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تئوری های طراحی شهری
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چکیده 
کیفیت زندگی شهری یکی از رویکردهای جدید به مسائل شهری است که به موجب آن طراحان و برنامه ریزان شهری 
راهکارهایی جهت تحقق آن ارائه می دهند که نشان از اقدامات جدی در خلق تغییرات مثبت در محیط زندگی شهری 
است. هدف اصلی این پژوهش تبیین یک چارچوب مفهومی برای بررسی ماهیت »کیفیت زندگی شهری« در گونه های 
مختلف تئوری های طراحی شهری است تا از طریق آن بتوان به فهم عمیق تری نسبت به موضوعات اساسی در این حوزه 
پرداخت، به سطح و روش به کارگیری آن جامعیت بخشید و ابعاد مختلف این رویکرد از قبیل جهت   گیری فلسفی و مبانی 
معرفتی را روشن ساخت. برای انجام این پژوهش، بخشی از گونه شناسی های مرتبط با انواع تئوری  های طراحی شهری از 
دیدگاه های مختلف بررسی شده و براساس آن با تکیه بر روش استنباط استقرایی و تحلیلی به تبیین ماهیت این رویکرد 
در میان گونه های مختلف تئوری های طراحی شهری پرداخته شد. رویکرد کیفیت زندگی شهری در پی انتقادات به شیوه  
برنامه ریزی خردگرا وارد مطالعات شهری شده و در سطوح مختلف قابلیت کاربرد را دارد. این رویکرد با شناخت و تفسیر 
وضعیت موجود از جنبه های عینی و ذهنی، فرآیندهایی را جهت ارتقاء ارزش های زندگی شهری ارائه می کند. اگرچه غایت 
این رویکرد، برنامه ریزی و طرح ریزی برای ابعاد کالبدی و عینی شهر است، ولی شناخت کیفیت موجود شرایط زندگی و 

تعریف ارزش های هنجاری براساس دیدگاه و ذهنیت ساکنین می باشد.
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مقدمه
امروزه کاربرد تئوری به عنوان یک »چارچوب مفهومی«1 نظام یافته برای توصیف، تفسیر، پیش بینی و توصیه هایی در قبال 
پدیده ها در حوزه طراحی شهری اجتناب ناپذیر است، به عبارتی فعالیت طراحی شهری بدون وجود تئوری نمی تواند صورت 
بگیرد؛ اگرچه ممکن است آگاهی به وجود این تئوری در مواردی وجود داشته و یا نداشته باشد. به موجب تحوالت جهانی، 
عالوه بر افزایش کمی تئوری های حوزه طراحی شهری، محتوای کیفی آن ها تغییراتی را پذیرا شده اند، به طوری که در عصر 

حاضر انعکاسی از ایدئولوژی های نئولیبرالیسم، جهانی شدن و چندفرهنگی، پایداری و غیره هستند. 
تحوالت تئوری های طراحی شهری از یک سو و لزوم درک و تحلیل محتوای آن ها به منظور به کارگیری در عرصه دانش 
بیان  تئوری های طراحی شهری  گونه بندی های  در  را  رویکرد های جدید  ماهیت  تبیین  دیگر، ضرورت  از سوی  حرفه  و 
می کند. در بین تمام مسائل موجود در مطالعات طراحی شهری فراتر از کالبد و کاربری های شهری، آنچه بیشترین تأثیر 
را بر ماهیت شهرها دارد، پرداختن به کیفیتی از زندگی شهری است که منبعث از شکل زندگی مردم و در پاسخگویی به 

خواسته ها و نیازهای ساکنین آن باشد.
این مقاله ضمن ارائه چارچوبی مفهومی جهت بررسی موضوع »کیفیت زندگی شهری« در گونه های مختلف تئوری های 
طراحی شهری، به تبیین ماهیت کیفیت زندگی شهری در این تئوری ها می پردازد تا از طریق آن بتوان به فهم عمیق تری 
نسبت به موضوعات اساسی در این حوزه پرداخت و به سطح و روش به کارگیری آن جامعیت بخشید و ابعاد مختلف این 
رویکرد از قبیل جهت   گیری فلسفی و مبانی معرفتی را روشن ساخت. این مقاله از پنج بخش اصلی روش تحقیق، مفهوم 
تئوری و گونه بندی تئوری های طراحی شهری، مفهوم کیفیت زندگی، تبیین ماهیت رویکرد کیفیت زندگی در تئوری 

های طراحی شهری و بحث و نتیجه تشکیل شده است که در ادامه به آن ها پرداخته خواهد شد.

1. روش تحقیق
پژوهش حاضر بر مبنای روند مطرح شده در منطق پیرس )Pierce, 1923(، تدوین شده است. براساس این منطق ذهن 

انسان به دو صورت عمل می کند:

الف( تجزیه تحلیلی به صورت قیاسی و با جهت حرکت از کل به جزء 
در این روش ، مفروضات برگرفته از تئوری ها را در عمل در نمونه مورد مطالعه به آزمون می گذارندکه با فرضیه ای مستخرج 
از تئوری آغاز شده و به سمت اجزاء آن حرکت می کند )Cherry, 1998, p. 50( که در نهایت تبدیل به یک نظریه می شود. 

ب( ترکیبی به صورت استقرایی و با جهت حرکت از جزء به کل
 Cherry, 1998,( این رویکرد با روش های تحقیق کیفی همراه است و مطابق آن می توان از اجزاء به مجموعه کامل رسید
p. 50(. در این راستا پژوهش در ارتباط با موضوع کیفیت زندگی در تئوری های طراحی شهری می تواند به دو صورت انجام 

پذیرد: 
1- بررسی تئوری های طراحی شهری و گونه بندی آن ها در نسبت با رویکرد کیفیت زندگی شهری؛ و

2- استناد به گونه بندی هایی که پیش از این توسط نظریه پردازان حوزة طراحی شهری برای تئوری ها مطرح شده و بررسی 
ماهیت رویکرد کیفیت زندگی شهری در میان دسته بندی های ارائه شده.

از آنجا که پرداختن به مسأله نخست مستلزم بررسی دقیق تئوری های موجود در حوزه طراحی شهری و گونه بندی آن ها با 
توجه به موضوع کیفیت زندگی بوده و این امر به زمان و تحقیقی فراتر از یک مقاله نیازمند است، لذا انجام پژوهش حاضر 
مطابق رویکرد دوم انجام شده است. مطابق مدل شکل )1( رویه انجام پژوهش مبتنی بر بررسی گونه شناسی تئوری های 
طراحی شهری می باشد که با پذیرش گونه بندی های انجام شده، چارچوبی برای انجام پژوهش تدوین شده و براساس آن 

ماهیت این موضوع با توجه به پارامترهای مستخرج از چارچوب نظری تحقیق تبیین شده است.
نتایج  و  بوده  زمینه   این  در  معتبر علمی  منابع  و  کتابخانه ای  بر مطالعات  پژوهش متکی  انجام  نظری  تدوین چارچوب 
مطالعه مبتنی بر روش تحلیلی و استنباط  استقرایی با توجه به انطباق ویژگی های موضوع کیفیت زندگی شهری با ویژگی  

گونه های مختلف تئوری های طراحی شهری انجام گرفته است.
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شکل 1: مدل انجام پژوهش

2. چارچوب نظری انجام پژوهش
در راستای دستیابی به ساختار نظری پژوهش، گونه بندی تئوری های موجود از ابعاد مختلف امری ضروری است. در این 
بخش ضمن بررسی مفهوم تئوری و ضرورت وجود آن در شهرسازی به معرفی اقدامات انجام گرفته در زمینه گونه شناسی 

تئوری های طراحی شهری پرداخته و در نهایت ساختاری برای انجام پژوهش معرفی می شود.

