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بــا توجــه بــه تفاوتهــای پذیرفتهشــدۀ زنــان و مــردان و روابــط جنســیتی متأثــر از ویژگیهــای اجتماعــی و فرهنگــی جوامــع
انتظــار مـیرود کــه کیفیــت زندگــی زنــان تحــت تأثیــر ایــن عوامــل متفــاوت بــا مــردان باشــد .تنهــا منبــع قابــل اعتمــاد بــرای
ـه بررســی وجــود تحلیلهــای
تأییــد درســتی یــا نادرســتی ایــن انتظــار یافتههــای پژوهشهــای علمــی اســت .هــدف ایــن مقالـ 
جنســیتی در مطالعــات کیفیــت زندگــی در ایــران اســت .روش تحقیــق ،کتابخانـهای و مطالعــۀ اســنادی بــوده و بــرای تحلیــل
محتــوای مقــاالت از تحلیــل درونــی اســتفاده شــده اســت .در ایــن زمینــه فصلنامههــای علمی-پژوهشــی فارســیزبان در
ســالهای  1380تــا  1396در حوزههــای مختلــف علمــی بررســی شــدهاند .جس ـتوجوها در پایــگاه مرکــز اطالعــات علمــی
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 98 ،مقالــه بــا عنــوان کیفیــت زندگــی بــه دســت آمــد .بررســی حوزههــای علمــی ایــن مقــاالت نشــان میدهــد
کــه بیشــتر پژوهشــگران مطالعــات شــهری بــه ایــن موضــوع عالقــه داشــته و پژوهشــگران ســایر حوزههــا کمتــر بــه تحقیــق
دربــارۀ ایــن موضــوع پرداختهانــد .همچنیــن مــروری بــر محتــوای نتایــج ایــن دســته از مقــاالت حاکــی از آن اســت کــه  5مقالــه
اثــر جنــس بــر کیفیــت زندگــی را گــزارش کردهانــد و فقــط یــک مقالــه بــه ارزیابــی شــاخصهای فردی-اجتماعــی کیفیــت
زندگــی زنــان و مــردان و مقایســۀ دیدگاههــای آنــان دربــارۀ کیفیــت فضاهــای شــهری پرداختــه اســت .بهطــور کلــی میتــوان
بیــان کــرد عــاوه بــر اینکــه تمرکــز پژوهشهــا دربــارۀ موضوعــات کالبــدی و محیطــی شهرهاســت و کیفیــت زندگــی در ســایر
حوزههــا و موضوعــات علمــی مغفــول مانــده ،در همیــن تعــداد پژوهشهــا نیــز کیفیــت زندگــی شــهری زنــان و مســائل آنــان
ـده و پژوهشهــای بیــش از یــک دهــه فاقــد تحلیــل جنســیتی اســت.
دیــده نشـ 
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کیفیــت زندگــی مفهــوم جدیــدی نیســت .ایــن مفهــوم در
فلســفۀ یونــان ســابقه دارد و ارســطو در بحــث از شــادکامی به
آن اشــاره کرده اســت (غفاری و امیدی .)1388 ،برداشـتهای
مختلــف از مفهــوم کیفیــت زندگــی ســبب شــده ایــن مفهــوم
از زمینههــای بهداشــتی ،زیســتمحیطی و روانشــناختی
صِ ــرف بــه مفهومــی چندبُعــدی ارتقــا یابــد (عنبــری:1389 ،
 )152و مــورد توجــه تعــداد زیــادی از پژوهشــگران حوزههــای
مطالعاتــی مختلــف از جملــه جامعهشناســی ،اقتصــاد و
برنامهریــزی شــهری قــرار گیــرد .بســیاری از جوامــع بــا
تبییــن ،اندازهگیــری و مقایســۀ کیفیــت زندگــی در ســطوح و
بــا رویکردهــای مختلــف تــاش میکننــد تصویــری گویــا از
شــرایط زندگــی در کشــور خــود بــه دســت دهنــد و زمینههای
برنامهریــزی فرهنگــی ،اجتماعــی و اقتصــادی بیشــتری را
فراهــم آورنــد .در واقــع ،امــروزه کیفیــت زندگــی عنصــری
کلیــدی در سیاس ـتگذاریها و بررســی سیاس ـتهای حــوزۀ
عمومــی بــه شــمار میآیــد و از آن بهعنــوان شــاخص توســعه
نــام بــرده میشــود (غفــاری و همــکاران.)1391 ،
یکــی از موضوعــات مهمــی کــه طــی دو دهــۀ اخیــر در
تحقیقــات و مطالعــات بینالمللــی حــوزۀ کیفیــت زندگــی
مــورد توجــه قــرار گرفتــه «جنســیت »1اســت (ماننــد Saith
 .)Scott et al., 2010پژوهشــگران جهانــی بــه ایــن نتیجــه
رســیدهاند کــه بــا درک تفاوتهــای زنــان و مــردان و
نقشهــا و روابــط جنســیتی منبعــث از ســاختار فرهنگــی و
اجتماعــی جوامــع ،توجــه بــه تحلیــل جنســیتی 2در مطالعــات
کیفیــت زندگــی ضــروری اســت .جنســیت بــه تفاوتهــای
روانشــناختی ،اجتماعــی و فرهنگــی بیــن زنــان و مــردان
مربــوط اســت (گیدنــز )175 :1376 ،و میتوانــد موجب تفاوت
در نتایــج کیفیــت زندگــی شــود .جنســیت در واقــع همــان
چیــزی اســت کــه در دنیــای اجتماعــی بهعنــوان مردانــه و
زنانــه شــناخته شــده و تحلیــل جنســیتی نوعی روششناســی
اســت کــه تصویــر جامعــی از ســهم و نقــش زنــان و مــردان
را در جامعــۀ موردنظــر بــه نمایــش میگــذارد و زمینههــای
ت نیازهــای زنــان و مــردان و نیــز مکمــل
مشــابهت و تفــاو 
1 - gender
2 - gender analysis

 -۱روش مطالعه

بــرای دسترســی بــه هــدف ،فصلنامههــای علمی-پژوهشــی
فارســیزبان در حوزههــای جامعهشناســی ،روانشناســی،
اقتصــاد شــهری ،جغرافیــا و برنامهریــزی شــهری ،طراحــی و
مدیریــت شــهری ،برنامهریــزی و رفــاه اجتماعــی ،مــددکاری
اجتماعــی ،نظــم و امنیــت اجتماعــی ،و معماری و شهرســازی
بررســی شــدند .مقــاالت علمی-پژوهشــی 3کــه عبــارت
«کیفیــت زندگــی و یــا رضایــت از زندگــی» عنــوان موضوعی
یشــد از پایــگاه مرکــز اطالعــات
یــا چکیــدۀ آنهــا را شــامل م 
علمــی جهــاد دانشــگاهی 4و پایگاه بیش از  40نشــریۀ علمی-
پژوهشــی جمعآوری و بررســی شــدند .معیار انتخــاب مقاالت،
موضوعــات مرتبــط بــا «زندگــی شــهری» بــوده و مقــاالت
کمتــر مرتبــط کــه عمومـ ًا در حــوزۀ پزشــکی بودهانــد حــذف
شــدهاند .محدودیــت زمانــی بــرای انتخــاب مقــاالت وجــود
نداشــته اســت و بــا توجــه بــه امــکان دسترســی اســتخراج
شــدهاند .امــا مقــاالت نهایــی انتخابشــده در ســالهای
 1380تــا  1396منتشــر شــدهاند.5
در این مقاله از روش کتابخانهای و مشــاهدۀ اســنادی اســتفاده
و تحلیــل مقــاالت نیــز بــه شــیوۀ تحلیــل درونــی انجام شــده
اســت .در تحلیــل درونــی محتــوای ســند به لحــاظ موضوعات
مــورد توجــه ،جامعــۀ آمــاری ،تقســیمبندیها و تفکیــک
مســائل مــورد بررســی قــرار گرفته اســت.

 - 3منظور مقاالتی هستند که در نشریات دارای مجوز علمی-پژوهشی از
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری منتشر شدهاند.
4 - www.sid.ir

 - 5غفاری و همکاران ( )1391در مطالعۀ خود مطرح میکنند که « از اواخر
دهۀ  1370مباحث مربوط به کیفیت زندگی در ایران از انحصار رشتههای
پزشکی و روانشناسی خارج شد و حوزههای دیگر علمی بهویژه علوم
اجتماعی وارد این حوزۀ مطالعاتی شدند» .بنابراین به نظر میرسد انتخاب
سال  1380بهعنوان سال آغازین لطمهای به یافتههای این مقاله نخواهد زد.
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;and Harris-White, 1999; Eckermann, 2011, 2014

بــودن نقشهــای آنهــا را بررســی میکنــد (ورزگــر.)1381 ،
در ایــن روش اطالعــات مبتنــی بــر تفکیــک جنســیت افــراد
بهعنــوان واحــد تحلیــل گــردآوری میشــوند.
بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع و ســابقۀ آن در مطالعــات
بینالمللــی ،هــدف ایــن مقالــه بررســی وجــود تحلیلهــای
جنســیتی در پژوهشهــای کیفیــت زندگــی در ایــران اســت.

