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چکـیده
باوجود آنکه شناسایی محالت هدف برنامه ی بازآفرینی شهری با شاخص های کالبدی انجام می شود، افت کیفیت زندگی یکی از 
ویژگی هایی است که از سوی تمامی متخصصان برای این محالت ذکر می شود. ازسوی دیگر در چشم انداز جهانی، کارکرد اصلی 
مدارس افزون بر آموزش و ارتقای آگاهی شهروندان، تربیت افراد آموزش دیده ای است که خالق، سودمند جامعه و آماده برای یک 
زندگی سالم هستند. از آنجا که مدارس جایگاه و ارزش قابل توجهی در محالت هدف برنامه بازآفرینی شهری به ویژه در حاشیه 
شهرها دارند، می توان از آن ها برای ارتقای کیفیت زندگی در این محالت استفاده نمود. مدرسه محله ایده ای است که می تواند 
پیوندی نزدیک با محله ایجاد کند. در این خصوص سودمندی یا کارآمدی طراحی مدرسه محله ها، ازنظر آموزشی، پرورشی، فراغتی، 
می تواند از دیدگاه های مختلفی موردبررسی قرار گرفته و در عین توجه به نیازهای ساکنان، در جهت بهبود شرایط زیست در محله 
مورداستفاده قرار گیرد. در این مقاله تالش شده است تا عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی که در طراحی اولیه مدرسه محله های واقع 
در حاشیه شهرها، قابل احصاست، از منظر انسان و محیط شناسایی و ارائه گردد تا با توجه به این عوامل، در جهت ارتقاء کیفیت 
زندگی در این محالت گام هایی برداشته شود. این مقاله مبتنی بر یک پژوهش کیفی است. روش تحقیق در این مقاله تفسیری-

تاریخی است که با انجام مطالعات کتابخانه ای، عوامل اصلی گردآوری شده و پس از انجام مصاحبه ها و مشاهدات محیطی، تحلیل 
گردیده است. نتایج نشان می دهد که اصلی ترین عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی که از طریق مدرسه محله قابل ارتقاء است عبارتند 
از حس امنیت، تعامالت اجتماعی، ارتباط با دوستان و خانواده، آموزش و دسترسی به امکانات محلی. همچنین می توان ساختاری 
از عوامل در قالب دو حوزه انسان )در حیطة زندگی فردی و اجتماعی( و محیط )محیط انسان ساخت و طبیعی( ارائه نمود که 

راهکارهای معمارانه در قالب آن دسته بندی گردد.
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مقدمـه
ســالیانی اســت کــه بررســی مشــکالت محله هــای فرودســت شــهر و تــالش در جهــت بهبــود کیفیــت زندگــی مــردم در ایــن 
ــه محــالت  ــوز در این گون ــی هن ــه اســت. بااین وجــود مشــکالت فراوان ــرار گرفت ــت شــهری ق محدوده هــا، موردتوجــه مدیری
وجــود دارد. بســیاری ادعــا می کننــد کــه مهمتریــن مشــکل این گونــه محــالت، نبــود امکانــات کافــی اســت؛ برخــی دیگــر 
ــاکنان  ــی س ــای واقع ــه نیازه ــبت ب ــازان نس ــران و تصمیم س ــی تصمیم گی ــناخت کاف ــود ش ــی، نب ــالة اصل ــد مس ــز معتقدن نی
اســت؛ لیکــن اندیشــمندان ایــن حــوزه بــر ایــن باورنــد کــه کمبــود احســاس تعلق در مــردم نســبت بــه محیــط زندگی شــان، 
منجــر بــه تشــدید بســیاری از مشــکالت شــده اســت. کمبــود احســاس تعلق بــه محیــط بــه مــوارد متعــددی وابســته اســت 

کــه شــاید اصلی تریــن آن هــا، افــت کیفیــت زندگــی در آن محیــط باشــد1.
ازســوی دیگر مدرســه یکــی از اجــزای اصلــی محلــه اســت کــه معمــواًل اســتفاده کنندگان آن از ســاکنان همــان محلــه هســتند. 
»طراحــی انعطاف پذیــر مدرســه، مبتنی بــر شــناخت نقــاط قــوت و ضعــف محلــه، بــرای مــردم و به وســیله –یــا مشــارکت- 
همــان مــردم، می توانــد بــه مــرور زمــان بــر کیفیــت زندگــی در آن محلــه اثــر به ســزایی داشــته و درنهایــت احســاس تعلق 
ــف  ــای مختل ــر جنبه ه ــیاری، ب ــد بس ــای جدی ــذا پژوهش ه ــد«)Pilloton, 2010(. ل ــش ده ــود افزای ــه خ ــه محل ــردم را ب م
ایــن موضــوع تمرکــز یافته انــد. ازجملــه می تــوان بــه بررســی نقــش مدرســه در جامعــه به عنــوان محیــط یادگیــری، عامــل 
ایجــاد رفــاه و ارتقادهنــدة کیفیــت زندگــی و نیــز زمینه هــای تاریخــی و روابــط بیــن موضوعــات ذکــر شــده، اشــاره داشــت2 

.)Kvalsund & Hargreaves, 2009: 48(

 Mohit, 2013:( بــا توجــه بــه جــای خالــی پژوهش هــای مرتبــط بــا کیفیــت زندگــی در محیــط مصنــوع ازجملــه در معمــاری
ــی و  ــث کم ــه از حی ــه و جامع ــن مدرس ــة بی ــی رابط ــتی و چگونگ ــارة چیس ــی درب ــای بوم ــودن پژوهش ه ــی ب 42( و ناکاف

کیفــی، انجــام پژوهشــی کاربــردی در موضــوع طراحــی معمــاری مدرســه و چگونگــی تأثیــر آن بــر ارتقــاء کیفیــت زندگــی، 
ضــروری بــه نظــر می رســد. لــذا در ایــن مقالــه تــالش شــده اســت تــا بــا تشــریح ایــن ارتبــاط، عــالوه بــر تبییــن جایــگاه 
مدرســه در محله هــای حاشــیه شــهرها، نســبت بــه تدقیــق عوامــل مؤثــر در بهبــود کیفیــت زندگــی مــردم در ایــن محــالت 

گامــی برداشــته شــود.

۱- کیفیت زندگـی 
ــاره موردتوجــه قــرار گرفتــه اســت. از دالیــل ایــن امــر  در دهه هــای اخیــر، انجــام مطالعــات در حــوزه کیفیــت زندگــی دوب
ــرایط  ــود ش ــت به منظــور بهب ــزی و مدیری ــه برنامه ری ــت شــهرها نســبت ب ــی حاکمی ــی، نگران ــه سیاســت عموم ــوان ب می ت
 Marans & Stimson,( ــرای شــهروندان اشــاره نمــود ــاه ب ــز ایجــاد شــرایط رف ــدار و نی ــه توســعه پای شــهری، دســتیابی ب
2011(. همچنیــن ازآنجاکــه برمبنــای تعاریــف بین المللــی در ایــران، ســطح کیفیــت زندگــی در قیــاس بــا بســیاری از دیگــر 

کشــورها، در ســطح پایینــی قــرار دارد3، طــی ســال های اخیــر توجهــی دوچنــدان، بــه موضــوع کیفیــت زندگــی در مقــاالت 
و پژوهش هــا شــکل گرفتــه اســت )عنبــری، 1388:153(. مطالعــات انجام شــده نشــانگر آن اســت کــه توجــه ویــژه بــه ایــن 
موضــوع، به عنــوان یــک حــوزه پژوهشــی در ایــران، از اوایــل دهــه 1370 خورشــیدی آغــاز شــده اســت )غفــاری و دیگــران، 
ــرای توســعه و  ــر در حــوزه کیفیــت زندگــی به عنــوان شــاخصی ب 1391 :119(. بااین وجــود هنــوز ضــرورت مطالعــات جامع ت
ــر در جهــت ارتقــای کیفیــت زندگــی جامعــه، وجــود دارد )همــان: 133(. ــزی دقیق ت ــرای برنامه ری ــی ب ــع آن امکان ــز به تب نی

1  - ازسوی دیگر افت کیفیت زندگی در محالت حاشیه شهرها و سکونتگاه های غیررسمی خود نیازمند توجهی ویژه است. مطابق با آمار به دست آمده از معاونت 
برنامه ریزی و توسعه شهرداری مشهد در سال 1390، 32 درصد از کل جمعیت شهر مشهد در سکونت گاه های غیررسمی زندگی می کرده اند که ازنظر شاخص های 

کیفیت زندگی در ضعف بسیار به سر می برده اند.
2  - در این میان می توان به معانی فرهنگی برداشت شده توسط والدین، دانش آموزان و معلمان مدارس نیز اشاره کرد.

