
چکـیده
بــا توجــه بــه تفاوت هــای پذیرفته شــدة زنــان و مــردان و روابــط جنســیتی متأثــر از ویژگی هــای اجتماعــی و فرهنگــی جوامــع 
انتظــار مــی رود کــه کیفیــت زندگــی زنــان تحــت تأثیــر ایــن عوامــل متفــاوت بــا مــردان باشــد. تنهــا منبــع قابــل اعتمــاد بــرای 
تأییــد درســتی یــا نادرســتی ایــن انتظــار یافته هــای پژوهش هــای علمــی اســت. هــدف ایــن مقالــه   بررســی وجــود تحلیل هــای 
جنســیتی در مطالعــات کیفیــت زندگــی در ایــران اســت. روش تحقیــق، کتابخانــه ای و مطالعــۀ اســنادی بــوده و بــرای تحلیــل 
ــی زبان در  ــی فارس ــای علمی-پژوهش ــه فصلنامه ه ــن زمین ــت. در ای ــده اس ــتفاده ش ــی اس ــل درون ــاالت از تحلی ــوای مق محت
ــگاه مرکــز اطالعــات علمــی  ــف علمــی بررســی شــده اند. جســت وجوها در پای ــا ۱۳۹۶ در حوزه هــای مختل ســال های ۱۳۸۰ ت
جهــاد دانشــگاهی و پایــگاه نشــریات علمی-پژوهشــی بــا اســتفاده از کلمــۀ کلیــدی »کیفیــت زندگــی« انجــام شــده اســت. معیار 

انتخــاب مقــاالت نیــز موضوعــات مرتبــط بــا »کیفیــت زندگــی شــهری« بــوده اســت.
در مجمــوع، ۹۸ مقالــه بــا عنــوان کیفیــت زندگــی بــه دســت آمــد. بررســی حوزه هــای علمــی ایــن مقــاالت نشــان می دهــد 
کــه بیشــتر پژوهشــگران مطالعــات شــهری بــه ایــن موضــوع عالقــه داشــته و پژوهشــگران ســایر حوزه هــا کمتــر بــه تحقیــق 
دربــارة ایــن موضــوع پرداخته انــد. همچنیــن مــروری بــر محتــوای نتایــج ایــن دســته از مقــاالت حاکــی از آن اســت کــه ۵ مقالــه 
اثــر جنــس بــر کیفیــت زندگــی را گــزارش کرده انــد و فقــط یــک مقالــه بــه ارزیابــی شــاخص های فردی-اجتماعــی کیفیــت 
زندگــی زنــان و مــردان و مقایســۀ دیدگاه هــای آنــان دربــارة کیفیــت فضاهــای شــهری پرداختــه اســت. به طــور کلــی می تــوان 
بیــان کــرد عــالوه بــر اینکــه تمرکــز پژوهش هــا دربــارة موضوعــات کالبــدی و محیطــی شهرهاســت و کیفیــت زندگــی در ســایر 
حوزه هــا و موضوعــات علمــی مغفــول مانــده، در همیــن تعــداد پژوهش هــا نیــز کیفیــت زندگــی شــهری زنــان و مســائل آنــان 

دیــده نشــده   و پژوهش هــای بیــش از یــک دهــه فاقــد تحلیــل جنســیتی اســت. 
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مقدمـه
ــوم در  ــن مفه ــدی نیســت. ای ــوم جدی ــی مفه ــت زندگ کیفی
فلســفۀ یونــان ســابقه دارد و ارســطو در بحــث از شــادکامی به 
آن اشــاره کرده اســت )غفاری و امیدی، ۱۳۸۸(. برداشــت های 
مختلــف از مفهــوم کیفیــت زندگــی ســبب شــده ایــن مفهــوم 
از زمینه هــای بهداشــتی، زیســت محیطی و روان شــناختی 
ِصــرف بــه مفهومــی چندبُعــدی ارتقــا یابــد )عنبــری، ۱۳۸۹: 
۱۵2( و مــورد توجــه تعــداد زیــادی از پژوهشــگران حوزه هــای 
مطالعاتــی مختلــف از جملــه جامعه شناســی، اقتصــاد و 
ــا  ــع ب ــیاری از جوام ــرد. بس ــرار گی ــهری ق ــزی ش برنامه ری
تبییــن، اندازه گیــری و مقایســۀ کیفیــت زندگــی در ســطوح و 
بــا رویکردهــای مختلــف تــالش می کننــد تصویــری گویــا از 
شــرایط زندگــی در کشــور خــود بــه دســت دهنــد و زمینه های 
ــتری را  ــادی بیش ــی و اقتص ــی، اجتماع ــزی فرهنگ برنامه ری
ــد. در واقــع، امــروزه کیفیــت زندگــی  عنصــری  فراهــم آورن
کلیــدی در سیاســت گذاری ها و بررســی سیاســت های حــوزة 
عمومــی بــه شــمار می آیــد و از آن به عنــوان شــاخص توســعه 

ــاری و همــکاران، ۱۳۹۱(. ــرده می شــود )غف ــام ب ن
ــر در  ــۀ اخی ــی دو ده ــه ط ــی ک ــات مهم ــی از موضوع یک
ــی  ــت زندگ ــوزة کیفی ــی ح ــات بین الملل ــات و مطالع تحقیق
 Saith مــورد توجــه قــرار گرفتــه »جنســیت۱« اســت )ماننــد
 and Harris-White, 1999; Eckermann, 2011, 2014;

Scott et al., 2010(. پژوهشــگران جهانــی بــه ایــن نتیجــه 
رســیده اند کــه بــا درک تفاوت هــای زنــان و مــردان و 
ــاختار فرهنگــی و  ــث از س ــط جنســیتی منبع ــا و رواب نقش ه
اجتماعــی جوامــع، توجــه بــه تحلیــل جنســیتی2 در مطالعــات 
ــه تفاوت هــای  کیفیــت زندگــی ضــروری اســت. جنســیت ب
ــردان  ــان و م ــن زن ــی بی ــی و فرهنگ ــناختی، اجتماع روان ش
مربــوط اســت )گیدنــز، ۱۳۷۶: ۱۷۵( و می توانــد موجب تفاوت 
ــان  ــع هم ــی شــود. جنســیت در واق ــت زندگ ــج کیفی در نتای
ــه و  ــوان مردان ــای اجتماعــی به عن ــزی اســت کــه در دنی چی
زنانــه شــناخته شــده و تحلیــل جنســیتی نوعی روش شناســی 
اســت کــه تصویــر جامعــی از ســهم و نقــش زنــان و مــردان 
ــای  ــذارد و زمینه ه ــش می گ ــه نمای ــۀ موردنظــر ب را در جامع
مشــابهت و تفــاوت  نیازهــای زنــان و مــردان و نیــز مکمــل 

1 - gender
2 - gender analysis

ــد )ورزگــر، ۱۳۸۱(.  ــودن نقش هــای آنهــا را بررســی می کن ب
در ایــن روش اطالعــات مبتنــی بــر تفکیــک جنســیت افــراد 

ــوند.  ــردآوری می ش ــل گ ــد تحلی ــوان واح به عن
ــات  ــابقۀ آن در مطالع ــوع و س ــت موض ــه اهمی ــه ب ــا توج ب
ــه بررســی وجــود تحلیل هــای  ــن مقال ــی، هــدف ای بین الملل
جنســیتی در پژوهش هــای کیفیــت زندگــی در ایــران اســت.

1- روش مطالعه
بــرای دسترســی بــه هــدف، فصلنامه هــای علمی-پژوهشــی 
فارســی زبان در حوزه هــای جامعه شناســی، روان شناســی، 
اقتصــاد شــهری، جغرافیــا و برنامه ریــزی شــهری، طراحــی و 
مدیریــت شــهری، برنامه ریــزی و رفــاه اجتماعــی، مــددکاری 
اجتماعــی، نظــم و امنیــت اجتماعــی، و معماری و شهرســازی 
ــارت  ــه عب ــی۳ ک ــاالت علمی-پژوهش ــدند. مق ــی ش بررس
»کیفیــت زندگــی و یــا رضایــت از زندگــی« عنــوان موضوعی 
یــا چکیــدة آنهــا را شــامل می  شــد از پایــگاه مرکــز اطالعــات 
علمــی جهــاد دانشــگاهی۴ و پایگاه بیش از ۴۰ نشــریۀ علمی-

پژوهشــی جمع آوری و بررســی شــدند. معیار انتخــاب مقاالت، 
ــا »زندگــی شــهری« بــوده و مقــاالت  موضوعــات مرتبــط ب
کمتــر مرتبــط کــه عمومــاً در حــوزة پزشــکی بوده انــد حــذف 
ــرای انتخــاب مقــاالت وجــود  شــده اند. محدودیــت زمانــی ب
ــه امــکان دسترســی اســتخراج  ــا توجــه ب نداشــته اســت و ب
ــال های  ــده در س ــی انتخاب ش ــاالت نهای ــا مق ــده اند. ام ش

۱۳۸۰ تــا ۱۳۹۶ منتشــر شــده اند۵.
در این مقاله از روش کتابخانه ای و مشــاهدة اســنادی اســتفاده 
و تحلیــل مقــاالت نیــز بــه شــیوة تحلیــل درونــی انجام شــده 
اســت. در تحلیــل درونــی محتــوای ســند به لحــاظ موضوعات 
ــک  ــیم بندی ها و تفکی ــاری، تقس ــۀ آم ــه، جامع ــورد توج م

مســائل مــورد بررســی قــرار گرفته اســت.

۳ - منظور مقاالتی هستند که در نشریات دارای مجوز علمی-پژوهشی از 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتشر شده اند.

4 - www.sid.ir
۵ - غفاری و همکاران )۱۳۹۱( در مطالعۀ خود مطرح می کنند که » از اواخر 
دهۀ ۱۳۷۰ مباحث مربوط به کیفیت زندگی در ایران از انحصار رشته های 
علوم  به ویژه  علمی  دیگر  حوزه های  و  شد  خارج  روان شناسی  و  پزشکی 
اجتماعی وارد این حوزة مطالعاتی شدند«. بنابراین به نظر می رسد انتخاب 
سال ۱۳۸۰ به عنوان سال آغازین لطمه ای به یافته های این مقاله نخواهد زد.
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۲- پژوهش ها به چه پرداخته اند؟ 
بــا توجــه به کلیــدواژة کیفیــت زندگــی، در مجمــوع ۹۸ مقاله۱ 
بــه دســت آمــده اســت. بررســی حوزه هــای علمــی مطالعــات 
ــد  ــدود ۷۰ درص ــه ح ــد ک ــان می ده ــی نش ــت زندگ کیفی
ــزی  ــا برنامه ری ــهری ی ــات ش ــوزة مطالع ــا در ح پژوهش ه
شــهری و شهرســازی اســت )جدول ۱( و پژوهشــگران بســته 
بــه چارچــوب نظری مــورد مطالعــه عوامل متعددی را بررســی 
کرده انــد. در بیشــتر مقــاالت، موضوعــات و عوامــل کالبــدی 
مانند پوشــش معابــر، تعداد طبقــات، مصالح ســاختمانی و عمر 
بنــای مســکونی و نیــز عوامــل محیطــی مانند پــارک و فضای 
ســبز و دسترســی بــه مراکــز درمانــی مــورد تحقیــق بوده انــد. 
البتــه در تعــدادی از مقــاالت نیــز عــالوه بــر عوامــل کالبــدی 
ــت اجتماعــی،  ــد امنی ــه عوامــل اجتماعــی مانن و محیطــی ب
احســاس تعلــق خاطــر و امید بــه پیشــرفت، عوامــل اقتصادی 
ــدی  ــوار، و رتبه بن ــد خان ــغلی و درآم ــای ش ــد فرصت ه مانن
ایــن عوامــل از نظــر ســاکنان پرداختــه شــده اســت. از دیگــر 
موضوعــات مورد توجه مقایســۀ کیفیــت زندگــی در بافت های 
جدیــد و قدیــم، ســکونتگاه های غیررســمی و همچنین مناطق 

حاشــیه  ای شــهرها بــوده اســت.
پــس از پژوهشــگران مطالعــات شــهری، پژوهــش محققــان 
علــوم اجتماعــی در این حــوزه در رتبۀ دوم قــرار دارد. مطالعات 
جامعه شــناختی در حــوزة کیفیــت زندگــی و موضوعاتــی مانند 
ســرمایۀ اجتماعــی، امنیــت اجتماعــی و روابــط اجتماعی حدود 

2۹ درصــد از مقــاالت را تشــکیل می دهنــد. 
نتایــج جســت وجوها نشــان می دهــد در حالــی  کــه در ســایر 
کشــورها کیفیــت زندگــی بــه حوزه هــای مطالعاتــی گوناگونی 
وارد شــده اســت، در ایران هنوز پژوهشــگران ســایر رشته های 
علمــی به صــورت جــدی وارد پژوهش هــای کیفیــت زندگــی 
نشــده اند و ایــن دســت از تحقیقــات موضوعــات و رشــته های 

علمــی خاصــی محــدود مانده اســت.