 -۲پژوهشها به چه پرداختهاند؟

132
شمارة۶۱

بــا توجــه به کلیــدواژۀ کیفیــت زندگــی ،در مجمــوع  98مقاله
بــه دســت آمــده اســت .بررســی حوزههــای علمــی مطالعــات
کیفیــت زندگــی نشــان میدهــد کــه حــدود  70درصــد
پژوهشهــا در حــوزۀ مطالعــات شــهری یــا برنامهریــزی
شــهری و شهرســازی اســت (جدول  )1و پژوهشــگران بســته
بــه چارچــوب نظری مــورد مطالعــه عوامل متعددی را بررســی
کردهانــد .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 بودهانــد.
البتــه در تعــدادی از مقــاالت نیــز عــاوه بــر عوامــل کالبــدی
و محیطــی بــه عوامــل اجتماعــی ماننــد امنیــت اجتماعــی،
احســاس تعلــق خاطــر و امید بــه پیشــرفت ،عوامــل اقتصادی
ماننــد فرصتهــای شــغلی و درآمــد خانــوار ،و رتبهبنــدی
ایــن عوامــل از نظــر ســاکنان پرداختــه شــده اســت .از دیگــر
موضوعــات مورد توجه مقایســۀ کیفیــت زندگــی در بافتهای
جدیــد و قدیــم ،ســکونتگاههای غیررســمی و همچنین مناطق
حاشــیهای شــهرها بــوده اســت.
پــس از پژوهشــگران مطالعــات شــهری ،پژوهــش محققــان
علــوم اجتماعــی در این حــوزه در رتبۀ دوم قــرار دارد .مطالعات
جامعهشــناختی در حــوزۀ کیفیــت زندگــی و موضوعاتــی مانند
ســرمایۀ اجتماعــی ،امنیــت اجتماعــی و روابــط اجتماعی حدود
 29درصــد از مقــاالت را تشــکیل میدهنــد.
نتایــج جس ـتوجوها نشــان میدهــد در حالــیکــه در ســایر
کشــورها کیفیــت زندگــی بــه حوزههــای مطالعاتــی گوناگونی
وارد شــده اســت ،در ایران هنوز پژوهشــگران ســایر رشتههای
علمــی بهصــورت جــدی وارد پژوهشهــای کیفیــت زندگــی
نشــدهاند و ایــن دســت از تحقیقــات موضوعــات و رشــتههای
علمــی خاصــی محــدود مانده اســت.

 - 1برای اطالع از مقالههای بهدستآمده به فهرست منابع مراجعه کنید.

1

جدول  .1حوزههای مطالعات کیفیت زندگی شهری ایران،
1396-1380
حوزه

تعداد مقاالت

سهم
(درصد)

مطالعات شهری (برنامهریزی/
شهرسازی)

68

69/4

علوم اجتماعی

28

28/6

اقتصاد

2

2

مجموع

98

100
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واکاوی شــاخصهای مــورد اســتفاده در مقــاالت حاکــی از آن
اســت کــه  36مقالــه در مطالعــۀ کیفیــت زندگی شــاخصهای
ذهنــی 32 ،مطالعــه شــاخصهای عینــی و ذهنــی و بقیــۀ
پژوهشهــا فقــط شــاخصهای عینــی را بــه کار بردهانــد
(جــدول  .)2از جملــه شــاخصهای ذهنــی استفادهشــده در
مقــاالت میتــوان بــه میــزان رضایــت از روشــنایی محلــه،
میــزان رضایــت از پوشــش معابر ،میــزان رضایت از دسترســی
بــه حمــل و نقل عمومــی ،میــزان رضایــت از پاکیزگــی محله
ت
و میــزان رضایــت از درآمــد اشــاره کــرد .ایــن در حالــی اسـ 
کــه درآمــد ســرانه ،تراکــم جمعیــت و ســرانۀ فضــای ســبز از
شــاخصهای عینــی بهکاررفتــه در مقــاالت هســتند.
بدیــن ترتیــب ،نتایــج نشــاندهندۀ ترجیــح پژوهشــگران بــه
اســتفاده از شــاخصهای ذهنــی و یا اســتفاده از شــاخصهای
ترکیبــی عینــی و ذهنــی اســت .بــه عبــارت دیگــر ،اطالعــات
ارائهشــده نشــان میدهــد همــراه بــا ســؤاالت یــا گویههایــی
کــه ارزیابــی ذهنی شــهروندان را ســنجیدهاند ،ســؤاالتی مانند
انــدازۀ محــل ســکونت ،وضعیــت مالکیــت منــزل مســکونی،
میــزان درآمــد و بیمــۀ بازنشســتگی نیــز ارزیابــی عینــی را
مدنظــر قــرار دادهانــد.

ی مورد استفاده در مطالعات کیفیت زندگی
جدول  .2شاخصها 
شهری ایران1396-1380 ،

جدول  .3گزارش جنس نمونهها در مقاالت کیفیت زندگی
شهری ایران1396-1380 ،

شاخص

تعداد مقاالت

سهم (درصد)

جنس در نمونه

تعداد مقاالت

سهم (درصد)

عینی

26

26/5

بیان نکردهاند

70

71/4

ذهنی

36

36/7

زنان

5

5/1

عینی و ذهنی

32

32/7

زنان و مردان

23

23/5

4

4/1

98

100

مجموع

98

100

سایر

*

مجموع

* منظور مطالعاتی است که به بررسی شاخصهای کیفیت زندگی نپرداختهاند و
فقط مباحث نظری یا روند مطالعات کیفیت زندگی را مطرح کردهاند.
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همچنیــن مــرور مقــاالت نشــاندهندۀ تمرکــز جغرافیایــی
حــوزۀ مــورد بررســی در چند شــهر اســت کــه احتمــا ًال بهدلیل
ســکونت پژوهشــگران در ایــن شــهرها بــوده اســت 18 .مقاله
بــه مطالعــۀ تهــران یــا منطقـهای از آن پرداختهانــد .از دیگــر
شــهرهای مــورد بررســی میتــوان به تبریــز ،مشــهد ،اصفهان
و کرمانشــاه اشــاره کرد.

 -۳زنان چگونه دیده شدهاند؟

 -1-3فقط زنان

دســتۀ دیگــری از مقــاالت (حــدود  5درصــد) جامعــۀ مــورد
مطالعــه را بــه زنــان محــدود کــرد ه و فقــط کیفیــت زندگــی
آنــان را مطالعــه کردهانــد .در واقــع ،جامعــۀ آمــاری در ایــن
دســته از پژوهشهــا فقــط زنــان تعریــف شــدهاند .مطالعــات
محمــدی و همــکاران ( ،)1391حقیقتیــان ( ،)1393بخارایــی
و شــربتیان ( ،)1393ســیدان و ســلطانپور ( ،)1393احمــدی
و همــکاران ( )1395در ایــن گــروه قــرار میگیرنــد کــه در
ادامــه جزئیــات بیشــتری از ایــن مقالههــا ارائــه میشــود.
محمــدی و همــکاران ( )1391رابطــۀ بیــن احســاس امنیت
اجتماعــی و کیفیــت زندگــی زنــان شــهر کرمانشــاه را بررســی
کردهانــد .نمونــۀ مــورد مطالعــه  250نفــر از زنــان -15
35ســالۀ ســاکن ایــن شــهر بــوده اســت .پژوهشــگران بــرای
ارزیابــی میــزان احســاس امنیــت اجتماعــی از پرسشــنامهای
شــامل مؤلفههــای میــزان اســتفاده از وســایل حمــل و نقــل
عمومــی و شــخصی ،اعتمــاد بــه همســایگان ،اعتماد بــه افراد
غریبــه ،تــردد در مکانهــای خلــوت و احتمــال مــورد آزار قرار
گرفتــن اســتفاده کردهانــد .بــرای ســنجش کیفیــت زندگی نیز
پرسشــنامهای دارای هشــت خردهمقیــاس مرتبــط با ســامت
شــامل عملکــرد جســمانی ،مشــکالت بدنــی ،درد جســمی،
ســامت عمومــی ،نشــاط ،عملکــرد اجتماعــی ،مشــکالت
روحــی ،و ســامت روان را بــه کار بردهانــد .یافتههــای ایــن
مقالــه نشــان میدهــد کــه بــا افزایــش احســاس امنیــت
اجتماعــی در زنــان ،کیفیــت زندگــی و ابعــاد آن نیــز ارتقــا
مییابــد .بــه عبــارت دیگــر ،ارتبــاط مثبــت و معنــاداری بیــن
احســاس امنیــت اجتماعــی و کیفیــت زندگــی در میــان زنــان
کرمانشــاهی وجــود دارد.

