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کیفیــت زندگــی مفهومــی چندســطحی ،مبهــم و غیرشــفاف اســت .بــا وجــود ایــن ،بهعنــوان یــک معــرف نهایــی در ارزیابــی
سیاسـتهای اجتماعــی از محبوبیــت باالیــی برخــوردار اســت .زنــان در شــهرها بــه نســبت مــردان در حــوزۀ سیاسـتگذاری و
ی بــرای ارتقــای کیفیــت زندگــی وضعیــت حاشــیهایتری دارنــد و در ایــران و شــهر تهــران ایــن مســئله بهوضــوح
برنامهریــز 
قابــل مشــاهده اســت .در منطقــۀ  2شــهرداری تهــران ،بهدلیــل وســعت زیــاد ،تفاوتهــای بــارزی میــان محــات جنوبــی در
مقایســه بــا محــات شــمالی در زمینــۀ شــاخصهای کالن کیفیــت زندگــی بــه چشــم میخــورد .ایــن تفاوتهــای گســترده
تأثیــر قابــل توجهــی بــر کیفیــت زندگــی زنــان ســاکن ایــن منطقــه گذاشــته اســت .مطالع ـهای بــا هــدف شــناخت ،تفســیر و
ارائــۀ پیشــنهادهایی بــرای ارتقــای کیفیــت زندگــی روزمــرۀ زنــان در شــهر و مخصوصـ ًا محــدودۀ منطقــۀ  2شــهرداری تهــران
انجــام شــده اســت و ایــن مقالــه بــا اســتناد بــه دادههــای میدانــی طــرح اطلــس بانــوان بــه گــزارش وضعیــت کیفیــت زندگــی
زنــان ســاکن ایــن منطقــه میپــردازد .روش مطالعــه از نــوع ترکیبــی (ک ّمــی و کیفــی) اســت و دادههــای بــه شــکل ترکیبــی
تحلیــل خواهنــد شــد.
یافتههــای تحقیــق نشــان میدهــد کــه بیشــترین میــزان رضایــت از مؤلفههــای کیفیــت زندگــی مربــوط بــه حــوزۀ توانمنــدی
و ظرفیتهــای زنــان و بیشــترین نارضایتــی مربــوط بــه حــوزۀ گــذران اوقــات فراغــت اســت .نتایــج مطالعــه بیانگــر تمایــز و
تفکیــک وضعیــت کیفیــت زندگــی بــر اســاس ســه بافــت اجتماعــی ،فرهنگــی و کالبــدی در ایــن منطقــه اســت و در ایــن زمینــه
مهمتریــن نیازهــا بــرای ارتقــای کیفیــت زندگــی ،عوامــل تهدیدکننــدۀ آن و چگونگــی و نــوع رضایــت از کیفیــت زندگــی متمایــز
و قابــل تشــخیص اســت.
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جنســیت عاملــی مهــم در تعییــن تفاوتهــای وضعیــت
اقتصــادی ،اجتماعــی و جمعیتــی در هــر جامعـهای محســوب
میشــود .زنــان و مــردان از نظر مســائل اجتماعــی متفاوتاند،
اثــرات و تبعــات مســائلی چــون بیــکاری ،اشــتغال ،وضعیــت
درآمــدی و طــاق بــرای زنــان بســیار متفــاوت بــا مــردان
اســت .اگرچــه بهســبب حضــور زنــان در صحنههــای مختلف
زندگــی اجتماعــی ،موقعیــت آنــان نســبت بــه گذشــته ارتقــا
یافتــه ،امــا مســائل و چالشهــای زنــان در جامعــۀ امــروز
پیچیدهتــر شــده اســت .مســائلی چــون افزایــش زنــان
سرپرســت خانــوار ،زنانــه شــدن فقــر ،عــدم ســازگاری بیــن
وظایــف شــغلی و مــادری زنــان ،و نابرابریهــای جنســیتی از
مســائل مهــم جوامــع امروزیانــد که مســتلزم مطالعــات ویژه
و سیاســتگذاریهای دقیــق و کارآمــد هســتند.
بســیاری از صاحبنظــران معتقدنــد کــه در برنامهریزیهــای
اجتماعــی و فرهنگــی شــهری بایــد رویکردهــای جنســیتی
در نظــر گرفتــه شــود .توجــه نداشــتن بــه مســائل زنــان از
جملــه امنیــت ،حقــوق شــهروندی ،مشــارکت ،آســیبهای
اجتماعــی ،هویــت ،ســبک زندگــی ،تضادهــای ارزشــی و
هنجــاری و کیفیــت زندگــی بــه بازتولیــد بیعدالتــی ،تشــدید
طــرد اجتماعــی و افزایــش مســائل اجتماعــی در معنــای عــام
آن منجــر میشــود و ضریــب ناامنــی اجتماعــی و شــرایط
آنومیــک شــهری را تشــدید میکنــد.
ش روي
کيفيــت زندگــي يکــي از مهمتريــن مســائل پيــ 
جهــان امــروز و از مباحــث اساســي در تکويــن سياسـتگذاري
اجتماعــي محســوب ميشــود .ايــن مفهــوم موضوعاتــي
چــون رفــاه ،نيازهــاي اساســي ،جنبههــای ســامتی ،زندگــي
رضايتبخــش ،فقــر و طــرد اجتماعــي و نوعدوســتي در
ميــان جماعــات را در بــر ميگيــرد .مفهــوم کيفيــت زندگــي
نَهتنهــا معنــاي گســتردهتری نســبت بــه مفاهيمــي چــون
رفــاه و زندگــي خــوب دارد ،بلکــه در حوزههــاي مختلــف
علمــی معانــی متفاوتــي ميیابــد .بســياري از اقتصاددانــان
کيفيــت زندگــي را بــر اســاس درآمــد ميســنجند ،در حالــي
کــه در علــوم بهداشــتي ايــن مفهــوم به معنــي ميــزان توانايي
افــراد در انجــام فعاليتهــاي روزمــره اســت (اميــدي:1386 ،
 .)50در واقــع ،کیفیــت زندگــی مفهومــی چندســطحی ،مبهــم

و غیرشــفاف اســت ،ولــی بــا ایــن حــال بهعنــوان یــک معــرف
نهایــی در ارزیابی سیاسـتهای اجتماعی محبوبیت زیــادی دارد.
کیفیــت زندگی از یــک نظر در دو ســطح خُ ــرد «فردی-ذهنی»
و کالن «اجتماعی-عینــی» تعریــف میشــود .شــاخصهای
کالن درآمــد دربرگیرنــدۀ اشــتغال ،مســکن ،آمــوزش و پــرورش
و ســایر شــرایط زندگــی و محیطــی اســت .شــاخصهای خُ ــرد
نیــز شــامل ادراکات کلــی کیفیت زندگــی ،تجــارب و ارزشهای
فــرد و معرفهــای مرتبــط ماننــد رفــاه ،خوشــبختی و رضایت از
زندگــی اســت (.)Brown et al, 2006: 6-7
وضعیــت چرخــه و کیفیــت زندگــی زنــان الگوهــای
ســاختاریافتۀ خاصــی را در هــر جامعــه دارد .بــر اســاس
تحقیقــات صورتگرفتــه (شــیخی  )1386در مناطــق مختلف،
تفاوتهــای چشــمگیری بهلحــاظ کیفیــت زندگــی بیــن زنان
و مــردان و ســایر مســائل اجتماعــی وجــود دارد .ایــن تفاوتها
بــه عواملــی نظیــر امــکان اشــتغال و درآمــد بیشــتر بــرای
مــردان ،امــکان ازدواج مجــدد مــردان بهدنبــال از دســت دادن
همســر ،احتــرام اجتماعــی بیشــتر و نظایــر آن مرتبــط اســت.
ایــن فرصتهــا بیشــتر در اختیــار مــردان اســت تا زنــان .توجه
بــه زنــان در حــوزۀ سیاســتگذاری و برنامهریــزی یکــی از
مهمتریــن اولویتهایــی اســت کــه مدیریــت شــهری بایــد
مدنظــر داشــته باشــد .الزمــۀ سیاس ـتگذاری و برنامهریــزی
صحیــح داشــتن دانــش بــهروز ،جامــع و همهگیــر از ابعــاد
مختلــف زندگــی زنان اســت .یکــی از راههای پذیرفتــه در این
حــوزه بررســی وضعیــت کیفیــت زندگی زنان در شــهر اســت.
ایــن مقالــه بــا هــدف بررســی وضعیــت کیفیــت زندگــی زنان
در شــهر و مخصوص ـ ًا زنــان محــدودۀ شــهرداری منطقــۀ 2
شــهر تهــران تدویــن شــده اســت .آگاهــی از وضعیــت کیفیت
زندگــی زنــان ،بــا ارائــۀ دادههــای تجربــی از وضعیــت زنــان
و ارزیابــی برنامههــای موجــود در ایــن زمینــه ،بــا هــدف
سیاســتگذاری جنســیتمحور و ارتقــای کیفیــت زندگــی
زنــان در شــهر تهــران صــورت گرفتــه اســت .میــدان مطالعــۀ
حاضــر محــدودۀ شــهرداری منطقــۀ  2تهــران و واحــد تحلیل
زنــان ســاکن در ایــن محله اســت .منطقــۀ  2منطقهای وســیع
و گســترده اســت و دارای بافتهــای کالبــدی و اجتماعــی
فرهنگــی متفاوتــی بیــن محــات جنوبــی آن بــا محــات
مناطــق شــمالی اســت .ایــن تفاوتهــای گســترده تأثیــر
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کيفيــت زندگــي مفهومي بينرشــتهاي اســت کــه در تحقيقات
جامعهشناســي ،روانشناســي ،پزشــکی و ديگــر رشــتهها مورد
اســتفاده قــرار گرفتــه اســت ( .)Ferriss, 2004زندگــي امــري
اســت نســبي و متأثــر از زمــان و مــکان و نميتــوان بــراي
آن تعريــف مطلــق و جهانــي ارائــه داد .همچنيــن کيفيــت
زندگــي ،ضمــن دارا بــودن ابعــاد عيني و وابســتگي به شــرايط
عينــي و بيرونــي ،امــري اســت ذهنــي و درونــي و در نتيجــه
بــه تصــورات و ادراک فــرد از واقعيــت زندگــي بســتگي دارد
(خوارزمــي .)1389 ،بــه نظــر کِیــت ،بســیاری از محققــان