۱ - برای اطالع از مقاله های به دست آمده به فهرست منابع مراجعه کنید.

جدول 1. حوزه های مطالعات کیفیت زندگی شهری ایران، 
13۹6-138۰

 سهمتعداد مقاالتحوزه
)درصد(

 مطالعات شهری )برنامه ریزی/
شهرسازی(

۶۸۶۹/۴

2۸2۸/۶علوم اجتماعی
22اقتصاد
۹۸۱۰۰مجموع

منبع: جست وجوهای تحقیق

واکاوی شــاخص های مــورد اســتفاده در مقــاالت حاکــی از آن 
اســت کــه ۳۶ مقالــه در مطالعــۀ کیفیــت زندگی شــاخص های 
ــۀ  ــی و بقی ــی و ذهن ــاخص های عین ــه ش ــی، ۳2 مطالع ذهن
ــد  ــه کار برده ان ــی را ب ــاخص های عین ــط ش ــا فق پژوهش ه
ــده در  ــی استفاده ش ــاخص های ذهن ــه ش ــدول 2(. از جمل )ج
ــه،  ــت از روشــنایی محل ــزان رضای ــه می ــوان ب ــاالت می ت مق
میــزان رضایــت از پوشــش معابر، میــزان رضایت از دسترســی 
بــه حمــل و نقل عمومــی، میــزان رضایــت از پاکیزگــی محله 
و میــزان رضایــت از درآمــد اشــاره کــرد. ایــن در حالــی اســت  
کــه درآمــد ســرانه، تراکــم جمعیــت و ســرانۀ فضــای ســبز از 

ــاالت هســتند.  ــه در مق ــی به کاررفت شــاخص های عین
بدیــن ترتیــب، نتایــج نشــان دهندة ترجیــح پژوهشــگران بــه 
اســتفاده از شــاخص های ذهنــی و یا اســتفاده از شــاخص های 
ترکیبــی عینــی و ذهنــی اســت. بــه عبــارت دیگــر، اطالعــات 
ارائه شــده نشــان می دهــد همــراه بــا ســؤاالت یــا گویه هایــی 
کــه ارزیابــی ذهنی شــهروندان را ســنجیده اند، ســؤاالتی مانند 
انــدازة محــل ســکونت، وضعیــت مالکیــت منــزل مســکونی، 
ــی را  ــی عین ــز ارزیاب ــۀ بازنشســتگی نی ــد و بیم ــزان درآم می

مدنظــر قــرار داده انــد.

۶۱
ارة

شم

۱۳2



جدول ۲. شاخص های  مورد استفاده در مطالعات کیفیت زندگی 
شهری ایران، 13۹6-138۰

سهم )درصد(تعداد مقاالتشاخص
2۶2۶/۵عینی
۳۶۳۶/۷ذهنی

۳2۳2/۷عینی و ذهنی
۴۴/۱سایر*

۹۸۱۰۰مجموع
* منظور مطالعاتی است که به بررسی شاخص های کیفیت زندگی نپرداخته اند و 

فقط مباحث نظری یا روند مطالعات کیفیت زندگی را مطرح کرده اند.

منبع: جست وجوهای تحقیق

ــی  ــز جغرافیای ــان دهندة تمرک ــاالت نش ــرور مق ــن م همچنی
حــوزة مــورد بررســی در چند شــهر اســت کــه احتمــااًل به دلیل 
ســکونت پژوهشــگران در ایــن شــهرها بــوده اســت. ۱۸ مقاله 
بــه مطالعــۀ تهــران یــا منطقــه ای از آن پرداخته انــد. از دیگــر 
شــهرهای مــورد بررســی می تــوان به تبریــز، مشــهد، اصفهان 

و کرمانشــاه اشــاره کرد. 

3- زنان چگونه دیده شده اند؟
ــگاه و  ــود ن ــا نب ــود ی ــه، وج ــن مقال ــدف ای ــه ه ــه ب ــا توج ب
تحلیــل جنســیتی در پژوهش هــای انجام شــده، جامعــۀ آماری 
مــورد مطالعــه و نمونه هــای انتخاب شــده مــورد بررســی قــرار 
گرفــت. اطالعــات ارائه شــده در مقــاالت دربــارة نمونه گیــری 
حاکــی از آن اســت کــه حــدود ۷۱ درصــد از مقــاالت بــدون 
توجــه بــه جنــس پاســخگویان شــاخص های کیفیــت زندگــی 
ــد  ــج به دســت آمده را گــزارش کرده ان را مطالعــه کــرده و نتای
ــس  ــه جن ــع ب ــی راج ــر، اطالعات ــان دیگ ــه بی ــدول ۳(. ب )ج
پاســخگویان و ســهم آنــان در نمونه هــا ارائــه نکرده انــد. بــه 
نظــر می رســد تأکیــد بیشــتر ایــن گــروه از پژوهشــگران بــر 
موضــوع کلــی کیفیــت زندگــی بــدون در نظــر گرفتــن تفاوتی 
میــان زنــان و مــردان جامعــۀ آمــاری و میــزان رضایــت آنهــا 

انجــام شــده اســت. 

جدول 3. گزارش جنس نمونه ها در مقاالت کیفیت زندگی 
شهری ایران، 13۹6-138۰

سهم )درصد(تعداد مقاالتجنس در نمونه 
۷۰۷۱/۴بیان نکرده اند

۵۵/۱زنان
2۳2۳/۵زنان و مردان

۹۸۱۰۰مجموع

منبع: جست وجوهای تحقیق

3-1- فقط زنان
دســتۀ دیگــری از مقــاالت )حــدود ۵ درصــد( جامعــۀ مــورد 
مطالعــه را بــه زنــان محــدود کــرده  و فقــط کیفیــت زندگــی 
ــن  ــاری در ای ــۀ آم ــع، جامع ــد. در واق ــان را مطالعــه کرده ان آن
دســته از پژوهش هــا فقــط زنــان تعریــف شــده اند. مطالعــات 
محمــدی و همــکاران )۱۳۹۱(، حقیقتیــان )۱۳۹۳(، بخارایــی 
و شــربتیان )۱۳۹۳(، ســیدان و ســلطان پور )۱۳۹۳(، احمــدی 
ــه در  ــد ک ــرار می گیرن ــروه ق ــن گ ــکاران )۱۳۹۵( در ای و هم

ــود. ــه می ش ــا ارائ ــن مقاله ه ــتری از ای ــات بیش ــه جزئی ادام
محمــدی و همــکاران )۱۳۹۱( رابطــۀ بیــن احســاس امنیت 
اجتماعــی و کیفیــت زندگــی زنــان شــهر کرمانشــاه را بررســی 
کرده انــد. نمونــۀ مــورد مطالعــه 2۵۰ نفــر از زنــان ۱۵-
۳۵ســالۀ ســاکن ایــن شــهر بــوده اســت. پژوهشــگران بــرای 
ارزیابــی میــزان احســاس امنیــت اجتماعــی از پرسشــنامه  ای 
شــامل مؤلفه هــای میــزان اســتفاده از وســایل حمــل و نقــل 
عمومــی و شــخصی، اعتمــاد بــه همســایگان، اعتماد بــه افراد 
غریبــه، تــردد در مکان هــای خلــوت و احتمــال مــورد آزار قرار 
گرفتــن اســتفاده کرده انــد. بــرای ســنجش کیفیــت زندگی نیز 
پرسشــنامه ای دارای هشــت خرده مقیــاس مرتبــط با ســالمت 
ــی، درد جســمی،  شــامل عملکــرد جســمانی، مشــکالت بدن
ــکالت  ــی، مش ــرد اجتماع ــاط، عملک ــی، نش ــالمت عموم س
روحــی، و ســالمت روان را بــه کار برده انــد. یافته هــای ایــن 
ــت  ــاس امنی ــش احس ــا افزای ــه ب ــد ک ــان می ده ــه نش مقال
ــا  ــز ارتق ــاد آن نی ــی و ابع ــت زندگ ــان، کیفی ــی در زن اجتماع
می یابــد. بــه عبــارت دیگــر، ارتبــاط مثبــت و معنــاداری بیــن 
احســاس امنیــت اجتماعــی و کیفیــت زندگــی در میــان زنــان 

کرمانشــاهی وجــود دارد.
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حقیقتیــان )۱۳۹۳( عوامــل اجتماعــی مؤثر بــر کیفیت زندگی 
ــان  ــر از زن ــت. ۵۱۰ نف ــرده اس ــه ک ــهری را مطالع ــان ش زن
ــری  ــه روش نمونه گی ــان ب ــهر اصفه ــتر ش ــاله و بیش 2۰س
خوشــه ای انتخــاب شــدند. در ایــن پژوهــش بــرای ســنجش 
کیفیــت زندگــی از پرسشــنامۀ شــش مؤلفه ای )ســالمت 
جســمی، ســالمت فیزیکــی، ســالمت روان شــناختی، میــزان 
اســتقالل، روابــط اجتماعــی، و دینداری/مذهب/اعتقــادات 
ــی ســالمت اســتفاده شــده اســت.  شــخصی( ســازمان جهان
فرضیــۀ اصلــی مطالعــه ایــن بــوده کــه بیــن متغیرهــای بُعــد 
خانــوار، درآمــد، تحصیــالت و تأهــل به عنــوان متغیر مســتقل 
و کیفیــت زندگــی به عنــوان متغیــر وابســته رابطه وجــود دارد. 
یافته هــای مطالعــه هــم ایــن فرضیــه را تأییــد کــرده اســت. 
بــه بیــان دیگــر، نتایــج ایــن مقالــه نشــان می دهــد کــه بیــن 
کیفیــت زندگــی و ســرمایۀ اجتماعــی، پایگاه اجتماعــی، تأهل، 
درآمــد، اشــتغال و تحصیــالت رابطــۀ معنــاداری وجــود دارد.