133
شمارة۶۱

بــا توجــه بــه هــدف ایــن مقالــه ،وجــود یــا نبــود نــگاه و
تحلیــل جنســیتی در پژوهشهــای انجامشــده ،جامعــۀ آماری
مــورد مطالعــه و نمونههــای انتخابشــده مــورد بررســی قــرار
گرفــت .اطالعــات ارائهشــده در مقــاالت دربــارۀ نمونهگیــری
حاکــی از آن اســت کــه حــدود  71درصــد از مقــاالت بــدون
توجــه بــه جنــس پاســخگویان شــاخصهای کیفیــت زندگــی
را مطالعــه کــرده و نتایــج بهدس ـتآمده را گــزارش کردهانــد
(جــدول  .)3بــه بیــان دیگــر ،اطالعاتــی راجــع بــه جنــس
پاســخگویان و ســهم آنــان در نمونههــا ارائــه نکردهانــد .بــه
نظــر میرســد 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.
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حقیقتیــان ( )1393عوامــل اجتماعــی مؤثر بــر کیفیت زندگی
زنــان شــهری را مطالعــه کــرده اســت 510 .نفــر از زنــان
20ســاله و بیشــتر شــهر اصفهــان بــه روش نمونهگیــری
خوشـهای انتخــاب شــدند .در ایــن پژوهــش بــرای ســنجش
کیفیــت زندگــی از پرسشــنامۀ شــشمؤلفهای (ســامت
جســمی ،ســامت فیزیکــی ،ســامت روانشــناختی ،میــزان
اســتقالل ،روابــط اجتماعــی ،و دینداری/مذهب/اعتقــادات
شــخصی) ســازمان جهانــی ســامت اســتفاده شــده اســت.
فرضیــۀ اصلــی مطالعــه ایــن بــوده کــه بیــن متغیرهــای بُعــد
خانــوار ،درآمــد ،تحصیــات و تأهــل بهعنــوان متغیر مســتقل
و کیفیــت زندگــی بهعنــوان متغیــر وابســته رابطه وجــود دارد.
یافتههــای مطالعــه هــم ایــن فرضیــه را تأییــد کــرده اســت.
بــه بیــان دیگــر ،نتایــج ایــن مقالــه نشــان میدهــد کــه بیــن
کیفیــت زندگــی و ســرمایۀ اجتماعــی ،پایگاه اجتماعــی ،تأهل،
درآمــد ،اشــتغال و تحصیــات رابطــۀ معنــاداری وجــود دارد.
بخارایــی و شــربتیان ( )1393عوامــل جامعهشــناختی مؤثــر
بــر توســعۀ کیفیــت زندگــی زنــان را بررســی کر دهانــد .نمونــۀ
مــورد مطالعــه  391نفــر از زنــان 45-15ســالۀ ســاکن شــهر
مشــهد بودهانــد .محققــان بــا اســتفاده از پرسشــنامۀ ســازمان
جهانــی ســامت نشــان دادنــد که شــاخص ســامت همگانی
بیشــترین اهمیــت را داشــته و مشــکالت روحــی بیشــترین
دغدغــۀ زنــان بــوده اســت .همچنیــن یافتههــای پژوهــش
نشــان میدهــد 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 ســلطانپور ( )1393رابطــۀ دسترســی بــه
امکانــات و خدمــات شــهری ،امنیــت و بهداشــت محلــه و
کیفیــت زندگــی زنــان را در شــهر تهــران مــورد آزمــون قــرار
دادهانــد 383 .نفــر از زنــان متأهــل ســاکن منطقــۀ  2تهــران
بهعنــوان نمونــه انتخــاب شــدند .یافتههــای پژوهــش بــا
اســتفاده از پرسشــنامۀ ســازمان جهانــی ســامت حاکــی از
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 جمعآوری زبالــه و رفتوروب محلــه) ،امنیت
محلــه (ماننــد کیفقاپــی و جیببــری) و کیفیــت زندگــی
زنــان اســت .عــاوه 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
زنــان نیــز متفــاوت میشــود.
احمــدی و همــکاران ( )1395بــه رابطــۀ آگاهــی از حقــوق
شــهروندی و کیفیــت زندگــی بیــن زنــان 44-25ســالۀ شــهر
شــیراز پرداختهانــد .در ایــن مطالعــه  400نفــر بهعنــوان نمونه
انتخــاب شــده و بــرای ســنجش کیفیــت زندگی از پرسشــنامۀ
ســازمان جهانی ســامت اســتفاده شــده اســت .برای سنجش
آگاهــی از حقــوق شــهروندی نیــز از پرسشــنامۀ محققســاخته
شــامل ســه بخــش حقــوق مدنــی ،سیاســی و اجتماعــی بــا
اســتناد بــه قانــون اساســی اســتفاده شــده اســت .نتایــج ایــن
تحقیــق نشــان میدهــد کــه رابطــۀ مثبــت و معنــاداری میــان
آگاهــی از حقــوق شــهروندی زنــان و کیفیــت زندگــی آنــان
وجــود دارد .همچنیــن بیــن متغیرهــای زمینـهای و جمعیتی از
جملــه ســن ،تحصیــات دانشــگاهی ،وضــع اشــتغال و وضــع
تأهــل فقــط متغیــر تحصیــات دانشــگاهی رابطــۀ معنــاداری
بــا کیفیــت زندگــی داشــته اســت.

 -2-3هر دو جنس با هم

در  24درصــد از مقــاالت بهدســتآمده ( 23مقالــه) جامعــۀ
آمــاری شــامل جمعیــت زنــان و مــردان بــوده و طبعـ ًا نمونهها
نیــز از میــان زنــان و مــردان انتخــاب شــدهاند .بــا توجــه بــه
ســهم هــر یــک از دو جنــس در نمونههــا میتــوان پــی بــرد
کــه ســهم یکســانی بــرای زنــان و مــردان در نظــر گرفتــه
نشــده ،بهطــوری کــه ســهم زنــان در مقــاالت مختلــف از 10
درصــد تــا بیــش از  50درصــد گــزارش شــده اســت.
در میــان تمامــی مقــاالت فقــط ایــن دســته ( 24درصــد
مقــاالت) کــه نمونههایــی از زنــان و مــردان داشــتهاند،
میتوانســتهاند تحلیــل جنســیتی ارائــه دهنــد یــا کیفیــت
زندگــی زنــان را بــا مــردان مقایســه کننــد .بررســی دقیقتــر
ن میدهــد کــه ایــن دســته خــود بــه ســه
 23مقالــه نشــا 
گــروه تقســیم میشــوند:
 گـروه اول فقـط سـهم زنـان را در نمونههـا گـزارشکرد هانـد.

 گـروه دوم اثـر جنـس را بـر کیفیـت زندگـی مطالعـهکرد هانـد.
 گروه سوم تحلیل جنسیتی ارائه دادهاند. گروه اول :فقط ذکر سهم زنان در نمونهها

 17مقالــه از  23مقالـهای کــه بــا توجــه بــه ترکیــب زنــان و
مــردان در جامعــۀ آمــاری میتوانســتهاند کیفیــت زندگــی
زنــان و مــردان را بــا هــم مقایســه کننــد (یعنــی حــدود 74
درصــد از مقــاالت) فقــط بــه بیــان ســهم زنــان و مــردان در
نمونههــا بســنده کردهانــد .البتــه در مــورد ســهم زنــان در
نمونهگیــری الگــوی خاصــی مشــاهده نمیشــود و ســهم
آنــان در مقــاالت مختلــف متغیــر بــوده اســت .محققــان در
ایــن مقــاالت یافتههــای تحقیــق را بــه تفکیــک جنــس ارائــه
نــداده و نتیجهگیــری را بهصــورت کلــی و فــارغ از جنــس
پاســخگویان گــزارش کردهانــد .در نتیجــه ،در ایــن گــروه از
مقــاالت دیــدگاه جنســیتی نادیــده گرفته شــده اســت .از جمله
مطالعاتــی کــه در ایــن دســته جــای میگیرنــد میتــوان
بــه مطالعــات اصغــری زمانــی و همــکاران ( ،)1391ازکیــا و
همــکاران ( ،)1393خواجهشــاهکوهی و همــکاران ( ،)1393و
اســماعیلزاده و همــکاران ( )1394اشــار ه کــرد.
 گروه دوم :مطالعات اثر متغیر جنس
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از میــان  23مقالــه 5 ،مقالــه ( 21/7درصــد) بــه بررســی اثــر
متغیــر جنــس بــر کیفیــت زندگــی پرداختهانــد .بررســی
یافتههــای ایــن مقــاالت نتیجهگیــری واحــدی از اثــر جنــس
بــر کیفیــت زندگــی بــه دســت نمیدهــد.
ربانــی و کیانپــور ( )1386مدلــی را بــرای ســنجش کیفیــت
زندگــی در شــهر اصفهــان پیشــنهاد کردهانــد .در واقــع،
محققــان برخــی از عوامــل اثرگــذار بــر کیفیــت زندگــی را
تعییــن کردهانــد .مطالعــه روی  540نفــر از افــراد  15ســال و
باالتــر ســاکن شــهر اصفهان و بــا اســتفاده از ابزار پرسشــنامه
بــا ســؤاالت بســته انجام شــده اســت .بخــش اول پرسشــنامه
شــامل گویههایــی در مــورد ســن ،جنــس ،وضــع تأهــل و
ســطح تحصیــات بــوده و در بخــش دوم بهمنظــور ســنجش
کیفیــت زندگــی از گویههایــی در مــورد ارزیابــی فــرد از
احســاس بهزیســتی شــخصی ،احســاس رضایــت از زندگــی
در اجتمــاع و ارزیابیهــای کارکــردی اســتفاده شــده اســت.
بدیــن ترتیــب از شــاخص ذهنی بــرای ارزیابی کیفیــت زندگی