1ـ2ـ تئوری و ضرورت آن در مطالعات شهری
واژه »تئوری« از واژه یونانی »تئورس«2 به معنای »تماشاگر و ناظر« مشتق شده است )Johnson, 1994, p. 31(. بنابراین، 
 )Gary, 1991, pp. 1-2( گری مور .)Heath, 1994, p. 5( این واژه به معنای »نگاه اجمالی«3 به یک موضوع خاص است
تئوری را »مجموعه ای از مفاهیم4 مرتبط می داند که پدیده های قابل مشاهده را با ارجاع به مفاهیم غیرقابل مشاهده و 
انتزاعی تر تبیین می کند«. )Grout, 2002, pp. 75-76( لذا تئوری ها مجموعه ای از مفاهیم  مرتبط با یکدیگر را درون خود 
جای داده و در راستای یک یا چند هدف از اهداف باال جهت گیری شده است. به عبارتی تئوری یک »چارچوب مفهومی« 
 Golkar, 1999,( است که بر حسب نوع هدف به وصف، تفسیر، پیش بینی و توصیه در قبال پدیده های خاص می پردازد

.)p. 18
نظریه پردازان دالیل مختلفی را برای ضرورت وجود تئوری در مطالعات شهری مطرح نموده اند. در این ارتباط فریدمن، سه 
Fried-( 5 ، تجویزی6 و ارزیابی و قضاوت در اقدامات، مطرح می کند یدلیل اساسی نیاز به تئوری های شهری را پیش بین
mann, 2003, p. 7( لنگ به نقش تئوری در »کمک به فهم موقعیت های ظاهراً آشفته« و »صرفه جویی کردن در اندیشه و 
معرفت« اشاره دارد )Lang, 1987, p.14( که این امر بالتبع موجب صرفه جویی زمان و هزینه می شود. از آنجایی که حوزه 
فعالیت طراحی شهری در سطح خرد مطالعات شهری قرار داشته و بیشتر با واقعیات زندگی مردم در ارتباط است لذا 
استفاده از تئوری های موجود در این زمینه در فهم شرایط موجود، پیش بینی، تجویز و قضاوت در مورد اقدامات ضرورت 

بیشتری داشته و این امر کمک شایانی به طراحان شهری در حوزه آکادمیک و حرفه ای می نماید.

2ـ2ـ گونه شناسی تئوری های طراحی شهری
واژه »گونه شناسی«7 به مطالعه و نظریه گونه ها و طبقه بندی سیستم ها استناد دارد. گونه شناسی به طبقه بندی و سازمان 
با آن مواجه  دادن ذهن کمک می کند. گونه شناسی روی تشابهات بین نمونه ها تأکید می کند. لذا در هر وضعیتی که 
هستیم به دلیل وجود شباهت های تصنعی، گونه خاصی تلقی شده و سپس برای حل مسائل موجود از رویه های مشترک 
در آن طبقه استفاده می شود )Lang, 2005, pp. 62-63(. در روش گونه شناسی تئوری های مختلف براساس یک چارچوب 
مفهومی معین طبقه بندی می شوند )Golkar, 1999, p. 17(. به عبارت دیگر چارچوبی برای شناخت فراهم آورده و نقش 

مهمی در شناخت اثرات عقاید و تئوری های مختلف برنامه ریزی دارد. 
یفتاشل )Yiftachel, 1989, p. 24( به پیروی از تایرکیان )Tiryakian, 1968( گونه شناسی را به عنوان یک ابزار تئوریک 

مؤثر تعریف نموده که سه اصل پایه ای دارد:
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- تصحیح ابهامات و مفاهیم از دست رفته از طریق تقسیم بندی مفاهیم مرتبط؛
- سازماندهی دانش از طریق تعریف مشخص پارامترهای یک موضوع معین؛ و

 Almendinger, 2002, p.( تسهیل ایجاد تئوری از طریق مشخص نمودن ویژگی  اجزای اصلی به منظور پژوهش بیشتر -
.)87

با توجه به موضوع پژوهش که بر تئوری های طراحی شهری تأکید دارد، تمرکز بر گونه شناسی های انجام شده در این حوزه 
خواهد بود. تا دهه 1980 گونه شناسی مطرح در مورد تئوری های شهرسازی، برمبنای رویکردهای سیستمی و منطقی 
که تأکید بر رویه و محتوا دارند بوده که در این ارتباط فالودی تئوری ها را به دو شیوه »ماهوی« و »رویه ای«8 طبقه بندی 
تئوری های  گونه شناسی  چارچوب   )1987( طبقه بندی،  لنگ  این  براساس   .)Faludi, 1973, pp. 7-29( است  نموده 
طراحی شهری را برمبنای یک ماتریس 2 در 2 برحسب »موضوع تئوری«9 و »جهت گیری فلسفی«10 سازمان داد )شکل 
2(. در چارچوب مزبور، تئوری ها از نظر موضوع به دو گروه »محتوایی«11 و »رویه ای«12، و از نظر »جهت گیری فلسفی« 
به دو گونه »اثباتی«13 و »هنجاری«14 تفکیک شده اند. طبق این چارچوب مفهومی گونه های مختلف تئوری به صورت 

ذیل توضیح داده شده اند:

شکل 2: چارچوب گونه شناسی تئوری های طراحی شهری برحسب موضوع و جهت گیری فلسفی

جهت گیری تئوری
موضوع تئوری

هنجاری اثباتی
رویه ای
ماهوی

)Lang, 1987, p. 22(

به پیروی از تقسیم بندی فوق، می توان در ارتباط با تقسیم بندی کلی تئوری های شهرسازی )برنامه ریزی و طراحی شهری( 
از موضع، موضوع به سه دسته تئوری اشاره کرد که به شرح ذیل است:

- تئوری های رویه ای15: این دسته تئوری ها روی چگونگی انجام برنامه ریزی و طراحی از دیدگاه های مختلف تأکید داشته 
که شروع آن ها از زمان شهرسازی مدرن بوده و در اواسط قرن گذشته اوج گرفته اند.

- تئوری های محتوایی16: این دسته تئوری ها روی چیستی موضوع مطالعات شهری تأکید دارند. 
- تئوری های رویه ای و محتوایی17: این دسته از تئوری ها، تئوری های مادر هستند که هم بر چگونگی انجام برنامه ریزی و 

هم بر ماهیت موضوعات شهرسازی متمرکز شده اند.
از سویی، مادان در یک مطالعه  به تقسیم بندی تئوری های طراحی شهری برمبنای جریان های مطالعاتی آن ها پرداخته 

و در این ارتباط به 5 دسته تئوری طراحی شهری اشاره دارد )Moudon, 1992, pp. 332-336(، که به شرح ذیل است:
1- تئوری های شکلی18: این دسته از تئوری ها تا اواخر دهه 1960 مطرح بوده اند و شکل دهنده پایه های طراحی شهری 
بوده اند. تئوری های شکلی بر محوریت شکل قرار داشته و تأکید اصلی آن ها بر جنبه های بصری محیط قرار دارد. )اقدامات 

کالن در ارتباط با منظر شهری )1961(، کامیلوسیته )1889( و ریموند آنوین )1909( (. 
ابعاد اجتماعی و  2- تئوری های تصویری19: در دهه 1960 به دنبال تأثیر مطالعات اجتماعی بر حوزه طراحی شهری، 
روانشناسی، تئوری هایی در طراحی شهری مطرح شدند که مبنای آن ها چگونگی تصور و ادراک مردم از محیط شهری 