بخارایــی و شــربتیان )۱۳۹۳( عوامــل جامعه شــناختی مؤثــر 
بــر توســعۀ کیفیــت زندگــی زنــان را بررســی کرد ه انــد. نمونــۀ 
مــورد مطالعــه ۳۹۱ نفــر از زنــان ۱۵-۴۵ســالۀ ســاکن شــهر 
مشــهد بوده انــد. محققــان بــا اســتفاده از پرسشــنامۀ ســازمان 
جهانــی ســالمت نشــان دادنــد که شــاخص ســالمت همگانی 
ــت را داشــته و مشــکالت روحــی بیشــترین  بیشــترین اهمی
ــای پژوهــش  ــن یافته ه ــوده اســت. همچنی ــان ب ــۀ زن دغدغ
نشــان می دهــد بیــن کیفیــت زندگــی و متغیرهــای مســتقلی 
چــون ســرمایۀ اجتماعــی، پایــگاه اجتماعی، ســطح تحصیالت 
و وضعیــت اشــتغال رابطۀ معنــاداری وجــود دارد و در این میان 
بیشــترین عامــل مؤثــر بــر کیفیــت زندگــی مربــوط بــه متغیر 

ســرمایۀ اجتماعــی گــزارش شــده اســت.
ســیدان و ســلطان پور )۱۳۹۳( رابطــۀ دسترســی بــه 
ــه و  ــت محل ــت و بهداش ــهری، امنی ــات ش ــات و خدم امکان
کیفیــت زندگــی زنــان را در شــهر تهــران مــورد آزمــون قــرار 
داده انــد. ۳۸۳ نفــر از زنــان متأهــل ســاکن منطقــۀ 2 تهــران 
ــا  ــش ب ــای پژوه ــدند. یافته ه ــاب ش ــه انتخ ــوان نمون به عن
ــی از  ــی ســالمت حاک ــازمان جهان ــتفاده از پرسشــنامۀ س اس
وجــود همبســتگی و روابــط معنادار بین دسترســی بــه امکانات 
و خدمــات شــهری )ماننــد دسترســی بــه خدمــات فرهنگــی-
اجتماعــی و دسترســی بــه خدمات ورزشــی(، ســطح بهداشــت 

)ماننــد چگونگــی جمع آوری زبالــه و رفت وروب محلــه(، امنیت 
ــی  ــت زندگ ــری( و کیفی ــی و جیب ب ــد کیف قاپ ــه )مانن محل
زنــان اســت. عــالوه بــر ایــن مشــخص شــده کــه بــا تفــاوت 
در ناحیــۀ محــل ســکونت و تفــاوت در دسترســی بــه امکانات 
و خدمــات، امنیــت و بهداشــت مــورد نیــاز، کیفیــت زندگــی 

ــاوت می شــود. ــز متف ــان نی زن
احمــدی و همــکاران )۱۳۹۵( بــه رابطــۀ آگاهــی از حقــوق 
شــهروندی و کیفیــت زندگــی بیــن زنــان 2۵-۴۴ســالۀ شــهر 
شــیراز پرداخته انــد. در ایــن مطالعــه ۴۰۰ نفــر به عنــوان نمونه 
انتخــاب شــده و بــرای ســنجش کیفیــت زندگی از پرسشــنامۀ 
ســازمان جهانی ســالمت اســتفاده شــده اســت. برای سنجش 
آگاهــی از حقــوق شــهروندی نیــز از پرسشــنامۀ محقق ســاخته 
شــامل ســه بخــش حقــوق مدنــی، سیاســی و اجتماعــی بــا 
اســتناد بــه قانــون اساســی اســتفاده شــده اســت. نتایــج ایــن 
تحقیــق نشــان می دهــد کــه رابطــۀ مثبــت و معنــاداری میــان 
آگاهــی از حقــوق شــهروندی زنــان و کیفیــت زندگــی آنــان 
وجــود دارد. همچنیــن بیــن متغیرهــای زمینــه ای و جمعیتی از 
جملــه ســن، تحصیــالت دانشــگاهی، وضــع اشــتغال و وضــع 
تأهــل فقــط متغیــر تحصیــالت دانشــگاهی رابطــۀ معنــاداری 

بــا کیفیــت زندگــی داشــته اســت.

3-۲- هر دو جنس با هم
ــۀ  ــه( جامع ــت آمده )2۳ مقال ــاالت به دس ــد از مق در 2۴ درص
آمــاری شــامل جمعیــت زنــان و مــردان بــوده و طبعــاً نمونه ها 
نیــز از میــان زنــان و مــردان انتخــاب شــده اند. بــا توجــه بــه 
ســهم هــر یــک از دو جنــس در نمونه هــا می تــوان پــی بــرد 
ــه  ــان و مــردان در نظــر گرفت ــرای زن کــه ســهم یکســانی ب
نشــده، به طــوری کــه ســهم زنــان در مقــاالت مختلــف از ۱۰ 

درصــد تــا بیــش از ۵۰ درصــد گــزارش شــده اســت. 
ــد  ــته )2۴ درص ــن دس ــط ای ــاالت فق ــی مق ــان تمام در می
مقــاالت( کــه نمونه هایــی از زنــان و مــردان داشــته اند، 
ــت  ــا کیفی ــد ی ــه دهن ــیتی ارائ ــل جنس ــته اند تحلی می توانس
زندگــی زنــان را بــا مــردان مقایســه کننــد. بررســی دقیق تــر 
ــه  ــه س ــود ب ــته خ ــن دس ــه ای ــد ک ــه نشــان  می ده 2۳ مقال

ــوند: ــیم می ش ــروه تقس گ
- گـروه اول فقـط سـهم زنـان را در نمونه هـا گـزارش   

کرده انـد.
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- گـروه دوم اثـر جنـس را بـر کیفیـت زندگـی مطالعـه   
نـد. کرده ا

- گروه سوم تحلیل جنسیتی ارائه داده اند.  

گروه اول: فقط ذکر سهم زنان در نمونه ها  
۱۷ مقالــه از 2۳ مقالــه ای کــه بــا توجــه بــه ترکیــب زنــان و 
ــی  ــت زندگ ــته اند کیفی ــاری می توانس ــۀ آم ــردان در جامع م
ــا هــم مقایســه کننــد )یعنــی حــدود ۷۴  زنــان و مــردان را ب
درصــد از مقــاالت( فقــط بــه بیــان ســهم زنــان و مــردان در 
ــان در  ــهم زن ــورد س ــه در م ــد. البت ــنده کرده ان ــا بس نمونه ه
ــهم  ــود و س ــاهده نمی ش ــی مش ــوی خاص ــری الگ نمونه گی
ــوده اســت. محققــان در  ــر ب ــان در مقــاالت مختلــف متغی آن
ایــن مقــاالت یافته هــای تحقیــق را بــه تفکیــک جنــس ارائــه 
ــس  ــارغ از جن ــی و ف ــورت کل ــری را به ص ــداده و نتیجه گی ن
ــد. در نتیجــه، در ایــن گــروه از  پاســخگویان گــزارش کرده ان
مقــاالت دیــدگاه جنســیتی نادیــده گرفته شــده اســت. از جمله 
ــوان  ــد می ت ــای می گیرن ــته ج ــن دس ــه در ای ــی ک مطالعات
ــه مطالعــات اصغــری زمانــی و همــکاران )۱۳۹۱(، ازکیــا و  ب
همــکاران )۱۳۹۳(، خواجه شــاهکوهی و همــکاران )۱۳۹۳(، و 

اســماعیل زاده و همــکاران )۱۳۹۴( اشــاره  کــرد. 

گروه دوم: مطالعات اثر متغیر جنس   
از میــان 2۳ مقالــه، ۵ مقالــه )2۱/۷ درصــد( بــه بررســی اثــر 
ــی  ــد. بررس ــی پرداخته ان ــت زندگ ــر کیفی ــس ب ــر جن متغی
یافته هــای ایــن مقــاالت نتیجه گیــری واحــدی از اثــر جنــس 

ــه دســت نمی دهــد.  ــت زندگــی ب ــر کیفی ب
ربانــی و کیانپــور )۱۳۸۶( مدلــی را بــرای ســنجش کیفیــت 
زندگــی در شــهر اصفهــان پیشــنهاد کرده انــد. در واقــع، 
ــی را  ــت زندگ ــر کیفی ــذار ب ــل اثرگ ــی از عوام ــان برخ محقق
تعییــن کرده انــد. مطالعــه روی ۵۴۰ نفــر از افــراد ۱۵ ســال و 
باالتــر ســاکن شــهر اصفهان و بــا اســتفاده از ابزار پرسشــنامه 
بــا ســؤاالت بســته انجام شــده اســت. بخــش اول پرسشــنامه 
ــل و  ــع تأه ــس، وض ــن، جن ــورد س ــی در م ــامل گویه های ش
ســطح تحصیــالت بــوده و در بخــش دوم به منظــور ســنجش 
ــرد از  ــی ف ــورد ارزیاب ــی در م ــی از گویه های ــت زندگ کیفی
احســاس به زیســتی شــخصی، احســاس رضایــت از زندگــی 
ــردی اســتفاده شــده اســت.  ــاع و ارزیابی هــای کارک در اجتم
بدیــن ترتیــب از شــاخص ذهنی بــرای ارزیابی کیفیــت زندگی 

ــان  ــه نش ــن مطالع ــای ای ــت. یافته ه ــده اس ــرده ش ــره ب به
می دهــد کــه ارتبــاط معنــاداری بیــن کیفیــت زندگــی و جنس 
ــی  ــای متفاوت ــس نظره ــدارد و دو جن ــود ن ــخگویان وج پاس

دربــارة کیفیــت زندگــی ندارنــد. 
حســین زاده و همــکاران )۱۳۹۳( رابطۀ بین احســاس امنیت 
ــواز  ــهر اه ــی را در ش ــت زندگ ــا کیفی ــادی ب اجتماعی-اقتص
ــری  ــۀ ۳۸۵نف ــش از نمون ــای پژوه ــد. داده ه ــی کرده ان بررس
ــهر )۵۹/۵  ــن ش ــاکن ای ــر س ــال و باالت ــهروندان ۱۸ س ش
ــت.  ــده اس ــع آوری ش ــرد( جم ــد م ــد زن و ۴۰/۵ درص درص
ســایر متغیرهــای مــورد بررســی، ســن، جنس، وضعیــت تأهل 
و میــزان تحصیــالت افــراد بوده انــد. یافته هــای ایــن مطالعــه 
نشــان می دهــد که بیــن احســاس امنیــت اجتماعی-اقتصادی 
و کیفیــت زندگــی رابطــۀ مثبتــی وجــود دارد. عــالوه بــر ایــن، 
متغیرهــای جمعیــت شــناختی )به جــز ســن( بر کیفیــت زندگی 
زنــان و مــردان اثرگذارنــد. به عبــارت دیگــر، بیــن متغیر جنس 

و کیفیــت زندگــی رابطــۀ معنــاداری وجــود دارد. 
ــت  ــر کیفی ــر ب ــل مؤث ــکاران )۱۳۹۴( عوام ــی و هم رضوان
ــه همیــن  ــد. ب زندگــی شــهری ســالمندان را بررســی کرده ان
منظــور، ۱۵۰ نفــر )۷۵ مــرد و ۷۵ زن( از افــراد باالی ۶۰ ســال 
ــری  ــتفاده از نمونه گی ــا اس شــهرهای نیشــابور و عشــق آباد ب
ــا اســتفاده از  ــن پژوهــش، ب ــی انتخــاب شــدند. در ای تصادف
ــر  ــی ب ــذار اجتماع ــل اثرگ ــی، ۱۰ عام ــه اصل ــل مؤلف تحلی
ــد  ــان می ده ــا نش ــدند. یافته ه ــن ش ــی تعیی ــت زندگ کیفی
کــه در مجمــوع چهار عامل ســرزندگی، همبســتگی اجتماعی، 
مشــارکت در فعالیت هــای مذهبــی، و روابــط اجتماعــی حــدود 
۵۸ درصــد از تغییــرات کیفیــت زندگــی شــهری ســالمندان را 
ــج پژوهــش حاکــی از آن  ــن نتای ــد. همچنی ــح می دهن توضی
اســت کــه بیــن جنــس و کیفیــت زندگــی رابطــۀ معنــاداری 

