفاهیمی چون زندگی ،ارتقاء کیفیت زندگی و غیره در برداشت اولیه دارای توافق مفهومی عام
میباشند؛ ولی حقیقت امر اینگونه نیست ،زیرا اینگونه مفاهیم یک تجربه کام ً
ال شخصی هستند و برداشت افراد از مفهوم
کیفیت زندگی با درنظر گرفتن عالئق شخصی ،تجارب ،احساسات و غیره متفاوت میباشد.

 .1روش تحقیق

مقاله حاضر در بستر مطالعات کتابخانهای ،بررسی و مطالعه مقاالت فارسی و التین ،بررسی سایتها و درگاههای اینترنتی
بینالمللی و مهمترین ابزار گردآوری اطالعات یعنی «پرسشنامه» و «مصاحبه» انجام پذیرفته است .یکی از روشهای
دریافت مفاهیم مربوط به ارتقاء کیفیت زندگی ،مشاهده و گفتگو با جمعیت هدف ،جهت فهم برجستهترین نیازها و
خواستههای آنان است .برای بررسی و آزمون این دریافتها از پرسشنامه استفاده شده است .تجزیهوتحلیل پرسشنامهها
براساس تحلیل آماری  SPSSصورت پذیرفته است .روش تحقیق پژوهش براساس روش کیفی است .جهت آزمون تحقیق
با استفاده از تحلیل همپوشانی رگرسیون ،متغیرهای پژوهش مورد ارزیابی و طبقهبندی قرار گرفته است.

 .2پیشینه تحقیق

اولین مطالعه دانشگاهی در خصوص کیفیت زندگی مربوط به گزارشی از دانشگاه منچستر است که در مورد وضعیت
اخالقی و جسمانی کارگران کارخانه نخریسی منچستر که در سال  1836توسط شاتل ورث 1ارائه شده بود (& Oliver
.)Mohammad, 1996, p. 47
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تا دهه  ،1970كيفيت زندگي اساساً معطوف به انگارههاي مادي و پيامد رشد اقتصادي در نظر گرفته ميشد .دهه 1990
نيز سرآغاز بحث از كيفيت زندگي اجتماعي با تأكيد بر سازههاي اجتماعي چون سرماي ه اجتماعي ،همبستگي اجتماعي
و غیره بود (.)Ghafari & Omidi, 2009, pp. 26-27
در سال  1975تئورياي به نام «تئوري رضايت شهروندان» ارائه شد .اين تئوري مدلي تحليلي است كه براساس
ميزان رضايت شهروندان از محيط مسكونيشان در مورد مؤلفههاي مختلف فيزيكي ،اجتماعي ،اقتصادي ،محيطزيستي،
زيباييشناسي و غیره عمل ميكند (.)Orang, 2006, p. 30
کمپبل و فیسک )1978( 2ابعاد ازدواج و زندگی خانوادگی ،سالمتی ،دوستی ،شغل ،زندگی در شهر ،بیکاری ،تحصیالت
و استانداردهای زندگی را مورد بررسی قرار دادند (.)Flangan, 1982, p. 64

 .3مبانی نظري تحقیق

كيفيت زندگي نتيجه كنش متقابل شرايط محيطي ،اقتصادي ،سالمتي و اجتماعي كه توسعه انساني را تحتتأثير قرار
ميدهد ،میباشد (.)Ontario Social Development Council, 1997, p. 153
با توجه به تفاوتهاي فرهنگي و بعد ارزشي كيفيت زندگي نميتوان از يك شاخص عام و جهانشمول براي سنجش
كيفيت زندگي استفاده كرد (.)Garussi & Naghavi, 2008, pp. 63-64
كيفيت زندگي به درك افراد از وضعيت زندگي در قالب فرهنگ و ارزشهاي حاكم بر جامعه اطالق ميشود (Naeenian
.)et al., 2005, p. 49

