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کیفیــت زندگی مفهومــی محتوایی ،فراگیر و پیچیده اســت
کــه از عوامــل گوناگــون اجتماعــی ،فرهنگــی ،اقتصــادی،
کالبــدی و فضایــی تأثیــر میپذیــرد .تعریفهــای متعــددی
بــرای کیفیــت زندگــی ارائــه شــده ،ولــی همــۀ تعاریــف بر
یکــی از دو جنبــۀ مفهومــی زیــر ،بــا قلمروهای مشــخص،
تأکیــد دارنــد :اول ،درک کیفیــت زندگی مبتنی بــر ادراکات
ذهنــی و عینــی شــخص کــه نتیجــۀ آن رضایتمنــدی از
زندگــی اســت .دوم ،حقایــق عینــی و خارجــی زندگــی کــه
در محیــط اجتماعــی ،اقتصــادی و کیفیــت محیطــی معنــا
مییابــد .ایــن شــماره از هفتشــهر ،بهدلیــل مأموریــت
موضوعــی ایــن نشــریه در بــاب مســائل شــهری ،بــه
مفهــوم دوم یعنــی کیفیــت زندگــی در محیــط شــهری
میپــردازد .بررســی و ســنجش کیفیــت زندگــی شــهری
در ایــران ،بــا توجــه بــه شــرایط اجتماعــی ،اقتصــادی
و فرهنگــی خــاص آن و نیــز تأکیــد ســند چشــمانداز
بیستســالۀ کشــور بــر ایــن مســئله ،اهمیــت خاصــی برای
سیاســتگذاران و برنامهریــزان در حوزههــای مختلــف
دارد .در حــوزۀ سیاســتهای شــهری نیــز رشــد دائمــی
جمعیــت شــهرها در ایــران و کمبــود برخورداریهــای
الزم در زمینــۀ شــاخصهای کیفیــت زندگــی توجــه بــه
افزایــش زیســتپذیری شــهرها را در ســالهای اخیــر
بهعنــوان یــک ضــرورت مطــرح کــرده اســت .یکــی از
مســائل مهــم در ایــن زمینــه نبــود تعــادل و تــوازن در
برخــورداری همــۀ شــهروندان از زیرســاختها ،امکانــات
و تجهیــزات شــهری اســت .گزارشــی کــه در ســال 1395
بــر اســاس مــروری بــر بیــش از صــد منبــع نوشــتاری و
گفتوگــو بــا مســئوالن دولتــی ،نهادهــای غیردولتــی و
صاحبنظــران فعــال در حــوزۀ زنــان و مســائل شــهری ـ

بــا هــدف شناســایی مســائل و چالشهــای زنــان در ایــن
حــوزه ـ در دفتــر امــور زنــان وزارت راه و شهرســازی تهیه
شــده اســت بهروشــنی از ناموفــق بــودن سیاســتها و
برنامههــای توســعۀ شــهری در تأمیــن رضایتمنــدی
زنــان حکایــت دارد .اگرچــه دالیــل گوناگونــی بــرای
ایــن موضــوع ارائــه شــده کــه هــر یــک را در جایــگاه
خــود میتــوان بررســی و پیگیــری کــرد ،امــا این نوشــتار،
بهســبب وظیفــۀ ســاطزمانی و تجربــۀ زیســتۀ نگارنــده و
نیــز ماهیــت مخاطبــان نشــریۀ هفتشــهر ،بــه موضــوع از
منظــر نبــود ســهمی بــرای زنــان در تصمیمگیریهــا و
سیاســتهای توســعۀ شــهری توجــه میکنــد.
هــدف اصلــی طرحهای توســعۀ شــهری تأمیــن رفــاه
نســــبی شــــهروندان و بهبود کیفیت زندگی شــــهری و
رضایتمندی ســکونتی در محــــات و مناطــــق شــــهر
اســــت .بــــر ایــن اســاس ،سیاسـتگذاران و مســئوالن
مدیریــــت شــــهری همــواره تــاش میکننــد بــه مــدد
راهبردهــا ،سیاســــتها و برنامههــای درونســــازمانی
و بیــنســــازمانی ،در تعامــــل بــــا ســــایر نهادهــــای
تأثیرگــذار بــر توســعۀ شــهری ،به ایــن هدف دســت
یابنــد و بــرای افزایــش زیســـتپذیری در محیط شــهری
بــــرای ســــاکنان آن برنامهریــــزی کنند .بدیــن ترتیب،
شــــناخت و ســــنجش کیفیت زندگی در شهرها ـ کــــه
معلــول عواملــــی همچون اقدامــات مدیریت شــــهری و
ســــایر نهادهــای دولتــــی و غیردولتی اســت ـ موضوع
بســــیار مهمی برای ترســــیم نقشــۀ راه مدیریت شــهری
و ســایر نهادهــای مســئول بهمنظــور آگاهــی از وضعیــت
موجود و اقدام بــــرای تحقــــق وضعیــت مطلوب با هدف
رضایتمنــدی شــهروندان بــه شــمار مـیرود .در ایــران ،با