وجــود نــدارد.
قاســمی و نــوری )۱۳۹۵( کیفیــت زندگــی در شــهر جدیــد 
هشــتگرد را ارزیابــی کرده انــد. بــا اســتفاده از تحلیــل عاملــی 
اکتشــافی، دسترســی بــه خدمــات محلــه ای، زیســت محیطی، 
حــس تعلــق، تســهیالت مســکن، خوانایــی، و امنیــت، شــش 
مؤلفــۀ شــاخص کیفیــت زندگــی ذهنی، مشــخص شــدند. این 
مطالعــه بــا نمونــۀ ۳۷۹نفــری از ســاکنان و ابــزار پرسشــنامه 
ــج ایــن پژوهــش بیانگــر آن اســت  انجــام شــده اســت. نتای
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کــه جنــس، مــدت زمــان ســکونت و وضــع تأهــل برخــالف 
متغیرهــای ســن و میــزان تحصیــالت از عوامــل اثرگــذار بــر 
ــاس  ــر اس ــن، ب ــد. بنابرای ــهروندان بوده ان ــدی ش رضایت من
یافته هــای ایــن مطالعــه، نظــرات دو جنــس در مــورد کیفیــت 

زندگــی متفــاوت اســت. 
مشــکینی و همــکاران )۱۳۹۵( شــاخص های ذهنــی 
ــل  ــودة شــهری را تحلی ــای فرس ــی در بافت ه ــت زندگ کیفی
ــا  ــد. ایــن مطالعــه در محلــۀ آبکــوه شــهر مشــهد و ب کرده ان
نمونــۀ ۳۷۰نفــری از سرپرســتان خانــوار بــاالی 2۰ ســال )که 
ــوده( انجــام  ــرد و 2۷/۶ درصــد زن ب شــامل ۷2/۴ درصــد م
شــده اســت. بــرای ارزیابــی رضایــت شــهروندان و ادراک آنان 
ــر  ــنامه در نظ ــاخص در پرسش ــش ش ــی ش ــط زندگ از محی
گرفتــه شــده اســت. ایــن شــش شــاخص عبــارت بوده انــد از 
رضایــت از واحــد ســکونت، رضایــت از امنیت محیــط، رضایت 
از بهداشــت محیط، خدمات عمومی، حمل و نقل، و دسترســی 
و ســرزندگی. در میــان ایــن شــاخص ها، شــاخص بهداشــت 
محیــط باالتریــن ســطح رضایــت را بــه خــود اختصــاص داده 
اســت. در مرحلــۀ بعــدی، رابطــۀ متغیرهــای فــردی بــا میــزان 
رضایــت نیز بررســی شــده اســت. هشــت متغیر فردی شــامل 
ســن، جنــس، ســطح تحصیــالت، ســطح درآمــد، بُعد خانــوار، 
ــان ســکونت  ــدت زم ــت، و م ــوع مالکی ــتغال، ن ــت اش وضعی
ــرش  ــوة نگ ــر نح ــر ب ــای مؤث ــوان ویژگی ه ــه، به عن در محل
ســاکنان بــه کیفیــت محیــط، مطالعــه شــدند. یافته هــا نشــان 
می دهــد کــه متغیرهــای ســن، مدت زمــان ســکونت در محله 
ــا ادراک افــراد از  ــاط را ب و ســطح تحصیــالت بیشــترین ارتب
کیفیــت محلــۀ خــود دارنــد و متغیــر جنــس از عوامــل اثرگذار 

بــر کیفیــت زندگــی نیســت.
ــذاری  ــورد اثرگ ــا در م ــای پژوهش ه ــب، یافته ه ــن ترتی بدی
متغیــر جنــس بــر کیفیــت زندگــی نتایــج یکســانی بــه دســت 
ــور  ــی و کیانپ ــۀ ربان ــه مقال ــه، س ــار مقال ــد. از چه نمی دهن
)۱۳۸۹(، رضوانــی و همــکاران )۱۳۹۴( و مشــکینی و همکاران 
)۱۳۹۵( بــه ایــن نتیجــه رســیده اند که بیــن نظــرات دو جنس 
در مــورد کیفیــت زندگــی تفاوتــی وجــود نــدارد، در حالــی  کــه 
ــکاران  ــین زاده و هم ــۀ حس ــای دو مطالع ــاس یافته ه ــر اس ب
ــت  ــس و کیفی ــن جن ــوری )۱۳۹۵( بی ــمی و ن )۱۳۹۳( و قاس

زندگــی رابطــۀ معنــاداری وجــود دارد.

گروه سوم: تحلیل جنسیتی  
در نهایــت، فقــط یــک مقالــه از 2۳ مقالــه ای کــه در جمعیــت 
مــورد مطالعــه نمونه هایــی از زنان و مــردان داشــته اند نتایجی 
در مــورد مقایســۀ دیدگاه هــای زنــان و مــردان دربــارة کیفیــت 
زندگــی ارائــه کــرده اســت. بــه عبــارت دیگــر، فقــط در همین 
مقالــه کیفیــت زندگــی از منظر جنســیتی تحلیل شــده اســت.
فنــی و واحــدی یگانــه )۱۳۹۶( کیفیــت زندگــی فــردی-

ــیت  ــر جنس ــد ب ــا تأکی ــهری را ب ــای ش ــی در فضاه اجتماع
مــورد مطالعــه قــرار داده انــد. محققــان بــا اســتفاده از مصاحبۀ 
ســازمان یافته و پرسشــنامه اطالعــات مــورد نظــر را جمع آوری 
ــر( در  ــرد )۳۰۰ نف ــه روی ۱۵۰ زن و ۱۵۰ م ــد. مطالع کرده ان
شــهر ســنندج انجــام شــده و دیــدگاه زنــان و مــردان در ۱۰ 
بُعــد و ۳۷ مؤلفــۀ کیفیــت زندگــی مقایســه شــده اســت. ابعــاد 
مــورد بررســی ایــن پژوهــش عملکــرد، مشــارکت، آســایش 
فیزیکــی، آســایش روانــی، زیبایی، ایمنــی، دسترســی، هویت، 

ــد. ــات بوده ان ــی و امکان آگاه
ــر  ــه از نظ ــد ک ــان می ده ــا نش ــل یافته ه ــه و تحلی تجزی
زنــان ابعــاد عملکــردی، مشــارکت، و دسترســی بــه فضاهــای 
شــهری کیفیــت متوســط بــه پاییــن داشــته اند و ابعاد آســایش 
روانــی، ایمنــی و هویــت از کیفیــت بهتــری نســبت بــه ابعــاد 
دیگــر برخــوردار بوده انــد. امــا از نظــر مــردان ابعــاد دسترســی، 
امکانــات و مشــارکت بــا کیفیت متوســط بــه پایین و آســایش 
روانــی، زیبایــی، ایمنــی و هویــت بــا کیفیــت متوســط بــه باال 
ارزیابــی شــده اند. بدیــن ترتیــب، در حالــی کــه بُعــد زیبایــی 
از نظــر زنــان بــا کیفیــت متوســط بــه پاییــن ارزیابــی شــده، از 
نظــر مــردان بــا کیفیــت متوســط به بــاال ارزیابی شــده اســت. 
ــردان  ــه م ــد ک ــان می ده ــا نش ــۀ دیدگاه ه ــن مقایس همچنی
نســبت بــه زنــان ابعــاد مشــارکت، آســایش فیزیکــی و آگاهی 
ــود  ــۀ وج ــن، مؤلف ــر ای ــالوه ب ــته اند. ع ــر دانس را کم کیفیت ت
امکانــات و تجهیــزات کافــی از دیــدگاه مــردان بســیار ضعیف 
و از نظــر زنــان بهتــر ارزیابــی شــده اســت. از ســوی دیگــر، از 
نظــر هــر دو جنــس، مؤلفه هــای امــکان مشــارکت در طراحی 
فضاهــای عمومــی، وجــود فضاهــای مشــارکتی مناســب برای 
شــهروندان زن، دسترســی برابــر زنــان و مــردان بــه فضاهای 
عمومــی شــهری، وجــود امکانــات مناســب تفریحــی و گذران 

اوقــات فراغــت در وضعیــت نامطلوبــی قــرار دارنــد.
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ــان و  ــر زن ــاخص ها از نظ ــت ش ــدی مطلوبی ــج رتبه بن نتای
مــردان نشــان می دهــد کــه هــر دو جنــس شــاخص مربــوط 
بــه هویــت را مطلوب تریــن و شــاخص مربــوط بــه مشــارکت 
را نامطلوب تریــن می داننــد. امــا رتبه بنــدی در فاصلــۀ دو 
شــاخص حــدی از نظــر زنــان و مردان متفــاوت اســت. ترتیب 
شــاخص ها بیــن دو شــاخص مطلوب تریــن و نامطلوب ترین از 
نظــر زنان چنین اســت: دسترســی، آســایش فیزیکی، آســایش 
روانــی، زیبایــی، امنیت، عملکــرد، ایمنی و آگاهــی، در صورتی 
کــه از نظــر مردان ترتیب این شــاخص ها دسترســی، آســایش 
روانــی، عملکــرد، ایمنــی، زیبایــی، امنیــت، آگاهــی و آســایش 

ــت. فیزیکی اس
ــه  ــد ک ــان می ده ــه نش ــن مطالع ــای ای ــدی یافته ه جمع بن
ــی در  ــت زندگ ــارة کیفی ــی درب ــر متفاوت ــردان نظ ــان و م زن
فضاهــای شــهری دارنــد. همچنیــن اولویت هــای تعیین کنندة 
ــرای هــر کــدام از دو جنــس نیــز تفــاوت  کیفیــت زندگــی ب
دارد. دیدگاه هــای مــردان و زنــان در برخــی ابعــاد ماننــد بُعــد 
عملکــرد و مشــارکت نزدیــک بــه هــم و در برخــی ابعــاد دیگر 
ماننــد زیبایــی و آســایش روانــی متفاوت اســت. بدیــن ترتیب، 
یافته هــای ایــن پژوهش نشــان دهندة وجــود تفــاوت در ادراک 

زنــان و مــردان از محیــط اســت.

4- جمـع بنـدی 
ایــن مقالــه بــا هــدف بررســی و ارائــۀ تحلیل هــای جنســیتی 
در پژوهش هــای کیفیــت زندگــی در ایــران انجام شــده اســت. 
بدیــن منظــور مقــاالت علمی-پژوهشــی در حوزه های مختلف 
ــدی »کیفیــت زندگــی« بررســی  ــارت کلی ــا اســتفاده از عب ب
ــت  ــا کیفی ــط ب ــات مرتب ــاب، موضوع ــار انتخ ــده اند. معی ش

زندگــی شــهری بــوده اســت. 
در مجمــوع، ۹۸ مقالــه بــه دســت آمــده اســت کــه در عنــوان 
یــا چکیــده دارای کلمــۀ »کیفیت زندگــی« بوده انــد. پراکندگی 

موضوعــات ایــن دســته از مقــاالت نشــان می دهــد:
ـ حـدود 70 درصـد پژوهش ها در حوزۀ مطالعات شـهری   
یـا برنامه ریزی شـهری و حـدود 30 درصـد در حوزۀ علوم 

اجتماعی اسـت. 
ـ بیشـتر مطالعـات عوامـل کالبـدی مانند روشـنایی معابر   
و وضعیـت مسـکن، و عوامل محیطی مانند دسترسـی به 

مراکـز خدماتـی را مدنظـر قـرار داده اند.