برای درک عوامل مؤثر بر ارتقاء کیفیت زندگی میتوان خیلی ساده به سراغ مردم رفت و از آنها پرسید که درباره زندگی
چه احساسی دارند .کیفیت زندگی بیش از هر چیز امری است نسبی و برای تعریف و سنجش آن ،معیار مطلق و جامع و
جهانشمولی وجود ندارد که در همه جا مصداق داشته باشد؛ زیرا مفهومی است که به شدت متأثر از زمان و مکان است
(.)Mokhtari & Nazari, 2010, p. 124

ارزيابي مطلوب كيفيت زندگي به سه جنبه اساسي ياري ميرساند :نخست ميتواند ارزيابيكننده برنامههايي باشد كه
براي باال بردن كيفيت زندگي گروهها و جمعيتها برنامهريزي ،ديگر اين امكان ارزيابي اثربخشي درمانگريهاي فردي
گروهي يا دارويي را فراهم ميسازد .از سوي ديگر ميتواند نياز به خدمات گوناگون ،جامعه را براي باال بردن كيفيت زندگي
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ميسر سازد (& Newa & Taylor, 1992, p. 93; Leu, 1985, p. 174; Bougsty & Partners, 1983, p. 243; Andrews
.)Whithey, 1976, p. 215

ریشههای تاریخی استفاده از عبارت کیفیت زندگی را میتوان در آثار کالسیک ارسطو که مربوط به سال  330قبل از
مسیح هستند ،یافت (.)Bentham, 1978, p. 50
نوشتههاي مربوط به كيفيت زندگي نشان ميدهد كه در خصوص سازه كيفيت زندگي با تعدد تعاريف مواج ه هستیم.
اين امر ميتواند ناشي از سه عامل مختلف باشد :يكي چندبعدی بودن اين سازه ،ديگري كاربرد آن در حوزههاي حرفهاي
متفاوت و در نهايت ،سطح تحليل كه ميتواند مربوط به عامالن ،فرآيندها ،موقعيتها و يا ساختارها باشد (& Ghafari
.)Omidi, 2009, p. 3

سازه كيفيت زندگي تا اندازهاي مبهم است .از يكسو كيفيت زندگي فردي بهعنوان پنداشتي از چگونگي گذران زندگي
فرد مطرح ميشود و از بعد كليتر ،كيفيت موقعيتهاي زندگي حول يك عامل؛ شامل موقعيتهايي نظير محيط پيراموني
يا فرهنگ در يك جامعه معين است (.)Baldwin et al., 1994, p. 23
كاتر 3كيفيت زندگي را به مثابه رضايت فرد از زندگي و محيط پيرامون تعريف ميكند كه نيازها ،خواستها ،ترجيحات
سبك زندگي و ساير عوامل ملموس و غير ملموسي را كه بر بهزيستي همهجانبه فرد تأثير دارند ،دربرميگيرد (& Barati
.)Yazdanpanah, 2011, p. 35

كيفيت زندگي بهعنوان حالتي در نظر گرفته ميشود كه فرد در آن نسبت به خود ،طبيعت و جامعهاي كه در آن زندگي
ميكند احساس آرامش دروني دارد (.)Diwan, 2000, p. 315
كيفيت زندگي بهعنوان مفهومي عيني و ذهني ،بررسي ميشود و صرفاً بر ستاندههاي اقتصادي و اجتماعي تمركز نمييابد،
بلكه بر دستاوردهاي سياستها و تأثيري كه افراد از آن ميپذيرند ،تمركز ميكند (.)Ghafari & Omidi, 2009, p. 6
كيفيت زندگي از نظر لغوي به معناي چگونگي زندگي كردن است .باوجود اين ،مفهوم آن براي هر كس منحصربهفرد بوده
و با ديگران متفاوت است (.)Haas, 1999, p. 43
كيفيت زندگي عبارت است از درك فرد از وضعيت كنونياش با توجه به فرهنگ و نظام ارزشي كه در آن زندگي ميكند
و ارتباط اين دریافتها با هدفها ،انتظارها ،استانداردها و اولويتهاي موردنظر فرد (.)WHO, 1995, pp. 10-17
اصطالح کیفیت زندگی در ابتدا مبهم به نظر میرسد .کاربرد این عبارت اغلب مفهوم امید را منتقل میکند ،اما فاقد توجه
و دقت الزم است (.)Mokhtari & Nazari, 2010, p. 18
از مفهوم کیفیت زندگی برداشت مشابه در میان افراد و فرهنگهاي مختلف نمیشود ،چه در عين وجود يك توافق
مفهومي بهطور كلي ،درعینحال شاهد برداشتهاي مختلف افراد از كيفيت زندگي هستيم (Newa & Taylor, 1992, p.
.)87