است. )کتاب سیمای شهر لینچ )1960( و مطالعه جیمزگیبسون )1966( ( 
3- تئوری های رفتار ـ محیط20: در دهة 1960 علوم روانشناسی محیطی و اجتماعی در مطالعات شهرسازی به ویژه در 
حوزه طراحی شهری کاربرد زیادی پیدا کرد که می توان به مطالعات آموس راپاپورت )1990و 1982و 1977( مبنی بر 
تأثیر ابعاد فرهنگی و شخصی افراد بر درک شان از جهان )Rapoport, 1977, pp. 38-40( و کوین لینچ در بررسی ابعاد 
انسانی محله ها و حوزه های شهری، دونالد اپلیارد )1981و 1976( در مطالعات مربوط به خیابان های شهری، کریستوفر 
الکساندر )1987و 1979و 1977و 1975( در زبان الگو، اسکارنیومن )1972( تئوری را در ارتباط با فضاهای غیرقابل 
دفاع، جین جیکوب )1961( در کتاب »مرگ و زندگی شهرهای آمریکایی« و تئوری مکان دیوید کانتر که سه بعد فعالیت، 

ادراک و ویژگی های کالبدی را مطرح کرده )Canter, 1977, p. 158(، اشاره نمود. 
4- تئوری های مکان21: این دسته تئوری ها نیز همانند تئوری های رفتار ـ محیط در قلمرو مطالعات روانشناسی در طراحی 
شهری قرار دارند که به دالیلی همچون توجه به جنبه های احساسی در کنار جنبه های ادراکی در ارتباطات مردم ـ محیط 
و متمایل به بررسی های اخالقی در دسته ای جداگانه مطرح می شوند )Moudon, 1992, pp. 340-341(. از صاحب نظران 
در این حوزه می توان به نوبرگ شولتز )1985-1980(، تائل22 )1986(، لینچ )1981و 1972( و چارلز مور )1988( اشاره 
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کرد. 
5- تئوری های مرفولوژی ـ تیپولوژی23: این دسته تئوری ها در ارتباط با بررسی و گونه بندی عناصر شهری می باشند که 

.24 )Bradbent, 1990, p. 196( اشاره نمود )می توان به مطالعات انجام شده از سوی کریر و آلدوروسی )1966
به دنبال دسته بندی های ارائه شده، جان لنگ )1987( به گونه بندی تفصیلی تری از تئوری های طراحی شهری از موضع 
محیط و رفتار پرداخته و به چهار دسته در قبال تئوری های رفتار ـ محیط اشاره دارد که شامل رویکرد اختیاری25، رویکرد 
امکان گرا26، رویکرد احتمال گرا27 و رویکرد جبری28 می باشد. تئوری هایی که مبتنی بر رویکرد اختیاری هستند بر این اصل 
قرار گرفته اند که محیط هیچ اثری بر رفتار انسان نداشته، تئوری های مبتنی بر رویکرد امکان گرایی، محیط را تأمین کننده 
رفتار انسان و کمی بیشتر از آن می دانند و تئوری های مبتنی بر جبرگرایی معتقدند که وقتی مردم آزادانه عمل می کنند، 
در واقع تحت کنترل محیط هستند و محیط تعیین کننده اصلی رفتار انسان است. تئوری های مبتنی بر رویکرد احتمال گرا، 
محیط را پر از قابلیت هایی برای رفتار انسان دانسته و ادراک محیط و استفاده از آن را وابسته به نیازها و شایستگی های 
فردی می دانند. این موضع به عدم قطعیت نظام وقوع رفتارهای انسان و محیط عمل طراحان معتقد است، ولی فرض 
می کند که اساس رفتار انسان متغییر نیست. از نظر این دیدگاه، خصوصیات کالبدی محیط، انتخاب برخی رفتارها را 
نسبت به برخی رفتارهای دیگر در همان محل محتمل  الوقوع می سازد و این نقش در حد نقش یک کاتالیزور بوده و هرگز 

 .)Lang, 1987,  p. 114( نقش جبری، تعیین کننده و یا مولد رفتاری را بازی نمی کند
دیوید کنتر29 با ارائه مدل مکان در سال 1977 زمینه ای دیگر را برای گونه بندی تئوری های طراحی شهری فراهم آورد. به 
موجب این مدل سه مؤلفه سازنده محیط شهری مطرح شد که عبارتند از کالبد، فعالیت، معنای مفهومی )شکل 3(. بر این 
اساس می توان به سه دسته تئوری اشاره نمود، دسته اول تئوری های تک مؤلفه ای هستند که صرفاً به کالبد توجه دارند، 
دسته دوم تئوری های دو مؤلفه ای که کالبد و فعالیت را مورد توجه قرار می دهند و دسته سوم تئوری های سه مؤلفه ای که 

 .)Canter, 1977, p. 158( محیط شهری را حاصل درهم کنش خصوصیات کالبدی، فعالیتی و تصورات می دانند

شکل 3: مؤلفه های سازنده محیط شهری

)Canter, 1977, p. 158(

جفری برادبنت )1990( نیز با معرفی سه دسته تفکر طراحی شهری در طول تاریخ، زمینه ای را برای گونه بندی تئوری های 
از موضع پایه های معرفتی و تفکری فراهم می آورد که عبارتند از: 

1- تفکر خردگرایانه30: عدم اعتبار کسب معرفت از طریق اتکاء به تجارب حسی و ترجیح بر طی مراحل منطقی، استدالل 
و استنتاج؛

2- تفکر تجربه گرا31: تفکر برمبنای حواس انسانی و تجربه حواس فرد از محیط؛ و
3- تفکر عمل گرایانه32: توجه بر سودمندی مواردی که در عمل به کار آیند.

البته برادبنت به نقل از ویلیام جیمز شیوه تفکر عمل گرایانه را اصالح شده تفکر تجربه گرا دانسته و از این رو تنها به دو 
.)Brodbent, 1990, pp. 84-85( دسته تفکر تجربه گرا و خردگرا اشاره دارد

گروت )2002( بر مبنای رویکردی دیگر برای گونه بندی تئوری های معماری و طراحی شهری، به محدوده کاربردی آن ها 
اشاره دارد. تئوری های مبهم با دامنه وسیع در یک انتهای طیف تئوری ها قرار دارند. در انتهای دیگر طیف، تبیین موضعی 
و کوچک چیزها قرار دارد که واقعیت محدودی را شرح داده و کاربرد بیشتری ندارد. مور با تبعیت از مرتون33 تئوری های 

.)Grout, 2002, p. 80( دامنه متوسط« را پیشنهاد کرده که گستره آن ها نه بزرگ و نه کوچک است«
ساختار انجام پژوهش حاضر با اقتباس از گونه شناسی های اشاره شده، تهیه شده و بر این اساس پارامترهایی را برای انجام 

پژوهش، انتخاب و به شرح شکل )4( می باشد:                       
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شکل 4: ساختار انجام پژوهش، با اقتباس از منابع پژوهش