بهــره بــرده شــده اســت .یافتههــای ایــن مطالعــه نشــان
میدهــد کــه ارتبــاط معنــاداری بیــن کیفیــت زندگــی و جنس
پاســخگویان وجــود نــدارد و دو جنــس نظرهــای متفاوتــی
دربــارۀ کیفیــت زندگــی ندارنــد.
حســینزاده و همــکاران ( )1393رابطۀ بین احســاس امنیت
اجتماعی-اقتصــادی بــا کیفیــت زندگــی را در شــهر اهــواز
بررســی کردهانــد .دادههــای پژوهــش از نمونــۀ 385نفــری
شــهروندان  18ســال و باالتــر ســاکن ایــن شــهر (59/5
درصــد زن و  40/5درصــد مــرد) جمــعآوری شــده اســت.
ســایر متغیرهــای مــورد بررســی ،ســن ،جنس ،وضعیــت تأهل
و میــزان تحصیــات افــراد بودهانــد .یافتههــای ایــن مطالعــه
نشــان میدهــد که بیــن احســاس امنیــت اجتماعی-اقتصادی
و کیفیــت زندگــی رابطــۀ مثبتــی وجــود دارد .عــاوه بــر ایــن،
متغیرهــای جمعیــت شــناختی (بهجــز ســن) بر کیفیــت زندگی
زنــان و مــردان اثرگذارنــد .بهعبــارت دیگــر ،بیــن متغیر جنس
و کیفیــت زندگــی رابطــۀ معنــاداری وجــود دارد.
رضوانــی و همــکاران ( )1394عوامــل مؤثــر بــر کیفیــت
زندگــی شــهری ســالمندان را بررســی کردهانــد .بــه همیــن
منظــور 150 ،نفــر ( 75مــرد و  75زن) از افــراد باالی  60ســال
شــهرهای نیشــابور و عش ـقآباد بــا اســتفاده از نمونهگیــری
تصادفــی انتخــاب شــدند .در ایــن پژوهــش ،بــا اســتفاده از
تحلیــل مؤلفــه اصلــی 10 ،عامــل اثرگــذار اجتماعــی بــر
کیفیــت زندگــی تعییــن شــدند .یافتههــا نشــان میدهــد
کــه در مجمــوع چهار عامل ســرزندگی ،همبســتگی اجتماعی،
مشــارکت در فعالیتهــای مذهبــی ،و روابــط اجتماعــی حــدود
 58درصــد از تغییــرات کیفیــت زندگــی شــهری ســالمندان را
توضیــح میدهنــد .همچنیــن نتایــج پژوهــش حاکــی از آن
اســت کــه بیــن جنــس و کیفیــت زندگــی رابطــۀ معنــاداری
وجــود نــدارد.
قاســمی و نــوری ( )1395کیفیــت زندگــی در شــهر جدیــد
هشــتگرد را ارزیابــی کردهانــد .بــا اســتفاده از تحلیــل عاملــی
اکتشــافی ،دسترســی بــه خدمــات محلـهای ،زیسـتمحیطی،
حــس تعلــق ،تســهیالت مســکن ،خوانایــی ،و امنیــت ،شــش
مؤلفــۀ شــاخص کیفیــت زندگــی ذهنی ،مشــخص شــدند .این
مطالعــه بــا نمونــۀ 379نفــری از ســاکنان و ابــزار پرسشــنامه
انجــام شــده اســت .نتایــج ایــن پژوهــش بیانگــر آن اســت
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کــه جنــس ،مــدت زمــان ســکونت و وضــع تأهــل برخــاف
متغیرهــای ســن و میــزان تحصیــات از عوامــل اثرگــذار بــر
رضایتمنــدی شــهروندان بودهانــد .بنابرایــن ،بــر اســاس
یافتههــای ایــن مطالعــه ،نظــرات دو جنــس در مــورد کیفیــت
زندگــی متفــاوت اســت.
مشــکینی و همــکاران ( )1395شــاخصهای ذهنــی
کیفیــت زندگــی در بافتهــای فرســودۀ شــهری را تحلیــل
کردهانــد .ایــن مطالعــه در محلــۀ آبکــوه شــهر مشــهد و بــا
نمونــۀ 370نفــری از سرپرســتان خانــوار بــاالی  20ســال (که
شــامل  72/4درصــد مــرد و  27/6درصــد زن بــوده) انجــام
شــده اســت .بــرای ارزیابــی رضایــت شــهروندان و ادراک آنان
از محیــط زندگــی شــش شــاخص در پرسشــنامه در نظــر
گرفتــه شــده اســت .ایــن شــش شــاخص عبــارت بودهانــد 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 شــاخصها ،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 تحصیــات ،ســطح درآمــد ،بُعد خانــوار،
وضعیــت اشــتغال ،نــوع مالکیــت ،و مــدت زمــان ســکونت
در محلــه ،بهعنــوان ویژگیهــای مؤثــر بــر نحــوۀ نگــرش
ســاکنان بــه کیفیــت محیــط ،مطالعــه شــدند .یافتههــا نشــان
میدهــد کــه متغیرهــای ســن ،مدت زمــان ســکونت در محله
و ســطح تحصیــات بیشــترین ارتبــاط را بــا ادراک افــراد از
کیفیــت محلــۀ خــود دارنــد و متغیــر جنــس از عوامــل اثرگذار
بــر کیفیــت زندگــی نیســت.
بدیــن ترتیــب ،یافتههــای پژوهشهــا در مــورد اثرگــذاری
متغیــر جنــس بــر کیفیــت زندگــی نتایــج یکســانی بــه دســت
نمیدهنــد .از چهــار مقالــه ،ســه مقالــۀ ربانــی و کیانپــور
( ،)1389رضوانــی و همــکاران ( )1394و مشــکینی و همکاران
( )1395بــه ایــن نتیجــه رســیدهاند که بیــن نظــرات دو جنس
در مــورد کیفیــت زندگــی تفاوتــی وجــود نــدارد ،در حالــیکــه
بــر اســاس یافتههــای دو مطالعــۀ حســینزاده و همــکاران
( )1393و قاســمی و نــوری ( )1395بیــن جنــس و کیفیــت
زندگــی رابطــۀ معنــاداری وجــود دارد.

 گروه سوم :تحلیل جنسیتی

در نهایــت ،فقــط یــک مقالــه از  23مقالـهای کــه در جمعیــت
مــورد مطالعــه نمونههایــی از زنان و مــردان داشــتهاند نتایجی
در مــورد مقایســۀ دیدگاههــای زنــان و مــردان دربــارۀ کیفیــت
زندگــی ارائــه کــرده اســت .بــه عبــارت دیگــر ،فقــط در همین
مقالــه کیفیــت زندگــی از منظر جنســیتی تحلیل شــده اســت.
فنــی و واحــدی یگانــه ( )1396کیفیــت زندگــی فــردی-
اجتماعــی در فضاهــای شــهری را بــا تأکیــد بــر جنســیت
مــورد مطالعــه قــرار دادهانــد .محققــان بــا اســتفاده از مصاحبۀ
ســازمانیافته و پرسشــنامه اطالعــات مــورد نظــر را جمعآوری
کردهانــد .مطالعــه روی  150زن و  150مــرد ( 300نفــر) در
شــهر ســنندج انجــام شــده و دیــدگاه زنــان و مــردان در 10
بُعــد و  37مؤلفــۀ کیفیــت زندگــی مقایســه شــده اســت .ابعــاد
مــورد بررســی ایــن پژوهــش عملکــرد ،مشــارکت ،آســایش
فیزیکــی ،آســایش روانــی ،زیبایی ،ایمنــی ،دسترســی ،هویت،
آگاهــی و امکانــات بودهانــد.
تجزیــه و تحلیــل یافتههــا نشــان میدهــد کــه از نظــر
زنــان ابعــاد عملکــردی ،مشــارکت ،و دسترســی بــه فضاهــای
شــهری کیفیــت متوســط بــه پاییــن داشــتهاند و ابعاد آســایش
روانــی ،ایمنــی و هویــت از کیفیــت بهتــری نســبت بــه ابعــاد
دیگــر برخــوردار بودهانــد .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 شــدهاند .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.
همچنیــن مقایســۀ دیدگاههــا نشــان میدهــد کــه مــردان
نســبت بــه زنــان ابعــاد مشــارکت ،آســایش فیزیکــی و آگاهی
را کمکیفیتتــر دانســتهاند .عــاوه بــر ایــن ،مؤلفــۀ وجــود
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 ،مؤلفههــای 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.

نتایــج رتبهبنــدی مطلوبیــت شــاخصها از نظــر زنــان و
مــردان نشــان میدهــد کــه هــر دو جنــس شــاخص مربــوط
بــه هویــت را مطلوبتریــن و شــاخص مربــوط بــه مشــارکت
را نامطلوبتریــن میداننــد .امــا رتبهبنــدی در فاصلــۀ دو
شــاخص حــدی از نظــر زنــان و مردان متفــاوت اســت .ترتیب
شــاخصها بیــن دو شــاخص مطلوبتریــن و نامطلوبترین از
نظــر زنان چنین اســت :دسترســی ،آســایش فیزیکی ،آســایش
روانــی ،زیبایــی ،امنیت ،عملکــرد ،ایمنی و آگاهــی ،در صورتی
کــه از نظــر مردان ترتیب این شــاخصها دسترســی ،آســایش
روانــی ،عملکــرد ،ایمنــی ،زیبایــی ،امنیــت ،آگاهــی و آســایش
فیزیکی اســت.
جمعبنــدی یافتههــای ایــن مطالعــه نشــان میدهــد کــه
زنــان و مــردان نظــر متفاوتــی دربــارۀ کیفیــت زندگــی در
فضاهــای شــهری دارنــد .همچنیــن اولویتهــای تعیینکنندۀ
کیفیــت زندگــی بــرای هــر کــدام از دو جنــس نیــز تفــاوت
دارد .دیدگاههــای 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،
یافتههــای ایــن پژوهش نشــاندهندۀ وجــود تفــاوت در ادراک
زنــان و مــردان از محیــط اســت.
ایــن مقالــه بــا هــدف بررســی و ارائــۀ تحلیلهــای جنســیتی
در پژوهشهــای کیفیــت زندگــی در ایــران انجام شــده اســت.
بدیــن منظــور مقــاالت علمی-پژوهشــی در حوزههای مختلف
بــا اســتفاده از عبــارت کلیــدی «کیفیــت زندگــی» بررســی
شــدهاند .معیــار انتخــاب ،موضوعــات مرتبــط بــا کیفیــت
زندگــی شــهری بــوده اســت.
در مجمــوع 98 ،مقالــه بــه دســت آمــده اســت کــه در عنــوان
یــا چکیــده دارای کلمــۀ «کیفیت زندگــی» بودهانــد .پراکندگی
موضوعــات ایــن دســته از مقــاالت نشــان میدهــد:
ـ حـدود  70درصـد پژوهشها در حوزۀ مطالعات شـهری
یـا برنامهریزی شـهری و حـدود  30درصـد 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 دادهاند.