بــرای تعریــف آشــکار آن را (Scottish Executive, 2005:

 .)11قرائــن حاکــی از آن اســت کــه در بیــن کارشناســان و
متخصصــان نیــز اســتفاده از اصطــاح کیفیــت زندگی بســیار
متنــوع و گســترده اســت و اجماعــی در ایــن خصــوص وجــود
نــدارد .کِیــت و شــالوک )2000( 1اعتقــاد دارنــد کــه کیفیــت
زندگــی را میتــوان بــه ســه شــکل تعریــف کــرد :بهعنــوان
یــک «مفهــوم حســاسکننده 2کــه مرجعیــت و هدایــت را
فراهــم میکنــد» ،بهعنــوان یــک «ســازة اجتماعــی» ،3و
بهعنــوان یــک «مفهــوم ســامانبخش» 4یــا «موضــوع
یکنواختکننــده» .5یــا بــه تعبیــر کِیــت« ،یــک چارچــوب
نظاممنــد بــرای نــگا ه کــردن بــه بهبــود زندگــی افــراد»
(.)Keith, 2001: 54
ســازمان جهانــی ســامت 6كيفيــت زندگــي را بهزيســتي در
حوزههــاي اجتماعــي ،روانــي و فيزيكي میدانــد و آن را چنين
تعريــف ميكنــد« :كيفيــت زندگــي ،ادراك فــرد از موقعيــت
خــود در چارچــوب نظامهــاي فرهنگــي و ارزشــي اســت كــه
در آن زندگــي ميكنــد و بــا اهــداف ،معيارهــا و دغدغههــاي
او رابطــه دارد» (ســازمان جهانــی ســامت .)1995 ،ايــن امــر
بســيار گســترده اســت و ب ـ ه شــيوهاي پيچيــده تحــت تأثيــر
ســامت فيزيكــي ،حالــت روانــی ،و ميــزان اســتقالل و روابط
فــرد بــا جنبههــاي مهــم محيــط وي قــرار دارد.
در برخــی منابــع ،کیفیــت زندگــی بهعنــوان یــک مفهــوم
ذهنــی مبتنــی بــر ارزشهــا و تمایــات فــردی در ارتبــاط بــا
میــزان رضایتمنــدی از زندگــی در نظــر گرفتــه شــده اســت.
بــه بیــان دیگــر ،بــر «رضایــت از زندگــی» بهعنــوان مؤلفــه
اصلــی کیفیــت زندگــی تأکیــد میشــود .در ایــن خصــوص
چهــار نــوع رضایــت از زندگــی وجــود دارد:
رضایــت ناشــی از داشــتن 7کــه متأثــر از میــزان برخــورداری
افــراد از امکانــات اســت.
1- Keith and Schalock
2 - sensitizing notion
3- social construct
4 - organizing concept
5 - unifying theme
6 - World Health Organization Group
7 - having
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بســیاری بــر کیفیــت زندگــی زنــان منطقــه و نیازهــای آنهــا
گذاشــته اســت .مهمتریــن تفــاوت در شــاخص کالن کیفیــت
زندگــی کــه بــر نیازهــا و مســائل زنــان منطقــه اثرگذار اســت
تفــاوت اقتصــادی (درآمــد و اشــتغال) و بــه عبــارت دقیقتــر
وضعیــت مالــی اســت .از ســوی دیگــر ،یکــی از ویژگیهــای
مهــم اثرگــذار بــر تفــاوت نیازهــا ،بافــت جمعیتــی محــدوده
و بهویــژه ویژگیهــای ســنی آنهاســت .کیفیــت زندگــی
در ایــن مقالــه هــم در بُعــد عینــی (بــا اســتفاده از دادههــای
ـی گردآوریشــده دربــارۀ رضایــت زنــان از برخــی خدمات
ک ّمـ ِ
عمومــی کــه در حــوزۀ اختیــارات شــهرداری اســت) و هــم در
بُعــد ذهنــی (از طریــق مصاحبــه و مطالعــۀ اســنادی) بررســی
میشــود.
شــهرداری تهــران بهعنــوان یــک نهــاد و ســازمان خدمــات
عمومــی موظــف بــه ارائــۀ برنامههــا و اجــرای طرحهایــی
بــرای بهبــود وضعیت زندگــی زنان و خانــواده اســت« .ارتقای
کیفیــت زندگی و عدالت در شــهر» دو شــعار محــوری در حوزۀ
زندگــی روزمــرۀ کالنشــهر تهــران در ســالهای اخیــر بــوده
و در ایــن زمینــه ،مخصوصـ ًا بــرای زنــان در ســطح محالت و
نواحــی ،برنامههایــی اجــرا شــده اســت .ایــن برنامههــا از نقاط
ضعــف و قـ ّوت خاصــی برخــوردار بودهانــد کــه بخشــی از این
مقالــه بهطــور مختصــر بــه آن اختصــاص داده شــده اســت.
پرســش اساســی پژوهــش ایــن اســت کــه کیفیــت زندگــی
زنــان ســاکن در شــهر تهــران بــا تأکیــد بــر ســاکنان منطقــۀ
 2دارای چــه وضعیتــی اســت و برنامههــای اجراشــده در
ســالهای اخیــر در حــوزۀ زنــان از ســوی شــهرداری تهــران
چــه نقــاط ضعــف و ق ّوتــی دارد؟

اعتقــاد دارنــد کــه نمیتــوان کیفیــت زندگــی را بهطــور دقیــق
تعریــف کــرد و بــه همیــن دلیــل آنهــا ترجیــح میدهنــد کــه
جوانــب و ابعــاد کیفیــت زندگــی را مطالعــه کننــد تــا تــاش
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رضایــت ناشــی از ارتبــاط 1کــه معطــوف بــه روابــط اجتماعــی
ا ست .
2
رضایــت ناشــی از بــودن  ،پنداشــت فــرد نســبت به خویشــتن
و تعریــف از کیســتی خــود ،کــه بــر معنــاداری و کنتــرل بــر
زندگــی خــود در مقابــل ازخودبیگانگــی داللــت دارد.
رضایــت ناشــی از اقــدام و عمــل 3کــه بیشــتر معطــوف بــه
چگونگــی زمــان در اختیــار در قالــب اوقــات فراغــت اســت
(غفــاری و امیــدی.)4 :1388 ،
بــر اســاس ايــن مالحظــات و بــا توجــه بــه تعاريــف موجــود،
آنچــه از مفهــوم کيفيــت زندگــي در ايــن تحقيــق در رابطــه با
زنــان ســاکن بافتهــای شــهری و مخصوصـ ًا زنــان محــدودۀ
منطقــۀ  2شــهرداری تهــران مــورد نظــر و بررســي اســت
برگرفتــه از تعريــف کيفيــت زندگــي در معنــای رضایــت از
وضعیــت زندگــی اســت و مشــکالت و مســائلی کــه مانــع
از ایــن رضایــت هســتند در نظــر گرفتــه شــده اســت .ســعی
شــده تــا ابعــاد عینــی و ذهنــی آن در قالــب دو روش ک ّمــی و
کیفــی بررســی شــود .در دهة اخيــر ،تقريب ًا در همة کشــورهاي
توســعهيافته و نيــز بخشــي از کشــورهاي درحالتوســعه
پیمایشهــای ملــی بــرای ســنجش کيفيــت زندگــي انجــام
ميشــود و امــروزه بيــش از صــد شــهر بــزرگ جهــان
بهصــورت منظــم گزارشهــاي کيفيــت زندگــي ســاالنه
را منتشــر ميکننــد .عــاوه بــر ايــن ،طــي ســاليان اخيــر،
پژوهشهــاي گوناگونــي دربــارة کيفيــت زندگــي انجــام
شــده اســت .طبــق تحليــل محتــواي شــالوک و ديگــران در
ســال  2004روي مقــاالت ،از ســال  1985تــا  2004بيــش از
20هــزارو 900مقالــه که اصطــاح کيفيت زندگــي را در عنوان
خــود داشــتهاند در عرصــة بينالمللــي چــاپ شــدهاند .آنهــا در
مطالعـهاي کــه روي  9749چکيــدۀ مقالــه 2455 ،مقاله و 897
مطالعــة عميــق مقالــه بــا اســتفاده از دقيقترين معيارهــا انجام
دادنــد ســه مــورد از متداولتريــن شــاخصها را در هــر يــک
از ابعــاد هشـتگانة ســازندة مفهــوم کيفيــت زندگي مشــخص
کردنــد (بــه نقل از ربانــي خوراســگاني و کيانپــور.)77 :1386 ،
عــاوه بــر ایــن ،در ســالهاي اخيــر ،تحقيقــات دربــارۀ
کيفيــت زندگــي بيشــتر روي «کيفيــت زندگــي جمعــي»4
1 - relating
2 - being
3 - action
4 - Community QOL