3. رویکرد کیفیت زندگی شهری
رویکرد کیفیت زندگی یکی از موضوعات پژوهشی قابل تأمل در رشته هایی همچون علوم محیطی، اجتماعی، اقتصادی، 
روان شناسی، طراحی و برنامه ریزی شهری است )Sun, 2005, p. 9(. سرآغاز انجام این مطالعات دهه 1930 می باشد که در 
این زمینه محققانی از رشته های مختلف تالش هایی را در جهت تعریف، بررسی و اندازه گیری کیفیت زندگی از دیدگاه های 
مختلف داشته اند، به عنوان نمونه در سال 1933 ویلیام آگبرن34 یکی از جامعه شناسان شیکاگو مطالعاتی را در ارتباط با 

 .)Massam, 2002,  p. 144( ابعاد اجتماعی این مقوله انجام داده است
با وجودی که انجام مطالعات کیفیت زندگی به دهه 1930 برمی گردد، شاید سرآغاز به کارگیری این رویکرد در مطالعات 
برنامه ریزی شهری را بتوان به دهه های آخر قرن بیستم )1980( به بعد ارجاع داد که به دنبال ناکامی های روش های علمی 
و انتقادات وارد بر آن، دیدگاه های برنامه ریزی از منظر صرفاً علم گرا و اقتصادی در جهت توجه به ابعاد انسانی و اجتماعی 
تغییر یافت و نظریه های برنامه ریزی شهری در قالب ابعاد کیفی و اجتماعی توسعه و با تأکید بر مفاهیمی چون کیفیت 

زندگی، رفاه اجتماعی و غیره تغییر ماهیت دادند )Massam, 2002, p. 146( مطرح کرده اند.
Szalai & An-(  به هرحال موضوع کیفیت زندگی اگرچه جذابیت و معنی عام دارد، فاقد یک تعریف پذیرفته شده است

derews, 1980, p. 8(. صاحب نظران و مؤسسات مختلف، تعاریف متفاوتی را در ارتباط با کیفیت زندگی ارائه کرده اند، 
برخی از آن ها عبارتند از:

- کلین )2001(، کیفیت زندگی را حداقل نیازها برای سنجش توانایی شهروندان برای دستیابی به خدمات سالمتی کافی، 
 .)Kline, 2001( مسکن، مراقبت بچه ها، آموزش و امنیت عمومی دانسته است

- یولنگین )2001(، کیفیت زندگی را موضوعی چندرشته ای و چندشاخه ای به عبارتی مفهومی چندبعدی دانسته است. 
 .)Ulengin et al., 2001(

- دین و سو35 )1997(، در تعریف کیفیت زندگی تنها به صورت رضایت از زندگی )Life Satisfaction( بسنده کرده اند 
.)Kamp, 2003, p. 7(

- کاتر )1985( کیفیت زندگی را به عنوان رضایت شخصی یا رضایت از محیط و زندگی شامل نیازها و امیال و دیگر 
عواملی که تعیین کننده رفاه همه جانبه هستند، تعریف نموده است. به عالوه از این مفهوم به عنوان »منابع ضروری برای 
نیازهای شخصی، خواسته ها و آمال، مشارکت در فعالیت هایی که موجب توسعه شخصی می شود و رضایت  از  رضایت 

 .)Sin & Johnson, 1978 in Bowling, 1997( مقایسه ای میان خود و دیگران« از آن یاد شده است
- بولینگ )1997(، میان ابعاد بزرگ و کوچک کیفیت زندگی تمایز قائل شده است: عوامل بزرگ، تأثیرات اجتماعی از 
قبیل اشتغال، درآمد، مسکن و آموزش و عناصر ایجاد محیط را دربرگرفته اند درحالی که جنبه های کوچک کیفیت زندگی 
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.)Bowling, 1997( شامل ارزش های شخصی و تجربیات همراه با ادراکات ذهنی همه جانبه از کیفیت زندگی است
- سازمان بهداشت جهانی درسال 1993 مؤلفه هاي کیفیت زندگی را شامل ادراک انفردي از موقعیت شخصی در زندگی، 
 WHO-QOL Group,( زمینه هاي فرهنگی و سیستم ارزشی در ارتباط با اهداف و انتظارات فرد و استانداردها دانسته است

.)1993
لذا با توجه به تعاریف فوق، کیفیت زندگی از یکسو می تواند به عنوان دلیلی برای جذابیت یک مکان و از سوی دیگر به 
عنوان درجه ای از مطلوبیت و انتظارات دریافت شده از سوی افراد باشد )Massam, 2002, p. 142(. به عبارتی، درجه 
رضایتمندی از شرایط زندگی است که برآیند عوامل محیط بیرونی و ادراکات ذهنی متأثر از ارزش ها و تجربیات شخصی 

می باشد.

4. ماهیت رویکرد »کیفیت زندگی شهری« در تئوری های طراحی شهری
همان طور که اشاره شد انجام این پژوهش بر مبنای پارامترهایی مستخرج از مطالعات انجام گرفته در زمینه گونه شناسی 
تئوری های طراحی شهری خواهد بود. در ادامه به تبیین ماهیت کیفیت زندگی در میان تئوری های طراحی شهری از 

موضع جهت گیری فلسفی، موضوعیت، پایه های مطالعاتی، پایه های معرفتی و محدوده کاربردی خواهیم پرداخت.

1ـ4ـ جهت گیری فلسفی رویکرد »کیفیت زندگی شهری«
مضمون جهت گیری فلسفی یک تئوری  هدف غایی تئوری مورد بررسی است. در این ارتباط دو دسته تئوری اثباتی و 
هنجاری وجود دارد که هر یک از آن ها فلسفه وجودی خاص خود را دارند. غایت تئوری  اثباتی فراهم ساختن پایه های 
دانش و معرفتی است که از داده هایی مبری از ارزش داوری شکل گرفته و با »وصف«36، »تفسیر«37، و »پیش بینی«38 
رویدادها در جهان سروکار دارد. در واقع، تئوری اثباتی از طریق امکان تفسیر ساختاردهی مفهومی به مشاهدات ما از 
رویدادها نظم بخشیده و از آن طریق امکان تفسیرشان را فراهم می آورد )Lang, 1987, pp. 15-16( و در حوزه طراحی 
شهری می توان تئوری هایی که به موجب علوم رفتاری وارد این حوزه شده اند و به توصیف و تبیین پدیده  ها می پردازند 
را در این دسته تئوری ها قرار داد )Bahrayni, 2009, p. 243(، به عنوان نمونه تئوری را که لینچ در ارتباط با سیمای 
شهر مطرح کرده در دسته تئوری های اثباتی است. تئوری های هنجاری ضمن ابتناء بر فهم سازوکار جهان، کانون اصلی 
از نامطلوب قرار دارد )Lang, 2005, pp. 17-18(. تئوری های  از بد، درست از غلط و مطلوب  توجه شان بر تمیز خوب 
Re-(  هنجاری اساساً بر مبنای ایدئولوژی و جهان بینی خاص تعریف شده اند هر چند که آن را به طور صریح بیان نکنند

zazadeh, 2005, p. 40( در ارتباط با تئوری های هنجاری در حوزه مطالعات طراحی شهری می توان به تئوری شکل شهر 
از لینچ که معیارهای ارزشی را در این زمینه به کاربرده است، اشاره کرد.