اندازهگيري كيفيت زندگي ميتواند به شناسايي نيازهاي جامعه براي ارتقاء خدمات بهداشتي ،برنامهها و بودجهها در اين
مورد و ارتقاء كيفيت زندگي به طور كلي ياري رساند (.)Bougsty & Partners, 1983, p. 45
واژه كيفيت زندگي ،بيشتر با محيط طبيعي و شرايط خارجي زندگي افراد از قبيل آلودگي ،كيفيت مسكن ،جنبههاي
زيباييشناسانه ،تراكم ترافيك ،شيوع جرم و مانند اينها مرتبط است (.)Norman, 1972, pp. 16-22
كيفيت زندگي عبارت است از اینكه افراد به طور كلي از زندگيشان رضايت داشته باشند (.)Taghvai et al., 2005, p. 9
كيفيت زندگي بهطوركلي مفهوم نامشخصي است و معني آن مبتني بر بستري است كه در آن مورد استفاده قرار ميگيرد
(.)Smiths, 2003, p. 160

بهطور كلي در پژوهشها درباره كيفيت زندگي به دو رويكرد كام ً
ال مجزا ميتوان اشاره كرد:
 .1ديدگاه اسكانديناويايي كيفيت زندگي :اين رويكرد در اكثر كشورهاي اروپايي ،بهویژه كشورهاي اسكانديناوي ،طرفدار
دارد و جان درينوسكي و ريچارد تيتموس 5آن را ابداع كردهاند .در اين رويكرد ،بر شرايط عيني زندگي و معرفهای مرتبط
با آن تأكيد شده است و كيفيت زندگي افراد در گرو ارضاي نيازهاي اوليه زندگي است.
 .2ديدگاه آمريكايي كيفيت زندگي :در اكثر تحقيقاتي كه در كشور آمريكا در مورد كيفيت زندگي انجام شده است،
محققان بيشتر به تجارب ذهني افراد از زندگيشان توجه كرده و بر معرفهاي ذهني تأكيد كردهاند .از اثرگذاران اين
رويكرد ميتوان به روانشناس اجتماعي ،توماس 6اشاره كرد .در كنار اين دو رويكرد ،رويكرد ديگري نيز وجود دارد كه بر دو
بعد عيني و ذهني كيفيت زندگي تأكيد ميكند كه ميتوان به روشهای اجتماعي و اقتصادي در كيفيت زندگي اشاره كرد
(.)Gheeiasvand, 2009, pp. 24-25
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سازه كيفيت زندگي با اینکه توجه به آن قدمت بلندي دارد ،ليكن به دليل ماهيت پويا و خصلت سازهاي آن از ابهام و
پيچيدگي خاصي برخوردار است .به لحاظ مفهومي كاربرد اين سازه در شش حوزه مطرح است .1 :زندگی عادی .2مطلوبيت
اجتماعي  .3شادكامي  .4رضايت زندگي  .5دستيابي به اهداف شخصي  .6استعدادهاي ذاتي (.)Ferrans, 1996, p. 167

4
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Physical QOL Index
)(ICQOL, 1996
Protassenko, 1997

 -1فضاي زندگي  -2استاندارد مسكن  -3هزينه غذا  -4ایمنی عمومی  -5ارتباطات  -6آموزش
 -7سالمت عمومي  -8صلح و آموزش  -9جريان ترافيك  -10تميزي هوا
 -1زندگي مورد انتظار  -2ميزان بيسوادي بزرگساالن  -3متوسط قدرت خريد
 -1مرگومیر كودكان  -2زندگي مورد انتظار  -3ميزان بيسوادي بزرگساالن
 -1درآمد ماهيانه هر فرد  -2توزيع درآمد  -3هزينه ماهيانه غذا
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استانبول