يــا «کيفيــت زندگــي شــهري »5متمرکــز شــدهاند .در کنــار
متخصصــان و محققــان رشــتههاي گوناگون کــه روي کيفيت
زندگــي مطالعــه کردهانــد ،ســازمانهاي بينالمللــي ماننــد
«ســازمان ملــل متحــد»« ،برنامــۀ توســعۀ ســازمان ملــل
متحــد» و «ســازمان جهانــي ســامت» نيــز معرفهــاي
خــاص خــود از کيفيــت زندگــي را مــورد توجــه و مداقــه قــرار
دادهانــد .در ضمــن ،پژوهشــگران کيفيــت زندگــي در ابتــدا
گروههايــي از مــردم ماننــد افــراد ســالخورده و بيمــاران را
بهعنــوان جمعيتهــاي هــدف بــراي مطالعــۀ کيفيــت زندگــي
ل
برمیگزيدنــد ( .)Schuessler and Fisher, 1985امــا در حــا 
حاضــر گســترة شــمول ايــن مفهــوم بــه حوزههايــي فراتــر از
افــراد مذکــور کشــيده شــده اســت و کليــة شــهروندان يــک
جامعــه را در بــر ميگيــرد .کیفیــت زندگــی شــهری یکــی
از مهمتریــن حوزههــای مطالعــات شــهری در کشــورهای
مختلــف اســت کــه مؤلفههــای چندگانــۀ اجتماعــی ،محیطــی
و اقتصــادی دارد .توجــه بــه ایــن شــاخص در شــهرها بهدلیــل
نقــش آن بهعنــوان ابــزاری کارآمــد در مدیریــت و برنامهریزی
شــهری و بــه طــور کلــی تعییــن میــزان قابــل زیســت بــودن
شــهرها فزونــی یافتــه اســت .در داخــل کشــور نيــز نزدیــک
بــه يــک دهــه از آغــاز مطالعــات کيفيــت زندگــي ميگــذرد
کــه برخــي از ايــن مطالعــات بــهطــور خــاص بــه بررســي
کيفيــت زندگــي زنــان و تعــداد بســیار کمــی بــه مقایســۀ
زنــان بــا مــردان پرداختهانــد کــه بــه چنــد مــورد از آنهــا
اشــاره میشــود.
بخارایــی و شــربتیان ( )1393در مطالعـهای با عنــوان «مطالعۀ
جامعهشــناختی عوامــل مؤثــر بــر توســعۀ کیفیت زندگــی زنان
شــهر مشــهد» و حقیقتیــان ( )1393در مطالعـهای بــا عنــوان
«عوامــل اجتماعــی مؤثــر بــر کیفیــت زندگــی زنــان شــهر
ای
اصفهــان» ،هــر دو ،بــا اســتفاده از پرسشــنامۀ شـشمؤلفه ِ
کیفیــت زندگــی ســازمان جهانی ســامت بــه بررســی عوامل
اجتماعــی مؤثــر بــر کیفیــت زندگــی زنــان پرداختهانــد .بــر
اســاس نتایــج هــر دو تحقیــق در دو شــهر مشــهد و اصفهان،
ســرمایۀ اجتماعــی ،پایــگاه اجتماعــی ،ســن ،وضعیــت تأهــل،
ســطح تحصیــات و اشــتغال بــه ترتیــب بیشــترین اثــر را بــر
کیفیــت زندگــی زنــان جامعۀ مــورد مطالعــه دارد.
فنــی و همــکاران ( )1394در مطالع ـهای بــا نــام «ســنجش
5 - Urban QOL

Schalock. (2004), Li and Weng (2005), Santos and

 )Martines (2007), Lee (2005), Das (2008از ايــن قبيــل
ت هســتند.
مطالعــا 

 -۲روش مطالعه

در انجــام مطالعــۀ حاضــر از ترکیــب روش تحقیــق ک ّمــی،
کیفــی و اســنادی اســتفاده شــده اســت .در ســطح نهــادی و
ســازمانی بــه ارزیابــی برنامههایــی کــه شــهرداری در منطقــۀ
 2اجــرا کــرده ،پرداختــه شــده اســت .روش مطالعــه در ایــن
بخــش اســنادی بــوده اســت .در ســطح میدانــی از دو شــیوۀ
پیمایــش ک ّمــی و روش تحقیــق کیفــی مبتنــی بــر مصاحبــۀ
گروهــی و فــردی اســتفاده شــده اســت .بــا اســتفاده از روش
پیمایــش و کیفــی ،بهویــژه بــا اســتفاده از مصاحبههــای
عمیــق و نیمهعمیــق ،مســائل ویــژۀ زنــان در ایــن منطقــه
تحلیــل و بررســی شــد .روشهــای بهکاربردهشــده همــراه بــا
تکنیکهــای تحقیــق ،جامعــۀ آمــاری ،حجــم نمونــه و شــیوۀ
نمونهگیــری بهطــور خالصــه در جــدول  1ارائــه شــده اســت.

جدول  .1روش تحقیق ،تکنیک و ابزار تحقیق ،جامعۀ آماری ،حجم نمونه و شیوۀ نمونهگیری
نوع روش تحقیق

تکنیک و ابزار گردآوری اطالعات

جامعۀ آماری

حجم نمونه

شیوۀ نمونهگیری

روش تحقیق ک ّمی

پرسشنامه

ساکنان نواحی نُهگانه

600

خوشهبندی تصادفی

مصاحبۀ فردی

کارشناسان مسئول در نواحی
شهرداری و سراهای محالت و
زنان ّ
مطلع محله

 15نفر
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کیفیــت زندگــی شــهری بــا تأکیــد بــر جنســیت ،مطالعــۀ
مــوردی :شــهر قــروه» بــه بررســی تفــاوت کیفیــت زندگــی
زنــان و مــردان ســاکن شــهر قــروه در اســتان کردســتان
پرداختهانــد .نتایــج پژوهــش نشــان میدهــد کــه کیفیــت
زندگــی ســاکنان شــهر قــروه در ســطح مطلوبــی نیســت و
زنــان نســبت بــه مــردان وضعیــت بدتــری دارنــد و در ایــن
زمینــه دچــار نوعــی فقــدان کیفیت زندگــی مضاعف هســتند.
ایــن پژوهــش نشــان داده که اشــتغال نتوانســته اســت کیفیت
زندگــی زنــان را ارتقــا دهــد.
نــگاه اجمالــی بــه مطالعــات صورتگرفتــه در مــورد کیفیــت
زندگــی زنــان در شــهر نشــان میدهــد کــه غالب ـ ًا کيفيــت
زندگــي از زاويــة يکــي از شــاخصهاي عينــي يــا ذهنــي
بررســي شــده و الگــوی ســازمان جهانــی ســامت در ایــن
زمینــه الگــوی غالــب اســت و بدیــن ترتیــب از ســایر ابعــاد
غافــل بودهانــد .بــه تعبيــر رضوانــي و همــکاران (-91 :1389
 ،)92بــا توجــه بــه مطالعــات صورتگرفتــه در زمينــة کيفيــت
زندگــي ،هنــوز چارچــوب مفهومــي قابــلقبــول جهانــي براي
ســنجش کيفيــت زندگي و روششناســي واحدي بــراي تعيين
قلمروهــا و معرفهــاي آن وجــود نــدارد و انتخــاب قلمروهــا و
معرفهــاي مربــوط بــه هــر قلمــرو و روش ســنجش کيفيــت
زندگــي بــر اســاس اهــداف مطالعــه ،قضاوتهــاي شــخصي
محقــق ،ويژگيهــاي ناحيــة مــورد مطالعــه و دادههــاي در
دســترس صــورت ميگيــرد و تفاوتهــاي عمــدهای در
مدلهــاي کيفيــت زندگــي ،بهدليــل تفــاوت در مقيــاس،
شــاخصها و قلمروهــاي زندگــي اســت کــه در مطالعــات
گوناگــون کيفيــت زندگــي مــورد توجــه قــرار گرفتهانــد.
از جملــه مطالعــات دیگــری که در حــوزۀ کیفیــت زندگی زنان
بهصــورت عــام و زنــان سرپرســت خانــوار بهصــورت خــاص