3  - یکی از رایج ترین معیارهای مطرح شده برای رتبه بندی کشورها در حیطة کیفیت زندگی، شاخص کیفیت زندگی یا QLI است که در سال 2005 میالدی از سوی 
واحد اطالعاتی اکونومیست )EIU( مطرح گردید و طبق آن ایران درآن سال در میان 194 کشور دنیا، رتبه 88 را به خود اختصاص داد. برای اطالعات بیشتر رجوع 

http://www.economist.com/media/pdf/QUALITY_OF_LIFE.pdfشود به:
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ــاط  ــه تفاوت هــا و شــباهت های فرهنگــی در نق ــوان نســبت ب ــات موجــود، نمی ت ــة مطالع ــوارد ذکرشــده، برپای ــر م ــزون ب اف
مختلــف جهــان، بی توجــه بــود )Mohit, 2013: 42(؛ کمــا اینکــه ایــن تمایــزات در مقیــاس خرده فرهنگ هــا نیــز می توانــد 
ــه موضــوع کیفیــت زندگــی در بســتر فرهنگــی موردنظــر وجــود  ــه همیــن دلیــل گریــزی از پرداختــن ب تأثیرگــذار باشــد. ب
نــدارد. بدیــن ترتیــب در پیشــینه موضــوع، افــزون بــر چیســتی و ماهیــت کیفیــت زندگــی و نحــوه ارتبــاط آن بــا معمــاری و 

نیــز رویکردهــای موجــود، بایســتی بــه نحــوه ارتبــاط بــا بســتر فرهنگــی نیــز توجــه نمــود.

۱-۱. کیفـیت: چیسـتی و ماهـیت
کیفیــت مفهومــی چندبعــدی اســت. ســه تعبیــر متفــاوت از مفهــوم کیفیــت )Quality( وجــود دارد. نخســت کیفیــت مفهومــی 
اســت در برابــر کمیــت، به مثابــه حالتــی از اشــیاء. دوم بــه معنــای چگونگــی، مشــخصه و ویژگــی اســتفاده می شــود کــه آن 
را معــادل واژه Characteristic می داننــد و ســوم مفهومــی اســت ارزشــی کــه ســطح خاصــی از شایســتگی را درنظــر قــرار 
می دهــد و بیشــتر بــه مفهــوم واژه Excellence نزدیــک می گــردد )Carmona and  Sieh, 2004: 14(. بااین وجــود بــا مــرور 
ــالح  ــن اصط ــرداری از ای ــه بهره ب ــت ک ــوان دریاف ــد آن، می ت ــازی و مانن ــاری و شهرس ــای معم ــود در حیطه ه ــات موج ادبی
نه تنهــا تعابیــر اول و دوم را در خــود جــای می دهــد، ولــی بیشــتر بــا تعبیــر ســوم تطابــق دارد. زیــرا غایــت ایــن علــوم )یــا 
حرفه هــا( ارتقــاء ســطح زندگــی انســان ها از طریــق فراهــم آوردن فضایــی برازنــده اســت کــه قابلیت هــای شــئون مختلــف 
زندگــی انســانی را بــه شایســتگی الزم، برســاند. البتــه میــزان شایســتگی در تناســب بــا زندگــی انســان و نحــوه نگــرش او 
معنــا می یابــد؛ زیــرا کیفیــت در ذات خــود »چگونگــی« را تعریــف می کنــد و چگونــه انســانی بــودن، بســیار بــه جهان بینــی 

انســانی بســتگی دارد.
از سوی دیگر، کیفیت دو وجه مختلف نیز دارد:

- وجه عینی که معطوف به ماهیت محیط است؛ لذا به قابلیت هایی که محیط از خود بروز می دهد بستگی دارد.
- وجــه ذهنــی کــه معطــوف بــه ادراک و شــناخت محیــط اســت؛ لــذا بــه دریافــت مخاطــب )و همچنیــن شــناخت طــراح( 

وابســته اســت.
بدین ترتیــب هــردو وجــه کیفیــت در آنچــه مــا کیفیــت زندگــی می نامیــم مؤثــر اســت. به همیــن دلیــل اســت کــه در مطالعــات 
کیفیــت زندگــی، دو رویکــرد ذهنــی و رویکــرد عینــی وجــود دارد. )Lee,2008: 1206( کیفیــت زندگــی در ابعــاد ذهنــی، ادراک 
و ارزیابــی افــراد را از وضعیــت زندگــی خــود منعکــس می ســازد و بــا اســتفاده از شــاخص های ذهنــی اندازه گیــری می شــود 
و کیفیــت عینــی زندگــی، شــرایط بیرونــی زندگــی را نمایــش می دهــد. کیفیــت عینــی زندگــی بــا اســتفاده از شــاخص های 
ــری می شــود. )Foo,2004: 34( لیکــن  ــات قابل مشــاهده و ملمــوس زندگــی هســتند، اندازه گی ــا واقعی ــط ب ــی کــه مرتب عین
امــروزه به طورکلــی پذیرفته شــده اســت کــه شــاخص های عینــی بایــد بــا ســنجه های ذهنــی کــه بیانگــر ارزیابــی شــناختی 

)Martins & Marques,2009( .افــراد از تجربیــات شــخصی زندگی شــان اســت، تکمیــل گــردد

۱-2. کیفیت زندگـی در تعامـل انسان با محیط
یکــی از جنبه هــای مطالعــات کیفیــت زندگــی در حــوزه معمــاری، توجــه بــه تعامــالت بیــن انســان و محیــط اســت. ارتقــاء 
 Moser,( ــوده ــان ب ــط زیست ش ــا و محی ــان آن ه ــی می ــه کل ــی رابط ــد بررس ــه، نیازمن ــک منطق ــردم ی ــی م ــت زندگ کیفی
ــی  ــالمت روان ــط و س ــت از محی ــده ای در رضای ــل تعیین کنن ــط، عام ــان و محی ــه انس ــن درک رابط 351 :2009( و همچنی

اســت )Kahana et al, 2003(. افــزون بــر ایــن مــوارد، تعامــل میــان فــرد و محیــط زیســتش کــه شــامل امکانــات بــرای 
فــرد جهــت بــرآوردن نیازهــا و رســیدن بــه اهــداف و تأمیــن نیازهایــش از طریــق محیــط می گــردد، از شــرایط الزم بــرای 
ارتقــاء کیفیــت زندگــی نیــز محســوب می شــود )Uzzell & Moser, 2006(. ازایــن رو بــرای ارتقــاء کیفیــت زندگــی از طریــق 
طراحــی معمــاری، پرداختــن بــه دو جنبــه انســان و محیــط و نیــز روابــط بیــن آن هــا، از اهمیــت به ســزایی برخــوردار اســت.

ــه یکــی از اساســی ترین نیازهــای طبیعــی و  ــدای پیدایــش جوامــع و مجتمع هــای زیســتی، در پاســخ ب انســان از همــان ابت
ــه آن به صــورت  ــود درآورد ک ــیطره خ ــده را تحــت س ــای ساخته ش ــط و دنی ــا محی ــوده اســت ت ــالش نم ــش ت فطــری خوی
نظــم، الگــو و تشــکیل محیــط انسان ســاخت منعکس شــده اســت )شــوای، 1375(. بدین ترتیــب ســاختن محیــط را می تــوان، 
نخســتین گام بــرای ارتقــای کیفیــت محیــط در تطابــق بــا نیازهــای انســانی برشــمرد. ایــن بــدان معناســت کــه یــک فــرد 
بنابــر میــزان رفــع نیازهایــش، بــه ســطحی از کیفیــت زندگــی دســت می یابــد. ازایــن رو کیفیــت زندگــی در یــک جامعــه را 
می تــوان ازنظــر میــزان رفــع نیازهــای سطح بندی شــده در بیشــتر اعضــای یــک جامعــه، تعریــف نمــود. »هرچــه نیازهــای تعداد 
.)Mohit, 2013: 13( 1»بیشــتری از افــراد جامعــه پاســخ داده شــود، ســطح کیفیــت زندگــی در آن جامعــه باالتــر خواهــد بــود

ــه و  ــای ســاختار جامع ــا بایســتی برمبن ــن نیازه ــه ای ــد ک ــروز می نمای ــی ب ــه صورت هــای مختلف ــف ب ــع مختل ــاز در جوام نی
نــوع فرهنــگ حاکــم بــر آن بررســی شــوند )Uzzell & Moser, 2006(. بــه همیــن دلیــل اســت کــه برخــی پژوهشــگران 
شــاخص های اندازه گیــری کیفیــت زندگــی افــراد در یــک محــدوده مشــخص را، متأثــر از عوامــل مختلــف می داننــد. دینــر 
 Diener et al,( و همکارانــش2 ایــن شــاخص ها را متأثــر از ســن، جنســیت و پیشــینه فرهنگــی مــردم آن منطقــه می داننــد
1999(؛ زیــرا افــراد گوناگونــی کــه در نقــاط مختلــف زندگــی می کننــد، بنــا بــه درک خــود از زندگــی، تعاریــف متفاوتــی از 

کیفیــت زیســت دارنــد کــه ایــن تعاریــف تحت تأثیــر عقایــد و ویژگی هــای اجتماعــی، فرهنگــی و حتــی اقتصــادی آنهاســت. 
در ایــن موضــوع ســازمان بهداشــت جهانــی3 نیــز در اســناد خــود مطــرح می نمایــد کــه درک افــراد در بطــن فرهنگشــان بــوده 