مشخص نمودن جهت گیری فلسفی کیفیت زندگی در دسته بندی تئوری اثباتی و هنجاری مستلزم تبیین مفهوم و ابعاد 
این رویکرد می باشد. در ارتباط با این مفهوم از واژه های گسترده ای همچون یک زندگی خوب39، ارزشمند40، رضایتمند41 
و شاد42 استفاده شده است. به عبارت دیگر کیفیت زندگی به مؤلفه های کامیابی یا رضایت مندی بیشتر یا کمتر در زندگی 
مردم مربوط می شود )Szalai & Anderews, 1980, p. 8(. رامنی، براون و فرای )1994( در ارتباط با این مقوله معتقدند 
که مفهوم کیفیت زندگی، فهمیدن رشد و فرآیندهای توسعه ای، میانگین امید به زندگی افراد در جوامعشان و گستره ای 
که این فرآیندهای روانشناختی تحت تأثیر عوامل محیطی و نظام های ارزش)گذاری( انفرادی هستند را در بر دارد؛ لذا 
فرآیندهای درونی و ذهنی وابسته به تجارب زندگی می توانند از طریق فیلترها )و دیدگاه ها( و بیان های مختلف توضیح 
داده و تفسیر شوند. از آنجایی 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 دریافت شده از سوی افراد می باشد، )Massam, 2002, pp. 142-149( ضرورت 

 .)Evcil, 2001, pp. 165-166( توجه به دو جنبه عینی و ذهنی در کیفیت زندگی امری الزم و ضروری است
بنابراین غایت مطالعات انجام شده با رویکردکیفیت زندگی، شناخت و تفسیر آن به موجب عوامل عینی و ذهنی از وضعیت 
موجود بوده و اگرچه شرایط ذهنی نقش بیشتر و متفاوتی را به لحاظ شرایط زمانی و مکانی در این ارتباط داشته43، ولی 
با این وجود بر دستیابی به ارزش هایی عام )بی زمان و  بی مکان( همچون امنیت، رفاه و سالمتی تأکید دارد. لذا این رویکرد 
از یکسو به موجب فراهم ساختن پایه های معرفتی و بستر تفسیر در دستة تئوری های اثباتی قرار گرفته و از سوی دیگر با 
ارائه ارزش هایی برای آینده مطلوب در شرایط عام و خاص )مکانی و زمانی( در دسته تئوری های هنجاری جای می گیرد 

)شکل 5(.     
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شکل 5: ماهیت اثباتی و هنجاری رویکرد کیفیت زندگی شهری.

2ـ4ـ موضوع رویکرد »کیفیت زندگی شهری«
در تقسیم بندی تئوری های شهری از موضع موضوع، دو دسته تئوری محتوایی و رویه ای وجود دارد. تئوری های محتوایی 
به تفسیر فرآیندهای شهری پرداخته )Heath, 1994, p. 5( و ماهیت پدیده هایی که شهرسازی با آن ها در ارتباط است را 
در نظر دارد درحالیکه تئوری های رویه ای به وصف و توضیح فرآیندهای شهرسازی اشاره دارد و تکنیک هایی را مرتبط با 
44. تبیین ماهیت تئوری ها از این  )Lang, 1987, pp. 15-16( تجزیه«، »ترکیب«، »پیش بینی« و »ارزیابی« ارائه می دهند«
موضع، می تواند در به کارگیری مناسب تئوری در عمل و حرفه مورد توجه باشد. به عنوان نمونه در تئوری های موجود 
در حوزة طراحی شهری برخی با رویه طراحی شهری در ارتباط هستند و مکانیزم مناسب برای طراحی را تبیین می کنند 
که در این مورد می توان به تئوری انتقادی اشاره نمود، برخی از تئوری ها مثل تئوری پدیدارشناسی با ماهیت و محتوای 
موضوعات مورد عمل طراحی شهری در ارتباط هستند و دسته دیگر همچون تئوری پایداری همزمان به رویه و محتوای 

طراحی توجه دارند.
و  رویکردها  به  پرداختن  مستلزم  موضوع،  موضع  از  شهری  تئوری های  میان  در  زندگی  کیفیت  رویکرد  ماهیت  تبیین 
به »رویکرد مقایسه  این مقوله وجود دارند که می توان  با  ارتباط  بود. رویکردهای مختلفی در  مدل های مرتبط خواهد 
حیات پذیری«45، »رویکرد رفاه شخصی«46، »رویکرد روندهای اجتماعی«47، »رویکرد تفاوت های درآمدی«48 یا »رویکرد 
علوم  برمبنای  دیگر  برخی  اقتصادی،  اصول  برمبنای  رویکردها  این  از  برخی   .)6 )شکل  کرد  اشاره  سکونت«49  ـ  بازار 
اجتماعی قرار دارند. تصمیم سازان شهری که پیرو هدف اصالح ارتباطات اجتماعی هستند از رویکرد رفاه شخصی حمایت 
می کنند. اقتصاددانان و گروه های طرفدار توسعه اقتصادی از رویکرد تفاوت های درآمدی و رویکرد مقایسه حیات پذیری 
جانب داری کرده و آن هایی که امید به ارتقاء کیفیت زندگی جامعه دارند از رویکرد روندهای اجتماعی استفاده می کنند. 

مایر رویکردهای پیشنهادی در سنجش کیفیت زندگی را به شرح زیر مطرح می کند:

شکل 6: رویکردهای مرتبط به مقوله کیفیت زندگی

رویکردها
جهت گیری ها

روندهای اجتماعی رفاه شخصی تفاوت های درآمدی مقایسه های 
حیات پذیری

رویکرد پیشنهادی برای 
برنامه ریزان

روانشناسان، 
جامعه شناسان اقتصاددانان ژودنالیست ها، 

جغرافیدانان و غیره مبدأ رویکرد حرفه ای

کدام فاکتورها بهتر یا 
بدتر شده اند ـ تأکید 
بر آینده و اولویت های 

شهروندان

ویژگی های شخصی و 
زندگی خصوصی

به کدام مکان ها باید 
درآمد بیشتری پرداخت 

شود

کدام مکان ها بهتر یا 
بدتر هستند

توجهات جهت گیری 
شده

)Myers, 1988, p. 353(

در پی رویکردهای مختلف به کیفیت زندگی، نظریه پردازان از دیدگاه های خاص خود به ارائه مدل هایی در تبیین این 
مقوله پرداخته اند. به عنوان مثال شافر )2000( مدلی را به منظور به تصویر کشیدن ارتباط میان مفاهیم حیات پذیری، 

کیفیت زندگی و پایداری ارائه داده است. 
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شکل 7: یک مدل مفهومی در ارتباط با عوامل تأثیرگذار بر کیفیت زندگی از دیدگاه اکولوژی انسانی

)Shafer et al., 2000(

در مواردی نظریه پردازان به جنبه های سالمتی در کیفیت زندگی پرداخته اند. به عنوان نمونه در مدل بالم50 )1974( 
سالمتی به عنوان نتیجه عوامل ژنتیکی )ذاتی(، ماهیت کیفیت سالمتی، شیوه زندگی و رفتار و کیفیت محیط اجتماعی 
ـ فرهنگی و فیزیکی مطرح شده است در جایی دیگر در مدل شماتیک مطرح شده از سوی RIVM )2000( سالمتی و 

حیات پذیری به عنوان دو بعد متمایز کیفیت زندگی مطرح شده اند.
میشل51 )2001( در بررسی کیفیت زندگی به اجزاء مختلفی همچون سالمتی، محیط فیزیکی، منابع طبیعی، توسعه و 

امنیت شخصی اشاره دارد )شکل 8(. 

شکل 8: اجزای کیفیت زندگی                 

)Mitchell et al., 2000(

تمامی رویکردها و مدل های ارائه شده فوق، نشان از ماهوی بودن مقوله کیفیت زندگی داشته که در بطن خود به ابعاد 
مختلف اقتصادی، اجتماعی، سالمت، کالبدی و غیره در شهر می پردازد. 