انجــام شــده اســت ،میتــوان بــه مطالعــات غفــاري و اونــق
( ،)1385گروســي و نقوي ( ،)1386رباني خوراسگاني و کيانپور
( ،)1386احمــدي و دیگــران ( ،)1386نوغانــي و همــکاران
( ،)1388رضوانــي و همــکاران ( ،)1389شــمسعليزاده
و ديگــران ( ،)1389آخونــدي و ديگــران ( )1389و فرجــي
ماليــي و همــکاران ( )1389اشــاره کــرد .در ســایر کشــورها
نيــز مطالعــات متقــدم و متأخــري در زمينــة کيفيــت زندگي در
گروههــاي مختلــف يــا کليــت افــراد جامعــه انجــام شــدهاند
کــه از حيــث روششناســي در ايــن تحقيــق مــورد اســتفاده
قــرار گرفتهاند .مطالعــات Liu (1976), Rahman et . (2003),

 -۳یافتههــای پژوهــش :وضعیــت کیفیــت
زندگــی زنــان ســاکن منطقــۀ 2

منطقۀ  2منطقهای وسـیع و گسـترده اسـت که ما شاهد تفاوتهای
بارزی در زمینۀ شاخصهای کالن کیفیت زندگی از محالت جنوبی
آن تا مناطق شمالی هستیم و این تفاوتهای گسترده تأثیر بسیاری
بر کیفیت زندگی زنان منطقه و نیازهای آنها گذاشته است .مهمترین
تفاوت در شـاخص کیفیت زندگی که بر نیازها و مسائل زنان منطقه
اثرگذار اسـت تفاوت اقتصادی (درآمد و اشـتغال) و به عبارت دقیقتر
وضعیت مالی اسـت .از سـوی دیگر ،یکی از ویژگیهای مهم اثرگذار
بـر تفاوت نیازها ،بافت جمعیتی محدوده و بهویژه ویژگیهای سـنی
آنهاسـت .در این بخـش ابتدا مهمترین یافتههای حاصل از پیمایش
ک ّمی ارائه میشـود و سـپس در تکمیل آن از مطالعۀ کیفی اسـتفاده
خواهد شد.

-1-3یافتههایک ّمی

نتایــج پیمایش در مورد میـزان رضایت زنان منطقــۀ  2از مؤلفههای

کیفیت زندگی در چند جنبه بررســی شــده اســت:

 .۱میزان رضایت از خدمات حوزۀ امنیت عمومی و اجتماعی
 .۲میـزان رضایــت از خدمات حوزۀ ســامت و بهداشــت روانی
و جسمی
 .۳میزان رضایت از امکانات گذران اوقات فراغت
 .۴میـزان رضایــت از روابط اجتماعی با همســایگان و دوســتان
محلی
 .۵میزان رضایت از روابط اجتماعی و خانوادگی
 .۶میزان رضایت از توانمندیها و ظرفیتهای فردی

در پایان ،میزان رضایت کلی از ترکیب این موارد به دست آمده است.
بیشـترین میزان رضایت زنان از مؤلفههای کیفیت زندگی مربوط به
حوزۀ شش یعنی رضایت زنان از توانمندیها و ظرفیتهای خودشان
اسـت (جدول  .)2این مسـئله بیانگر اعتمادبهنفس زنـان منطقۀ  2و
آمادگی آنها برای مشارکت فعال در امور مختلف است که در صورت
برنامهریزی درسـت میتواند بهعنـوان فرصت و ظرفیتی مطلوب در

جدول  .2میزان رضایت زنان ساکن منطقۀ  2از مؤلفههای کیفیت زندگی (درصد)
حوزۀ رضایت
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خدمات حوزۀ
امکانات گذران
سالمت و
خدمات حوزۀ امنیت
عمومی و اجتماعی بهداشت روانی و اوقات فراغت
جسمی
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روابط اجتماعی
با همسایگان و
دوستان در سطح
محلی
روابط اجتماعی
خانوادگی
توانمندیها و
ظرفیتهایی که زنان
دارند

زیاد

متوسط

کم

موارد

36/4

45/2

18/4

24/5

51/8

23/7

23/9

56

11/1

35

51/3

13/8

27/7

43/6

28/7

24/6

45/2

30/2

در زمینۀ میزان رابطۀ خود با همسایگان در مقایسه با یک وضعیت ایدهال که در ذهن دارید
چه نمرهای به خود میدهید؟

31/4

45

23/7

در زمینۀ میزان رابطۀ خود با دوستان در سطح محلی در مقایسه با یک وضعیت ایدهال که در
ذهن دارید چه نمرهای به خود میدهید؟

33/6

46/6

19/9

45/7

44/3

10

48/1

43/3

8/6

46/1

45/8

8/1

49/6

43/9

6/6

48/1

42

9/9

نمرۀ معابر اصلی و فرعی محلۀ شما از نظر روشنایی ،مناسب بودن معبر برای پیادهروی زنان،
نظافت معابر و تمیزی آنها از نظر شما چند است؟
شما در زمانهایی که در محلۀ خود به صورت فردی و پیاده تردد میکنید چقدر احساس
ترس و تهدید میکنید؟ در مقایسه با وضعیت ایدهال  ،20چه نمرهای برای محلۀ خود در نظر
میگیرید؟
چه نمرهای به وضعیت سالمت عمومی و بهداشت جسمی و روانی خود میدهید؟
میزان اطالعات و دانش شما در مورد سالمت جسم و روان ،بهداشت محیط و مشکالت
سالمت ناشی از آلودگیهای زیستمحیطی چقدر است؟
خدمات و امکاناتی که مناسب گذران اوقات فراغت خود شما باشد در محدودۀ قابل
دسترسیتان چه نمرهای میگیرد؟

میزان خدمات رفاهی برای گذران اوقات فراغت زنان در محلۀ شما به طور کلی از  20چه
نمرهای میگیرد؟

در مقایسه با یک وضعیت ایدهال چه نمرهای به رابطۀ خود با همسر یا والدینتان میدهید؟

در مقایسه با یک وضعیت ایدهال چه نمرهای به رابطۀ خود با فرزندان یا خواهران و برادرانتان
میدهید؟
نمرۀ شما به خودتان در حوزۀ میزان مهارتهایی که هر زن باید داشته باشد چند است؟

نمرۀ شما به خودتان در حوزۀ میزان تسلط و کنترل بر زندگیتان که هر زن باید داشته باشد
چند است؟
نمرۀ شما به خودتان در حوزۀ تأثیرگذاری اجتماعی و مفید بودن که احساس میکنید هر زن
باید داشته باشد چقدر است؟

زمینههای مختلف مورد بهرهبرداری قرار گیـرد .ارزیابی زنان از مؤلفۀ
میزان رضایت از امکانات گذران اوقات فراغت (مؤلفۀ سوم) بیشترین
نارضایتـی را نشـان میدهد .با توجه بـه آمارهای ارائهشـده ،حدود 30
درصـد از زنـان منطقۀ  2از وضعیت گذران اوقات فراغت خود رضایت
خیلی کم و کـم دارند.
در حالیکه میزان رضایت از امنیت ،سالمت جسمی و روانی ،و روابط
اجتماعی متوسـط رو به باالسـت ،میزان رضایت از روابط همسایگی
و دوستان زیاد است.
رضایــت کلــی بــا تلفيقــي از متغیرهــای ش ـشگانه ســاخته
شــده اســت .در بررســی میــزان رضایــت کلــی بهخوبــی
مشــخص اســت کــه در بخــش توانمنــدی بیشــترین رضایــت
و در بخــش گــذران اوقــات فراغــت کمتریــن میــزان رضایــت
وجــود دارد .نتایــج نشــان میدهــد کــه رضایــت کلــی 60/8
درصــد از زنــان در ســطح متوســط 37/4 ،درصــد در ســطح
زیــاد و  1/7درصــد در ســطح کــم اســت.