.)WHO, 1994( ــه نظامــات ارزشــی، اهــداف شــخصی، چارچوب هــا و دغدغه هایشــان اســت و وابســته ب
 راپاپــورت4 )2005( نیــز معتقــد اســت کیفیــت محیطــی را بایــد بــا توجــه بــه زمینــه فرهنگــی یــک منطقــه موردبررســی قــرار 
ــر،  ــت و به عبارت دیگ ــبی اس ــر نس ــا بدت ــر ی ــه بهت ــا به مثاب ــته بندی محیط ه ــا دس ــی ب ــت محیط ــه کیفی ــت ک داد. ازآن جه
ــه  ــاب به مثاب ــه، انتخ ــردد، درنتیج ــخص می گ ــی مش ــای فرهنگ ــا و هنجاره ــا ارزش ه ــاط ب ــای در ارتب ــه قضاوت ه ــر پای ب
ــد محیطــی را  ــه کیفیت هــای ب ــه مــردم شــاید ناآگاهان ــر مــردم شــناخته می شــود و البت ــط ب ــر محی ــن وجــه از تأثی مهم تری
ــورت، 2005 :91(. درنتیجــه، عوامــل کیفیــت  ــد )راپاپ ــدان برگزینن ــده فرزن ــه دلیــل عواملــی چــون درآمــد، تحصیــل و آین ب
زندگــی منتــج از ایــن پژوهــش را بایــد بــا توجــه بــه پیشــینه فرهنگــی و هنجارهــای اجتماعــی و ویژگی هــای فــردی مــردم 

هــر منطقــه، موردتوجــه قــرار داد.

۱-۳. عوامل مرتبط با کیفیت زندگـی
رافائل5 در سال 1996 میالدی مدلی را به منظور سنجش کیفیت زندگی ارائه کرد که آن را فارغ از زمان و مکان )برای تمامی 
انسان ها( می دانست. مدل او مبتنی بر سه قلمرو اساسی زندگی شامل »بودن«، »دارایی« )داشته ها اعم از تعلقات و ارتباطات( و 
»شدن« )اهداف، امیدها و آرزوها( است. او حوزه »بودن« را به مادی، روانی و معنوی و حوزه »دارایی« را به مادی، اجتماعی و 
اجتماع محلی و حوزه »شدن« را به سودمندی، فراغت و رشد تقسیم نموده استRaphael et al, 1996( 6 به نقل از رضوانی 
و منصوریان، 1387: 13(. وی ادعا نموده است که این مدل برای تمامی انسان ها و در همه زمان ها کاربرد دارد؛ زیرا ارزش های 
شخصی، ویژگی های رفتاری و اعتقادات معنوی افراد، در درون آن نهفته است.دیوید کنتر7 در سال 1997 میالدی با مطالعه 

1  - همچنین در مطالعات مختلف، کیفیت زندگی در چشم اندازهای مختلفی درنظر گرفته شده است. از این دست می توان به رویکرد سالمتی، نیازها، شادی، مدیریت 
منابع مانند آن اشاره داشت.

2  - Diener, E., Suh, E. M., Lucas, R. E., & Smith, H. L
3  - WHO
4  - Rapoport, A
5 - Raphael, D

6 - برای اطالعات بیشتر رجوع شود به:
Raphael, D., et al. (1996), Measuring the Quality of Life in Older Persons: A Model with Implications 
for Community and Public Health Nursing. Toronto Center for Health Promotion, University of Toronto.
7 - Canter, D
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موضوع مکان آن را شامل سه عامل کالبد، فعالیت ها و تصورات دانسته است که به این معناست که محیط به عنوان یک مکان 
متشکل از سه بعد درهم تنیده کالبد، فعالیت ها و تصورات است. ازآنجاکه کیفیت طراحی یک مکان ناگزیر از پاسخ دهی مناسب 
به ابعاد گوناگون محیط است، می توان با اقتباس از این نظریه مطرح نمود که کیفیت طراحی محیط عبارت است از برآیند سه 
مؤلفه که هریک از آن ها وظیفه برآورده ساختن یکی از کیفیت های سه گانه کالبدی، فعالیتی و تصوری محیط است  )علیمردانی 
و دیگران،1391 :3(. همچنین َکنتِر در سال 1997 میالدی نیز مدل کیفیت زندگی را که دارای سه جزء اصلی در ارزیابی ساکنان 
از محل زندگی است، ارائه داد که در آن جنبه های فضایی )معماری و شهرسازی(، جنبه های انسانی )همچون روابط اجتماعی( و 
جنبه های عملکردی )خدمات و تسهیالت( را مؤثر دانسته است. پژوهش های تجربی جدیدتر همچون پژوهش های بُنایتو1 )2006(  
و آیلو  و آرُدنه2 )2010(، بعد چهارمی مشتمل بر متغیرهایی همچون نحوه زندگی، جمعیت و نگهداری را به الگوی َکنتِر اضافه 

نمودند )بهزادفر و قاضی زاده،1390 :18(.
گروه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی، کیفیت زندگی را شامل »درک فرد از موقعیتش در زندگی و جایگاه فرهنگی و 
ارزشی که در آن زندگی می کند و همچنین اهداف، انتظارات، استانداردها و نگرانی ها« تعریف می کند )WHO, 1394(. همچنین 
این گروه در سال 1998 میالدی در پرسش نامه های خود در موضوع عوامل مؤثر بر مفهوم کیفیت زندگی، عواملی مانند آسایش 
فیزیکی، امنیت، سالمت و درمان، محیط داخلی خانه، فرصت زایی جهت بروز خالقیت و فعالیت های اوقات فراغت، آلودگی هوا، 
 Moser, 2009:( آلودگی صدا، حجم ترافیک، آب وهوا، امکانات حمل ونقل و فرصت های یادگیری مهارت های جدید را درج نمود
352(. در این موضوع در سال 2000 میالدی، شافر مدلی را ارائه نمود که در آن عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی را، محیط )ازنظر 

زیست پذیری(، جامعه )ازنظر تعامل اجتماعی( و اقتصاد )ازنظر زندگی( نام می برد3. ویژگی خاص مدل شافر، تعریف روشنی است 
که از ارتباط بین قلمروهای قابلیت زندگی، کیفیت زندگی و پایداری دارد و چگونگی ارتباط بین این قلمروها را مشخص می کند. 
در این مدل قابلیت زندگی نتیجه تعامل بین قلمروهای فیزیکی، اجتماعی و پایداری است که خود نتیجه تعامل بین قلمروهای 
فیزیکی و اقتصادی در نظر گرفته شده است )ون کمپ ودیگران، 2003 : 9(. میشل )2000( نیز کیفیت زندگی را از دیدگاه 
عینی و ذهنی به عوامل سالمتی )سالمت فیزیکی و روانی(، محیط فیزیکی )منظره، آب وهوا، مزاحمت، آلودگی(، منابع طبیعی 
)کاالوخدمات(، توسعه فردی )تفریح و اوقات فراغت(، امنیت )اقتصادی و جرم و جنایت( و رشد اجتماعی )تعامل اجتماعی( تعریف 
کرد. او با این نگاه که کیفیت زندگی به شدت ریشه در سالمتی دارد، مدل خود را طراحی نمود. رویکرد قابل توجه در مدل میشل 
و دیگران در مقایسه با مدل شافر، این است که کیفیت زندگی شامل سالمتی، محیط فیزیکی، منابع طبیعی، توسعه فردی و 
امنیت است )Van kamp et al, 2003: 9(. ون کمپ و همکارانش در سال 2003 میالدی چارچوبی مفهومی و میان رشته ای در 
ارتباط با کیفیت محیط و کیفیت زندگی ایجاد نمودند و به عوامل جدیدی دست یافتند که شامل ویژگی های فردی، سبک زندگی، 
فرهنگ، اجتماع، امنیت، محیط طبیعی، منابع طبیعی، محیط انسان ساخت، دسترسی به خدمات عمومی، اقتصاد و سالمتی است. 
او ابتدا مدل های موجود در حوزه کیفیت زندگی را در حوزه محیطی و فضایی دسته بندی نمود و رویکردهای بوم شناسی انسانی و 
برنامه ریزی شهری و عوامل اجتماعی و رضایتمندی و سپس مفاهیم قابلیت زندگی، کیفیت مکانی، کیفیت زندگی و پایداری را 
در دسته بندی های مختلف بررسی نموده و درنهایت دریافت که مفاهیم قابلیت زندگی، کیفیت مکانی و پایداری همپوشانی دارند 

 .)ibid: 10( و همه آن ها به جنبه هایی از ارتباط انسان و محیط بازمی گردند
در ایران رضوانی و همکارانش در سال 1387 خورشیدی، برای سنجش کیفیت زندگی در نواحی روستایی مدلی را پیشنهاد داده اند. 
این مدل براساس نیازهای اساسی انسانی است و همراه شاخص ها و توصیف گرهای سنجش آن که منطبق بر واقعیت های موجود 
در جوامع روستایی است، لیکن قابلیت تطابق با شرایط مختلف زمانی و مکانی را دارد، ارائه شده است. »در این مدل کیفیت زندگی 

1 - Bonaiuto. M
2 - Aiello, A & Arodne, A

3  - مدل شافر به حوزه بوم شناسی انسانی باز می گردد. حوزه بوم شناسی انسانی یا اکولوژی هر مدل را در چارچوبی جامع از بوم شناسی انسانی )عادات و طرز زندگی مردم( 
تعریف می کند. در حوزه بوم شناسی، رویکردهای عینی و ذهنی با هم ترکیب می شوند که در آن فعاالن فردی، گروه های اجتماعی و مؤسسات نقشی کلیدی ایفا می کنند. 