برخی از این رویکردها به فرآیند برنامه ریزی اشاره داشته که در این ارتباط می توان به شیوه روند اجتماعی52 چارچوب 
ارائه شده از سوی کابوس اشاره کرد. مایر در سال 1987، شیوه روند اجتماعی را برای بررسی کیفیت زندگی ارائه داده 

است که شامل مراحل ذیل است:
ـ آشنایی با مفهوم کیفیت زندگی از طریق بررسی ادبیات نظری موضوع؛

ـ بررسی دیدگاه های مسئوالن اصلی محلی برای بررسی عوامل با اهمیت در کیفیت زندگی؛
ـ جمع آوری اطالعات شاخص های عینی ابعاد مختلف کیفیت زندگی؛

ـ بررسی نظرات شهروندان در مورد کیفیت زندگی؛ 
.)Myers, 1988, p. 350( ـ بررسی نتایج مطالعات در بحث های اجتماعی

در پژوهشی دیگر کابوس در سال 2005 یک چارچوب عملی را برای بررسی کیفیت زندگی مطرح نموده است که در 
مراحلی به شرح شکل 9 سازماندهی شده است. 
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شکل 9:  چارچوبی برای بررسی کیفیت زندگی

)Kobus, 2005(

فاهی و سینده53 )2008( در پژوهش خود، چارچوب ارائه شده از سوی کابوس را در جهت دستیابی به کیفیت زندگی 
مبتنی بر هویت اجتماع محلی و توسعة پایدار توسعه داده و مراحل ذیل را مطرح نمودند:

1- تعریف حوزه پارامترهای نمونةمورد مطالعه)اهداف، ناحیه مطالعه، فرآیند بررسی مشارکت، اندازه نمونه(
2- مشخص نمودن پیچیدگی و ابهامات مفهوم کیفیت زندگی

3- مشخص نمودن شاخص ها
4- گروه بندی و رتبه بندی شاخص ها و مقایسه آن ها

5- مشخص نمودن خألهای اطالعاتی
6- جمع آوری اطالعات

7- تحلیل اطالعات و بنانهادن پایه ای برای سنجش کیفیت زندگی هماهنگ با اصول توسعه پایدار
.)Fahy & Cinnéide, 2008, pp. 371-372( 8- ارتباطات یافته ها

لذا می توان اذعان داشت که رویکرد کیفیت زندگی در گروه تئوری های رویه ای ـ محتوایی قرار می گیرد؛ زیرا عالوه بر 
توجه به ابعاد ماهیتی شهر به رویه هایی جهت دستیابی به غایت ارتقاء کیفیت زندگی نیز اشاره دارد. 

3ـ4ـ پایه های مطالعاتی رویکرد »کیفیت زندگی شهری«
با توجه به مباحث مطرح شده در بخش 3-2 و گونه شناسی تئوری های طراحی شهری برمبنای پایه های مطالعاتی، پنج 

دسته تئوری طراحی شهری شکلی، تصویری، رفتار ـ محیط، مکان و تیپولوژی ـ مورفولوژی وجود دارد.
با توجه به ویژگی  تئوری های فوق که پیش تر به آن اشاره شد، رویکرد کیفیت زندگی شهری به موجب توجه به جنبه های 
عینی )کالبدی( و ذهنی )ادراکی و نظام ارزشی ساکنین( در دسته تئوری های رفتار ـ محیط قرار می گیرد؛ لذا در ادامه 
به بررسی ماهوی آن از دو بعد رابطه انسان ـ محیط و مؤلفه های مکانی آن که از ابعاد اصلی قابل بررسی در تئوری های 

رفتار ـ محیط هستند، خواهیم پرداخت.

1ـ3ـ4ـ رابطه انسان و محیط
از موضع چگونگی ارتباط و تأثیر و تأثر انسان و محیط چهار دسته تئوری جبرگرا، احتمال گرا، امکان گرا و اختیاری وجود 
دارد. در ارتباط با ماهیت رویکرد کیفیت زندگی در این گونه بندی، کامپل با اشاره به نتایج مطالعه اش در »رضایت، ادراک 
افراد و تجارب  از طریق شرایط موجود، ویژگی های  ادعا می کند که محیط عینی  ارزیابی کیفیت زندگی آمریکایی«  و 
Campbell,( گذشته  آنها ادراک می شود؛ لذا سنجش عینی ویژگی های محیطی در بررسی کیفیت زندگی ناکافی است

1976(. در این ارتباط راجرسون کیفیت زندگی را ترکیب ویژگی های زندگی شخصی و محیطی دانسته و برای این مفهوم 
شکل )10( را مطرح می کند. 
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شکل 10: یک دید مفهومی به کیفیت زندگی

 )Rogerson, 1997(

،)Mui, 1998( به عبارت دیگر رویکرد کیفیت زندگی رویکرد عینی به کارگرفته شده در رشته هایی همچون روانشناسی
علوم پزشکی )Dempster & Donnelly, 2000( و علوم اجتماعی )Campbell, 1981- Wood & Johnson, 1989( را تغییر 
داده و در جستجو برای توصیف عوامل مؤثر بر رضایت و خشنودی افراد است که از این طریق بتواند به پاسخ های ذهنی 

 .)Massam, 2002, p.179( شرکت کنندگان دست یابد
 Obrien & Ayidya  ،)1991(  Davidson & Cotter  ،)1987(  Myers  ،)1975(  McCall همچون  دیگری  محققین 
ادبیات  )1997( Diener & Suh ،)1994( Crayson & Young ،)1991(، Turksever & Atalik )2001( در بررسی 
کیفیت زندگی بر دو بعد محیطی و روانشناسی کیفیت زندگی توافق داشته و Crayson & Young )1994( معتقدند که 
کیفیت زندگی از یک سو مرتبط با مکانیزم روانشناسی درونی و ایجاد یک حس رضایت از زندگی بوده )کیفیت زندگی 
شخصی، رفاه ذهنی یا رضایت از زندگی( و از سوی دیگر مرتبط با شرایط بیرونی )کیفیت زندگی شهری، جامعه، مکان و 

.)Massam, 2002, p. 145( که فراتر از یک مکانیزم درونی است، ارتباط دارند )محیط
بنابراین رویکرد کیفیت زندگی در طبقه بندی در رده تئوری های احتمال گرای محیطی قرار می گیرد؛ چراکه به هر دو بعد 
محیطی و انسانی توجه داشته، به عبارتی دیگر نه توجه صرف به بعد کالبدی و نه بعد ذهنی دارد، بلکه هر دو را در نظر 

دارد و سعی دارد با تغییرات کالبدی و مبتنی بر ادراکات ذهنی ساکنین به ارتقاء آن در شهر بپردازد.

2ـ3ـ4ـ مؤلفه های محیطی مورد توجه
یکی از چارچوب های مفهومی جهت گونه شناسی تئوری های شهری بر پایه »مؤلفه های سازنده محیط شهری« است که 

در این ارتباط سه دسته تئوری تک مؤلفه ای، دو مؤلفه ای و سه مؤلفه ای وجود دارد.
بران )1998( با ارائه یک مدل برای کیفیت زندگی از دیدگاه ارتباط شخص و محیط، به تبیین عوامل قابل توجه در 
کیفیت زندگی که در چهار عامل فعالیت، انسان، ویژگی های وی و استراتژی های برنامه ریزی قابلیت دسته بندی شدن 

دارند، اشاره می کند.
لذا ماهیت رویکرد کیفیت زندگی در این دسته بندی در گروه تئوری های سه مؤلفه ای قرار می گیرد که به هر سه بعد 

کالبد، فعالیت و تصور ذهنی در درک کیفیت زندگی توجه دارد.