تفاوتهـای احتمالـی میـان زنـان و مردان دیده نشـده اسـت.
ـ حـدود  5درصـد این مقاالت جامعۀ آمـاری مورد مطالعه
را فقـط زنـان انتخـاب کردهاند و بـه کیفیـت زندگی آنان
پرداختهانـد.
ـ در  24درصد از مقاالت ،نمونهها از زنان و مردان انتخاب
شـدهاند .در این دسـته از مقاالت ( 23مقاله) اطالعاتی در
مورد سـهم زنـان و مردان در نمونهها گزارش شـده اسـت.
ـ از میان  23مقالهای که میتوانسـتهاند تحلیل جنسـیتی
ارائـه دهنـد یـا کیفیت زندگـی زنـان را با مردان مقایسـه
ن
کننـد  17مقاله فقط به بیان سـهم زنان در نمونههایشـا 
بسـنده کـرده و نتایج را بـه تفکیک جنس ارائـه نکردهاند.
 5مقالـه نیـز تأثیر متغیـر جنس بر کیفیت زندگـی را مورد
بررسـی قـرار دادهانـد .فقـط یـک مقالـه (فنـی و واحدی
یگانـه )1396 ،بـه مقایسـۀ دیدگاههـای زنـان و مـردان
دربـارۀ کیفیـت زندگـی پرداختـه اسـت .به عبـارت دیگر،
فقـط در همیـن مقالـه کیفیت زندگـی از منظر جنسـیتی
تحلیل شـده اسـت.
بدیــن ترتیــب ،بررســی مطالعــات کیفیــت زندگــی شــهری
نشــان میدهــد کــه  )1مطالعــات کیفیــت زندگــی در ایــران
بیشــتر در رشــتههای علمــی محــدود و متمرکز بــر موضوعات
خاصــی بــوده و در ســایر رشــتههای علمــی کمتــر در ایــن
زمینــه پژوهشــی انجــام شــده اســت و  )2تحلیل جنســیتی در
بخــش عمــدهای از مطالعــات ایــن حــوزه غایــب اســت .اگــر
هــم زنــان در نمونههــای جامعــۀ آمــاری انتخــاب شــدهاند،
در بخــش یافتههــا بحثــی از تفــاوت میــان زنــان و مــردان
یــا ارزیابیهــای آنــان دربــارۀ کیفیــت زندگــی وجــود نــدارد و
پژوهشــگران فــارغ از نــگاه جنســیتی تحقیقــات خــود را انجام
داده و گــزارش کردهانــد.
بنابرایــن ،بــا اینکــه حــدود دو دهــه اســت کــه جنســیت در
پژوهشهــای کشــورهای توســعهیافته دربــارۀ مطالعــات و

137
شمارة۶۱

 -۴جمـعبنـدی

ـ بـرای ارزیابـی کیفیـت زندگی بیشـتر از شـاخص ذهنی
یـا ترکیبـی از عینـی و ذهنـی اسـتفاده شـده اسـت.
بررسی مقاالت از نظر نمونهگیری نشان میدهد:
ـ حـدود  71درصـد مقاالت جنس افـراد را در نمونهگیری
و یافتههـای تحقیقـات خـود گـزارش نکردهانـد .در واقع،
تمرکـز مقـاالت بر موضـوع کلی کیفیـت زندگی بـوده و

گزارشهــای کیفیــت زندگــی مدنظــر قــرار میگیــرد و ســعی
میشــود بــا مقایســۀ مــردان و زنــان تصویــر درس ـتتری از
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.
منابع:
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* آزادخانــی ،پاکــزاد ،و زهــرا طهماســبیکیا« .)1395( .بررســی
نقــش و عملکــرد مبلمــان شــهری در ارتقــاء کیفیــت محیــط
شــهری و رضایتمنــدی شــهروندان (مطالعــة مــوردی :منطقــة
 4شــهرداری کرمانشــاه)» .پژوهــش و برنامهریــزی شــهری 7
(93 :)27ـ.110
* ابراهیـمزاده ،عیســی ،و جمیــل قادرمــرزی« .)1394( .تحلیلی
بــر کیفیــت مســکن محــات شــهری راهــکاری جهــت بهبود
کیفیــت زندگــی شــهروندان (مطالعــة مــوردی :محــات شــهر
دهــگالن)» .جغرافیــا و توســعه 139 :)40( 13ـ.156
* اجزاءشــکوهی ،محمــد ،و محســن کمانــداری.)1394( .
«ســنجش میــزان رضایــت از کیفیــت زندگــی در منطقــۀ چهار
شــهر کرمــان» .مطالعــات جامعهشــناختی شــهری :)14( 5
25ـ.52
* احدنژاد ،محســن ،اســماعيل دویران ،و ســعید نجفی.)1394( .
«ارزیابــی کیفیــت زندگــی در بافتهــای برنامهریزیشــده
نواحــی شــهری (نمونــة مــوردی :محلــة کارمنــدان شــهر
زنجــان)» .نگرشهــای نــو در جغرافیــای انســانی :)2( 7
171ـ.185
* احدنژاد ،محســن ،و ســعید نجفی« .)1394( .ســنجش کیفیت
ذهنــی زندگــی در محــات شــهری بــا اســتفاده از مدلهــای
تصمیمگیــری چندمعیــاره (مطالعــة مــوردی :محــات کارمندان
و اســامآباد شــهر زنجــان)» .پژوهــش و برنامهریــزی شــهری
1 :)23( 6ـ.20
* احدنژاد ،محســن ،و ســعید نجفی« .)1395( .بررســی تطبیقی
کیفیــت زندگی در محــات برنامهریزیشــده و ســکونتگاههای
غیررســمی شــهری (نمونــة مــوردی :محــات کارمنــدان و
اســامآباد شــهر زنجــان)» .جغرافیــا و برنامهریــزی :)57( 20
23ـ.47
* احمدآخونــدی ،عبــاس ،ناصــر برکپــور ،احمــد خلیلی ،ســعيد
صداقتنیــا ،و رامیــن صفییــاری« .)1393( .ســنجش کیفیــت
زندگی شــهری در کالنشــهر تهــران» .هنرهای زیبــا ـ معماری
و شهرســازی 5 :)2( 19ـ.22
** احمــدی ،ســیروس ،ليــا دوکوهکــی ،و محمــد حاجیپــور.
(« .)1395رابطــۀ آگاهــی از حقــوق شــهروندی و کیفیت زندگی
در بیــن زنــان 25ـ 44ســال شــهر شــیراز» .زن و جامعــه :)1( 7
29ـ.43