رویکرد بوم شناسانه شامل زیرسیستم های مختلفی از قبیل زیرسیستم های اقتصادی و زیست محیطی است که مدل شافر با توجه به این رویکرد شکل گرفته است.

در حکم یک سازه چندبعدی است که برآمده از ارزشیابی نیازهای گوناگون در جامعه موردنظر است و همچنین فرض گردیده 
است که هر نیاز، تأثیری متفاوت بر کیفیت زندگی دارد. بدین ترتیب هر نیاز سهم نسبی در کیفیت زندگی دارد. در مدل رضوانی 
برای روستاها، کیفیت زندگی در هر زمان تابعی از اهمیت نیازها برای هر فرد یا گروه برحسب سهم نسبی آن در بهزیستی ذهنی 
فرد و میزان برآورده شدن نیازهای انسانی فرض شده است. این مدل کیفیت زندگی، شامل نیازهای اساسی، نیاز بهزیستی، نیاز 
فرصت و فراغت است  )رضوانی و منصوریان، 1387(. از معدود مدل های دیگر مطرح شده در ایران، مدل پیشنهادی پرتوی و 
همکاران در سال 2011 میالدی است که برای دستیابی به عوامل مطالعه کیفیت زندگی با تأکید ویژه بر شرایط واقعی زندگی در 
اسالمشهر تهران درنظر گرفته شده است. همچنین شاطریان و همکاران در سال 1391 خورشیدی با ارائه استانداردهای کیفیت 
زندگی در بافت قدیم شهر آران و بیدگل، رضایت مردم این شهر را از عوامل مختلف کیفیت زندگی موردبررسی قرار دادند که 
به عوامل اجتماعی، کالبدی، اقتصادی، خدماتی دست یافتند. در این مطالعات عوامل اجتماعی شامل آموزش، اعتماد، امنیت، 
تعلق خاطر و رضایت از زندگی؛ عوامل کالبدی شامل معابر، پروانه ساخت، کیفیت مسکن و استانداردهای ساخت است و عوامل 
اقتصادی شامل شغل، درآمد و تسهیالت و همچنین عوامل خدماتی شامل فضای سبز، فرهنگی، تفریحی و بهداشتی تعریف شده 

است )شاطریان و اشنویی پور، 1391 :135(.
درنهایت رأی پاسخ به یکی از اهداف این پژوهش که تعریف عوامل مؤثر بر بهبود کیفیت زندگی مردم است، به بررسی و دسته بندی 
عوامل مطرح شده از نگاه پژوهشگران در حوزه کیفیت زندگی پرداخته می شود. هریک از محققین مرجع در این مطالعه، با توجه 
به حوزه و هدف پژوهش خود و ناظر بر جامعه موردمطالعه به عواملی دست یافته و برخی از عوامل را در اولویت قرار داده اند 

)جدول شماره یک(.
جدول ۱ -  عوامل مرتبط با مفهوم کیفیت زندگی از نگاه پژوهشگران مختلف

عامل هاپژوهشگر

رافائل۱۹۹۶
بودن؛ دارایی )تعلق داشتن و ارتباط با محیط(؛ شدن )دستیابی به اهداف، امیدها و آرزوها(

بودن )مادی، روانی، معنوی(؛ دارایی )مادی، اجتماعی، اجتماع محلی(؛ شدن )سودمندی، فراغت، رشد(
مادی )سامت جسمی، بهداشت فردی، تغذیه، فعالیت های بدنی، آرایش و لباس، ظاهر فیزیکی(؛ روانی )سامت روانی، 
شناخت، احساسات، عزت نفس، خودپنداره(؛ معنوی )ارزش های شخصی، استانداردهای رفتار شخصی، اعتقادات معنوی(

جنبه های فضایی )معماری و شهرسازی(؛ جنبه های انسانی )روابط اجتماعی(؛ جنبه های عملکردی )خدمات و تسهیات(، نحوه کنتر، ۱۹۹۷
زندگی در دوران نگهداری

بنایتو، 2۰۰۶-
مدل کنتر + نحوه ی زندگی-جمعیت-نگهداری آیلو و آردنه، 2۰۱۰

سازمان بهداشت جهانی، 
۱۹۹۸

آسایش فیزیکی؛ امنیت؛ سامت و درمان؛ محیط داخلی خانه؛ فرصت زایی جهت بروز خاقیت و فعالیت های اوقات فراغت؛ 
آلودگی هوا؛ آلودگی صدا؛ حجم ترافیك؛ آب وهوا؛ امکانات حمل ونقل؛ فرصت های یادگیری مهارت های جدید

محیط )زیست پذیری(؛ جامعه )تعامل اجتماعی(؛ اقتصاد )زنده بودن(شافر، 2۰۰۰

سامتی )سامت فیزیکی و روانی(؛ محیط فیزیکی )منظره، آب وهوا، مزاحمت، آلودگی(؛ منابع طبیعی )کاالوخدمات(؛ توسعه میشل، 2۰۰۰
فردی )تفریح و اوقات فراغت(؛ امنیت )اقتصادی و جرم و جنایت(؛ رشد اجتماعی )تعامل اجتماعی(

ویژگی های فردی؛ سبك زندگی؛ فرهنگ؛ اجتماع؛ امنیت؛ محیط طبیعی؛ منابع طبیعی؛ محیط انسان ساخت؛ دسترسی به ون کمپ، 2۰۰۳
خدمات عمومی؛ اقتصاد؛ سامتی

نیاز اساسی )مسکن، آب، روشنایی، غذا، سوخت، بهداشت(؛ نیاز بهزیستی )مالکیت، استخدام، امنیت، سامت(؛ نیاز فرصت و رضوانی، 2۰۰۸
فراغت )آموزش، ارتباطات، اطاعات، مشارکت، آزادی، تفریح(

اجتماعی )آموزش، اعتماد، امنیت، تعلق خاطر، رضایت از زندگی(؛ کالبدی )معابر، وجود پروانه ساخت، کیفیت مسکن، شاطریان، 2۰۱2
استانداردهای ساخت(؛ اقتصادی )شغل، درآمد، تسهیات(؛ خدماتی )فضای سبز، فرهنگی، تفریحی، بهداشتی(

)منبع: نگارنده(

۵۳
-۵

ره۴
شما

۵۳
-۵

ره۴
شما

۹2۹۳



نمودار ۱- عوامل مرتبط با کیفیت زندگی موردتوجه ازنظر صاحب نظران 

عوامل کیفیت زندگی در ارتباط با 
انسان و محیط

سالمت 
کالبد جسمی فردی

محیطی
سالمت 

روانی فردی
سر 

و صدای 
محیطی

دارایی 
مادی

فضای 
سبز

دارایی 
اجتماعی

آب 
و هوای 
محیطی

امنیت 
محیطی

آموزش 
فردی و 
اجتماعی

بهداشت

امکانات 
و زیرساخت ها اطالعات 

و مهارت

حس 
امنیت

تعامالت 
مذهبی- 
عقیدتی احساس 

تعلق
تعامالت 
اجتماعی

منبع:)نگارندگان(

2- مدرسـه محله
مدرســه یکــی از اجــزای مهــم هــر محلــه اســت کــه می توانــد فعالیت هــای مختلــف آموزشــی، پرورشــی، فراغتــی و ماننــد 
آن را دربرگیــرد. ایــن موضــوع ســبب شــده اســت تــا قابلیــت پذیــرش نقش هــای متفاوتــی را در جامعــه داشــته باشــد کــه در 

ــردد. ــی می گ ــه آن بی توجه ــول ب ــرایط معم ش
ازســوی دیگر در چشــم انداز جهانــی، افزون بــر آمــوزش و ارتقــای آگاهــی شــهروندان، کارکــرد اصلــی مــدارس را تربیــت افــراد 
آموزش دیــده ای می داننــد کــه خــالق، ســودمند جامعــه و آمــاده بــرای یــک زندگــی ســالم هســتند. ایــن بــدان معناســت کــه 

مدرســه می توانــد نقشــی وســیع تر از وضــع موجــود در جامعــه برعهــده داشــته باشــد.