شکل 11: مدل دیدگاه شخص ـ محیط به کیفیت زندگی

)Brown, 1998(
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4ـ4ـ مبانی معرفتی
در تبیین پایه های معرفتی یک تئوری باید به این مقوله پرداخته شود که تئوری مربوطه بر پایه خردگرایی یا تجربه گرایی 
بنا نهاده شده است. تئوری هایی که مبنای خردگرایی دارند، عمدتاً از دستگاه فلسفی افالطونی و سپس از دستگاه فلسفة 
54. در زمینه شهرسازی خردگرا، اگرچه شهرسازان تحت تأثیر  )Broadbent, 1990, pp. 74-84( دکارتی اقتباس شده اند
مسایل اجتماعی جوامع اروپایی، به نوعی دغدغة ارتقاء کیفیت زندگی مردم را در طرح هایشان داشته اند، اما در واقع مالک 
آن ها از مردم و زندگی مردم تصویر ذهنی معماران بوده و نه زندگی آن مردمی که واقعاً با آن طرح ها سرو کار دارند. به 
عبارت دیگر خردگرایان با »مردم و هندسه تجریدی« سروکار دارند و ایده هایشان مادامی که مدل های تجریدی ایشان، با 
مردمی که واقعاً طرح برایشان تهیه شده مترادف باشد، اعتبار دارد )Lang, 1994, p. 6(. در حالی که تئوری های بر مبنای 
پایه های معرفتی تجربه گرایانه شهرسازی ریشه در تفکرات ارسطو و پس از وی در اندیشه های فرانسیس بیکن و جان الک 
دارد )Broadbent, 1990, p. 80(. از منظر تجربه گرایان شهر پدیده ای است که عماًل توسط مردم مورد استفاده، تجربه و 
ارزیابی می شود. لذا الجرم ارتباط تنگاتنگی با علوم رفتاری داشته و در این گونه از تئوری ها، نظریه پردازان از رویکردهای 
رشته های علوم رفتاری نظیر روانشناسی، جامعه شناسی، مردم شناسی و غیره جهت واکنش به »واقعیت شهری« استفاده 

می  کنند.
از آنجایی که رویکرد کیفیت زندگی به موجب توجه به ابعاد اجتماعی و کیفی در برنامه ریزی شهری وارد شده است، 
و بر مبنای آن اقدامات برنامه ریزی باید از طریق به کارگیری همزمان ابعاد عینی و ذهنی که برگرفته از نظر ساکنین 
است، انجام گیرد. در این ارتباط دی سارت و دلر استدالل می کنند که »کیفیت زندگی یک فرد به حقایق بیرونی و عینی 
زندگی اش و ادراک درونی و ذهنی که وی از این عوامل و خویشتن دارد، وابسته است« )Dissart & Deller, 2000(. در 
جایی دیگر سزاالیی )1980(، کیفیت زندگی را به عنوان درجه و میزان رضایت از زندگی دانسته که از یکسو با عوامل 
عینی و ازسوي دیگر با عوامل ذهنی تعریف می شود )Szalai, 1980(. لذا کیفیت زندگی یک فرد به حقایق عینی و خارجی 

زندگی  و دریافت ها و ادراکات درونی و ذهنی او از این عوامل و )نیز( از خودش وابسته است. 
Objective( به طور کلی در سنجش کیفیت زندگی شهری دو دسته شاخص مطرح هستند، دسته اول شاخص های عینی
Subjec-( که اشاره به جنبه های عینی و قابل لمس زندگی شهری داشته و دسته دوم شاخص های ذهنی )Indicators

tive Indicators( که سعی در سنجش میزان رضایت مندی و رفاه شهروندان از جنبه های مختلف شهری کمی و قابل 
اندازه گیری دارند. 

در این ارتباط ماسام55 )2002( ابعاد مختلف کیفیت زندگی را در نموداری مطابق شکل )12( مطرح می کند که به موجب 
آن شخص و اجتماع از جایگاه ویژه ای در مقوله کیفیت زندگی قرار دارند. در این ارتباط مایر )1988( به لزوم بررسی نظر 
Myers,( شهروندان در مورد کیفیت زندگی شان از طریق ایجاد دانش مذاکره ای امکان پذیر است را ضروری دانسته است

.)1988,  pp. 350-352

شکل 12: ابعاد مختلف کیفیت زندگی 

)Massam, 2002,  p. 157(

با توجه به موارد فوق، ساکنین شهری نقش قابل توجهی را در رویکرد کیفیت زندگی داشته و بررسی این مقوله در شهر 
باید براساس ابعاد عینی و ذهنی بوده، لذا در تقسیم بندی تئوری های شهری به دو گونه خردگرا و تجربه گرا جایگاه این 

رویکرد به تئوری های تجربه گرا نزدیک تر است. 
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5ـ4ـ سطح کاربردی
آن  تئوری  به منظور  این  است که  مقیاسی  و  مبنای سطح  بر  تئوری های طراحی شهری  معیارهای دسته بندی  از  یکی 
تهیه شده است که در این ارتباط طیفی از تئوری های با سطح کاربردی باال، متوسط و پایین وجود دارد. در مطالعات و 
پژوهش های انجام شده در موضوع کیفیت زندگی، این رویکرد در سطوح مختلف جغرافیایی علی رغم تفاوت مفهوم در 

سطوح مختلف به کارگرفته شده است. 
سرژی )2000( در یک تقسیم بندی از مطالعات موجود در حوزه کیفیت زندگی دو بعد سطح جغرافیایی و نوع شاخص 

را مطرح کرده است )شکل 13(:
ـ سنجش و کیفیت زندگی در سطوح مختلف جغرافیایی )از سطح جهانی، ایالتی وجامعه تا سطح خانواده و فرد(

.)Sirgy, 2000, p. 281( ـ سنجش کیفیت زندگی از طریق شاخص های عینی و ذهنی

شکل 13: مقیاس های سنجش کیفیت زندگی  

)Sirgy, 2000, p. 281( اقتباس از

مختلف  سطوح  در  تفاوت  به  جغرافیایی  مختلف  سطوح  در  زندگی  کیفیت  موضوع  تبیین  ضمن   ،)Mccrea( مک کریا 
پرداخته و به عنوان مثال، کیفیت زندگی در سطح منطقه ای را حاصل ارزیابی خدمات منطقه ای )از قبیل سالمتی و 
آموزش( و هزینه زندگی می داند درحالیکه رضایت محلی به موجب ارزیابی ارتباطات اجتماعی، جرم محلی و تسهیالت 
McCrea,( و رضایت از مسکن از طریق قدمت مسکن و نظر مالک خانه بررسی می شود )عمومی )پارک ها و کتابخانه ها

.)2006, pp. 79-96
در مطالعه ای دیگر مارانز و کوپر )Marans and Couper, 2000( مدلی را ارائه داده اند که به تمایز واضح مفهوم کیفیت 
زندگی در سطوح مختلف مسکن، محله، شهر و اجتماع اشاره دارد. با این فرض رویکرد کیفیت زندگی در سطوح مختلف 
جغرافیایی مطرح شده و با توجه به سطح دارای مفاهیم و مؤلفه های تشکیل دهنده متفاوت خواهد بود. بنابراین رویکرد 
کیفیت زندگی در میان تئوری های طراحی شهری برمبنای سطح و مقیاس به کارگیری، در دسته تئوری هایی قرار دارد که 
در مقیاس های مختلف جغرافیایی از مقیاس فراشهری تا واحد همسایگی قابلیت به کارگیری را دارد؛ اگرچه شاخص ها، 

مؤلفه ها و مفهوم آن در مقیاس های مختلف متفاوت است.