 -1محيط فيزيكي (چيدمان ساختمانها ،نوع مسكن ،فضاهاي سبز ،تفريحي و غیره)  -2محيط
اجتماعي (گستره خدمات آموزشي ،قيمت خدمات آموزشي ،گستره و قيمت خدمات بهداشتي و
غیره)  -3محيط اقتصادي (هزينه زندگي ،فرصت پيدا كردن شغل رضايتبخش ،هزينه تطبيق و
غیره)  -4ارتباطات حملونقل (وسايل ارتباطات ،وسايل حملونقل عمومي ،جريان ترافيك و غیره)

آمستردام

شاخص زندگي در هشت عرصه اصلي -1 :مسكن  -2سالمتي  -3قدرت خريد  -4فعالیتهای
فراغتي  -5تحرك  -6مشاركت اجتماعي  -7فعاليتهاي ورزشي  -8فعاليتهاي تعطيلي

كميته بحران جمعيت

تأكيد بر شاخصهاي اجتماعي -1 :امنيت عمومي  -2فضاي مسكوني  -3هزينه خوراكي
 -4ارتباطات  -5آموزش عمومي  -6بهداشت همگاني  -7آرامش عمومي  -8حملونقل شهري
 -9هواي سالم

گراند تراورس آمريكا

 -1امنيت عمومي  -2محیطزیست طبيعي  -3حملونقل و زيرساخت  -4بهداشت  -5دولت و نظام
سياسي  -6هنجارهاي اخالقي و مدني  -7آموزشو پرورش  -8اقتصاد  -9فرهنگ  -10تفريحات
 -11محيط اجتماعي

انتاريوي كانادا
سنگاپور

 -1اجتماعي (كودكان تحت پوشش انجمن حمايت از كودكان و غیره)  -2بهداشتي  -3اقتصادي
 -4زيستمحيطي
توجه همزمان به ابعاد ذهني و عيني كيفيت زندگي شهري

)(Taghvai et al., 2005, p. 10

 .5مسكن

طبق تعريف دومين اجالس اسكان بشر در سال" ،1996مسكن سرپناهي مناسب" يعني آسايش ،فضا ،امنيت و مالكيت،
پايداري سازهاي ،روشنايي ،تهويه و سيستم گرمايشي و سرمايشي ،زيرساختهاي اوليه ،كيفيت زیستمحیطی ،مكان و
قابلدسترس از نظر كار و تسهيالت اوليه مناسب است (.)Dejcam, 1994, p. 87
مسكن عامل اصلي جامعهپذیری افراد نسبت به جهان و كااليي عمده و تعیینکننده در سازمان اجتماعي فضاست كه در
شکلگیری هويت فردي ،روابط اجتماعي و اهداف جمعي افراد نقش بسيار تعیینکنندهای دارد (.)Short, 2006, p. 199
مسکن داراي ابعاد مختلف مكاني ،معماري ،كالبدي و فيزيكي ،اقتصادي ،اجتماعي ،مالي ،روانشناختي و پزشكي است
(.)Cullingworth, 1997, p. 166

مسكن چيزي بيش از يك سرپناه صرفاً فيزيكي است و كليه خدمات و تسهيالت عمومي الزم براي بهزيستن انسان را
شامل ميشود (.)Knapp, 1982, p. 35

 .6نيازها و برنامهریزیهای مسكن

نيازهاي اساسي مادي انسان را به سه دسته تقسيم كردهاند :نيازهاي زيستي ،نيازهاي اقتصادي و نيازهاي اجتماعي.