2-۱. پیشـینه مدرسه محله در عرصه جهانـی
پیشینه ایده مدرسه محله در تئوری های غربی تحت عنوان مدارس اجتماعی و همچنین در نظام آموزشی گذشته ایران، به نوعی 
قابل ردیابی است )غروی، 1384: 68(. ترکیب آموزش، مذهب، بهداشت، کشاورزی و دیگر کارکردهای فعالیت های جامعه در 
موقعیت مکانی مشابه، در فاصله قرن هجدهم تا قرن بیستم در قاره های مختلف ازجمله آسیا، آفریقا و آمریکای التین مشاهده 

شده است )Uduku, 2011: 61(. لیکن عنوان مدارس اجتماعی را نخستین بار در دهه 1930 میالدی در امریکا با هدف برآوردن 
نیازهای آموزشی، فرهنگی و اجتماعی مطرح شد. به طور تقریبًا هم زمان در انگلستان، مدارس اجتماعی با اهدافی چون برآوردن 
نیازهای کودکان و بزرگ ساالن در رابطه با یادگیری، گذران اوقات فراغت و برقراری ارتباط با دیگران ساخته شدند؛ اما این ایده 
به دلیل مشکالت ناشی از وقوع جنگ جهانی دوم تا اواخر دهه 1960 و اوایل دهه 1970 میالدی رواج نیافت )غروی، 1384: 
68(. در ادامه مدارس مشابهی در استرالیا و آلمان نیز ساخته شد که اهدافی مانند رفع کمبودهای محالت فقیرنشین و ایجاد عدالت 
اجتماعی را دنبال می نمود )Curtis, 2003(. بدین ترتیب نوعی از مدارس شکل گرفته اند که افزون بر کارکرد آموزشی، نقش های 
دیگری در جامعه برعهده گرفته و از راه تعامل با محله امکانات خود را با محیط بیرونی به اشتراک می گذارد. نقش چنین مراکزی 

در محالت فرودست شهری، هر روز بیش ازپیش مؤثرتر شده است.
از طرفی با توجه به مشکالت متعددی که در محالت کم درآمد و حاشیه شهرها وجود دارد، افت کیفیت محیط و کمبود امکانات 
و فضای تعامالت اجتماعی بیشتر قابل مشاهده است. ازسوی دیگر با توجه به جایگاه مدرسه در بین مردم این محالت، امکان 
ایفای نقش های دیگر را دارد. همچنین با توجه به اینکه در مناطق فرودست جامعه، تأمین هزینه برای ساخت یا بازسازی مدارس 
موضوع حائز اهمیتی است، یکی از راه های صرفه جویی در هزینه ها، باالبردن استفاده اجتماعی از مدارس نامبرده است )کامل نیا، 

1388(. سودمندی یا کارآمدی طراحی معماری مدارس مذکور می تواند در جهت بهبود شرایط کمک شایانی نماید.

2-2. تجارب جهانی مدارس اجتماعـی در مناطق کم درآمـد
همان طور که ذکر شد، روند شکل گیری مدارس اجتماعی یا به صورت خاص مدرسه محله ها، به نحوی بوده است که به سمت 
محالت فرودست جامعه یا مناطقی با ساکنان کم درآمد، سوق داده شده اند. در این بخش به مطالعه تجربه های مشابه در زمینه 
طراحی، برنامه ریزی و ساخت مدرسه محله، در کشورهای مختلف اعم از توسعه یافته مانند آلمان، آمریکا و استرالیا و یا توسعه نیافته 
یا درحال توسعه مانند غنا، بورکینافاسو و بنگالدش پرداخته شده است تا درنهایت عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی ساکنان که در 

طراحی این گونه مدارس موردتوجه قرار گرفته است، شناسایی و دسته بندی شوند.

تجربه کشـور آلمان )ترکیب آموزش و فعالیت های اجتماعـی(
اقتصادی(  اجتماعی-  )ازلحاظ  برای بهبود شرایط در محالت فرودست  اجتماعی چندعملکردی که  از نمونه های مدارس  یکی 
طراحی و ساخته شده است، مرکز آموزشی و اجتماعی استیل شوپ در شهرک اقماری استیل شوپ آلمان است. شهرک اقماری 
استیل شوپ شامل شمار زیادی از آپارتمان های دولتی یارانه ای است و در آن به طور متوسط 2400 دانش آموز )بین 10 تا 19 سال( 
زندگی می کنند. بخش های مختلف مرکز شامل کلوپ جوانان، بخش مشاوره آموزشی، مرکز مراقبت روزانه برای تحصیل والدین، 
مرکز تحصیل بزرگ ساالن، مهدکودک، کتابخانه عمومی و مدرسه موسیقی جوانان است. این مرکز در همکاری نزدیک با مدارس 

.)Kennedy & Kennedy, 1977: 41( ابتدایی در حصار شهر فعالیت می نماید
اکثر خانواده ها در استیل شوپ سطح درآمدی پایین تر از حد متوسط جامعه دارند که باوجود فرزندان متعدد و زنان شاغل خانواده، 
مشکالت مختلفی در نگهداری کودکان وجود دارد. همچنین انزوا و گوشه گیری از نمودهای شاخص زندگی این خانواده ها بوده 
است. بدین ترتیب این مدارس به عنوان مرکز اجتماعی محله، فرصت های زیادی را برای کاهش مشکالت اجتماعی خانواده ها 
فراهم ساخت. امکانات موجود در این مرکز براساس نیازسنجی اولیه و بررسی کمبودهای موجود در جامعه هدف مشخص شده 
بود )ibid:41(. مطالعات نشانگر آن است که فراهم سازی شرایط برای اوقات فراغت، بهبود شرایط اقتصادی، تعامالت اجتماعی 

و زندگی سالم، از عوامل موردتوجه در طراحی و برنامه ریزی این گونه مدارس آلمان بوده است.

تجربه کشـور استرالیا )ترکیب مدرسـه با مرکز اجتماعـی(
شروع طراحی مراکزی که منجر به شکل گیری مدرسه محله در استرالیا شده است به سال 1920 میالدی بازمی گردد. با وجود 
گذشت نزدیک به یک قرن، موفقیت تجربه مدرسه محله ها در استرالیا را می توان منتج از ارتباط با مرکز جامعه دانست که اجزاء 
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و ارتباطات تعریف شده آن در نمودار 2 قابل مشاهده است.
نمودار 2- اجزاء اصلی مرکز جامعه

خدمات اجتماعی

مدرسـه

سه
مدر

در 
ی 

زیک
ت فی

عالی
ف

فعالیت های موسیقی و درام

مرکز اطالعات

سه
مدر

یر 
مد

مراکز ورزشی

مرکز هنرهای نمایشی

مدیریت و نگهداری

)منبع:کندی، 1977(
یکی از نمونه های مدرسه محله که درجهت ارتقاء کیفیت زندگی ساکنان، طراحی و برنامه ریزی شده است، مدرسه ابتدایی جامعه 
کودکان کونارا نام دارد که در حومه شرقی شهر ملبورن واقع شده است. خانواده های کودکان در این محدوده، از درآمد متوسط 
برخوردار هستند. اجرای کم هزینه این مدرسه، مجال استقالل از اداره آموزش پرورش را داد و جایگزینی برای نظام موجود دولتی 
پیشنهاد نمود. کونارا در فوریه 1973 میالدی به صورت مدرسه ابتدایی با 30 کودک )4 تا 12 سال( آغاز به کار کرد و با توجه  به 
تراکم جمعیتی کم، فعالیت های تخصصی خود را، با هدف استفاده حداکثری از امکانات جامعه دنبال نمود؛ استفاده از گاراژها، 
کتابخانه دولتی، گالری های هنری، کارگاه ها، مراکز ورزشی و حتی آزمایشگاه مدرسه فنی با هدف پیشبرد هدف پیش گفته بوده 
است. در مراحل نخستین، حتی کالس ها نیز گاهی در خانه های خصوصی برگزار می گردید و در ازای آن نیز، مدرسه ساختمان 
خود را برای بهره برداری دیگر گروه ها دراختیار می گذاشت؛ به عنوان نمونه، می توان به گردهم آیی بازنشستگان یا جلسات مشاوره 

.)Sinnamon, 1977: 10( تحصیلی بزرگ ساالن اشاره داشت
در این مدرسه، همه دانش آموزان موظف به شرکت در شکلی از تجربه کار یا خدمات اجتماعی )مانند کلوپ ها، مرکز اجتماعی 
روزانه محله و یا مراقبت از اطفال( هستند. باوجود این که اولویت این مدرسه، متمرکز کردن تجارب کاری ارائه شده در ارتباط با 
محله پیرامونش بوده است، اما اغلب برای برخی تجربه در برخی شغل ها، خدمات تخصصی ضروری به نظر می رسد. هر دانش آموز 
برنامه کار شخصی خود را از طریق مشاوره با کارمندان مدرسه و یا والدین، توسعه می بخشد و به طورکلی برای این مشاوره ها، 
پولی دریافت نمی شود؛ اما کارفرمایان معمواًل، مبالغی را برای کارهای انجام شده به مدرسه پرداخت می کنند. همچنین دانش آموزان 
 .)ibid:11( در همکاری با گروه های عالقه مند به کارهای مدرسه، برای فروش محصوالت و آثار دانش آموزان نیز اقدام می کنند
بدین ترتیب در این گونه مدارس می توان دسترسی به امکانات، فرصت شغلی و مشارکت های اجتماعی را ازجمله عواملی دانست 

که منجربه موفقیت شده است.