 - 1مطابق جدول  3مقاله ،دستة اول (بیان نکردهاند) با * ،دستة دوم (فقط
زنان) با ** و دستةه سوم (زنان و مردان) با *** در فهرست منابع مشخص
شدهاند .آنهایی که عالمتی ندارند در بقیۀ بخشها ارجاع داده شدهاند.
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* احمــدی ،قــادر ،و ســونیا نــادری کرونــدان« .)1392( .مطالعــة
تطبیقــی کیفیــت زندگــی در محــات بافــت جدیــد و قدیــم
شــهری (مطالعــة مــوردی :محلــة شــهرک قــدس و قطارچیــان
شــهر ســنندج)» .مطالعــات شــهری 71 :)8( 2ـ.81
*** احمدیــان ،محمدعلــی ،و مهســا ظفرنیــا.)1395( .
«برنامهریــزی بهمنظــور ارتقــای کیفیــت زندگــی شــهری در
محــات شــهر (نمونــة مــوردی :محلة ســراب شــهر مشــهد)».
علــوم جغرافیایــی 1 :)24( 12ـ.20
*** ازکیــا ،مصطفــی ،حبیــباهلل زنجانــی ،ســیدمحمد
ســیدمیرزایی ،و هــادی برغمــدی« .)1393( .بررســی ســطح
توســعة اجتماعــی در شــهر تهــران» .مطالعات توســعة اجتماعی
ایــران 7 :)4( 6ـ.21
*** اســماعیلزاده ،حســن ،شمســی صالحپــور ،و یعقــوب
اســماعیلزاده« .)1394( .تحلیــل کیفیــت زندگــی شــهری و
رابطۀ آن با مشــارکت شــهروندان در امور شــهری (موردشناسی:
شــهر نقــده)» .جغرافیــا و آمایــش شــهری ـ منطقـهای :)17( 5
227ـ.246
*** اصغــری زمانــی ،اکبــر ،شــاهرخ زادولــی خواجــه ،و رحیــم
غالمحســینی« .)1391( .ارزیابــی کیفیــت زندگــی شــهری در
مناطــق حاشیهنشــین بــا اســتفاده از مــدل تحلیــل عاملــی
(مطالعــة موردی :مناطق حاشیهنشــین شــمال تبریــز)» .جغرافیا
و برنامهریــزی شــهری ،چشــمانداز زاگــرس 69 :)11( 4ـ.86
* ایراندوســت ،کیومــرث ،و عرفــان پاکــزاد« .)1394( .ارزیابــی
دگرگونــی کیفیــت زندگــی در ســکونتگاههای غیررســمی در
دهــة گذشــته (مطالعــۀ مــوردی :دولتآبــاد کرمانشــاه)» .رفــاه
اجتماعــی 149 :)57( 15ـ.175
* باســخا ،مهــدی ،لطفعلــی عاقلــی کهنهشــهری ،و ارشــک
مســائلی« .)1389( .رتبهبنــدی شــاخصهای کیفیــت زندگــی
در اســتانهای کشــور» .رفــاه اجتماعــی 95 :)37( 9ـ.112
** بخارایــی ،احمد ،و محمدحســن شــربتیان« .)1393( .مطالعة
جامعهشــناختی عوامــل مؤثــر بــر توســعة کیفیــت زندگــی زنان
شــهر مشــهد» .توســعة اجتماعــی 107 :)4( 8ـ.132
* براتــی ،ناصــر و محمدرضــا یزدانپنــاه شــاهآبادی.)1390( .
«بررســی ارتبــاط مفهومــی ســرمایۀ اجتماعی و کیفیــت زندگی
در محیــط شــهری» .جامعهپژوهــی فرهنگــی 25 :)1( 2ـ.49
* پوراحمــد ،احمــد ،امیــن فرجــی مالیــی ،آزاده عظیمــی ،و
صدیقــه لطفــی« .)1391( .تحلیــل طبقهبنــدی کیفیــت زندگی
شــهری بــا روش  .»SAWپژوهشهــای جغرافیــای انســانی 44
(21 :)4ـ.44
*** پوراحمــد ،احمــد ،و جــواد زارعــی« .)1394( .ســنجش
کیفیــت زندگــی در قلمــرو بافــت فرســودة شــهری (مطالعــۀ
مــوردی :منطقــۀ  9شــهر تهــران)» .پژوهــش و برنامهریــزی
شــهری 1 :)21( 6ـ.18
* توکلــی ،هانیــه ،و مهــدی مؤمنــی« .)1395( .بررســی میــزان
تحققپذیــری شــاخصهای حکمروایــی خــوب شــهری بــا
تأکیــد بــر کیفیــت زندگــی شــهری (مطالعــة مــوردی مناطــق
 7 ،1و  22تهــران)» .مطالعــات مدیریــت شــهری 1 :)26( 8ـ.18
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* جنادلــه ،علــی« .)1395( .فضاهــای ســبز شــهری و کیفیــت
زندگــی (مدلــی بــرای ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی بوســتانها و
فضاهــای ســبز شــهری و کاربــرد تجربــی آن در ســه بوســتان
شــهر تهــران)» .برنامهریــزی رفــاه و توســعة اجتماعــی :)27( 7
225ـ.284
* حاجینــژاد ،علــی ،جعفر قادری ،و عزتاهلل قاســمی قاســموند.
(« .)1395تحلیــل و ارزیابــی نابرابریهــای کیفیــت زندگــی در
محالت شــهری (نمونة مــوردی :شــهر فارســان)» .برنامهریزی
منطقهای 167 :)21( 6ـ.178
*** حســنینژاد ،آســیه ،ســمانه مســیبی ،و اردالن حســنینژاد.
(« .)1395ارزیابــی و ســنجش شــاخصهای کیفیــت زندگــی در
محالت شــهری (مطالعــۀ مــوردی :حاجیآباد فــارس)» .جغرافیا
و توســعۀ ناحیهای 165 :)1( 14ـ.184
* حســینپور ،هالــه ،هاشــم داداشپــور ،و مجتبــی رفیعیــان.
(« .)1390باززندهســازی و افزایــش کیفیــت زندگــی در مراکــز
شــهری بــا رویکــرد ( BIDنمونــة مــوردی :مرکز شــهر ارومیه)».
مدیریــت شــهری 273 :)28( 9ـ.284
*** حســینزاده ،علیحســین ،طاهــره احمدیپــور ،و الهــه
موالـیزاده« .)1393( .بررســی رابطة بین احســاس امنیت ،پایگاه
اجتماعــی ـ اقتصــادی بــا کیفیــت زندگــی افــراد (مــورد مطالعه:
جامعــة شــهری اهــواز)» .توســعة اجتماعــی 111 :)1( 9ـ.134
*** حســینی امیــن ،ســیدهنرگس ،ســیدمحمد ســیدمیرزایی ،و
افســانه ادریســی« .)1395( .مطالعــة کیفیــت زندگــی و عوامــل
مؤثــر بر آن (مــورد مطالعــه :شــهروندان تهرانــی)» .برنامهریزی
رفــاه و توســعه اجتماعــی 33 :)27( 7ـ.74
*** ــــــــــــــــ« .)1396( ..عوامل اجتماعی و اقتصادی
مؤثــر بــر کیفیــت زندگــی شــهروندان تهرانــی» .رفــاه اجتماعی
223 :)66( 17ـ.254
** حقیقتیــان ،منصــور« .)1393( .عوامــل مؤثــر بــر کیفیــت
زندگــی زنــان اصفهــان» .مطالعــات توســعة اجتماعــی ایــران 6
(81 :)2ـ.89
*** حیدرخانــی ،هابیــل ،نــوذر قنبــری ،و ســیروس محبــی.
(« .)1396بررســی نقــش ابعــاد حمایــت اجتماعــی بــر رضایــت
از کیفیــت زندگی (مورد مطالعه :شــهروندان شــهر کرمانشــاه)».
مطالعــات جامعهشــناختی شــهری 105 :)23( 7ـ.132
* خادمالحســینی ،احمــد ،جســین منصوریــان ،و محمدحســین
ســتاری« .)1389( .ســنجش کیفیــت ذهنــی زندگــی در نواحــی
شــهری (مطالعــة مــوردی :شــهر نورآبــاد ،اســتان لرســتان)».
جغرافیــا و مطالعــات محیطــی 45 :)3( 1ـ.60
* خادمــی ،امیرحســین ،و عیســی جــوکار ســرهنگی.)1393( .
«ســنجش شــاخصهای کیفیــت زندگــی شــهری از دیــدگاه
شــهروندان (مطالعــة مــوردی :شــهر آمــل)» .مطالعــات و
پژوهشهــای شــهری و منطقــهای 163 :)23( 6ـ.180
* خــدادادی ،راحله ،یوســفعلی زیــاری ،ابراهیم رومینا ،و مســعود
مهــدوی حاجیلویــی« .)1396( .بررســی و تحلیــل نقش خدمات
شــهری هوشــمند در بهبــود کیفیــت زندگــی (مطالعــة مــوردی
شــهر ســمنان)» .نگرشهــای نــو در جغرافیــای انســانی :)4( 9