بررسی مفهوم شناسی ارتقاء کیفیت زندگی خانوادگی در حوزه مسکن
شامره صفحه مقاله1-9 :
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مسكن در برآورده كردن هر كدام از اين نيازهاي اساسي نقش ويژه دارد كه به اختصار اشاره ميشود:
الف) سرپناه :مسكن مانند غذا يك نياز اساسي و زيستي است.
ب) از نظر اقتصادي :امروزه مسكن بهعنوان نوعي سرمايهگذاري و افزايش درآمد است (.)Etemad, 1990, p. 4
مسكن در ثبات اقتصادي و بهزيستن خانواده نقش اساسي دارد ،زيرا فقر و عدم تأمين اقتصادي از عوامل عمده بيثباتي
اجتماعي است (.)Raffiey, 1989, p. 40
ج) از نظر اجتماعي :كاركرد اصلي مسكن فراهم آوردن شرايط مطلوب براي خانواده بهمنظور تحقق فعالیتهای خانوادگي
است (.)Hedayatnrjat, 1996, p. 563
د) از نظر رواني :مسكن مناسب ميتواند محلي براي آرامش و تجديد قوا ،آرامش اعصاب و فكر در فرد باشد .مسكن
نامناسب عامل مؤثري در پيدايش افسردگي و اختالالت رفتاري ،شخصيتي و همچنين كاهش مقاومت فرد در برابر
مشكالت است (.)Pugh, 1990C, p. 642
يكي از مهمترین بخشهای برنامهریزی و طراحي شهري ،طراحي و برنامهریزی توسعه مسكن است؛ عوامل اقتصادي
همانند هزينه زندگي ،پايه اشتغال و درآمدهای ناپايدار در برنامهریزی مسكن داراي نقش بسيار مهمي هستند (Sendich,
.)2006, p. 185

در کشورهای پيشرفته مسكن بعدي از رفاه اجتماعي و برنامه توسعه مسكن بر بهبود كيفي متمركز هستند
 .)1995, p. 93اما در كشورهاي در حال توسعه فقدان منابع كافي ،ضعف مديريت اقتصادي ،نداشتن برنامهریزی جامع ملي
و افزايش شتابان جمعيت ،تأمین مسكن را در اين كشورها به شكل پيچيده و چندبعدی در آورده است (Wood Field,
(Ghazee,

.)1989, p. 5

مسكن نامناسب و خارج از استاندارد بهطور مستقيم و غیرمستقیم ،عالوه بر آثار زيانبار روحي ،پيامدهاي اجتماعي ،چون
بزهكاري ،جرم و نقض قوانين و مقررات را بهدنبال دارد ( .)Purmohammadi, 2006, p. 5چنانكه خانههای ويرانه ،مساكن
شلوغ و زير استاندارد و محلههای داراي ميزان مالكيت پايين خانه ،از جمله عوامل مؤثر در جرمخيزي بهحساب میآیند
(.)Walmsly, 1988, pp. 141-143
تحقيقات مختلف نشان داده است كه ايجاد مسكن براي طبقات با استطاعت پايين ،به پيشرفت وضعيت زندگي كودكان
در خانوارهاي كم درآمد کمک میکند (.)Lovell & Isaacs, 2008, p. 21, Rumberger, 2003, pp. 6-21
بهلحاظ تاريخي سیاستهایی كه بر ساخت مسكن براي طبقات با استطاعت پايين تأكيد ورزیدهاند ،توجه اندكي به آثار
محيطي آن معطوف نمودهاند (.)Katz & Turner, 2008, pp. 319-358

 .7سير تحول تاريخي تيپولوژي مجتمعهاي مسكوني

در نيمه دوم قرن نوزدهم پيدايش صنعت و انقالب صنعتي سرآغاز تاريخ جديدي بود و در روند معماري و شهرسازي
باعث تغییرات زيادي شد .افزايش جمعيت توأم با مهاجرتهای روستا -شهري و تغيير نيروهاي توليد ،جمعيت شهرها را
بهطور بسيار سريع فزوني بخشيد .در اين راستا براي پاسخگويي به نيازهاي مسكوني ،خانههاي ارزانقیمت بدون هیچگونه
برنامهريزي اصولي و طراحي ساخته شدند (.)Dalalpur, 2002, p. 93
ساختمانهای نیمهباز يا دو طبقه بهدلیل نياز به كاهش هزينهها از طريق صرفهجویی در زمين جايگزين ساختمانهای
يك طبقه شد كه پس از جنگ باهدف ايجاد خانههاي مستقل براي اسكان هر چه بيشتر خانوارهاي كم درآمد ساخته
ميشد (.)Altrafesky, 1992, p. 112