تجربه کشـور آمریکا )تغییر در نظام آموزش برای زندگـی بهتر در مناطق محروم(
نمونه یکی از مدارس اجتماعی موفق در آمریکا، مدرسه ای در روستای برتی کانتی در ایالت کارولینای شمالی است که در منطقه ای 
هموار، باتالقی و دارای زمین های کشاورزی قرار دارد. در این منطقه پراکندگی جمعیت باال بوده و بسیاری از خانه ها، خالی از سکنه 

هستند. همچنین نرخ فقر در آن بسیار باالست، به طوری که از هر سه کودک، یکی در فقر زندگی می کند. ویژگی های دیگر این 
منطقه را می توان، امکانات اندک، بی روح و تهی از سکنه شدن مرکز روستا و نیز خروج بدون بازگشت افراد بااستعداد از منطقه 
برشمرد.در سال 2009 دکتر زالینگبر با شعار طراحی برای انسانیت، سکونت، بهداشت و شادی، از گروه طراحی پیلوتون خواست 
تا با او به همکاری بپردازد. از مهم ترین اصول طراحی این مدرسه، »طراحی همراه با مردم و نه برای مردم« بوده است. این 
موضوع سبب می شود تا راه حل های مناسب از درون نظام محلی پدیدار شود. همچنین از دستاوردهای دیگر این تجربه، »طراحی 
برای یادگیری« است که اجازه داده تا دانش طراحی با مهارت های واقعی ساخت وساز همراه شود.در این مدرسه، فضایی برای 
کارگاه های آموزش و ساخت، وجود دارد که در آن، کارآموزان مشغول به فعالیت هایی مرتبط با نیازهای مردم محله می شوند. این 
موضوع سبب می گردد تا تحول در محله محسوس و قابل مشاهده باشد. افزون بر این موارد، در این مدرسه دانش آموزان موظفند 
 pilloton,( تا در آخر سال، پروژه ای با ساختار واقعی که منطبق با نیازهای مردم است، برای روستای خود طراحی کرده و بسازند
2010(. در تصاویر شماره 1 و 2، سمت چپ غرفه کشاورزی که توسط دانش آموزان دبیرستانی طراحی شده، دیده می شود و در 

سمت راست بخش آموزش در فضای باز مدرسه محله نشان داده شده است.
تصویر ۱ و تصویر2- مدرسه محله روستای برتی کانتی آمریکا

)pilloton, 2010 :منبع(

تجربه کشور غنا )ارائه تغذیه مناسب(
بــه ســبب وضعیــت نامناســب و بحرانــی تغذیــه دانش آمــوزان به ویــژه پــس از جنــگ جهانــی دوم، کشــورهای دارای درآمــد 
متوســط و پاییــن، برنامه هــای تغذیــه ای را در دســتور کار اکثــر مــدارس خــود قــرار داده انــد. تیــن موضــوع در کشــورهای غنــا و 
آفریقــای جنوبــی نیــز اجــرا شــده اســت. در ســال 1994 میــالدی، بــرای اولیــن بــار در کنفرانــس بین المللــی »توســعه فضاهای 
یادگیــری« در آفریقــای جنوبــی، ایــده »مرکــز توســعه بــرای آمــوزش« بررســی شــد و ایــن دو کشــور، سیاســت های آموزشــی 

خــود را براســاس آن، اصــالح نمودنــد کــه ایــن موضــوع منجربــه ســاخت مدارســی در مناطــق شــهری و روســتایی گردید.
بررســی چنــد مدرســه در غنــا نشــان داد کــه ایــن ســاختمان ها، بــا فراهــم کــردن امکانــات مفیــد بــرای جامعــه محلــی در 
خــارج از ســاعات مدرســه، پتانســیل الزم بــرای تبدیــل مدرســه بــه مرکــز فعالیت هــای اجتماعــی را ایجــاد نموده انــد و تأثیــر 
مثبتــی در کیفیــت زندگــی ســاکنان محــدوده داشــته اند. درعین حــال در بعضــی از مــدارس، از کالس هــای درس بــرای آموزش 
بزرگ ســاالن )بعدازظهرهــا( اســتفاده شــده اســت. افزون بــر ایــن، بــا توجــه بــه نیــاز جامعــه، مــدارس بــرای برنامــه تغذیــه، 
ــه  ــود تغذی ــرای بهب ــه ب ــه مدرس ــای تغذی ــه برنامه ه ــده اند. اگرچ ــی ش ــی طراح ــا، به خوب ــازی غذاه ــازی و ذخیره س آماده س
دوران کودکــی و بهبــود نتایــج یادگیــری درنظــر گرفتــه شــده اند؛ امــا به عنــوان محرکــی بــرای خانواده هــای فقیرتــر بــرای 
فرســتادن فرزندانشــان بــه مدرســه نیــز، بــه کار گرفتــه شــده اســت. لــذا فضاهــای آموزشــی به نحــوی طراحــی شــده اند کــه 
انعطــاف الزم بــرای فضاهایــی ماننــد غذاخــوری و یــا آماده ســازی و ذخیره ســازی غــذا را داشــته باشــد. همچنیــن کالس هــا 
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بــا نیازهــای کــودکان پیش دبســتانی کــه اصلی تریــن کاربــران برنامــه تغذیــه مدرســه بوده انــد، منطبــق شــده اند تــا برمبنــای 
.)Uduku, 2011: 61( برنامه هــای حمایت هــای دولــت، ایــن گــروه نیــز در برنامــه جــای گیرنــد

مدرســه ابتدائــی ویلیکانــزی در منطقــه روســتایی کاوزولوناتــال در ســال 2004 میــالدی ســاخته شــده اســت. ایــن مدرســه 
دارای یــک برنامــه تغذیــه پیــش از دبســتان بــوده کــه توســط دولــت ایالتــی به خوبــی موردحمایــت قــرار گرفتــه و به خوبــی 
بــه اهــداف پیش گفتــه دســت یافته اســت. ایــن مدرســه کــه در تصاویــر شــماره 3 و 4 نشــان داده شــده، دارای زمینــی زراعتــی 
اســت کــه در آنجــا امــکان کاشــت مــواد غذائــی بــرای برخــی والدیــن فراهــم شــده اســت. همچنیــن والدیــن و دیگــر اعضــای 
 Uduku,( جامعــه بــا فــروش محصــوالت کشــاورزی خــود بــه مدرســه بــرای برنامــه تغذیــه مــدارس، نقــش ایفــا می کننــد
63 :2011(. مــواردی اعــم از تغذیــه، ســالمت، پایــداری و آمــوزش مــردم ازجملــه عواملــی اســت کــه منجربــه بهبــود کیفیــت 

زندگــی در ایــن تجربــه شــده اســت. 
تصویر ۳ و تصویر۴- مدرسه ابتدایی ویلیکانزی

)Uduku, 2011 :منبع(

تجربه کشور بنگالدش )توسعه دانش و مهارت در مردم محلـی(
ــر  ــر در ه ــه 1000 نف ــک ب ــن نزدی ــور میانگی ــه به ط ــت ک ــیار باالس ــی بس ــم جمعیت ــا تراک ــی ب ــرزمین آبرفت ــگالدش س بن
ــا خــاک و  ــد و بیــش از 80٪ جمعیــت آن در روســتاها ســاکن هســتند. ســاختمان بومــی ب ــع آن، زندگــی می کنن کیلومترمرب
شــاخه ی درختــان بامبــو ســاخته شــده اند. بااین وجــود بــه ســبب زلزله خیزبــودن منطقــه، ایــن ابنیــه مقــاوم نبــوده1 و نیازمنــد 

تعمیــر و نگهــداری منظــم هســتند.
هــدف از ســاخت مدرســه محله در ایــن منطقــه، بهبــود کیفیــت زندگــی در مناطــق روســتایی، جهــت مقابلــه بــا مهاجــرت بــه 
شــهرها بــوده اســت. پتانســیل اولیــه بــرای توســعه در ایــن محــدوده، هزینــه پاییــن نیــروی کار و منابــع محلــی بــوده اســت. 
راهبــرد اصلــی ایــن پــروژه، برقــراری ارتبــاط و توســعه دانــش و مهــارت در مــردم محلــی بــوده اســت؛ به طوری کــه آن هــا 
ــق  ــا و عالی ــد توانایی ه ــرای رش ــی ب ــاخت فضای ــز س ــراح نی ــت آورند.هدف ط ــود را به دس ــع موج ــتفاده از مناب ــی اس توانای
فــردی، بــا درنظرداشــتن ســرعت های مختلــف یادگیــری در کــودکان و کارآمــوزان، بــا فرمــی بــاز و آزاد بــوده اســت. به واقــع 
معمــار جایگزینــی بــرای روش تدریــس معمولــی پیشــنهاد نمــوده اســت کــه بــا طراحــی متفــاوت فضاهــا، امــکان یادگیــری 
مهارت هــای مختلــف را فراهــم کــرده اســت )Heringer & Roswag, 2007(. احســاس تعلــق، آمــوزش مــردم و پایــداری، 

نــکات قابل توجــه در ایــن تجربــه بــوده اســت.

۱  - عمر مفید ساختمان در محدودة موردنظر، ۱۰ سال است.