ـ بـرای ارزیابـی کیفیـت زندگی بیشـتر از شـاخص ذهنی   
یـا ترکیبـی از عینـی و ذهنـی اسـتفاده شـده اسـت. 

بررسی مقاالت از نظر نمونه گیری نشان می دهد:
ـ حـدود 71 درصـد مقاالت جنس افـراد را در نمونه گیری   
و یافته هـای تحقیقـات خـود گـزارش نکرده انـد. در واقع، 
تمرکـز مقـاالت بر موضـوع کلی کیفیـت زندگی بـوده و 
تفاوت هـای احتمالـی میـان زنـان و مردان دیده نشـده اسـت.

ـ حـدود 5 درصـد این مقاالت جامعۀ آمـاری مورد مطالعه   
را فقـط زنـان انتخـاب کرده اند و بـه کیفیـت زندگی آنان 

پرداخته انـد.
ـ در 24 درصد از مقاالت، نمونه ها از زنان و مردان انتخاب   
شـده اند. در این دسـته از مقاالت )23 مقاله( اطالعاتی در 
مورد سـهم زنـان و مردان در نمونه ها گزارش شـده اسـت. 
ـ از میان 23 مقاله ای که می توانسـته اند تحلیل جنسـیتی   
ارائـه دهنـد یـا کیفیت زندگـی زنـان را با مردان مقایسـه 
کننـد 17 مقاله فقط به بیان سـهم زنان در نمونه هایشـان  
بسـنده کـرده و نتایج را بـه تفکیک جنس ارائـه نکرده اند. 
5 مقالـه نیـز تأثیر متغیـر جنس بر کیفیت زندگـی را مورد 
بررسـی قـرار داده انـد. فقـط یـک مقالـه )فنـی و واحدی 
یگانـه، 1396( بـه مقایسـۀ دیدگاه هـای زنـان و مـردان 
دربـارۀ کیفیـت زندگـی پرداختـه اسـت. به عبـارت دیگر، 
فقـط در همیـن مقالـه کیفیت زندگـی از منظر جنسـیتی 

تحلیل شـده اسـت. 
ــت زندگــی شــهری  ــات کیفی ــب، بررســی مطالع ــن ترتی بدی
نشــان می دهــد کــه ۱( مطالعــات کیفیــت زندگــی در ایــران 
بیشــتر در رشــته های علمــی محــدود و متمرکز بــر موضوعات 
ــن  ــر در ای ــوده و در ســایر رشــته های علمــی کمت خاصــی ب
زمینــه پژوهشــی انجــام شــده اســت و 2( تحلیل جنســیتی در 
بخــش عمــده ای از مطالعــات ایــن حــوزه غایــب اســت. اگــر 
ــاری انتخــاب شــده اند،  ــۀ آم ــان در نمونه هــای جامع هــم زن
ــردان  ــان و م ــان زن ــاوت می ــی از تف در بخــش یافته هــا بحث
یــا ارزیابی هــای آنــان دربــارة کیفیــت زندگــی وجــود نــدارد و 
پژوهشــگران فــارغ از نــگاه جنســیتی تحقیقــات خــود را انجام 

ــد. ــزارش کرده ان داده و گ
ــا اینکــه حــدود دو دهــه اســت کــه جنســیت در  بنابرایــن، ب
ــات و  ــارة مطالع ــعه یافته درب ــورهای توس ــای کش پژوهش ه
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گزارش هــای کیفیــت زندگــی مدنظــر قــرار می گیــرد و ســعی 
ــا مقایســۀ مــردان و زنــان تصویــر درســت تری از  می شــود ب
کیفیــت زندگــی هــر یــک از آنــان بــه دســت آیــد، ایــن نــگاه 
در مقــاالت و تحقیقــات ایــران غایــب اســت و ضــرورت دارد 

کــه مــورد توجــه قــرار گیــرد.
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ــهر  ــدان ش ــۀ کارمن ــوردی: محل ــۀ م ــهری )نمون ــی ش نواح
زنجــان(«. نگرش هــای نــو در جغرافیــای انســانی ۷ )2(: 

۱۷۱ـ۱۸۵.
* احدنژاد، محســن، و ســعید نجفی. )۱۳۹۴(. »ســنجش کیفیت   -
ذهنــی زندگــی در محــالت شــهری بــا اســتفاده از مدل هــای 
تصمیم گیــری چندمعیــاره )مطالعــۀ مــوردی: محــالت کارمندان 
و اســالم آباد شــهر زنجــان(«. پژوهــش و برنامه ریــزی شــهری 

۶ )2۳(: ۱ـ2۰.
* احدنژاد، محســن، و ســعید نجفی. )۱۳۹۵(. »بررســی تطبیقی   -
کیفیــت زندگی در محــالت برنامه ریزی شــده و ســکونتگاه های 
ــدان و  ــالت کارمن ــوردی: مح ــۀ م ــهری )نمون ــمی ش غیررس
ــزی 2۰ )۵۷(:  ــا و برنامه ری ــان(«. جغرافی ــهر زنج ــالم آباد ش اس

2۳ـ۴۷.
* احمدآخونــدی، عبــاس، ناصــر برک پــور، احمــد خلیلی، ســعید   -
صداقت نیــا، و رامیــن صفی یــاری. )۱۳۹۳(. »ســنجش کیفیــت 
زندگی شــهری در کالنشــهر تهــران«. هنرهای زیبــاـ  معماری 

و شهرســازی ۱۹ )2(: ۵ـ22.
** احمــدی، ســیروس، لیــال دوکوهکــی، و محمــد حاجی پــور.   -
)۱۳۹۵(. »رابطــۀ آگاهــی از حقــوق شــهروندی و کیفیت زندگی 
در بیــن زنــان 2۵ـ۴۴ ســال شــهر شــیراز«. زن و جامعــه ۷ )۱(: 

2۹ـ۴۳.
۱ - مطابق جدول ۳ مقاله، دستۀ اول )بیان نکرده اند( با *، دستۀ دوم )فقط 
زنان( با ** و دستۀه سوم )زنان و مردان( با *** در فهرست منابع مشخص 

شده اند. آنهایی که عالمتی ندارند در بقیۀ بخش ها ارجاع داده شده اند.

* احمــدی، قــادر، و ســونیا نــادری کرونــدان. )۱۳۹2(. »مطالعــۀ   -
ــم  ــد و قدی تطبیقــی کیفیــت زندگــی در محــالت بافــت جدی
شــهری )مطالعــۀ مــوردی: محلــۀ شــهرک قــدس و قطارچیــان 

ــات شــهری 2 )۸(: ۷۱ـ۸۱. شــهر ســنندج(«. مطالع
*** احمدیــان، محمدعلــی، و مهســا ظفرنیــا. )۱۳۹۵(.   -
ــی شــهری در  ــت زندگ ــای کیفی ــزی به منظــور ارتق »برنامه ری
محــالت شــهر )نمونــۀ مــوردی: محلۀ ســراب شــهر مشــهد(«. 

علــوم جغرافیایــی ۱2 )2۴(: ۱ـ2۰.
*** ازکیــا، مصطفــی، حبیــب اهلل زنجانــی، ســیدمحمد   -
ــطح  ــی س ــدی. )۱۳۹۳(. »بررس ــادی برغم ــیدمیرزایی، و ه س
توســعۀ اجتماعــی در شــهر تهــران«. مطالعات توســعۀ اجتماعی 

ایــران ۶ )۴(: ۷ـ2۱.
ــوب  ــور، و یعق ــی صالح پ ــن، شمس ــماعیل زاده، حس *** اس  -
ــهری و  ــی ش ــت زندگ ــل کیفی ــماعیل زاده. )۱۳۹۴(. »تحلی اس
رابطۀ آن با مشــارکت شــهروندان در امور شــهری )موردشناسی: 
شــهر نقــده(«. جغرافیــا و آمایــش شــهریـ  منطقــه ای ۵ )۱۷(: 

22۷ـ2۴۶.
*** اصغــری زمانــی، اکبــر، شــاهرخ زادولــی خواجــه، و رحیــم   -
غالمحســینی. )۱۳۹۱(. »ارزیابــی کیفیــت زندگــی شــهری در 
ــی  ــل عامل ــدل تحلی ــتفاده از م ــا اس ــین ب ــق حاشیه نش مناط
)مطالعــۀ موردی: مناطق حاشیه نشــین شــمال تبریــز(«. جغرافیا 
و برنامه ریــزی شــهری، چشــم انداز زاگــرس ۴ )۱۱(: ۶۹ـ۸۶.

* ایراندوســت، کیومــرث، و عرفــان پاکــزاد. )۱۳۹۴(. »ارزیابــی   -
ــمی در  ــکونتگاه های غیررس ــی در س ــت زندگ ــی کیفی دگرگون
دهــۀ گذشــته )مطالعــۀ مــوردی: دولت آبــاد کرمانشــاه(«. رفــاه 

اجتماعــی ۱۵ )۵۷(: ۱۴۹ـ۱۷۵.
ــی کهنه شــهری، و ارشــک  ــی عاقل * باســخا، مهــدی، لطفعل  -
مســائلی. )۱۳۸۹(. »رتبه بنــدی شــاخص های کیفیــت زندگــی 

ــی ۹ )۳۷(: ۹۵ـ۱۱2. ــاه اجتماع ــور«. رف ــتان های کش در اس
** بخارایــی، احمد، و محمدحســن شــربتیان. )۱۳۹۳(. »مطالعۀ   -
جامعه شــناختی عوامــل مؤثــر بــر توســعۀ کیفیــت زندگــی زنان 

شــهر مشــهد«. توســعۀ اجتماعــی ۸ )۴(: ۱۰۷ـ۱۳2.
ــاه آبادی. )۱۳۹۰(.  ــاه ش ــی، ناصــر و محمدرضــا یزدان پن * برات  -
»بررســی ارتبــاط مفهومــی ســرمایۀ اجتماعی و کیفیــت زندگی 
ــی فرهنگــی 2 )۱(: 2۵ـ۴۹. ــط شــهری«. جامعه پژوه در محی

ــی، و  ــی، آزاده عظیم ــی مالی ــن فرج ــد، امی ــد، احم * پوراحم  -
صدیقــه لطفــی. )۱۳۹۱(. »تحلیــل طبقه بنــدی کیفیــت زندگی 
شــهری بــا روش SAW«. پژوهش هــای جغرافیــای انســانی ۴۴ 

)۴(: 2۱ـ۴۴.
ــنجش  ــی. )۱۳۹۴(. »س ــواد زارع ــد، و ج ــد، احم *** پوراحم  -
ــۀ  ــت زندگــی در قلمــرو بافــت فرســودة شــهری )مطالع کیفی
ــزی  ــران(«. پژوهــش و برنامه ری ــۀ ۹ شــهر ته ــوردی: منطق م