157ـ.172
* خراســانی ،محمدامین ،هادی راســتی ،و الهه مغدانی.)1393( .
«ارزیابــی کیفیــت زندگــی در شــهرهای کوچک بــا روش فازی
(در شــهرهای بردخــوان و بنــک در اســتان بوشــهر)» .رفــاه
اجتماعــی 7 :)54( 14ـ.36
*** خواجهشــاهکوهی ،علیرضــا ،سیدمحمدحســن حســینی ،و
رمضــان طوســی« .)1393( .ارزیابی و ســنجش کیفیت زندگی و
تأثیر آن بر مشــارکت شــهروندان در امور شــهری (موردشناســی:
شــهر مینودشــت)» .جغرافیــا و آمایــش شــهری ـ منطقـهای 4
(73 :)10ـ.86
* خواجهشــاهکوهی ،علیرضا ،شــهرام مهدوی ،فرشــاد ســوری،
و رضــا صمــدی« .)1391( .ارزیابــی و ســنجش شــاخصهای
ذهنــی کیفیــت زندگــی شــهری (مطالعــة مــوردی :شــهر
کاشــان)» .مدیریــت شــهری 285 :)30( 10ـ.296
*** خواجهشــاهکوهی ،علیرضــا ،علیاکبــر نجفــی کانــی ،و
ســمیه شــریفان« .)1393( .بررســی ســطح کیفیــت زندگــی در
نواحــی شــهری (مطالعــة مــوردی :شــهر نیشــابور)» .مدیریــت
شــهری 103 :)35( 13ـ.120
* خوشفــر ،غالمرضــا ،علیرضــا خواجهشــاهکوهی ،شــهاب
کرمــی ،و رضــا بارگاهــی« .)1392( .بررســی رابطة بین ســرمایة
اجتماعــی و کیفیــت زندگی در نواحی شــهری (مطالعــة موردی:
نواحــی شــهری گــرگان)» .آمایــش جغرافیایــی فضــا :)9( 3
151ـ.178
* ذکایــی ،محمدســعید ،و پیــام روش ـنفکر« .)1384( .رابطــۀ
ســرمایۀ اجتماعــی و کیفیــت زندگــی در محــات شــهری».
علــوم اجتماعــی 1 :)32( 12ـ.37
*** ربانــی خوراســگانی ،علی ،و مســعود کیانپــور« .)13( .مدل
پیشــنهادی بــرای ســنجش کیفیــت زندگــی :مطالعــة مــوردی
شــهر اصفهــان» .مجلــۀ دانشــکده ادبیــات و علــوم انســانی 15
(58ـ67 :)59ـ.108
* رحیمــی ،محمــد ،و فاطمه پازنــد« .)1396( .تحلیــل و ارزیابی
کیفیــت زندگــی شــهری بــا رویکــرد شــهر ســالم (مطالعــة
مــوردی :شــهر کرمــان)» .برنامهریــزی منطق ـهای 69 :)25( 7ـ.82
*** رضوانــی ،محمدرضــا ،شــیوا پروائی هرهدشــت ،و حســین
منصوریــان« .)1394( .ســنجش عوامــل مؤثر بــر کیفیت زندگی
شــهری ســالمندان در شــهرهای نیشــابور و عشـقآباد» .جغرافیا
و توســعة فضــای شــهری 39 :)1( 2ـ.55
* رضوانــی ،محمدرضــا ،علیاکبــر متکان ،حســین منصوریان ،و
محمدحســین ســتاری« .)1388( .توسعه و سنجش شاخصهای
کیفیــت زندگــی شــهری (مطالعة مــوردی :شــهر نورآباد ،اســتان
لرســتان)» .مطالعــات و پژوهشهــای شــهری و منطق ـهای 1
(87 :)2ـ.110
*** رفیعیــان ،مجتبــی ،علــی عســگری ،و زهرا عســگریزاده.
(« .)1388ســنجش میزان رضایتمندی ســکونتی ســاکنان محلۀ
نــواب» .پژوهشهــای جغرافیــای انســانی 53 :)67( 41ـ.68
* روســتایی ،شــهریور ،ســعید حســینآبادی ،و محمــد یاپنــگ
غــراوی« .)1393( .ســنجش کیفیت زندگی در ســکونتگاههای
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غیررســمی (نمونــة مطالعاتــی :محــدودة شــرق کال عیــدگاه
ســبزوار)» .نگرشهــای نــو در جغرافیــای انســانی :)3( 6
199ـ.215
* زبردســت ،اســفندیار ،و مهســا بنیعامریان« .)1388( .بررسی
ارتبــاط میــان شــاخصهای عینــی و ذهنــی بعــد خدمــات
عمومــی کیفیــت زندگــی شــهری در شــهر جدیــد هشــتگرد».
نامــۀ معمــاری و شهرســازی 5 :)3( 2ـ.22
*** زیــاری ،کرامتالــه ،علــی مهــدی ،و معصومــه مهدیــان
بهنمیــری« .)1393( .بررســی و ســنجش شــاخصهای کیفیت
زندگــی در شــهروندان مهاجــر و بومــی (مــورد پژوهــش :شــهر
قــم)» .مســائل اجتماعــی ایــران 55 :)1( 5ـ.78
* زیویار ،پروانه ،محمدرضا درودی ،و اعظم رمضانپورســبحانی.
(« .)1393کیفیــت زندگــی در محیــط ســکونتی فرســوده (محلۀ
قیــام ،منطقۀ  12تهــران)» .رفــاه اجتماعــی 85 :)54( 14ـ.110
* ســاالری ســردری ،فرضعلی ،مصطفی حیــدری مقدم ،نوبخت
ســبحانی ،و اعظــم عارفی« .)1393( .بررســی مؤلفههای کیفیت
زندگــی در فضاهــای شــهری (مطالعــة موردی :شــهر المــرد)».
پژوهشهــای منظــر شــهری 53 :)2( 1ـ.62
* ســجادزاده ،حســن ،عــادل شــریفی ،محمدعلــی اســدی ،و ندا
شــریفی« .)1394( .دلبســتگی مکانــی و ادراک کیفیت محیطی
بــر میــزان حــس رضایــت در محلــه ســنتی (نمونــة مــوردی:
محلــة حاجــی همــدان)» .پژوهــش و برنامهریــزی شــهری 6
(139 :)22ـ.152
* ســجادی ،ژیــا ،امیــن فرجــی مالیــی ،و آزاده عظیمــی.
(« .)1391تحلیــل کیفیــت زندگــی در یــک محیــط روســتا ـ
شــهری (موردپژوهــی :شــهر ســگزآباد)» .مدیریــت شــهری 10
(265 :)30ـ.284
* ســرائی ،محمدحســین ،مهــدی علیــان ،و امیررضــا خاوریــان.
(« .)1392مقایســة تطبیقــی کیفیــت زندگــی در بافتهای قدیم
و جدیــد شــهر یــزد (مــورد مطالعــه محلــة شــش بادگیــری و
شــهرک دانشــگاه)» .مطالعــات جغرافیایــی مناطــق خشــک 3
(129 :)12ـ.147
* ســعیدهزرآبادی ،زهراســادات ،ناصــر نجاتــی عــاف ،و همــا
جلیلــی ســفریان« .)1394( .ســنجش و تحلیــل شــاخصهای
کیفیــت زندگی شــهری با اســتفاده از تکنیک  TOPSISدر شــهر
مشــهد» .معمــاری و شهرســازی آرمانشــهر 301 :15ـ.311
* ســلیمانی ،محمد ،حســین منصوریان ،و زهرا براتــی.)1392( .
«ســنجش کیفیــت زندگــی در محلههــای در حــال گــذار (مورد
مطالعــه :محلــة دروازه شــمیران از منطقة  12تهــران)» .جغرافیا
51 :)38( 11ـ.75
** ســیدان ،فریبــا ،و اکــرم ســلطانپور اشــتبینی.)1393( .
«ســنجش رابطــۀ دسترســی بــه امکانــات و خدمــات شــهری،
امنیــت و بهداشــت محله و کیفیــت زندگی زنان در شــهر تهران
(بــا تأکیــد بــر نیازهای ویــژۀ زنــان منطقــۀ  2تهــران)» .جغرافیا
و توســعه فضاهــای شــهری 65 :)1( 1ـ.76
* شــاطریان ،محســن ،امیــر اشــنویی ،و محمــود گنجیپــور.
(« .)1391ســنجش میــزان رضایتمنــدی ســاکنان بافــت قدیــم
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شــهر آران و بیــدگل از شــاخصهای کیفیت زندگــی» .مطالعات
و پژوهشهــای شــهری و منطقــهای 127 :)13( 4ـ.144
* شاهحســینی ،پروانــه ،و هانیــه توکلــی« .)1393( .تحلیــل
شــاخصهای کیفیــت زندگــی شــهری (مــورد :محلــة وردآورد
منطقــة  21شــهر تهــران)» .آمایــش محیــط 127 :)24( 7ـ.144
* شــریفزادگان ،محمدحســین ،و حســین قانونــی.)1396( .
«تحلیــل رابطــة حکمروایــی خــوب کشــورها و کیفیــت زندگی
شــهرها» .رفــاه اجتماعــی 185 :)66( 17ـ.221
* شــفیعا ،ســعید ،محمدعلــی شــفیعا ،و غالمرضــا کاظمیــان.
(« .)1392فراتحلیــل روش و نتایــج پژوهشهای کیفیت زندگی
شــهری در ایــران» .جامعهشناســی کاربــردی 21 :)50( 24ـ.40
* شــیخزاده ،ابراهیــم« .)1394( .مدلســازی عوامــل مؤثــر در
بهبــود کیفیــت زندگــی ،بــا تأکیــد بــر تأثیــرات توســعة صنعــت
گردشــگری (مطالعــه مــوردی :شــهر تهــران)» .مجلــة مطالعات
توســعة اجتماعــی ایــران 51 :)1( 8ـ.65
*** صفاییپــور ،مســعود ،و زهــرا احمــدی« .)1393( .ارزیابــی
و ســنجش شــاخصهای کیفیــت زندگــی در منطقــة  4شــهر
اهــواز» .توســعة اجتماعــی 63 :)2( 9ـ.84
* عنابســتانی ،علیاکبــر ،و زهــرا عنابســتانی« .)1391( .تأثیــر
عملکــرد مدیریت شــهری بر ارتقــاي کیفیت زندگی شــهروندان
(مطالعــۀ مــوردی :شــهر جدیــد گلبهــار)» .مطالعــات توســعة
اجتماعــی ایــران 23 :)4( 4ـ.34
عنبــری ،موســی« .)1389( .بررســی تحــوالت کیفیــت زندگــی
در ایــران ( 1365تــا  .»)1385توســعة روســتایی 149 :2ـ.181
* علیاکبــری ،اســماعیل ،و مهــدی امینــی« .)1389( .کیفیــت
زندگــی شــهری در ایــران (1365ـ .»)1385رفــاه اجتماعــی 10
(121 :)36ـ.148
* عطــاری گرگــری ،مجیــد ،و ناصــر براتــی« .)1392( .تدویــن
و اولویتبنــدی راهبردهــای ارتقــای کیفیــت زندگی شــهری در
محالت مســکونی کالنشــهرها با اســتفاده از مدلهــای SWOT
و ( ANPمطالعــة مــوردی :کالنشــهر تبریز)» .مطالعات شــهری
59 :)8( 2ـ.69
* غفــاری ،غالمرضــا ،و رضــا امیــدی« .)1387( .کیفیت زندگی
در برنامههــای عمرانــی و توســعة ایــران» .رفــاه اجتماعــی 8
(30ـ33 :)31ـ.90
* غفــاری ،غالمرضــا ،و نازمحمــد اونــق« .)1385( .ســرمایة
اجتماعــی و کیفیــت زندگــی» .مطالعــات اجتماعی ایــران :)1( 1
159ـ.199
* غفاری ،غالمرضا ،ســیداحمد فیروزآبادی ،حســین فیروزآبادی
دانشمهــر« .)1392( .کیفیــت زندگــی و درک معنایــی آن در
منطقــۀ اورامــان لهــون» .مطالعــات جامعهشــناختی :)2( 20
261ـ.233
* غفــاری ،غالمرضــا ،علیرضا کریمی ،و حمزه نــوذری.)1391( .
«رونــد مطالعــة کیفیت زندگــی در ایران» .مطالعــات و تحقیقات
اجتماعی 107 :)3( 1ـ.134
* غفارینســب ،اســفندیار« .)1391( .نقــش شــهروندی فعــال
در بهبــود کیفیــت زندگــی شــهری» .مطالعــات شــهری :)2( 2
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139ـ.162
* فرازمنــد ،حســن ،ســیدمرتضی افقــه ،مهرنــاز معالحــق فــرد،
و عبدالکریــم صیادینــژاد« .)1393( .رابطــۀ ســرمایۀ انســانی
بــا کیفیــت زندگــی در اســتانهای کشــور» .رفــاه اجتماعــی 14
(37 :)54ـ.55
* فرجــی مالئــی ،امیــن ،آزاده عظیمــی ،و کرامتالــه زیــاری.
(« .)1389تحلیــل ابعــاد کیفیــت زندگــی در نواحــی شــهری
ایــران» .پژوهــش و برنامهریــزی شــهری 1 :)2( 1ـ.16
*** فنــی ،زهــره ،و فریــد واحــدی یگانــه« .)1396( .تحلیــل
شــاخصهای کیفیــت زندگــی فــردی ـ اجتماعــی در فضاهــای
شــهری بــا تأکیــد بــر جنســیت (مطالعــة مــوردی :شــهر
ســنندج)» .مطالعــات برنامهریــزی ســکونتگاههای انســانی 12
(83 :)38ـ.102
*** قاســمی ،اکــرم ،و زهــرا نــوری« .)1395( .ارزیابــی کیفیت
زندگــی در شــهرهای جدید با اســتفاد از ســنجش کیفیت ذهنی
(مــورد مطالعه :شــهر جدید هشــتگرد)» .پژوهــش و برنامهریزی
شهری 159 :)25( 7ـ.172
* قالیبــاف ،محمدباقــر ،مجتبــی روســتائی ،مهدی رمضــانزاده
لســبویی ،و محمدرضــا طاهــری« .)1390( .ارزیابــی کیفیــت
زندگــی شــهری (مطالعــة مــوردی :محلــه یافتآبــاد)» .جغرافیــا
33 :)31( 9ـ.53
* قانعــی ،محبوبه ،نجما اســماعیلپور ،و محمدحســین ســرائی.
(« .)1396ســنجش کیفیــت زندگــی در محــات شــهری در
راســتای ارتقــاي کیفیــت زندگی (مطالعــة موردی شــهر بافق)».
پژوهــش و برنامهریــزی شــهری 21 :)28( 8ـ.44
* قدمــی ،مصطفــی ،ناصــر علیقلـیزاده فیروزجایــی ،و مهــدی
رمضــانزاده لســبویی« .)1389( .بررســی نقــش گردشــگری در
تغییــرات کیفیــت زندگــی مقصد (نمونــة مورد مطالعه :دهســتان
کالرآبــاد ،شهرســتان تنکابــن ،مازنــدران)» .مطالعــات اجتماعی
ایــران 152 :)3( 4ـ.174
* قربانی ،رســول ،و احد ابراهیمپور لنبران« .)1389( .مدلســازی
انگیزشــی در توســعه تفرجگاههــای پیرامــون شــهری راهبردی
جهــت ارتقــاي کیفیــت زندگــی (نمونة مــوردی :پــارک جنگلی
ن ابــن علــی تبریــز)» .علــوم محیطــی 51 :)1( 8ـ.68
عــو 
* قنبــری ،ابوالفضــل ،اکبــر ســلطانزاده ،و مهــدی صدیــق.
(« .)1392بررســی تطبیقی کیفیت زندگی شــهری در روستاهای
ادغامشــده بــا هســتههای طراحــی شــده (مــورد مطالعــه :شــهر
تبریــز)» .مطالعــات جامعهشــناختی شــهری 167 :)7( 3ـ.192
* کرمــی ،فریبــا ،ربــاب راهنــور ،و بهمــن شــجاعیوند.)1395( .
«بررســی تطبیقــی تأثیــر ابعــاد کالبــدی ـ محیطــی در کیفیــت
زندگــی شــهرها (نمونههــای مــورد مطالعــه :شــهرهای
عجبشــیر و بنــاب)» .پژوهــش و برنامهریــزی شــهری 7
(59 :)27ـ.76
* کوخائــی ،طاهــره ،و محمدرضــا مثنــوی« .)1393( .طراحــی
محیطــی زیرســاختهای اکولوژیــک منظــر شــهری با اســتفاده
از اصــل پیوســتگی بــا انشــعابات بــه منظــور ارتقــای کیفیــت
زندگــی شــهری (مطالعــۀ مــوردی :منطقــۀ دو شــهرداری