تصاویر ۵ تا ۱۰- مدرسه محله در بنگالدش

)Heringer & Roswag, 2007 :منبع(
آنچه در این بخش مطرح شد، معرفی نمونه هایی از مدرسه محله ها در مناطق کم درآمد شهری و روستایی بوده است که در هریک 

از آن ها، به وسیله ی طراحی و ساخت مدرسه محله، به روشی تالش شده است تا کیفیت زندگی مردم ارتقاء یابد.
از مهم ترین نکات مطرح شده در نمونه های مختلف، توجه به دسترسی به امکانات، فرصت اقتصادی، اوقات فراغت، احساس تعلق 

و پایداری بوده است )جدول شماره 2(.
جدول 2- نکات موردتوجه در برخی از نمونه های مدرسه محله

ویژگی های موردتوجهنام کشـور

دسترسی به امکانات - فرصت اقتصادی- مشارکت اجتماعیاسترالیا

اوقات فراغت- فرصت اقتصادی- اجتماع – سامتآلمان

احساس تعلق - فرصت اقتصادیآمریکا

تغذیه – سامت – پایداری – آموزش مردمغنا

احساس تعلق - آموزش مردم - پایداریبنگادش

)منبع: نگارنده(
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بــا توجــه بــه مــوارد مطرح شــده، در جــدول 3 روشــن می گــردد کــه برخــی از عوامــل شــامل امکانــات، توجــه بــه اجتمــاع 
محلــی، ایجــاد فرصــت اقتصــادی، رشــد فــردی و تغذیــه ازســوی برنامه ریــزان موردتوجــه قــرار گرفته انــد. همچنیــن می تــوان 
ــوان ادعــا  ــاط داشــته اســت. بدین ترتیــب می ت ــر کیفیــت زندگــی، ارتب ــر ب ــا عوامــل مؤث مالحظــه نمــود کــه ایــن مــوارد ب
ــه محله در  ــاری مدرس ــزی معم ــی و برنامه ری ــوان توســط طراح ــی را می ت ــت زندگ ــای کیفی ــیاری از ویژگی ه ــه بس ــود ک نم
مناطــق هــدف برنامه هــای بازآفرینــی شــهری تأمیــن نمــود و بدین وســیله کیفیــت زندگــی ســاکنان محلــه موردنظــر را ارتقــاء 
بخشــید. نمــودار 3 عواملــی را کــه می توانــد در طراحــی معمــاری مدرســه محله مــورد توجــه قــرار گیــرد را نشــان می دهــد.

نمودار۳- عوامل موردتوجه در طراحی معماری مدرسه محله

عوامل قابل توجه در طراحی 
مدرسه محله

دسترس 
به امکانات

تغذیهاقتصاد

اوقات 
فراغت

مشارکت 
اجتماعی

آموزش جامعه پذیری
مردم

پایداری سالمت

احساس دسترسی
تعلق

)منبع: نگارنده(

۳- مدرسـه محله در همت آباد مشـهد   
شـهر مشـهد مرکـز سیاسـی اداری اسـتان خراسـان رضـوی اسـت و حـدود 50٪ کل جمعیـت ایـن اسـتان را در خود جـای داده 
اسـت. ایـن شـهر بـا جمعیتـی در حـدود دو میلیـون نفـر پـس از تهـران دومین شـهر بـزرگ کشـور و بزرگ ترین شـهر در نیمه 
شـرقی ایـران اسـت کـه 913000 نفـر از جمعیـت آن را حاشیه نشـینان تشـکیل می دهنـد کـه ایـن گـروه از امکانـات شـهری، 
کمتریـن بهـره را می برند. همت آباد از سـکونت گاه های غیررسـمی حاشـیه شـهر مشـهد بوده که دارای سـاختاری مشـابه سـایر 
شـهرک های غیررسـمی اطـراف شـهر اسـت. ایـن محـدوده از ابتدای دهـه 1370 خورشـیدی به وجود آمـده و حـدود 2500 نفر 
سـاکن اسـت. ایـن محلـه بـا توجه به مقایسـه و تحلیل هـای آماری به دسـت آمده از سـازمان آمار و اطالعات شـهرداری مشـهد 
و نیـز مصاحبـه بـا اعضـای سـازمان مردم نهـاد »جمعیـت امـام علـی )ع(« )کـه بـه تأسـیس خانـه ی علـم در این محلـه اقدام 
کرده انـد( انتخـاب شـده و موردمطالعـه قـرار گرفته اسـت. منطقه همت آباد دارای مسـجد، خانه بهداشـت و زیرسـاخت های اولیه 
محلـی اسـت؛ بااین وجـود محدوده فاقد دبیرسـتان، سـالن ورزشـی، زمیـن ورزشـی، کتابخانه عمومی، بوسـتان عمومی، پاسـگاه 
نیـروی انتظامـی، داروخانه، آتش نشـانی و بانک اسـت. دسترسـی اصلی به محدوده، از طریق جاده سـیمان اسـت کـه کارخانه ها 

و مراکـز صنعتـی و خدماتـی متعـددی را دربر دارد.
جمعیـت زیـاد فرزنـدان خانواده هـا در محلـه همت آبـاد، باعـث سـاخت مـدارس متعـدد در مقاطـع دبسـتان و راهنمایـی در ایـن 
محـدوده شـده اسـت. به همین دلیـل ایـن محـدوده دارای 8 مدرسـه اسـت کـه به طـور میانگین، هریـک دارای 8 کالس اسـت؛ 
بااین وجـود مـدارس موجـود ارتبـاط مناسـبی بـا جامعـه محلی نداشـته اند. از سـوی دیگر وضع نامناسـب اقتصادی سـبب شـده 
اسـت تـا کـودکان نیـز مشـغول به کار باشـند و ایـن موضوع خود سـبب ترک کودکان از تحصیل شـده اسـت. با توجـه به موارد 
ذکرشـده، جایگزینـی یـک مدرسـه محله کـه بـه عوامـل آموزشـی، اجتماعی و اقتصـادی به طـور هم زمـان توجـه دارد، می تواند 

کمـک شـایانی درجهت ارتقـاء کیفیت زندگی باشـد.
مـدارس موجـود در ایـن منطقـه دارای فضای باز وسـیع و امکاناتی ماننـد کتابخانه، نمازخانـه، اتاق ورزش و مانند آن هاسـت که 
قابلیـت خدمات رسـانی بـه تمـام سـاکنان محلـه را دارد. ایـن فضاهـا می تواننـد در فصل تابسـتان و یـا در طول سـال تحصیلی، 
در سـاعاتی کـه مدرسـه در اختیـار دانش آمـوزان نیسـت، در خدمـت تمام مردم محلـه قرار گرفتـه و فرصتی برای ارتقـاء کیفیت 
زندگـی در ایـن منطقـه را فراهـم نمایـد. مالحظـات اقتصـادی نیز بر حـذف فضاهای تکـراری، اسـتفاده کامل از امکانـات و نیز 
نگهـداری از فضاهـای موجـود، تأکیـد می نمایـد. ایـن مـوارد در کنار یکدیگـر، بیانگر آن اسـت کـه نه تنها در مـدارس همت آباد 
اتـالف بودجه هـای عمومـی وجـود دارد؛ بلکـه فضاهای موجود نتوانسـته پاسـخ مناسـبی بـرای گروه های اجتماعی خـاص مانند 

معلوالن و سـالمندان داشـته باشد.
برای دسـتیابی به هدف پژوهش، ضروری بوده اسـت تا نیازهای مردم در منطقه همت آباد شناسـایی شـده تا در تطابق با نکات 
پیش گفتـه بتـوان بـه راهکارهـای معمارانه دسـت یافت. برای ایـن منظـور از روش مشـاهده و مصاحبه عمیق نیمه سـاختاریافته 
اسـتفاده شـده اسـت. مشـاهدات به صـورت مشـاهدات سـه گانه، در سـه نوبـت در بازه هـای زمانی صبـح، ظهـر و بعدازظهر بوده 
اسـت. در ایـن رونـد افزون بر مشـاهده و ثبت نحوه زندگـی مردم محله و محیط زندگی شـان، نحوه ارتباط سـاکنان با بخش های 
مختلـف محلـه نیـز مـورد مداقـه قرار گرفته اسـت. براین اسـاس، پژوهشـگر در تماس مسـتقیم با مـردم محله قـرار گرفت و در 
مرحلـه نخسـت بـا نگاهـی کل نگـر به شـناخت مـردم و محیط محلـه پرداختـه و در مرحله بعد بـا نگاهی جزءنگر در جسـتجوی 
راهکارهـای ارتقـاء کیفیـت زندگـی بـوده اسـت. مصاحبه هـای عمیق با ده نفر انجام شـده اسـت که شـامل شـش نفـر از اهالی 
محلـه همت آبـاد، دو نفـر از اعضـای سـازمان جمعیـت امـام علی )ع( )کـه در ارتباط مسـتقیم با مـردم همت آباد بوده و شـناخت 