شــهری ۶ )2۱(: ۱ـ۱۸.
* توکلــی، هانیــه، و مهــدی مؤمنــی. )۱۳۹۵(. »بررســی میــزان   -
ــا  ــهری ب ــوب ش ــی خ ــاخص های حکمروای ــری ش تحقق پذی
تأکیــد بــر کیفیــت زندگــی شــهری )مطالعــۀ مــوردی مناطــق 
ــهری ۸ )2۶(: ۱ـ۱۸. ــت ش ــات مدیری ــران(«. مطالع ۱، ۷ و 22 ته
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* جنادلــه، علــی. )۱۳۹۵(. »فضاهــای ســبز شــهری و کیفیــت   -
زندگــی )مدلــی بــرای ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی بوســتان ها و 
فضاهــای ســبز شــهری و کاربــرد تجربــی آن در ســه بوســتان 
شــهر تهــران(«. برنامه ریــزی رفــاه و توســعۀ اجتماعــی ۷ )2۷(: 

22۵ـ2۸۴.
* حاجی نــژاد، علــی، جعفر قادری، و عزت اهلل قاســمی قاســموند.   -
)۱۳۹۵(. »تحلیــل و ارزیابــی نابرابری هــای کیفیــت زندگــی در 
محالت شــهری )نمونۀ مــوردی: شــهر فارســان(«. برنامه ریزی 

منطقه ای ۶ )2۱(: ۱۶۷ـ۱۷۸.
*** حســنی نژاد، آســیه، ســمانه مســیبی، و اردالن حســنی نژاد.   -
)۱۳۹۵(. »ارزیابــی و ســنجش شــاخص های کیفیــت زندگــی در 
محالت شــهری )مطالعــۀ مــوردی: حاجی آباد فــارس(«. جغرافیا 

و توســعۀ ناحیه ای ۱۴ )۱(: ۱۶۵ـ۱۸۴.
ــان.  ــی رفیعی ــور، و مجتب ــه، هاشــم داداش پ * حســین پور، هال  -
)۱۳۹۰(. »باززنده ســازی و افزایــش کیفیــت زندگــی در مراکــز 
شــهری بــا رویکــرد BID )نمونــۀ مــوردی: مرکز شــهر ارومیه(«. 

مدیریــت شــهری ۹ )2۸(: 2۷۳ـ2۸۴.
ــه  ــور، و اله ــره احمدی پ ــین، طاه ــین زاده، علی حس *** حس  -
موالــی زاده. )۱۳۹۳(. »بررســی رابطۀ بین احســاس امنیت، پایگاه 
اجتماعــیـ  اقتصــادی بــا کیفیــت زندگــی افــراد )مــورد مطالعه: 

جامعــۀ شــهری اهــواز(«. توســعۀ اجتماعــی ۹ )۱(: ۱۱۱ـ۱۳۴.
*** حســینی امیــن، ســیده نرگس، ســیدمحمد ســیدمیرزایی، و   -
افســانه ادریســی. )۱۳۹۵(. »مطالعــۀ کیفیــت زندگــی و عوامــل 
مؤثــر بر آن )مــورد مطالعــه: شــهروندان تهرانــی(«. برنامه ریزی 

رفــاه و توســعه اجتماعــی ۷ )2۷(: ۳۳ـ۷۴.
ـــــــــــــــ.. )۱۳۹۶(. »عوامل اجتماعی و اقتصادی  ***ـ   -
مؤثــر بــر کیفیــت زندگــی شــهروندان تهرانــی«. رفــاه اجتماعی 

۱۷ )۶۶(: 22۳ـ2۵۴.
ــر کیفیــت  ــر ب ** حقیقتیــان، منصــور. )۱۳۹۳(. »عوامــل مؤث  -
زندگــی زنــان اصفهــان«. مطالعــات توســعۀ اجتماعــی ایــران ۶ 

)2(: ۸۱ـ۸۹.
ــوذر قنبــری، و ســیروس محبــی.  ــی، هابیــل، ن *** حیدرخان  -
)۱۳۹۶(. »بررســی نقــش ابعــاد حمایــت اجتماعــی بــر رضایــت 
از کیفیــت زندگی )مورد مطالعه: شــهروندان شــهر کرمانشــاه(«. 

ــهری ۷ )2۳(: ۱۰۵ـ۱۳2. ــناختی ش ــات جامعه ش مطالع
* خادم الحســینی، احمــد، جســین منصوریــان، و محمدحســین   -
ســتاری. )۱۳۸۹(. »ســنجش کیفیــت ذهنــی زندگــی در نواحــی 
ــاد، اســتان لرســتان(«.  شــهری )مطالعــۀ مــوردی: شــهر نورآب

ــا و مطالعــات محیطــی ۱ )۳(: ۴۵ـ۶۰. جغرافی
* خادمــی، امیرحســین، و عیســی جــوکار ســرهنگی. )۱۳۹۳(.   -
ــدگاه  ــت زندگــی شــهری از دی »ســنجش شــاخص های کیفی
شــهروندان )مطالعــۀ مــوردی: شــهر آمــل(«. مطالعــات و 

پژوهش هــای شــهری و منطقــه ای ۶ )2۳(: ۱۶۳ـ۱۸۰.
* خــدادادی، راحله، یوســفعلی زیــاری، ابراهیم رومینا، و مســعود   -
مهــدوی حاجیلویــی. )۱۳۹۶(. »بررســی و تحلیــل نقش خدمات 
شــهری هوشــمند در بهبــود کیفیــت زندگــی )مطالعــۀ مــوردی 
شــهر ســمنان(«. نگرش هــای نــو در جغرافیــای انســانی ۹ )۴(: 

۱۵۷ـ۱۷2.
* خراســانی، محمدامین، هادی راســتی، و الهه مغدانی. )۱۳۹۳(.   -
»ارزیابــی کیفیــت زندگــی در شــهرهای کوچک بــا روش فازی 
ــاه  ــهر(«. رف ــتان بوش ــک در اس ــوان و بن ــهرهای بردخ )در ش

اجتماعــی ۱۴ )۵۴(: ۷ـ۳۶.
*** خواجه شــاهکوهی، علیرضــا، سیدمحمدحســن حســینی، و   -
رمضــان طوســی. )۱۳۹۳(. »ارزیابی و ســنجش کیفیت زندگی و 
تأثیر آن بر مشــارکت شــهروندان در امور شــهری )موردشناســی: 
شــهر مینودشــت(«. جغرافیــا و آمایــش شــهری ـ منطقــه ای ۴ 

)۱۰(: ۷۳ـ۸۶.
* خواجه شــاهکوهی، علیرضا، شــهرام مهدوی، فرشــاد ســوری،   -
ــی و ســنجش شــاخص های  و رضــا صمــدی. )۱۳۹۱(. »ارزیاب
ــهر  ــوردی: ش ــۀ م ــهری )مطالع ــی ش ــت زندگ ــی کیفی ذهن

ــهری ۱۰ )۳۰(: 2۸۵ـ2۹۶. ــت ش ــان(«. مدیری کاش
ــی، و  ــی کان ــر نجف *** خواجه شــاهکوهی، علیرضــا، علی اکب  -
ســمیه شــریفان. )۱۳۹۳(. »بررســی ســطح کیفیــت زندگــی در 
نواحــی شــهری )مطالعــۀ مــوردی: شــهر نیشــابور(«. مدیریــت 

شــهری ۱۳ )۳۵(: ۱۰۳ـ۱2۰.
ــهاب  ــاهکوهی، ش ــا خواجه ش ــا، علیرض ــر، غالمرض * خوش ف  -
کرمــی، و رضــا بارگاهــی. )۱۳۹2(. »بررســی رابطۀ بین ســرمایۀ 
اجتماعــی و کیفیــت زندگی در نواحی شــهری )مطالعــۀ موردی: 
ــا ۳ )۹(:  ــی فض ــش جغرافیای ــرگان(«. آمای ــهری گ ــی ش نواح

۱۵۱ـ۱۷۸.
ــام روشــن فکر. )۱۳۸۴(. »رابطــۀ  ــی، محمدســعید، و پی * ذکای  -
ــت زندگــی در محــالت شــهری«.  ســرمایۀ اجتماعــی و کیفی

ــی ۱2 )۳2(: ۱ـ۳۷. ــوم اجتماع عل
*** ربانــی خوراســگانی، علی، و مســعود کیانپــور. )۱۳(. »مدل   -
پیشــنهادی بــرای ســنجش کیفیــت زندگــی: مطالعــۀ مــوردی 
شــهر اصفهــان«. مجلــۀ دانشــکده ادبیــات و علــوم انســانی ۱۵ 

)۵۸ـ۵۹(: ۶۷ـ۱۰۸.
* رحیمــی، محمــد، و فاطمه پازنــد. )۱۳۹۶(. »تحلیــل و ارزیابی   -
ــۀ  ــالم )مطالع ــهر س ــرد ش ــا رویک ــهری ب ــی ش ــت زندگ کیفی
ــه ای ۷ )2۵(: ۶۹ـ۸2. ــزی منطق ــان(«. برنامه ری ــوردی: شــهر کرم م

*** رضوانــی، محمدرضــا، شــیوا پروائی هره دشــت، و حســین   -
منصوریــان. )۱۳۹۴(. »ســنجش عوامــل مؤثر بــر کیفیت زندگی 
شــهری ســالمندان در شــهرهای نیشــابور و عشــق آباد«. جغرافیا 

و توســعۀ فضــای شــهری 2 )۱(: ۳۹ـ۵۵.
* رضوانــی، محمدرضــا، علی اکبــر متکان، حســین منصوریان، و   -
محمدحســین ســتاری. )۱۳۸۸(. »توسعه و سنجش شاخص های 
کیفیــت زندگــی شــهری )مطالعۀ مــوردی: شــهر نورآباد، اســتان 
لرســتان(«. مطالعــات و پژوهش هــای شــهری و منطقــه ای ۱ 

)2(: ۸۷ـ۱۱۰.
*** رفیعیــان، مجتبــی، علــی عســگری، و زهرا عســگری زاده.   -
)۱۳۸۸(. »ســنجش میزان رضایتمندی ســکونتی ســاکنان محلۀ 

نــواب«. پژوهش هــای جغرافیــای انســانی ۴۱ )۶۷(: ۵۳ـ۶۸.
* روســتایی، شــهریور، ســعید حســین آبادی، و محمــد یاپنــگ   -
غــراوی. )۱۳۹۳(. »ســنجش کیفیت زندگی در ســکونت گاه های 
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ــدگاه  ــرق کال عی ــی: محــدودة ش ــۀ مطالعات غیررســمی )نمون
ســبزوار(«. نگرش هــای نــو در جغرافیــای انســانی ۶ )۳(: 

۱۹۹ـ2۱۵.
* زبردســت، اســفندیار، و مهســا بنی عامریان. )۱۳۸۸(. »بررسی   -
ــات  ــد خدم ــی بع ــی و ذهن ــاخص های عین ــان ش ــاط می ارتب
عمومــی کیفیــت زندگــی شــهری در شــهر جدیــد هشــتگرد«. 