حال هدف از تدوين استانداردهاي مسكن را ميتوان به شرح زير خالصه نمود:
 -افزايش كارايي و تأمين حداکثر انعطاف و آزادي براي طراحان مسكن
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تعاريف متعددي از مفهوم استاندارد براي مسكن بهعملآمده كه در زير به سه تعريف اشاره ميشود:
« -1مجموعهاي از معيارهاي به هم پيوسته كه بهمنظور دستيابي به بهترين توازن ممكن بين نيازها و منافع گروههاي
مختلف مردم تدوين ميشوند» (.)Rasooly, 1994, p. 213
 -2استانداردها معموالً بهمانند يك حد واسط ميان آنچه كه وجود دارد و آنچه كه بايد وجود داشته باشد نقش ايفا
ميكنند (.)Aghasy, 1993, p. 86
 -3استانداردها در واقع ابزاري براي ارتقاء كيفيت موجودي مسكن ،يا تضمين شرايط قابلقبول زيست براي اكثر خانوارها
هستند (.)Angel,1993, pp. 13-16

معماری و شهرسازی آرمانشهر

 .8استاندارد مسکن

6
 كاهش بیشازحد تراكم جمعيت؛ از بين بردن شرايط بهداشتي نامناسب؛ ارتقاء كيفيت موجودي مسكن (.)Semsamy, 1995, p. 714 جلوگيري از اتالف سرمايههاي عظيم ملي -باال بردن ايمني ساختمانها در برابر حوادث و بالياي طبيعي (.)Dallarpurmohammady, 2000, pp. 70-71

 .9استانداردهای فضایی مسکن پرسشنامه

با توجه به فرهنگ ،ویژگیهای بومی معماری منطقه و شناخت پژوهشگر از معیارهای خاص فضایی جمعیت هدف ،جهت
ارتقاء کیفیت زندگی با تکیه بر استانداردهای فضایی مسکن اقدام به تهیه و توزیع پرسشنامه و مصاحبه در بین جمعیت
هدف نموده که پس از تجزیه و تحلیل آماری پرسشنامه بهوسیله نرمافزار  SPSSنتایج قابل مالحظهای در این پژوهش
ارائه شد از جمله استانداردهای خاص فضایی پرسشنامه در اندامهای مسکن که با استانداردهای فضاهای مسکونی مقررات
ملی ساختمان ایران تفاوت قابل مالحظهای داشته است .در ادامه پژوهش استانداردهای فضاهای مسکونی کشورهای
اروپایی (نمونهموردی کشور انگلستان) ،استانداردهای فضاهای مسکونی مقررات ملی ساختمان ایران و استانداردهای
فضاهای مسکونی پرسشنامه در جدولی ارائه و مقایسه شدهاند تا با مقایسه این استانداردها به دالیل مؤثر در انتخاب
استانداردهای اندامهای داخلی مسکن از دیدگاه ساکنین در ارتقاء کیفیت زندگی در مجتمعهای مسکونی رسید .کلیه
استانداردهای فضایی مسکن با مدنظر قرار دادن میانگین تعداد نفرات خانوارهای چهار نفره بررسی شده است ،در این
بررسی با استانداردهایی مواجه خواهیم شد که هر یک براساس خواستهها ،فرهنگها ،وضعیت اقتصادی و اجتماعی و
غیره وضع شدهاند.
جدول  :2استانداردهای طراحی مسکونی
نوع فضا

استانداردهای طراحی مسکونی مقررات استانداردهای طراحی
استانداردهای طراحی مسکونی انگلستان
ملی ساختمان (مقررات ملی ساختمان ،مسکونی پرسشنامه
()2013/6/30 ,www.southwark.gov.uk
(پرسشنامه)
الزامات عمومی ساختمان ،مبحث چهارم)
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اتاقخواب

