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چکـیده
کیفیــت زندگــی مفهومــی چندســطحی، مبهــم و غیرشــفاف اســت. بــا وجــود ایــن، به عنــوان یــک معــرف نهایــی در ارزیابــی 
سیاســت های اجتماعــی از محبوبیــت باالیــی برخــوردار اســت. زنــان در شــهرها بــه نســبت مــردان در حــوزة سیاســت گذاری و 
برنامه ریــزی  بــرای ارتقــای کیفیــت زندگــی وضعیــت حاشــیه ای تری دارنــد و در ایــران و شــهر تهــران ایــن مســئله به وضــوح 
قابــل مشــاهده اســت. در منطقــۀ 2 شــهرداری تهــران، به دلیــل وســعت زیــاد، تفاوت هــای بــارزی میــان محــالت جنوبــی در 
ــا محــالت شــمالی در زمینــۀ شــاخص های کالن کیفیــت زندگــی بــه چشــم می خــورد. ایــن تفاوت  هــای گســترده  مقایســه ب
تأثیــر قابــل توجهــی بــر کیفیــت زندگــی زنــان ســاکن ایــن منطقــه گذاشــته اســت. مطالعــه ای بــا هــدف شــناخت، تفســیر و 
ارائــۀ پیشــنهادهایی بــرای ارتقــای کیفیــت زندگــی روزمــرة زنــان در شــهر و مخصوصــاً محــدودة منطقــۀ 2 شــهرداری تهــران 
انجــام شــده اســت و ایــن مقالــه بــا اســتناد بــه داده هــای میدانــی طــرح اطلــس بانــوان بــه گــزارش وضعیــت کیفیــت زندگــی 
زنــان ســاکن ایــن منطقــه می پــردازد. روش مطالعــه از نــوع ترکیبــی )کّمــی و کیفــی( اســت و داده هــای بــه شــکل ترکیبــی 

تحلیــل خواهنــد شــد. 
یافته هــای تحقیــق نشــان می دهــد کــه بیشــترین میــزان رضایــت از مؤلفه هــای کیفیــت زندگــی مربــوط بــه حــوزة توانمنــدی 
و ظرفیت هــای زنــان و بیشــترین نارضایتــی مربــوط بــه حــوزة 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 
مهم تریــن نیازهــا بــرای ارتقــای کیفیــت زندگــی، عوامــل تهدیدکننــدة آن و چگونگــی و نــوع رضایــت از کیفیــت زندگــی متمایــز 

و قابــل تشــخیص اســت. 
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مقدمـه
جنســیت عاملــی مهــم در تعییــن تفاوت هــای وضعیــت 
اقتصــادی، اجتماعــی و جمعیتــی در هــر جامعــه ای محســوب 
می شــود. زنــان و مــردان از نظر مســائل اجتماعــی متفاوت اند، 
اثــرات و تبعــات مســائلی چــون بیــکاری، اشــتغال، وضعیــت 
ــردان  ــا م ــاوت ب ــان بســیار متف ــرای زن درآمــدی و طــالق ب
اســت. اگرچــه به ســبب حضــور زنــان در صحنه هــای مختلف 
زندگــی اجتماعــی، موقعیــت آنــان نســبت بــه گذشــته ارتقــا 
ــروز  ــۀ ام ــان در جامع ــای زن ــائل و چالش ه ــا مس ــه، ام یافت
پیچیده تــر شــده اســت. مســائلی چــون افزایــش زنــان 
سرپرســت خانــوار، زنانــه شــدن فقــر، عــدم ســازگاری بیــن 
وظایــف شــغلی و مــادری زنــان، و نابرابری هــای جنســیتی از 
مســائل مهــم جوامــع امروزی انــد که مســتلزم مطالعــات ویژه 

ــتند. ــد هس ــق و کارآم ــت گذاری های دقی و سیاس
 بســیاری از صاحب نظــران معتقدنــد کــه در برنامه ریزی هــای 
ــد رویکردهــای جنســیتی  اجتماعــی و فرهنگــی شــهری بای
ــان از  ــه مســائل زن ــه شــود. توجــه نداشــتن ب در نظــر گرفت
ــیب های  ــارکت، آس ــهروندی، مش ــوق ش ــت، حق ــه امنی جمل
ــی و  ــای ارزش ــی، تضاده ــبک زندگ ــت، س ــی، هوی اجتماع
هنجــاری و کیفیــت زندگــی بــه بازتولیــد بی عدالتــی، تشــدید 
طــرد اجتماعــی و افزایــش مســائل اجتماعــی در معنــای عــام 
ــرایط  ــی و ش ــی اجتماع ــب ناامن ــود و ضری ــر می ش آن منج