 -2-3واکاویژرفترکیفیتزندگیزنان

 -1-2-3وضعیــت کیفیــت زندگی زنــان در بافتهای
مد ر ن
ایــن بافــت شــامل محالتــی ماننــد شــهرک مخابــرات،
شــهرک غــرب ،دریــا ،ایوانــک ،ســعادتآباد ،گیشــا ،شــهرآرا

از بچگــی بــرای حــق و حقوقــم جنگیــدم .مادرم بــرادرم
را بیشــتر از مــن دوســت داشــت و مــن تمــام تالشــم را
بــرای برتــر نشــان دادنــم کــردم و جنگیــدم .آگاهـیام را
بــاال بــردم و تالشــم را کــردم.
خانم 65سالهای از محلۀ شهرک غرب:

خانمهــا بایــد خودبــاور باشــند و حریــم خودشــان را حفظ
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محــدودۀ منطقــۀ  ،2بهدلیــل گســتردگی فضــای جغرافیایــی،
تنــوع بافــت اجتماعــی و فرهنگــی ،و ســاختار اقتصاد سیاســی
(زمیــن و مســکن) ،حداقــل و بهراحتــی بــه ســه بافــت مجــزا
و متفــاوت قابــل تفکیــک اســت )1 :بافت مــدرن ،با ســاکنانی
دارای پایــگاه اقتصــادی و اجتماعــی بــاال ،محیطــی برخــوردار
از خدمــات عمومــی ،قیمــت زمین و مســکن در ســطح بســیار
بــاال و )2 ،...بافــت ســنتی ،با ســاکنانی دارای پایــگاه اقتصادی
و اجتماعــی پاییــن ،کمتــر برخــوردار از نظــر خدمــات عمومی،
قیمــت زمیــن و مســکن در حــد مناطــق  9و  10و  21و،...
 )3بافــت متوســط یــا میانــی کــه حــد فاصــل بیــن ایــن دو
بافــت اســت و ویژگیهایــی از هــر دو بافــت در آن قابــل
مشــاهده اســت .بــا توجــه بــه ایــن ســاختارهای کالن قطعـ ًا
نــوع کیفیــت زندگــی ذهنی ،نــوع برداشــت از کیفیــت زندگی
و حوزههــای آن متفــاوت اســت .بــر ایــن اســاس ،بــه تشــریح
ویژگیهــای ایــن ســه بافــت از نظــر کیفیــت زندگــی زنــان
در آن میپردازیــم.

و درختــی اســت .اکثــر قریــب بــه اتفــاق زنــان این بافــت جزو
گروههــای ثروتمنــد محســوب میشــوند و غالبــ ًا خانــهدار
هســتند ،البتــه زنــان خانـهداری کــه اســتقالل مالی نیــز دارند
و بــه اشــتغال بــرای کســب درآمــد نیــازی ندارنــد .آنهــا زنانی
مــدرن هســتند کــه از نظــر پوشــش نســبت ًا آزادترنــد .بخــش
قابــل توجهــی از ســاکنان این بافت مســن هســتند و بهســبب
کهولــت ســن و تنهــا بــودن احســاس آرامــش نمیکننــد و
در پــی ایجــاد زمانهایــی شــاد بــرای خــود هســتند .آنهــا
هــر چنــد اکثــراً بــه لحــاظ مالــی شــرایط مســاعدی دارنــد
و ســطح تحصیالتشــان نیــز باالســت ،امــا فاصلــۀ ســنی کــه
میــان والدیــن مســن و فرزنــدان وجــود دارد بهنوعــی باعــث
درگیــری و نــزاع آنــان میشــود .بــه بیانــی ،آرامــش ذهنــی
ســاکنان در ســطح مطلوبــی نیســت.
نیازهــای عینــی زنــان از نظــر اقتصــادی ،منابع مالــی ،کیفیت
مســکن ،محیــط فیزیکــی ،خدمــات عمومــی اعم از باشــگاهها
و فضاهــای ورزشــی و تفریحــی و بــه طــور کلــی رفــاه عینــی
تأمیــن شــده اســت .امــا بــا توجــه بــه تأمیــن رفــاه عینــی
زنــان در ایــن بافــت ،کیفیــت زندگــی آنــان بهشــدت متأثــر
از رفــاه ذهنــی آنهاســت ،چنانچــه خــود ایــن زنــان اذعــان
میداشــتند کــه از نظــر مالــی تأمیــن هســتند و آنچــه آنهــا
را آزار میدهــد مســائل ذهنــی اســت کــه مهمتریــن آنهــا
نارضایتــی از قوانیــن حاکــم بر جامعه و احســاس ضایع شــدن
حــق و حقوقشــان اســت .شــاید بتوان گفــت این نیازی اســت
کــه بــرای تمام زنــان جامعه مطــرح اســت .اینهــا نیازهایی در
مراتــب باالتــر اســت کــه افراد پــس از تأمیــن نیازهــای عینی
و اقتصــادی خــود بــه آنهــا میرســند .اینگونــه نیازهــا کــه
تنهــا در محلــۀ شــهرک غــرب مطــرح شــد زنــان ایــن محلــه
را از ســایر زنــان محــات منطقــه متفــاوت میکنــد .خانــم
57ســالهای از محلــۀ شــهرک غــرب:

کننــد .مــا زنــان همیشــه عــادت داشــتهایم نفــر دوم
باشــیم ،امــا بایــد بــاور کنیــم کــه ارزش داریــم.
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ـان ایــن بافــت بــر ایــن عقیــده هســتند کــه بــه طــور کلی
زنـ ِ
زنــان بایــد خودبــاور باشــند و خودشــان را محــور قــرار دهنــد.
همچنیــن حــق و حقــوق خــود را بشناســند و بــرای آن تالش
کننــد .در ایــن زمینــه بایــد آگاهــی و توانمنــدی زنــان را بــاال
بــرد و آنهــا را ابتــدا بــه اســتقالل مالــی رســاند و با حقوقشــان
آشــنا کــرد .از نظــر آنهــا ،همــۀ زنــان در همــۀ محالت بــا این
معضــل روبـهرو هســتند و تفــاوت آنهــا بــا زنــان دیگــر فقــط
ایــن اســت کــه آنهــا ســر و وضــع بهتــر و خانــه و ماشــین و
اســتقالل مالــی دارنــد و زنــان جنــوب شــهر ایــن را ندارنــد.
نکتــۀ جالــب توجــه ایــن بــود کــه در تمــام مصاحبههــا و
گفتوگوهایــی کــه بــا زنــان ایــن بافتهــا انجــام شــده
هرگــز صحبتــی دربــارۀ مســائل مالــی و ســایر نیازهــای عینی
مطــرح نشــده اســت و دغدغههــای آنها احتمــا ًال شــامل تعداد
ـان نهتنهــا منطقــۀ  ،2بلکه تهــران و ایران
قابــل توجهــی از زنـ ِ
میشــود .بنابرایــن ،بــر اســاس مصاحبههــای انجامشــده،
مهمتریــن نیــاز زنــان محلههــای برخــوردار از نظــر اقتصادی،
«نیــاز بــه کارگاههــای روانشناســی و مشــاوره در حوزههــای
حقوقــی و امــور عمومــی اجتماعــی» اســت.
هرچنــد فرزنــدان در ایــن محلــه بــه لحــاظ اقتصــادی تأمیــن
هســتند ،روابــط میــان والدیــن و فرزنــدان خیلــی صمیمــی
نیســت کــه این مســئله باعــث تشــدید رفتارهای خطرســاز در
میان دختران شــده اســت .بلــوغ زودرس و دسترســی راحت به
شــبکههای اجتماعــی از مــوارد تأثیرگــذار بر این رفتارهاســت.
تعــدادی از خانوادههــا کــه تــا انــدازهای ســنتیتر هســتند بــا
فرزنــدان خــود مقابلــه میکننــد کــه باعــث افزایــش مشــاجره
در خانوادههــا میشــود .در تعــدادی از خانوادههــای دیگــر ،بــا
آنکــه والدیــن موضعــی در مقابــل این نــوع رفتارهــا نمیگیرند
و بــه فرزنــدان آزادی عمــل میدهنــد ،امــا بهدلیــل آنکــه
بــه دختــران در برقــراری رابطــه بــا پســران آگاهــی الزم داده
نمیشــود ،بــا گذشــت زمــان پیامدهــای منفــی بــه وجــود
میآیــد.
بــر اســاس مصاحبههــای انجامگرفتــه بــا کارشناســان و زنــان
ّ
مطلــع در ایــن محــات ،مهمتریــن نیازهــای زنــان عبارتاند
از نیــاز بــه برنامههــای فراغتــی (تفریحــی و ورزشــی)،

خدمــات درمانــی و مشــاورهدرمانی .در ایــن محــات
«برخــورداری از امکانــات تفریحــی» بــر رضایتمنــدی
زنــان بســیار اثرگــذار اســت« .رضایــت از زندگــی» بســیار
مــورد تأکیــد قــرار میگیــرد که بیشــتر معطــوف بــه چگونگی
ارتباطــات و گذرانــدن زمــان در قالــب اوقــات فراغــت اســت.
مدیر محلۀ مخابرات:

خانمهــا اولیــن چیــزی کــه دوســت دارنــد تورهــای
گردشــگری اســتِ .هــی میگوینــد « ِکــی بریــم؟ کجــا
بریــم؟» بیشــتر زنــان تــور تفریحــی و گردشــگری
میخواهنــد.
مسئول خانۀ تسنیم محلۀ پرواز:

مــا  1300خانــوار در شــهرک پاســارگاد داریــم99 .
درصــد بازنشســتۀ نیروهوایــی هســتند کــه فوقالعــاده
افســردهاند و هیــچ برنامــۀ تفریحــی ندارنــد و همچنیــن
فضایــی بــرای گفتوگــو و گــذران اوقــات فراغــت
نیســت .شــهرک شــیبدار اســت و رفــت و آمــد بــرای
اهالــی (بازنشســته و مســن) مشــکل اســت.
-2-2-3وضعیتکیفیتزندگیدربافتسنتی
ایــن بافــت شــامل محالتــی ماننــد فرحــزاد ،اســامآباد و
زنجــان اســت .زنــان ســاکن در ایــن بافتهــا بهدلیــل فقــر،
عــدم تأمیــن نیازهــای مــادی و اقتصــادی ،نیازهــای ایمنــی،
پاییــن بــودن میــزان امنیت و نامناســب بودن محیــط و فضای
اجتماعــی در ســطح پایینتــری از کیفیــت زندگــی هســتند.
ایــن زنــان حتــی بــه برخــی از نیازهــای خــود کــه در ســایر
محــات بــا وضعیــت بهتــر مطــرح اســت ،توجهــی ندارنــد.
در ایــن بافــت شــهری اولیــن معضــل زنــان کــه اثــر باالیــی
بــر کیفیــت زندگــی آنهــا گذاشــته اســت «مســئلۀ امنیــت

هــم بهلحــاظ خانوادگــی و هــم بهلحــاظ اجتماعــی»

اســت .در ایــن محلــه ،بهدلیــل وجــود آســیبهای اجتماعــی
بهویــژه حضــور معتــادان و قاچاقچیــان مــواد مخــدر از یــک
ســو و نامناســب بــودن فضــای شــهری و فقــدان نــور کافــی
از ســوی دیگــر ،امنیــت اجتماعــی زنــان کــم اســت .بــا توجه
بــه مصاحبههــای انجامشــده ،یکــی از پدیدههــای اصلــی
در محــدودۀ ایــن محــات «ناامنــی اجتماعــی» اســت .ایــن
پدیــده ،یعنــی احســاس ناامنــی و عــدم اطمینــان ،یکــی از

عوامــل اجتماعــی و روانــی کاهشدهنــدۀ کیفیــت محیــط
محســوب میشــود .بنابرایــن اولیــن نیــاز تمامــی زنــان ایــن
محــات اعــم از فقیــر و غیرفقیــر «فراهــم شــدن محیطــی
امــن بــرای خــود و خانوادهشــان» اســت .زنــان ایــن محــات
در فضــای خصوصــی خانــه نیــز بــه دالیــل مختلــف امنیــت
ندارنــد کــه مهمتریــن آنهــا بــه ترتیــب اولویــت عبارتانــد
از فقــر ،سرپرســت خانــوار بــودن ،داشــتن همســر ناســازگار ،و
تجربــۀ خشــونت خانگــی.
مسئول سازمان مردمنهادی در فرحزاد:

اینجــا زنــان بیشــتر ُکــرد هســتند و بیــن آنهــا خشــونت
خانگــی زیــاد اســت .مثـ ً
ا پارســال زنــی را داشــتیم کــه
شــوهرش چشــم او را از حدقه درآورده بود .خشــونتهای
زیــادی اینجــا میبینیــم کــه ایــن خشــونتها حتــی در
برخــورد بــا فرزندان نیــز وجــود دارد.
 -3-2-3وضعیــت کیفیــت زندگــی در بافتهــای
حــد وســط

یکجورهایــی تــوی خودشــان هســتند و بقیــه را غریبــه
میداننــد ،حتــی اگــر ایــن بقیــه از بیســت ســال پیــش
اینجــا زندگــی کــرده باشــند .اگــر ســاکن خــود طرشــت
نباشــی ،ســخت پذیرفته میشــوی .االن برای شورایاری
ســعی میکننــد از خــود بومیهــای شــهرداری انتخــاب
صــورت گیرد.
ت عمدت ـ ًا اوقــات فراغــت خــود را در
زنــان بومــی ایــن باف ـ 
مســاجد و حســینیهها میگذراننــد و بــا هــم روابط همســایگی
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بخــش بســیار زیــادی از محــات منطقــۀ  2در ایــن بافــت
قــرار میگیرنــد ،ماننــد محــات توحیــد ،طرشــت ،تیمــوری،
شــادمهر ،پونــک ،مــرزداران ،پردیســان ،بــرق آلســتوم،
تهرانویــا و شــهرک آزمایــش .ســاکنان ایــن بافــت بــ ه
طــور کلــی بــه دو بخــش بومــی و غیربومــی تقســیم شــدهاند.
در بخــش بومــی محلــه ،مردمــان بومــی و قدیمــی محــات
کــه عمدتـ ًا فامیلیهــای خــاص (ماننــد پونکــی ،فرحــزادی و
تیمــوری) دارنــد ،ســاکن هســتند .اکثــر زنــان در ایــن بافــت
خانـهدار و مســن هســتند و تحصیالت پایینــی دارند .همچنین
بیشــتر آنــان مذهبــی ،ســنتی و محجبهانــد .خانــم 37ســالهای
از محلــۀ طرشــت:

قــوی دارنــد .بــه طــور کلــی ،برنامــۀ اصلی آنهــا بــرای گذران
اوقــات فراغــت ،شــرکت در برنامههــای مذهبــی اســت .یکــی
دیگــر از برنامههــای فراغتــی زنــان ،بهویــژه دختــران جــوان،
رفتــن بــه باشــگاههای ورزشــی اســت .ایــن بافــت از نظــر
امکانــات ورزشــی اعــم از باشــگا ه و فضای ورزشــی و وســایل
ورزشــی هیــچ کمبــودی نــدارد و حتــی مراجعهکنندگانــی از
محــات دیگــر دارد.
خانوادههــای بومــی ایــن محــات روابــط خانوادگــی
مســتحکمی دارنــد و فرزنــدان آنهــا نیــز ایــن روابــط را حفــظ
میکننــد .از نظــر آســیبهای اجتماعــی ،اعــم از طــاق و
اعتیــاد ،خانوادههــا وضعیــت خوبــی دارنــد و ایــن مشــکالت
در میــان مــردم بومــی و حتــی غیربومــی محــات کم اســت.
امــا مهمتریــن مســئلهای کــه زنــان ایــن بافــت بــا آن مواجــه
هســتند بــه عرصــۀ خصوصــی خانــواده مربــوط میشــود و
وابســتگی اقتصــادی بــه همســران اســت .در واقــع ،در ایــن
بافــت بــا زنانــی ســنتی مواجــه هســتیم کــه اگــر همســران
ثروتمندشــان از آنهــا حمایــت نکننــد ،فقیرنــد .بنابرایــن
مهمتریــن نیــاز زنــان توانمندســازی آنهــا و یادگیــری
مهارتهاســت.
زنــان غیربومــی این بافــت عمدت ًا زنان طبقۀ متوســط هســتند
کــه میــزان تحصیــات و اشــتغال در بیــن آنهــا نســبت بــه
زنــان بومــی بیشــتر اســت و از خانوادههــای جوانتریانــد.
بافــت بومــی بــه گونـهای بــر محلــه غالــب شــده اســت کــه
افــراد دیگــری کــه بــه ایــن محلــه میآینــد هنجارهــای ایــن
بافــت را حفــظ میکننــد و ماننــد مــردم بومــی بــه حجــاب
پایبنــدی دارنــد .میــزان آســیبهای اجتماعــی در بیــن ایــن
خانوادههــا نیــز بــه طــور کلــی کــم اســت .امــا از نظــر مــردم
بومــی میــزان آســیبها در بیــن اهالــی غیربومــی رو بــه رشــد
اســت .یکــی از ایــن آســیبها روابــط دختــر و پســر اســت
کــه البتــه بــا توجــه بــه بافــت بومــی محلــه ایــن روابــط در
بیــن افــراد بهصــورت علنــی کمتــر دیــده شــده اســت .از نظر
گــذران اوقــات فراغــت ،زنــان ایــن محــدوده عــاوه بــر رفتن
بــه مســاجد ،از باشــگاههای ورزشــی محــدوده نیــز اســتقبال
فــراوان میکننــد .بــه طــور کلــی ،مهمتریــن آســیبهای
اجتماعــی ایــن بافــت اعتیــاد و طــاق اســت.
بــا توجــه بــه بهبــود وضعیــت اقتصــادی و میــزان تحصیــات

زنــان در بخــش غیربومــی ،تعــداد زنــان شــاغل افزایــش
یافتــه اســت و بدیــن ترتیــب بــر میــزان امنیــت اجتماعــی،
بــا بهبــود وضعیــت اقتصــادی آن افــزوده میشــود .در ایــن
بافــت نیازهــای زنــان از نیــاز بــه امنیــت بــه ســمت نیازهــای
خانوادگــی ســوق پیــدا میکنــد .بیشــتر مشــکالتی کــه در
ایــن بافــت مطــرح شــده در حــوزۀ خانــواده اســت .برخــی
از مصاحبهشــوندگان عامــل اصلــی ایــن مشــکالت را زنــان
خانـهدار میداننــد و عمدتـ ًا آن را مشــکالت شــخصی از جمله
نداشــتن اعتمادبهنفــس زنــان عنــوان میکننــد .برخــی دیگــر
مشــکالت زنــان ایــن محــات را بــه ســایر مســائل خانوادگی
زنــان ارتبــاط میدهنــد .مث ـ ً
ا مشــکل زنــان در تعامــل بــا
همسرانشــان کــه بــر روابــط آنهــا بــا فرزندانشــان اثر گذاشــته
اســت .ایــن مشــکالت موجــب افســردگی زنــان ایــن محالت
و دوری جســتن آنهــا از خانــه و خانــواده میشــود .در عرصــۀ
اجتماعــی ،زنــان ایــن بافــت بــرای ارتقــای روحیــۀ خــود نیــاز
بــه مکانهــا و برنامههــای شــاد ،برنامههــای ورزشــی و
تورهــای تفریحــی دارنــد ،ولــی متأســفانه ایــن زنــان از نبــود
برنامههــا و فضاهــای شــاد بســیار گلهمنــد هســتند.