ــاری و شهرســازی 2 )۳(: ۵ـ22. ــۀ معم نام
*** زیــاری، کرامت الــه، علــی مهــدی، و معصومــه مهدیــان   -
بهنمیــری. )۱۳۹۳(. »بررســی و ســنجش شــاخص های کیفیت 
زندگــی در شــهروندان مهاجــر و بومــی )مــورد پژوهــش: شــهر 

قــم(«. مســائل اجتماعــی ایــران ۵ )۱(: ۵۵ـ۷۸.
* زیویار، پروانه، محمدرضا درودی، و اعظم رمضان پورســبحانی.   -
)۱۳۹۳(. »کیفیــت زندگــی در محیــط ســکونتی فرســوده )محلۀ 

قیــام، منطقۀ ۱2 تهــران(«. رفــاه اجتماعــی ۱۴ )۵۴(: ۸۵ـ۱۱۰.
* ســاالری ســردری، فرضعلی، مصطفی حیــدری مقدم، نوبخت   -
ســبحانی، و اعظــم عارفی. )۱۳۹۳(. »بررســی مؤلفه های کیفیت 
زندگــی در فضاهــای شــهری )مطالعــۀ موردی: شــهر المــرد(«. 

پژوهش هــای منظــر شــهری ۱ )2(: ۵۳ـ۶2.
* ســجادزاده، حســن، عــادل شــریفی، محمدعلــی اســدی، و ندا   -
شــریفی. )۱۳۹۴(. »دلبســتگی مکانــی و ادراک کیفیت محیطی 
بــر میــزان حــس رضایــت در محلــه ســنتی )نمونــۀ مــوردی: 
محلــۀ حاجــی همــدان(«. پژوهــش و برنامه ریــزی شــهری ۶ 

)22(: ۱۳۹ـ۱۵2.
ــی.  ــی، و آزاده عظیم ــی مالی ــن فرج ــال، امی ــجادی، ژی * س  -
ــط روســتا ـ  ــت زندگــی در یــک محی ــل کیفی )۱۳۹۱(. »تحلی
شــهری )موردپژوهــی: شــهر ســگزآباد(«. مدیریــت شــهری ۱۰ 

)۳۰(: 2۶۵ـ2۸۴.
* ســرائی، محمدحســین، مهــدی علیــان، و امیررضــا خاوریــان.   -
)۱۳۹2(. »مقایســۀ تطبیقــی کیفیــت زندگــی در بافت های قدیم 
و جدیــد شــهر یــزد )مــورد مطالعــه محلــۀ شــش بادگیــری و 
شــهرک دانشــگاه(«. مطالعــات جغرافیایــی مناطــق خشــک ۳ 

)۱2(: ۱2۹ـ۱۴۷.
* ســعیده زرآبادی، زهراســادات، ناصــر نجاتــی عــالف، و همــا   -
جلیلــی ســفریان. )۱۳۹۴(. »ســنجش و تحلیــل شــاخص های 
کیفیــت زندگی شــهری با اســتفاده از تکنیک TOPSIS در شــهر 

مشــهد«. معمــاری و شهرســازی آرمان شــهر ۱۵: ۳۰۱ـ۳۱۱.
* ســلیمانی، محمد، حســین منصوریان، و زهرا براتــی. )۱۳۹2(.   -
»ســنجش کیفیــت زندگــی در محله هــای در حــال گــذار )مورد 
مطالعــه: محلــۀ دروازه شــمیران از منطقۀ ۱2 تهــران(«. جغرافیا 

۱۱ )۳۸(: ۵۱ـ۷۵.
ــتبینی. )۱۳۹۳(.  ــلطان پور اش ــرم س ــا، و اک ــیدان، فریب ** س  -
»ســنجش رابطــۀ دسترســی بــه امکانــات و خدمــات شــهری، 
امنیــت و بهداشــت محله و کیفیــت زندگی زنان در شــهر تهران 
)بــا تأکیــد بــر نیازهای ویــژة زنــان منطقــۀ 2 تهــران(«. جغرافیا 

و توســعه فضاهــای شــهری ۱ )۱(: ۶۵ـ۷۶.
ــور.  ــر اشــنویی، و محمــود گنجی پ * شــاطریان، محســن، امی  -
)۱۳۹۱(. »ســنجش میــزان رضایتمنــدی ســاکنان بافــت قدیــم 

شــهر آران و بیــدگل از شــاخص های کیفیت زندگــی«. مطالعات 
ــه ای ۴ )۱۳(: ۱2۷ـ۱۴۴. ــهری و منطق ــای ش و پژوهش ه

ــل  ــی. )۱۳۹۳(. »تحلی ــه توکل ــه، و هانی ــینی، پروان * شاه حس  -
شــاخص های کیفیــت زندگــی شــهری )مــورد: محلــۀ وردآورد 
ــط ۷ )2۴(: ۱2۷ـ۱۴۴. ــش محی ــران(«. آمای ــهر ته ــۀ 2۱ ش منطق

ــی. )۱۳۹۶(.  ــین قانون ــین، و حس ــریف زادگان، محمدحس * ش  -
»تحلیــل رابطــۀ حکمروایــی خــوب کشــورها و کیفیــت زندگی 

ــی ۱۷ )۶۶(: ۱۸۵ـ22۱. ــاه اجتماع ــهرها«. رف ش
* شــفیعا، ســعید، محمدعلــی شــفیعا، و غالمرضــا کاظمیــان.   -
)۱۳۹2(. »فراتحلیــل روش و نتایــج پژوهش های کیفیت زندگی 
ــردی 2۴ )۵۰(: 2۱ـ۴۰. ــی کارب ــران«. جامعه شناس ــهری در ای ش
ــر در  ــل مؤث ــازی عوام ــم. )۱۳۹۴(. »مدلس ــیخ زاده، ابراهی * ش  -
بهبــود کیفیــت زندگــی، بــا تأکیــد بــر تأثیــرات توســعۀ صنعــت 
گردشــگری )مطالعــه مــوردی: شــهر تهــران(«. مجلــۀ مطالعات 

ــران ۸ )۱(: ۵۱ـ۶۵. توســعۀ اجتماعــی ای
*** صفایی پــور، مســعود، و زهــرا احمــدی. )۱۳۹۳(. »ارزیابــی   -
و ســنجش شــاخص های کیفیــت زندگــی در منطقــۀ ۴ شــهر 

اهــواز«. توســعۀ اجتماعــی ۹ )2(: ۶۳ـ۸۴.
* عنابســتانی، علی اکبــر، و زهــرا عنابســتانی. )۱۳۹۱(. »تأثیــر   -
عملکــرد مدیریت شــهری بر ارتقــاي کیفیت زندگی شــهروندان 
ــات توســعۀ  ــد گلبهــار(«. مطالع ــوردی: شــهر جدی ــۀ م )مطالع

ــران ۴ )۴(: 2۳ـ۳۴. اجتماعــی ای
عنبــری، موســی. )۱۳۸۹(. »بررســی تحــوالت کیفیــت زندگــی   -
ــتایی 2: ۱۴۹ـ۱۸۱. ــعۀ روس ــا ۱۳۸۵(«. توس ــران )۱۳۶۵ ت در ای
* علی اکبــری، اســماعیل، و مهــدی امینــی. )۱۳۸۹(. »کیفیــت   -
زندگــی شــهری در ایــران )۱۳۶۵ـ۱۳۸۵(«. رفــاه اجتماعــی ۱۰ 

)۳۶(: ۱2۱ـ۱۴۸.
* عطــاری گرگــری، مجیــد، و ناصــر براتــی. )۱۳۹2(. »تدویــن   -
و اولویت بنــدی راهبردهــای ارتقــای کیفیــت زندگی شــهری در 
 SWOT محالت مســکونی کالنشــهرها با اســتفاده از مدل هــای
و ANP )مطالعــۀ مــوردی: کالنشــهر تبریز(«. مطالعات شــهری 

2 )۸(: ۵۹ـ۶۹.
* غفــاری، غالمرضــا، و رضــا امیــدی. )۱۳۸۷(. »کیفیت زندگی   -
ــاه اجتماعــی ۸  ــران«. رف ــی و توســعۀ ای ــای عمران در برنامه ه

)۳۰ـ۳۱(: ۳۳ـ۹۰.
ــرمایۀ  ــق. )۱۳۸۵(. »س ــد اون ــا، و نازمحم ــاری، غالمرض * غف  -
اجتماعــی و کیفیــت زندگــی«. مطالعــات اجتماعی ایــران ۱ )۱(: 

۱۵۹ـ۱۹۹.
* غفاری، غالمرضا، ســیداحمد فیروزآبادی، حســین فیروزآبادی   -
ــی آن در  ــی و درک معنای ــت زندگ ــر. )۱۳۹2(. »کیفی دانش مه
ــناختی 2۰ )2(:  ــات جامعه ش ــون«. مطالع ــان له ــۀ اورام منطق

2۶۱ـ2۳۳.
* غفــاری، غالمرضــا، علیرضا کریمی، و حمزه نــوذری. )۱۳۹۱(.   -
»رونــد مطالعــۀ کیفیت زندگــی در ایران«. مطالعــات و تحقیقات 

اجتماعی ۱ )۳(: ۱۰۷ـ۱۳۴.
* غفاری نســب، اســفندیار. )۱۳۹۱(. »نقــش شــهروندی فعــال   -
در بهبــود کیفیــت زندگــی شــهری«. مطالعــات شــهری 2 )2(: 
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۱۳۹ـ۱۶2.
* فرازمنــد، حســن، ســیدمرتضی افقــه، مهرنــاز مع الحــق فــرد،   -
ــژاد. )۱۳۹۳(. »رابطــۀ ســرمایۀ انســانی  ــم صیادی ن و عبدالکری
بــا کیفیــت زندگــی در اســتان های کشــور«. رفــاه اجتماعــی ۱۴ 

)۵۴(: ۳۷ـ۵۵.
* فرجــی مالئــی، امیــن، آزاده عظیمــی، و کرامت الــه زیــاری.   -
ــهری  ــی ش ــی در نواح ــت زندگ ــاد کیفی ــل ابع )۱۳۸۹(. »تحلی

ایــران«. پژوهــش و برنامه ریــزی شــهری ۱ )2(: ۱ـ۱۶.
*** فنــی، زهــره، و فریــد واحــدی یگانــه. )۱۳۹۶(. »تحلیــل   -
شــاخص های کیفیــت زندگــی فــردیـ  اجتماعــی در فضاهــای 
ــهر  ــوردی: ش ــۀ م ــیت )مطالع ــر جنس ــد ب ــا تأکی ــهری ب ش
ســنندج(«. مطالعــات برنامه ریــزی ســکونتگاه های انســانی ۱2 

)۳۸(: ۸۳ـ۱۰2.
*** قاســمی، اکــرم، و زهــرا نــوری. )۱۳۹۵(. »ارزیابــی کیفیت   -
زندگــی در شــهرهای جدید با اســتفاد از ســنجش کیفیت ذهنی 
)مــورد مطالعه: شــهر جدید هشــتگرد(«. پژوهــش و برنامه ریزی 

شهری ۷ )2۵(: ۱۵۹ـ۱۷2.
* قالیبــاف، محمدباقــر، مجتبــی روســتائی، مهدی رمضــان زاده   -
ــت  ــی کیفی ــری. )۱۳۹۰(. »ارزیاب ــا طاه ــبویی، و محمدرض لس
زندگــی شــهری )مطالعــۀ مــوردی: محلــه یافت آبــاد(«. جغرافیــا 

۹ )۳۱(: ۳۳ـ۵۳.
* قانعــی، محبوبه، نجما اســماعیل پور، و محمدحســین ســرائی.   -
ــهری در  ــالت ش ــی در مح ــت زندگ ــنجش کیفی )۱۳۹۶(. »س
راســتای ارتقــاي کیفیــت زندگی )مطالعــۀ موردی شــهر بافق(«. 