تهــران)» .محیطشناســی 550 :)3( 40ـ.572
* کوهشــایی ،محمد ،حســین یغفوری ،و مجتبی روستا.)1395( .
«ســنجش فضایی شــاخصهای کیفیــت زندگــی در محلههای
شــهر بــم بعــد از زلزلــه بــا اســتفاده از مدلهــای تصمیمگیــری
چندمعیــاره» .رفاه اجتماعــی 187 :)61( 16ـ.220
*** گروســی ،ســعیده ،و علــی نقــوی« .)1387( .ســرمایۀ
اجتماعــی و کیفیــت زندگــی در شــهر کرمــان» .رفــاه اجتماعی
30( 8ـ61 :)31ـ.82
* لطفــی ،صدیقــه« .)1388( .مفهــوم کیفیــت زندگــی شــهری:
تعاریــف ،ابعــاد و ســنجش آن در برنامهریــزی شــهری».
جغرافیــای انســانی 65 :)4( 1ـ.80
* لطفــی ،صدیقــه ،و ســجاد صابــری« .)1391( .ارزیابی کیفیت
زندگــی شــهری بــا اســتفاده از روش تصمیمگیــری چندمعیــاره
(مطالعــة مــوردی :نواحــی شــهر یاســوج)» .جغرافیــا و مطالعات
محیطــی 45 :)4( 1ـ.59
* محمــدی ،جمــال ،حســین حســینیخواه ،و ســلیمان
محمدیدوســت« .)1394( .ســنجش میــزان رضایــت از کیفیت
زندگــی در نواحــی شــهری بــا اســتفاده از تکنیــک روش تشــابه
بــه گزینــه ایــدهآل فــازی (مطالعة مــوردی :شــهر دوگنبــدان)».
آمایــش محیــط 1 :)35( 9ـ.22
** محمــدی ،جواد ،محمدجواد بگیان ،و سیدســهراب موســوی.
(« .)1391بررســی رابطــة احســاس امنیــت اجتماعــی با کیفیت
زندگــی زنان شــهر کرمانشــاه» .مطالعــات امنیــت اجتماعی :31
143ـ.156
* مدیــری ،مهدی ،ســیداحمد حســینی ،و دیمن کاشفیدوســت.
(« .)1393ارزیابــی کارایی شــاخصهای کیفیت زندگی شــهری
(مطالعــه مــوردی :نواحــی شــهر تهــران)» .نگرشهــای نــو در
جغرافیای انســانی 1 :)4( 6ـ.16
* مرصوصی ،نفیســه ،و سیدعلیرضا الجوردی« .)1393( .مطالعة
تطبیقــی کیفیــت زندگــی شــهری در ایــران» .پژوهشهــای
اقتصــادی (رشــد و توســعه پایــدار) 59 )2( 14ـ.69
*** مشــکینی ،ابوالفضــل ،مهــدی پورطاهــری ،و مصطفــی
نــوروزی« .)1395( .تحلیــل شــاخصهای ذهنــی کیفیت محیط
در بافتهــای فرســودة شــهری (مطالعــة مــوردی :محلــة آبکوه
مشــهد)» .جغرافیــا و برنامهریــزی 259 :)58( 20ـ.279
*** ملکــی ،ســعید ،ســیدرضا حســینی ،الهام ویســی ،و صادق
مختاری« .)1394( .ســنجش رضایتمندی شــهروندان از کیفیت
ســکونتی طــرح مســکن مهــر (مطالعــة موردی :شــیرین شــهر
اهــواز)» .پژوهــش و برنامهریــزی شــهری 155 :)23( 6ـ.168
* موذنــی ،احمــد ،و محمدباقر علیــزاده اقدم« .)1391( .بررســی
ســنجش کیفیــت زندگــی شــهری :مدلــی بــرای ســنجش و
رتبهبنــدی اســتانهای ایــران بــا اســتفاده از تحلیل خوشـهای».
مجلــۀ جامعهشناســی ایــران 149 :)3( 13ـ.174
* میمنــدی پاریــزی ،صدیقــه ،و عبدالرضــا کاظمینیــا.)1394( .
«ارزیابــی ســازگار کاربــری اراضی بر اســاس مــدل  GIS-AHPو
بررســی الگــوی توزیــع کاربریهــا و تأثیــرات آنهــا بــر کیفیت
زندگــی شــهری (موردشناســی :بافــت قدیــم شــهر کرمــان).
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جغرافیــا و آمایــش شــهری ـ منطقـهای 209 :)17( 5ـ.226
* نســترن ،مهین ،قادر احمدی ،و ســهند آقازاده مقــدم.)1394( .
«ارزیابــی کیفیــت زندگــی شــهری در محــات بافــت قدیــم و
جدیــد شــهر ارومیــه» .مطالعات توســعه اجتماعــی ایــران :)3( 7
7ـ.33
* نقــدی ،اســداله ،و حیــدر بابایــی« .)1394( .مــروری بــر
شــاخصها و مؤلفههــای کیفیــت زندگــی شــهری (مــورد
مطالعــه شــهر همــدان)» .مطالعــات مدیریــت شــهری :)23( 7
1ـ.14
نوابخــش ،مهــرداد« .)1391( .کیفیــت زندگــی شــهری و برخی
عوامــل اجتماعــی مؤثــر بــر آن در شــهر کرمانشــاه» .مطالعــات
شــهری 65 :)3( 2ـ.82
* نوغانــی ،محســن ،احمدرضــا اصغرپور ماســوله ،شــیما صفا ،و
مهــدی کرمانــی« .)1387( .کیفیــت زندگی شــهروندان و رابطه
آن بــا ســرمایه اجتماعــی در شــهر مشــهد» .علــوم اجتماعــی
(دانشــکده ادبیــات و علــوم انســانی مشــهد) 111 :)1( 5ـ.140
* نهیبی ،ســارا ،و مریمســادات حسـندخت« .)1393( .بررســی
تأثیــر فضای ســبز شــهری بر ارتقــای کیفیت زندگی شــهری».
پایــداری ،توســعه و محیط زیســت 51 :)1( 1ـ.70
*** نیــازی ،محســن ،محمــد گنجــی ،و فهیمــه نامورمقــدم.
(« .)1396عوامــل اجتماعــی مؤثــر بــر رضایــت از زندگــی (مورد
مطالعه :شــهروندان شهر کاشــان در ســال  .»)1394برنامهریزی
رفــاه و توســعه اجتماعــی 203 :)31( 8ـ.229
ورزگــر ،شــراره« .)1381( .تحلیــل جنســیتی و تجربــة عملی آن
در ایــران» .زن در توســعه و سیاســت (پژوهــش زنــان) :)3( 1
87ـ.111
* وظیفهدوســت ،حســین ،و مهــدی امینــی« .)1388( .بررســی
میــزان اهمیــت شــاخصهای کیفیــت زندگــی شــهری تهــران
از دیــدگاه مدیــران و متخصصــان مدیریــت شــهری» .مطالعات
مدیریــت شــهری 1 :)3( 1ـ.18
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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 expectation 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 journals of different fields (in Farsi) in the period of
2001- 2017 (1380- 1396).
In total, 98 papers found with quality of life title. 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 quality 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. Therefore, 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