مسئول خانۀ تسنیم محلۀ شهرک آزمایش:

یــک گــروه از زنــان بیشــتر بــه مســافرتهای زیارتــی
عالقــه دارنــد و گــروه دیگــر مســافرتهای ســیاحتی را
ترجیــح میدهنــد .برخــی هــم در زمانهــای فراغــت
بیشــتر بــه ورزش میپردازنــد .خانمهایــی کــه بــه
ســرا میآینــد یــک عدهشــان متقاضــی کار هســتند و
عــدهای هــم تقاضــای برگــزاری تــور و گــردش را دارنــد
و میگوینــد برنامههایــی بگذاریــد کــه بــه مــا خــوش
بگــذرد .باشــگاههای ورزشــی اینجــا پراکنــده اســت و
تعدادیشــان از ســاکنان دور اســت.
بدیــن ترتیــب ،وضعیــت کیفیــت زندگــی زنــان ســاکن منطقۀ
 2شــهر تهــران بــر اســاس تقســیمبندی محــات بــه ســه
بافــت ذکرشــده نشــان میدهــد کــه تفاوتهــای بــارزی در
ایــن زمینــه وجــود دارد .بــه منظــور ارائــۀ تصویــری روشــن،
محورهــای کلیــدی استخراجشــده از مصاحبههــا در قالــب
جــدول ارائــه میشــود:
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نوع بافت

ویژگیهای اجتماعی و فرهنگی
بافت

نیازهای حوزۀ کیفیت زندگی
زنان

نوع آسیبهای تهدیدکنندۀ
کیفیت زندگی

بافت مدرن،
متشکل از
طبقات باال

پایگاه اقتصادی و اجتماعی باال،
کهنسالی قابل توجه جمعیت،
برخورداری از خدمات عمومی و
محیط کالبدی برخوردار ،بافت
مدرن معماری فضاهای عمومی

تأکید بر نیازهای مربوط به
رفاه ذهنی ،نارضایتی از قوانین
حاکم بر جامعه و احساس
ضایع شدن حق و حقوقشان

شناخت نداشتن زنان در
مورد حق و حقوقشان

بافت سنتی
متشکل از
طبقات پایین

پایگاه اقتصادی و اجتماعی پایین،
وجود فقر ،بافتهای تقریب ًا فرسوده
و قدیمی ،رواج آسیبهای اجتماعی
از جمله اعتیاد و خرید و فروش
علنی مواد

تأکید بر نیازهای مربوط به
رفاه عینی ،و طالب امنیت
اجتماعی بودن

ناامنی ،خشونت ،تحقیر
و طرد

بافت متوسط و
بینابین دو بافت
قبلی

تقسیم این بافت به دو بخش سنتی
و مدرن ،مردمان بومی و مهاجران
تازهوارد ،بافت طبقۀ متوسط سنتی
و مدرن ،پایگاه اقتصادی و اجتماعی
متوسط

تأکید بر نیازهای حوزۀ
ارتباطات درونخانوادگی و
مشکالت ناشی از شکاف
نسلی ،وابستگی مالی و
اقتصادی زنان به همسرانشان

مناسبات خانوادگی
بیننسلی و زناشویی

نوع رضایت از زندگی
در حوزۀ کیفیت
زندگی
رضایت ناشی از
«بودن ،ارتباط و اقدام
و عمل» که بیشتر
معطوف به چگونگی
زمان در اختیار در
قالب اوقات فراغت
است
دستیابی به امنیت،
امکانات و خدمات
حداقلی در عرصۀ
عمومی
رضایت بهصورت
نسبی در حوزۀ ذهنی
و عینی ،رضایت از
مناسبات خانوادگی

 -۴بحث و نتیجهگیری
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بــر اســاس برخــی از تعاریــف موجــود ،کیفیــت زندگــی زنــان بر
پایــۀ میــزان تأمیــن نیازهــای اساســی آنــان ارزیابــی میشــود.
در نتیجــه ،کیفیــت زندگــی امــری اســت عینــی کــه بــه
اســتانداردهای دسترســی و برخــورداری وابســته اســت .بنابرایــن،
شــاخصهای کیفیــت زندگــی در بُعــد عینــی شــامل بــرآورده
شــدن نیازهــای زنــان مثــل بهرهمنــدی از ســامت جســمی و
روحــی ،بهزیســتی محیطــی (امنیــت ،کیفیــت آبوهــوا ،کیفیت
حمــل و نقــل عمومــی ،فرصــت بــرای کســب اطالعــات جدید،
دسترســی بــه خدمــات بهداشــتی و درمانــی ،مراکــز تفریحــی و
ورزشــی ،آموزشــی ،فرهنگــی ،و محیــط زیســت مناســب) و رفاه
اجتماعی-اقتصــادی (درآمد ،اشــتغال ،مســکن ،تأمیــن اجتماعی،
و آمــوزش و پــرورش) اســت .نظریــۀ سلســلهمراتب نیازهــا کــه
آبراهــام مازلــو آن را ارائــه کــرده از مشــهورترین نظریههــای
انگیزهای اســت (رضائیــان .)176 :1370،ســرجی 1در ســال 1986
دیدگاهــی توســعهیافته از نظریــۀ مازلــو ارائــه داد کــه بــه ارتبــاط
ایــن نظریــه بــا کیفیــت زندگــی میپــردازد .او معتقــد اســت
کــه جوامــع توســعهیافته شــامل اعضایــی اســت کــه اساسـ ًا در
مراتــب باالتــری از نیازهــا راضــی میشــوند .برعکــس ،جوامــع
کمترتوســعهیافته شــامل اعضایــی اســت کــه اغلــب بــا مراتــب
پایینتــری از نیــاز اقنــاع میشــوند .در نتیجــه ،کیفیــت زندگــی
برحســب ســطح رضایــت مــردم از تأمیــن سلســلهمراتب نیازهــا
مشــخص تعریــف میشــود و هرچــه رضایــت از بــرآورده شــدن
نیــاز اکثریــت مــردم باالتــر باشــد کیفیــت زندگــی جامعــه نیــز
باالتــر اســت .همچنیــن نهادهــا بــرای رفــع نیازهــای انســانی و
بــاال بــردن کیفیــت زندگــی جامعــه طراحــی شــدهاند .هــر یــک
از ایــن نهادهــای اجتماعــی شــامل یــک بُعــد سلســلهمراتبی
اســت .افزایــش در کیفیــت زندگــی بــا تغییــرات سلســلهمراتبی
ایــن نهادهــای اجتماعی همــراه میشــود (.)sergey,1986:329
جنبــۀ عینی کیفیــت زندگــی در پیمایش ک ّمــی در مطالعۀ حاضر
مــورد تأکیــد قــرار گرفته بــود .جنبۀ ذهنــی کیفیت زندگــی زنان
در شــهر تهــران نیــز بــر اســاس تفســیر ،معنــی و برداشــت زنان
ســاکن منطقــۀ  2در قالــب مطالعــۀ کیفــی بررســی شــده اســت.
نتایــج مطالعــۀ ک ّمی نشــان میدهــد که میــزان رضایــت کلی از
کیفیــت زندگــی  60/8درصد در ســطح متوســط 37/4 ،درصد در
ســطح زیــاد و  1/7درصــد در ســطح کم اســت .در بررســی میزان