ــزی شــهری ۸ )2۸(: 2۱ـ۴۴. پژوهــش و برنامه ری
* قدمــی، مصطفــی، ناصــر علیقلــی زاده فیروزجایــی، و مهــدی   -
رمضــان زاده لســبویی. )۱۳۸۹(. »بررســی نقــش گردشــگری در 
تغییــرات کیفیــت زندگــی مقصد )نمونــۀ مورد مطالعه: دهســتان 
کالرآبــاد، شهرســتان تنکابــن، مازنــدران(«. مطالعــات اجتماعی 

ایــران ۴ )۳(: ۱۵2ـ۱۷۴.
* قربانی، رســول، و احد ابراهیم پور لنبران. )۱۳۸۹(. »مدلســازی   -
انگیزشــی در توســعه تفرجگاه هــای پیرامــون شــهری راهبردی 
جهــت ارتقــاي کیفیــت زندگــی )نمونۀ مــوردی: پــارک جنگلی 

عــون  ابــن علــی تبریــز(«. علــوم محیطــی ۸ )۱(: ۵۱ـ۶۸.
ــق.  ــدی صدی ــلطان زاده، و مه ــر س ــل، اکب ــری، ابوالفض * قنب  -
)۱۳۹2(. »بررســی تطبیقی کیفیت زندگی شــهری در روستاهای 
ادغام شــده بــا هســته های طراحــی شــده )مــورد مطالعــه: شــهر 
ــز(«. مطالعــات جامعه شــناختی شــهری ۳ )۷(: ۱۶۷ـ۱۹2. تبری

* کرمــی، فریبــا، ربــاب راه نــور، و بهمــن شــجاعی وند. )۱۳۹۵(.   -
»بررســی تطبیقــی تأثیــر ابعــاد کالبــدیـ  محیطــی در کیفیــت 
زندگــی شــهرها )نمونه هــای مــورد مطالعــه: شــهرهای 
عجب شــیر و بنــاب(«. پژوهــش و برنامه ریــزی شــهری ۷ 

)2۷(: ۵۹ـ۷۶.
* کوخائــی، طاهــره، و محمدرضــا مثنــوی. )۱۳۹۳(. »طراحــی   -
محیطــی زیرســاخت های اکولوژیــک منظــر شــهری با اســتفاده 
از اصــل پیوســتگی بــا انشــعابات بــه منظــور ارتقــای کیفیــت 
ــهرداری  ــۀ دو ش ــوردی: منطق ــۀ م ــهری )مطالع ــی ش زندگ

تهــران(«. محیط شناســی ۴۰ )۳(: ۵۵۰ـ۵۷2.
* کوهشــایی، محمد، حســین یغفوری، و مجتبی روستا. )۱۳۹۵(.   -
»ســنجش فضایی شــاخص های کیفیــت زندگــی در محله های 
شــهر بــم بعــد از زلزلــه بــا اســتفاده از مدل هــای تصمیم گیــری 

چندمعیــاره«. رفاه اجتماعــی ۱۶ )۶۱(: ۱۸۷ـ22۰.
ــرمایۀ  ــوی. )۱۳۸۷(. »س ــی نق ــعیده، و عل ــی، س *** گروس  -
اجتماعــی و کیفیــت زندگــی در شــهر کرمــان«. رفــاه اجتماعی 

۸ )۳۰ـ۳۱(: ۶۱ـ۸2.
* لطفــی، صدیقــه. )۱۳۸۸(. »مفهــوم کیفیــت زندگــی شــهری:   -
تعاریــف، ابعــاد و ســنجش آن در برنامه ریــزی شــهری«. 

جغرافیــای انســانی ۱ )۴(: ۶۵ـ۸۰.
* لطفــی، صدیقــه، و ســجاد صابــری. )۱۳۹۱(. »ارزیابی کیفیت   -
زندگــی شــهری بــا اســتفاده از روش تصمیم گیــری چندمعیــاره 
)مطالعــۀ مــوردی: نواحــی شــهر یاســوج(«. جغرافیــا و مطالعات 

محیطــی ۱ )۴(: ۴۵ـ۵۹.
* محمــدی، جمــال، حســین حســینی خواه، و ســلیمان   -
محمدی دوســت. )۱۳۹۴(. »ســنجش میــزان رضایــت از کیفیت 
زندگــی در نواحــی شــهری بــا اســتفاده از تکنیــک روش تشــابه 
بــه گزینــه ایــده آل فــازی )مطالعۀ مــوردی: شــهر دوگنبــدان(«. 

ــط ۹ )۳۵(: ۱ـ22. ــش محی آمای
** محمــدی، جواد، محمدجواد بگیان، و سیدســهراب موســوی.   -
)۱۳۹۱(. »بررســی رابطــۀ احســاس امنیــت اجتماعــی با کیفیت 
زندگــی زنان شــهر کرمانشــاه«. مطالعــات امنیــت اجتماعی ۳۱: 

۱۴۳ـ۱۵۶.
* مدیــری، مهدی، ســیداحمد حســینی، و دیمن کاشفی دوســت.   -
)۱۳۹۳(. »ارزیابــی کارایی شــاخص های کیفیت زندگی شــهری 
)مطالعــه مــوردی: نواحــی شــهر تهــران(«. نگرش هــای نــو در 

جغرافیای انســانی ۶ )۴(: ۱ـ۱۶.
* مرصوصی، نفیســه، و سیدعلیرضا الجوردی. )۱۳۹۳(. »مطالعۀ   -
ــای  ــران«. پژوهش ه ــی شــهری در ای ــت زندگ ــی کیفی تطبیق

اقتصــادی )رشــد و توســعه پایــدار( ۱۴ )2( ۵۹ـ۶۹.
*** مشــکینی، ابوالفضــل، مهــدی پورطاهــری، و مصطفــی   -
نــوروزی. )۱۳۹۵(. »تحلیــل شــاخص های ذهنــی کیفیت محیط 
در بافت هــای فرســودة شــهری )مطالعــۀ مــوردی: محلــۀ آبکوه 

ــزی 2۰ )۵۸(: 2۵۹ـ2۷۹. ــا و برنامه ری مشــهد(«. جغرافی
*** ملکــی، ســعید، ســیدرضا حســینی، الهام ویســی، و صادق   -
مختاری. )۱۳۹۴(. »ســنجش رضایتمندی شــهروندان از کیفیت 
ســکونتی طــرح مســکن مهــر )مطالعــۀ موردی: شــیرین شــهر 

اهــواز(«. پژوهــش و برنامه ریــزی شــهری ۶ )2۳(: ۱۵۵ـ۱۶۸.
* موذنــی، احمــد، و محمدباقر علیــزاده اقدم. )۱۳۹۱(. »بررســی   -
ــرای ســنجش و  ــی ب ســنجش کیفیــت زندگــی شــهری: مدل
رتبه بنــدی اســتان های ایــران بــا اســتفاده از تحلیل خوشــه ای«. 

ــران ۱۳ )۳(: ۱۴۹ـ۱۷۴. ــۀ جامعه شناســی ای مجل
* میمنــدی پاریــزی، صدیقــه، و عبدالرضــا کاظمی نیــا. )۱۳۹۴(.   -
»ارزیابــی ســازگار کاربــری اراضی بر اســاس مــدل GIS-AHP و 
بررســی الگــوی توزیــع کاربری هــا و تأثیــرات آن هــا بــر کیفیت 
ــان(.  ــم شــهر کرم زندگــی شــهری )موردشناســی: بافــت قدی
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جغرافیــا و آمایــش شــهری ـ منطقــه ای ۵ )۱۷(: 2۰۹ـ22۶.
* نســترن، مهین، قادر احمدی، و ســهند آقازاده مقــدم. )۱۳۹۴(.   -
»ارزیابــی کیفیــت زندگــی شــهری در محــالت بافــت قدیــم و 
جدیــد شــهر ارومیــه«. مطالعات توســعه اجتماعــی ایــران ۷ )۳(: 

۷ـ۳۳.
ــر  ــروری ب ــی. )۱۳۹۴(. »م ــدر بابای ــداله، و حی ــدی، اس * نق  -
ــورد  ــهری )م ــی ش ــت زندگ ــای کیفی ــاخص ها و مؤلفه ه ش
مطالعــه شــهر همــدان(«. مطالعــات مدیریــت شــهری ۷ )2۳(: 

۱ـ۱۴.
نوابخــش، مهــرداد. )۱۳۹۱(. »کیفیــت زندگــی شــهری و برخی   -
عوامــل اجتماعــی مؤثــر بــر آن در شــهر کرمانشــاه«. مطالعــات 

ــهری 2 )۳(: ۶۵ـ۸2. ش
* نوغانــی، محســن، احمدرضــا اصغرپور ماســوله، شــیما صفا، و   -
مهــدی کرمانــی. )۱۳۸۷(. »کیفیــت زندگی شــهروندان و رابطه 
آن بــا ســرمایه اجتماعــی در شــهر مشــهد«. علــوم اجتماعــی 

)دانشــکده ادبیــات و علــوم انســانی مشــهد( ۵ )۱(: ۱۱۱ـ۱۴۰.
* نهیبی، ســارا، و مریم ســادات حســن دخت. )۱۳۹۳(. »بررســی   -
تأثیــر فضای ســبز شــهری بر ارتقــای کیفیت زندگی شــهری«. 

پایــداری، توســعه و محیط زیســت ۱ )۱(: ۵۱ـ۷۰.
*** نیــازی، محســن، محمــد گنجــی، و فهیمــه نامورمقــدم.   -
)۱۳۹۶(. »عوامــل اجتماعــی مؤثــر بــر رضایــت از زندگــی )مورد 
مطالعه: شــهروندان شهر کاشــان در ســال ۱۳۹۴(«. برنامه ریزی 

رفــاه و توســعه اجتماعــی ۸ )۳۱(: 2۰۳ـ22۹.
ورزگــر، شــراره. )۱۳۸۱(. »تحلیــل جنســیتی و تجربــۀ عملی آن   -
ــان( ۱ )۳(:  ــران«. زن در توســعه و سیاســت )پژوهــش زن در ای

۸۷ـ۱۱۱.
* وظیفه دوســت، حســین، و مهــدی امینــی. )۱۳۸۸(. »بررســی   -
میــزان اهمیــت شــاخص های کیفیــت زندگــی شــهری تهــران 
از دیــدگاه مدیــران و متخصصــان مدیریــت شــهری«. مطالعات 

مدیریــت شــهری ۱ )۳(: ۱ـ۱۸.
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Abstract
With regard to accepted differences between 
women and men, and gender relations affected 
by social and cultural context of communities, 
different quality of life is expected. The only 
reliable source to examine validity of this expec-
tation is to review articles in scientific journals 
published in Iran. The aim of this paper is to 
look for gender analysis in quality of life articles. 
Journals are the main documents and content 
analysis is applied. Searches are carried out with 
the keyword of “quality of life” in scientific jour-
nals of different fields (in Farsi) in the period of 
2001- 2017 )1380- 1396(. 
In total, 98 papers found with quality of life ti-
tle. These articles were published in different 
scientific fields and review shows researchers 
mostly in urban studies have been interested 
in this domain. Five papers reported the effects 
of gender on quality of life and only one paper 
evaluated men and women’s individual/ social 
indices and compared their viewpoints on quali-
ty of life in urban spaces. In general, the focus of 

researches are on physical and environmental 
issues of the cities and other scientific fields have 
neglected studies on quality of life. In addition, in 
the limited number of articles women’s quality 
of life and their problems are ignored. There-
fore, it seems gender analysis is absent in the 
last decade’s researches and published articles.
Keyword
Urban Quality of Life, Gender, Scientific Journals, 
Women, Iran 
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