کافـی از آن هـا داشـته اند( و دو نفر شـاغلین در محل )شـامل پزشـک و مـددکار اجتماعی منطقه( بوده اسـت.
نتایـج منتـج از مصاحبه هـای عمیـق نشـانگر آن اسـت کـه بیشـتر مـردم ایـن محله از اسـتان های خراسـان شـمالی، خراسـان 
جنوبـی و خراسـان رضـوی بـه ایـن محدوده مهاجـرت کرده انـد. همچنین عمده نسـل اول مهاجران بـه این محلـه را مهاجرانی 
تشـکیل می دهنـد کـه دارای پیشـینه فرهنـگ روسـتایی بـوده و بـه امیـد بهبود شـرایط زندگـی به ایـن منطقه کـه در نزدیکی 
شـهر مشـهد قـرار داشـته، نقل مـکان کرده انـد. تحصیـل نـزد اهالـی ایـن محلـه از اهمیـت برخـوردار اسـت؛ به طوری کـه یکی 
از انگیزه هـای اصلـی مهاجـرت را تحصیـل فرزنـدان نـام می برنـد. ایـن مسـئله باعـث شـده اسـت تـا مدرسـه جایـگاه ویژه ای 
درنظـر اعضـای خانـواده در نظـر اهالـی داشـته باشـد. ازسـوی دیگر هزینه هـای زندگـی و در مقابـل درآمد پایین سـبب شـده تا 
بیشـتر مـردان و زنـان و کـودکان بیـش از 12 سـال، مشـغول بـه کار باشـند. فرزندان ذکور شـغل پـدر را ادامه می دهنـد و یا به 
کارآمـوزی می پردازنـد. کارهایـی کـه در منـزل انجـام می شـود معمواًل توسـط خانم ها انجام می شـود که شـامل کارهایـی مانند 
بسـته بندی کاال، سـرهم کردن قطعـات بـرای تولیدی هـا و دربرخی مـوارد قالی بافـی و هنرهـای خانگـی اسـت.نتایج حاصـل از 
مصاحبـه و مشـاهده ها نشـان می دهـد کـه عوامل حـس امنیت، درآمد، سـواد، تعامـالت اجتماعی، ارتبـاط با دوسـتان و خانواده، 
آمـوزش، ارتباطـات؛ اسـتحکام و کیفیـت خانـه و امکانـات محلـه، از اهمیت به سـزایی نزد سـاکنان برخـوردار اسـت. همچنین با 
توجـه بـه مصاحبه هـا و مشـاهده های انجام شـده، اولویت بنـدی عوامـل مؤثـر بـر کیفیـت زندگـی نزد مـردم، به صـورت اولویت 
نخسـت، خانـه، درآمـد، سـواد و آزادی؛ اولویـت دوم، حـس امنیـت، تعامـالت اجتماعـی و امکانات محلـی و ارتباط با دوسـتان و 
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خانـواده، آمـوزش و ارتباطـات اجتماعـی؛ و اولویـت سـوم اسـتحکام بناها، کیفیـت و ابعاد محیـط زندگی بوده اسـت )که تحلیل 
این گونـه اولویت دهـی، خـود مجـال پژوهش هـای دیگـری را می طلبـد(.

۴- نتیجه گـیری
ایــن مقالــه بــا هــدف یافتــن راهکارهایــی بــرای ارتقــای کیفیت زندگــی در محالت هــدف برنامــه بازآفرینی شــهری، در تــالش بوده 
اســت تــا عوامــل مؤثــر بــر کیفیت زندگــی را شناســایی و آنچــه از طریق ســاخت مدرســه محله، قابل دســتیابی اســت، معرفــی نماید.

در ابتــدا بــه شــناخت مفهــوم کیفیــت و عوامــل مؤثــر بــر کیفیــت زندگــی بررســی و دســته بندی از ایــن عوامــل، ارائــه گردیــد. 
در ادامــه، بــا مطالعــه موضــوع مدرســه محله، بــه بررســی تجــارب جهانــی در مناطــق فرســوده و کم درآمــد پرداختــه و هــدف 
ــه در  ــل موردتوج ــن عوام ــد. همچنی ــده را بررســی گردی ــای ارائه ش ــز راهکاره ــدارس و نی ــن م ــزی ای از طراحــی و برنامه ری
ــر ایــن مــوارد  ــرار گرفــت. افزون ب ــه ارتقــاء کیفیــت زندگــی مــردم شــده اند، مــورد تحلیــل ق ــه مــدارس کــه منجرب این گون
در ســومین گام، بــرای پاســخ بــه ســؤال اصلــی پژوهــش کــه بــه دنبــال یافتــن ارتبــاط طراحــی مدرســه و بهبــود کیفیــت 
زندگــی در مناطــق کم درآمــد بــوده اســت، منطقــه همت آبــاد مشــهد به عنــوان نمونــه انتخــاب و موردمطالعــه قــرار گرفــت. 
در پایــان بــا تحلیــل مصاحبه هــا و مشــاهده ها در ایــن محــدوده و تطابــق بــا نتایــج بخش هــای پیشــین، عوامــل موردنظــر 

مــردم کــه درجهــت ارتقــاء کیفیــت زندگــی شناســایی و اولویت بنــدی شــد.
بــا توجــه بــه ماهیــت دوگانــه مفهــوم کیفیــت، اولویت هــای ارائه شــده نیــز در دو حــوزه ذهنــی و عینــی قــرار داشــته اســت. 
نظربــه اینکــه هــدف ایــن مقالــه ارائــه چارچوبــی بــرای راهکارهــای معمارانــه در قالــب ســاخت مدرســه محله بــوده اســت، 

نتایــج بیشــتر بــر حــوزه عینــی تمرکــز داشــته اســت.
نمـودار۴- عوامل دست یافته برای ارتقاء کیفیت زندگی از طریق طراحی مدرسه محالت در مناطق کم درآمد
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منبع: )نگارندگان(

نتایــج نشــانگر آن اســت کــه عوامــل مؤثــر بــر کیفیــت زندگــی در محدوده هــای مشــابه محلــه همت آباد را در دو دســته انســان 
و محیــط می تــوان تفکیــک نمــود. در حــوزه انســان در دو جنبــه زیســت فــردی و اجتماعــی و در قالــب حوزه هــای ادارکــی، 
ــال  ــت. درعین ح ــل پرداخ ــه جســتجوی راه ح ــوان ب ــی می ت ــالت اجتماع ــا( و تعام ــی )دارایی ه ــردی و اجتماع ــته های ف داش
ــرد.  ــه قرارگی ــورد مداق ــد م ــز دارایی هــا می توان ــدی و نی ــد کالب ــی از بع ــط انسان ســاخت و طبیع ــز، محی ــط نی در حــوزه محی
ــک مدرســه محله در  ــرای طراحــی ی ــب ب ــده اســت. بدین ترتی ــه ش ــماره 4 ارائ ــودار ش ــک در نم ــه تفکی ــته بندی ب ــن دس ای
مناطــق هــدف برنامه هــای بازآفرینــی شــهری، طراحــان می تواننــد بــا رجــوع بــه ســاختارهای مشــابه، نیازهــای ســاکنان را 

طبقه بنــدی نمــوده و بــه ارائــه راهکارهــای معمارانــه در پاســخ بــه هریــک بپردازنــد.
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شناسایی ابعاد و شاخص های سرمایه اجتماعـی در بافت های تاریخی و
 فرسـوده شهر1

)نمونه مورد مطالعه: محله سـیروس(

مصطفـی توانا2، فرشـاد نوریان، مینا صوفی نیسـتانی3

چکـیده   
ســرمایه اجتماعــی همــواره یکــی از ارکان اصلــی پایــداری اجتماعی و توســعه پایدار در شــهر اســت. ســرمایه اجتماعــی مفهومی 
کالن اســت کــه دربرگیرنــده ابعــادی ماننــد اعتمــاد اجتماعــی، مشــارکت اجتماعــی و هنجارهــا اســت. امــروزه مشــخص شــده 
کــه ســرمایه اجتماعــی عامــل بازدارنــده بســیار مهمــی در بــروز جــرم و آســیب های اجتماعــی در محــالت شــهری اســت. 
لــذا ارتقــاء ســطح آن در بافت هــای فرســوده کــه بــا معضــالت اجتماعــی بســیاری دســت وپنجه نــرم می کننــد بســیار حائــز 

ــت. اهمیت اس
هــدف اصلــی ایــن پژوهــش شناســایی شــاخص های تأثیرگــذار بــر میــزان ســرمایه اجتماعــی و همچنیــن عوامــل بیرونــی 
مؤثــر بــر آن اســت. بدیــن منظــور از روش تحلیــل عاملــی و ضریــب همبســتگی پیرســن در نرم افــزار SPSS بــرای تحلیــل 
داده هــای به دســت آمده از تعــداد 384 پرسشــنامه و برداشــت میدانــی از محلــه ســیروس اســتفاده شــده اســت. نتایــج حاصــل از 
تحلیــل نشــان می دهــد کــه ازنظــر شــهروندان ســاکن در محلــه ســیروس، عوامــل شــبکه های اجتماعــی و اعتمــاد بیشــترین 
تأثیــر را بــر ســرمایه اجتماعــی در ایــن محلــه دارنــد. نتایــج تحلیــل پیرســن نیــز نشــان می دهــد کــه مهاجــرت تأثیــر منفــی 

و تــوان اقتصــادی تأثیــر مثبــت بــر میــزان ســرمایه اجتماعــی در محلــه ســیروس دارنــد.
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