رضایــت بــه تفکیــک مؤلفههــای کیفیــت زندگــی ،بیشــترین
میــزان رضایــت مربوط به حــوزۀ توانمنــدی و ظرفیتهــای خود
زنــان اســت .این مســئله بیانگــر اعتمادبهنفــس زنان منطقــۀ  2و
آمادگــی آنهــا بــرای مشــارکت فعــال در امــور مختلف اســت که
در صــورت برنامهریــزی درســت و تقویــت ایــن توانمندیهــا و
ظرفیتهــا زنــان در ایفــای نقشهــای اجتماعــی و فرهنگی خود
بــا ظرفیت و تــوان بیشــتری در صحنههــای خانوادگــی ،اداری و
کاری و عرصــۀ عمومــی ظاهر خواهند شــد و خودشــان بهعنوان
عامــان اجتماعــی در توســعه و حــل مســائل و مشــکالت خــود
توانمندتــر عمل خواهنــد کرد .زنان منطقۀ  2بیشــترین نارضایتی
را از حــوزۀ گــذران اوقــات فراغــت داشــتهاند ،بــهطــوریکــه 30
درصــد از زنــان ایــن منطقــه از وضعیــت گــذران اوقــات فراغــت
خــود رضایــت کــم و خیلــی کــم دارنــد .ایــن مســئله میتوانــد
بهعنــوان یــک خــأ در حــوزۀ برنامهریــزی و سیاســتگذاری
بــرای زنــان منطقــۀ  2تلقی شــود.
نتایــج مطالعــۀ کیفــی بیانگــر تفکیــک ســه بافــت مختلــف در
محــدودۀ منطقــۀ  ،2بــر اســاس گســتردگی جغرافیایــی و تنــوع
اجتماعــی و فرهنگــی ســاکنان و معمــاری و بخــش کالبــدی
آن اســت )1 :بافــت مــدرن بــا ســاکنان دارای پایــگاه اقتصــادی
و اجتماعــی بــاال ،دارای محیطــی برخــوردار از خدمــات عمومــی،
دارای قیمــت زمیــن و مســکن در ســطح بســیار بــاال و...؛ )2
بافــت ســنتی بــا ســاکنان دارای پایــگاه اقتصــادی و اجتماعــی
پاییــن ،کمتربرخــوردار از نظــر خدمــات عمومــی ،دارای قیمــت
زمیــن و مســکن در حــد مناطــق  9و  10و  21و ...اســت؛ و )3
بافــت متوســط یــا میانــی کــه حــد فاصــل بیــن ایــن دو بافــت
اســت و ویژگیهایــی از هــر دو بافــت در آن دیــده میشــود و بــه
بخــش بومــی و مهاجر (غیربومــی) قابل تفکیک اســت .نیازهای
حــوزۀ کیفیــت زندگی ،نــوع عوامــل تهدیدکنندۀ کیفیــت زندگی
و نــوع رضایــت از زندگــی در هــر کــدام از ایــن بافتهــا متمایز و
قابــل تشــخیص اســت .مهمتریــن نیازها بــرای ارتقــای کیفیت
زندگــی زنــان در بافــت مــدرن ،تأکید بــر نیازهای مربوط بــه رفاه
ذهنــی ،نارضایتــی از قوانیــن حاکــم بر جامعــه و احســاس ضایع
شــدن حــق و حقوقشــان اســت .مهمتریــن عوامــل تهدیدکننده،
شــناخت نداشــتن زنــان در مــورد حق و حقوقشــان ،نــوع رضایت
از کیفیــت زندگــی ،رضایــت ناشــی از «بــودن ،ارتبــاط و اقــدام و
عمــل» اســت کــه بیشــتر معطــوف بــه چگونگی گــذر زمــان در
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اختیــار در قالــب اوقــات فراغــت اســت .در بافــت ســنتی و طبقۀ
پاییــن ،تأکیــد بــر نیازهــای مربــوط بــه رفــاه عینــی و امنیــت
اجتماعــی اســت .مهمتریــن نــوع عوامــل تهدیدکننــدۀ کیفیــت
زندگــی ناامنــی ،خشــونت ،تحقیــر و طــرد اســت و نــوع رضایت
از کیفیــت زندگــی در ایــن بافــت از نــوع دسـتیابی بــه امنیــت،
امکانــات و خدمــات حداقلــی در عرصــۀ عمومــی اســت .در بافت
میانــی یــا طبقــۀ متوســط و بخشــی که شــامل ســاکنان بومی و
مهاجــر اســت مهمتریــن نیازهــای زنــان ارتباطــات درونخانواده
و مشــکالت ناشــی از شکاف نســلی ،وابســتگی مالی و اقتصادی
زنــان بــه همسرانشــان اســت .مهمتریــن عوامــل تهدیدکننــدۀ
کیفیت زندگی ،مناســبات خانوادگی بیننســلی و زناشــویی و نوع
رضایــت از کیفیــت زندگــی مبتنی بــر رضایت به صورت نســبی
در حــوزۀ ذهنــی و عینــی و رضایت از مناســبات خانوادگی اســت.
نتایــج بخــش کیفــی بیانگــر آن اســت کــه کیفیــت زندگــی
زنــان منطقــۀ  2تابــع شــرایط اجتماعــی و فرهنگــی و بافــت
محــل ســکونت اســت و ایــن عوامــل بهشــدت بــر نیازهــای
کیفیــت زندگــی عوامــل تهدیدکننــدۀ کیفیــت زندگــی و نــوع
رضایــت از کیفیــت زندگــی تأثیرگــذار اســت .بــا توجــه بــه نتایج
بهدســتآمده در بخــش ک ّمــی و کیفــی مطالعــه ،مهمتریــن
پیشــنهادها بهمنظــور ارتقــای کیفیــت زندگــی در ایــن منطقــه
و بافتهــای ســهگانۀ آن بــه ایــن شــرح اســت :بــه منظــور
تقویــت و بهرهمنــدی از توانمنــدی و ظرفیتهای زنان پیشــنهاد
میشــود در حــوزۀ عمومــی از مشــارکت زنــان در تســهیلگری
و اجــرای برنامههــا اســتفاده شــود .بــا توجــه بــه اینکه بیشــترین
نارضایتــی مربــوط بــه مؤلفــۀ گــذران اوقــات فراغــت اســت بــه
متولیــان امــور زنــان در حــوزۀ شــهر پیشــنهاد میشــود کــه
برنامههــا بــا روش مشــارکتی و مبتنــی بــر مداخلــه و درگیــر
کــردن زنــان فعــال و ّ
مطلــع محلــی و منطقـهای تدویــن شــود.
عــاوه بــر ایــن ،مهمتریــن پیشــنهادها بــرای ارتقــای کیفیــت
زندگــی زنــان در بافــت مــدرن عبارتانــد از ارائــۀ برنامههــای
فراغتــی ،برنامــۀ ورزشــی ،تورهای تفریحــی و گردشــگری ،قدم
زدن در پارکهــا و اســتفاده از فضــای پارکهــا .در ایــن بافــت
تورهــای تفریحــی اعــم از زیارتــی و ســیاحتی بهشــدت مــورد
اســتقبال قــرار میگیــرد ،چــون یکــی از ویژگیهــای ایــن تورها
جمعــی بــودن آنهاســت .مشــارکت در فعالیتهای گروهــی برای
زنــان نشــاطآور و موجــب تخلیــۀ روحــی و روانــی آنهاســت .در

زمینــۀ برنامههــای ورزشــی ،عمدت ًا اســتقبال از ورزش بــه دالیل
درمانی اســت و بیشــتر زنــان تمایل زیادی به اســتفاده از اســتخر
و ســونا دارنــد کــه پزشــک بــرای بیماریهــای پــادرد و کمــردرد
(کــه بیــن زنــان مســن رایج اســت) توصیــه کــرده اســت .برنامۀ
مرتبــط بــا حقــوق شــهروندی زنــان و آگاه کــردن آنهــا از حقوق
خــود از دیگــر برنامههایــی اســت کــه پیشــنهاد میشــود در این
محــدوده تقویــت شــود .در بافت ســنتی و دارای پایــگاه اقتصادی
و اجتماعــی پاییــن بهدلیل رواج احســاس ناامنــی و عدم اطمینان
پیشــنهاد میشــود برای بهبود کیفیــت زندگــی اقداماتی معطوف
بــه حــوزۀ امنیــت و احســاس امنیــت در فضاهــای عمومــی و
محیطهــای خانوادگــی ،و توانمندســازی در حــوزۀ دفــاع از خــود
در برابــر خشــونت ،تحقیــر و طــرد انجــامشــود .در بافــت طبقــۀ
متوســط که متشــکل از دو گروه ســاکنان بومی و ساکنان مهاجر
اســت برگــزاری برنامههــای مشــاورۀ خانــواده ،ارتباطگیــری بــا
فرزنــدان و حل مشــکالت زناشــویی مهمترین پیشــنهادها برای
ارتقــای کیفیــت زندگــی زنان در شــهر اســت.
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Abstract
Quality of life is a multi-level concept that is
vague and non-transparent, nonetheless, as a
final reference it has a high popularity in the
evaluation of social policies. Women in cities
are more marginalized than men in the field
of policy making and planning to improve the
quality of life and this is clearly visible in Iran
and Tehran. In district 2 of Tehran municipality,
Because of its vastness, there are significant differences between the southern neighborhoods
compared to northern neighborhoods in terms
of the macro indicators of quality of life. These
widespread differences have had a significant
impact on the quality of life of women living
in this region. A study have done with aimed
at understanding, interpreting and presenting
suggestions for improving the quality of daily life
of women in the city, and especially in the district
2 of Tehran Municipality and This article, based
on the field data from the scheme of Women’s
Atlas, reports the quality of life of women living in
this district. The study method is a combination

type (quantitative and qualitative) and data will
be analyzed in a combination form.
Findings of the research show that the highest
level of satisfaction from quality of life components is related to women’s capabilities and
capacities and the most their dissatisfaction is
about the field of spending leisure time.
The results of the study illustrative the differentiation and separation of the status of quality
of life, based on the three social, cultural and
physical contexts in this district and In this regard,
the most important requirements for improving
the quality of life, its threatening factors and type
of satisfaction with quality of life, are distinct
and recognizable.
Keywords:
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Leisure Time