5. بحث و نتیجه 
به عنوان یک دستاورد مورد انتظار از این پژوهش چنین به نظر می رسد که برخورد مناسب با رویکرد کیفیت زندگی در 
مطالعات شهری چه در سطح جهت گیری فلسفی، پایه های مطالعاتی و معرفتی و چه در سطح کاربردی و اجرایی بدون در 
نظر گرفتن مالحظات مربوطه کارساز نخواهد بود. لذا با تبیین ابعاد مختلف این اندیشه زمینه مناسب را برای برخورد و 
به کارگیری و نقد تجربیات گذشته و ترسیم آینده پیش رو در طراحی شهری فراهم می آورد. براساس پژوهش انجام شده 

ماهیت رویکرد کیفیت زندگی را در ابعاد مختلف به صورت زیر می توان تبیین کرد:
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شکل 14: ماهیت رویکرد کیفیت زندگی شهری در میان تئوری های طراحی شهری

موجود  از وضعیت  و ذهنی  عینی  عوامل  تفسیر  و  به شناخت  می بایست  زندگی  کیفیت  رویکرد  بر  مبتنی  مطالعات   -
بپردازند و اگرچه شرایط ذهنی نقش بیشتر و متفاوتی را به لحاظ شرایط زمانی و مکانی در این ارتباط داشته، ولی با این 
وجود بر دستیابی به ارزش هایی عام )بی زمان و  بی مکان( همچون امنیت، رفاه و سالمتی تأکید دارد. لذا این رویکرد از 
یکسو به موجب فراهم ساختن پایه های معرفتی و بستر تفسیر در دسته تئوری های اثباتی قرار گرفته و از سوی دیگر با 
ارائه ارزش هایی برای آینده مطلوب در شرایط عام و خاص )مکانی و زمانی( در دسته تئوری های هنجاری جای می گیرد. 
- رویکرد کیفیت زندگی ضمن شناخت و تفسیر وضعیت موجود ابعاد ماهیتی شهر از جنبه های اقتصادی، اجتماعی و 
محیطی در ابعاد عینی و ذهنی به ارائه فرآیندهایی برای برنامه ریزی و طراحی در جهت ارتقاء ارزش های زندگی شهری 

اشاره دارد، لذا در گروه تئوری های رویه ای ـ محتوایی قرار می گیرد.
- رویکرد کیفیت زندگی به هر دو بعد محیطی و انسانی توجه داشته و سعی دارد با تغییرات کالبدی مبتنی بر ادراکات 

ذهنی ساکنین به ارتقاء آن در شهر بپردازد، لذا در رده تئوری های احتمال گرای محیطی قرار می گیرد.
- ماهیت رویکرد کیفیت زندگی در دسته بندی تئوری های سه مؤلفه ای قرار می گیرد و با توجه به سه بعد کالبد، فعالیت 

و تصور ذهنی در تالش برای ارائه طرحی هر چه اجرایی تر می باشد.
- ساکنین شهری نقش قابل توجهی را در مطالعات مبتنی بر رویکرد کیفیت زندگی داشته که این امر از طریق ایجاد 
دانش مذاکره ای امکان پذیر است، لذا در تقسیم بندی تئوری های شهری به دو گونه خردگرا و تجربه گرا جایگاه این رویکرد 

به تئوری های تجربه گرا نزدیک تر است.
- رویکرد کیفیت زندگی در میان تئوری های طراحی شهری برمبنای سطح و مقیاس به کارگیری، در دسته تئوری هایی 
قرار دارد که در مقیاس های مختلف جغرافیایی از مقیاس فراشهری تا واحدهمسایگی قابلیت به کارگیری را دارد؛ اگرچه 

شاخص ها، مؤلفه ها و مفهوم آن در مقیاس های مختلف متفاوت است.

پی نوشت
1. Conceptual Framework
2. Theoros
3. Overview
4. Concepts
5. Predictive
6. Prescriptive
7. Typology
8. Substantive/Procedural
9. Subject matter
10.  Philosophical Orientation
11.  Substantive
12.  Procedural
13.  Positive
14.  Normative
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15.  Procedure of Theory
16.  Substantive Theories
17.  Procedure-substantive Theories
18.  Picturesque Studies
19.  Image Studies
20.  Environment-behavior
21.  Place
22.  Thieh
23.  Typology-morphology

پدیدارشناسی، . 24 اکولوژیکی،  تئوری های  همچون  جدیدتری  تئوری های  به  می توان  فوق  شهری  طراحی  مطالعاتی  جریان های  ادامه  در   
مشارکتی و همکارانه، انتقادی، تئوری های عمل گرایانه و ارتباطی اشاره نمود که ویژگی اصلی این دسته از تئوری ها رویه ای و محتوایی بودن 
توأم شان است. گرچه تفاوت های بارزی در این زمینه بین آن ها وجوددارد که به بحث گونه بندی تئوری ها از موضع رویه و محتوی به طور 

مفصل در بخش های دیگر مقاله اشاره شده است.
25.  Free-will Approach
26.  Possibilistic Approach
27.  Probabilistic Approach
28.  Deterministic Approach
29.  David Canter
30.  Rationalism
31.  Empirical
32.  Pragmatism
33.  Merton
34.  William Ogburn
35.  Dienn & Suh
36.  Description
37.  Explanation
38.  Prediction
39.  Good Life
40.  Valued Life
41.  Satisfying Life
42.  Happy Life

 به عنوان نمونه کامینز )1999( در این ارتباط هفت عامل با اهمیت رفاه، سالمتی، کارآیی، محرمیت، امنیت، جمعیت و رفاه احساسی . 43
را مطرح می نماید و در جایی دیگر مس ماهون و پروپست )1997(، کیفیت زندگی راشامل نکات مثبت غیراقتصادي مانند هواي پاک، 

خیابان هاي ایمن، رویدادهاي فرهنگی، مناظر زیبا، فرصت ها و امکانات تفریحی در جوامع دانسته اند )Dorr, 2002, p. 9( و ...
 در اینجا الزم است تفاوتی را میان حوزه فعالیت برنامه ریزی و طراحی شهری قائل شد که یکی از تمایزات اساسی میان این دو تفاوت در . 44

محتوایی است که با آن در ارتباط هستند، به طوری که اصوالً در طراحی شهری بر جنبه های سه بعدی شهر یا بخشی از آن تأکید می شود 
در حالی که برنامه ریزی شهری بیشتر بر فعالیت ها و جنبه های دو بعدی شهر متمرکز است. البته در ایران از دو حوزه طراحی و برنامه ریزی 
شهری بیشتر تحت عنوان شهرسازی صحبت است و تفاوت چندانی میان حوزه عمل این دو در نظر گرفته نمی شود، که یکی از دالیل اصلی 

این امر جوان بودن تخصص طراحی شهری در ایران می باشد.
45.  Livability Comparison Approach
46.  Personal Well-being Approach
47.  Community Trends Approach
48.  Wage Differentials Approach
49.  Market/Resident Approach
50.  Blum
51.  Mitchell et al.
52.  Community-trend
53.  F. Fahy, M. Ó Cinnéide

 جوهر اندیشه خردگرایانه از این قرار است که اشیاء و پدیده ها می توانند بدون آنکه احدی هرگز آن ها را تجربه کرده باشد، وجود داشته . 54
باشند.

55.  Massam
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