12 m2

12/5 m2

3/50×4 = 14 m2

اتاق نشیمن

19 m2

14/5 m2

6×5 = 19 m2

آشپزخانه

8m

5/5 m

4/50×5 = 22/5 m

غذاخوری

12 m2

7/5 m2

-

حمام /توالت

3/5 m2

1/08 m2

2/5×2/8 = 7 m2

نتیجهگیری

2

2

2

بررسی و مقایسه استانداردهای فضاهای مسکونی کشورهای اروپایی (نمونهموردی کشور انگلستان) ،استانداردهای فضای
مسکونی مقررات ملی ساختمان ایران و استانداردهای فضای مسکونی پرسشنامه بیانگر افزایش مساحت در برخی
اندامهای مسکونی پرسشنامه نسبت به سایر استانداردهای طراحی مسکونی است که این افزایش مساحت استاندارد
طراحی مسکونی پرسشنامه دارای معانی خاصی میباشند .این افزایش مساحت نقش مؤثری در ارتقاء کیفیت زندگی
خانوارهای ساکن در مجتمعهای مسکونی واقع در سطح شهر ایالم به شرح زیر دارند:
استاندارد فضایی اتاقخواب پرسشنامه  14متر مربع است که با استاندارد فضایی اتاقخواب انگلستان ( 12مترمربع)
و مقررات ملی ساختمان ایران ( 12/5مترمربع) به ترتیب دارای ( 2متر مربع و  1/5مترمربع) اختالف مساحت دارد
که دالیل این اختالفات در تفاوت فرهنگ و سبک زندگی در حوزه مورد پژوهش است .استاندارد فضایی اتاق نشیمن
پرسشنامه  30مترمربع است که با استاندارد اتاق نشیمن انگلستان ( 19مترمربع) و مقررات ملی ساختمان ایران (14/5
مترمربع) به ترتیب دارای ( 11مترمربع و  15/5متر مربع) اختالف مساحت میباشد که دالیل این انتخابات در حوزه
مورد پژوهش عبارت است از سرو غذا در نشیمن ،آداب و سنن محلی و کاربریهای متفاوت این اندام .استاندارد فضایی
آشپزخانه پرسشنامه  22/5مترمربع است که با استاندارد فضایی آشپزخانه انگلستان ( 8مترمربع) و مقررات ملی ساختمان
ایران ( 5/5مترمربع) به ترتیب دارای ( 14/5مترمربع و  17مترمربع) اختالف مساحت میباشد که دالیل این اختالفات در
تفاوت فرهنگی ،زبان بومی منطقه ،تأثیر این اندام بر ساکنین و همپوشانی برخی فعالیتها در این اندام توسط ساکنین
مجتمعهای مسکونی واقع در سطح شهر ایالم است .استاندارد فضایی حمام/توالت پرسشنامه  7مترمربع است که با

بررسی مفهوم شناسی ارتقاء کیفیت زندگی خانوادگی در حوزه مسکن
شامره صفحه مقاله1-9 :
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استاندارد فضایی حمام /توالت انگلستان ( 3/5مترمربع) و مقررات ملی ساختمان ایران ( 1/08مترمربع) به ترتیب دارای
(  3/5مترمربع و  5/92مترمربع اختالف مساحت میباشد که دالیل این اختالفات در تفکیک فعالیتها این دو اندام و
قیمت زمین واقع در سطح شهر ایالم است.
سایر مؤلفههای مؤثر حاصل از تجزی هوتحلیل آماری پرسشنامه توسط نرمافزار  SPSSدر جهت ارتقاء کیفیت زندگی در
مجتمعهای مسکونی واقع در سطح شهر ایالم عبارتاند از:
ساخت پنجرههای بزرگ در واحد مسکونی جهت تأمین نور داخلی و فضای گشاده جهت دید بیرون ،استفاده از طرحهای
نوین در طراحی مجتمع مسکونی ،استفاده از فضای سبز در داخل مجتمع ،رنگهایی متناسب در داخل واحدهای
مسکونی همراستا با سلیقه ساکنین ،فضایی متناسب در بین واحدها جهت نشستن.

پینوشت
Shuttle Wirth
Campbell & Fisk
Cater
Smiths
John Dryanvsky & Richard Titmuss
Thomas
Altrafesky
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44.
55.
66.
77.
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