ــد. ــدید می کن ــهری را تش ــک ش آنومی
ــش  روي  ــائل پی ــن مس ــي از مهم تری ــي یک ــت زندگ کیفی
جهــان امــروز و از مباحــث اساســي در تکویــن سیاســت گذاري 
ــي  ــوم موضوعات ــن مفه ــود. ای ــوب مي ش ــي محس اجتماع
چــون رفــاه، نیازهــاي اساســي، جنبه هــای ســالمتی، زندگــي 
رضایت بخــش، فقــر و طــرد اجتماعــي و نوع دوســتي در 
میــان جماعــات را در بــر مي گیــرد. مفهــوم کیفیــت زندگــي 
ــون  ــي چ ــه مفاهیم ــبت ب ــترده تری نس ــاي گس ــا معن نَه تنه
ــف  ــاي مختل ــه در حوزه ه ــوب دارد، بلک ــي خ ــاه و زندگ رف
ــان  ــیاري از اقتصاددان ــد. بس ــي مي یاب ــی متفاوت ــی معان علم
کیفیــت زندگــي را بــر اســاس درآمــد مي ســنجند، در حالــي 
کــه در علــوم بهداشــتي ایــن مفهــوم به معنــي میــزان توانایي 
افــراد در انجــام فعالیت هــاي روزمــره اســت )امیــدي، ۱۳۸۶: 
۵۰(. در واقــع، کیفیــت زندگــی مفهومــی چندســطحی، مبهــم 

و غیرشــفاف اســت، ولــی بــا ایــن حــال به عنــوان یــک معــرف 
نهایــی در ارزیابی سیاســت های اجتماعی محبوبیت زیــادی دارد. 
کیفیــت زندگی از یــک نظر در دو ســطح ُخــرد »فردی-ذهنی« 
ــاخص های  ــود. ش ــف می ش ــی« تعری و کالن »اجتماعی-عین
کالن درآمــد دربرگیرنــدة اشــتغال، مســکن، آمــوزش و پــرورش 
و ســایر شــرایط زندگــی و محیطــی اســت. شــاخص های ُخــرد 
نیــز شــامل ادراکات کلــی کیفیت زندگــی، تجــارب و ارزش های 
فــرد و معرف هــای مرتبــط ماننــد رفــاه، خوشــبختی و رضایت از 

 .)Brown et al, 2006: 6-7( زندگــی اســت
الگوهــای  وضعیــت چرخــه و کیفیــت زندگــی زنــان 
ســاختاریافتۀ خاصــی را در هــر جامعــه دارد. بــر اســاس 
تحقیقــات صورت گرفتــه )شــیخی ۱۳۸۶( در مناطــق مختلف، 
تفاوت هــای چشــمگیری به لحــاظ کیفیــت زندگــی بیــن زنان 
و مــردان و ســایر مســائل اجتماعــی وجــود دارد. ایــن تفاوت ها 
ــرای  ــد بیشــتر ب ــکان اشــتغال و درآم ــر ام ــی نظی ــه عوامل ب
مــردان، امــکان ازدواج مجــدد مــردان به دنبــال از دســت دادن 
همســر، احتــرام اجتماعــی بیشــتر و نظایــر آن مرتبــط اســت. 
ایــن فرصت هــا بیشــتر در اختیــار مــردان اســت تا زنــان. توجه 
ــی از  ــزی یک ــوزة سیاســت گذاری و برنامه ری ــان در ح ــه زن ب
ــد  ــت شــهری بای ــی اســت کــه مدیری ــن اولویت های مهم تری
مدنظــر داشــته باشــد. الزمــۀ سیاســت گذاری و برنامه ریــزی 
ــاد  ــر از ابع ــع و همه گی ــه روز، جام ــش ب ــتن دان ــح داش صحی
مختلــف زندگــی زنان اســت. یکــی از راه های پذیرفتــه در این 
حــوزه بررســی وضعیــت کیفیــت زندگی زنان در شــهر اســت. 
ایــن مقالــه بــا هــدف بررســی وضعیــت کیفیــت زندگــی زنان 
ــان محــدودة شــهرداری منطقــۀ 2  در شــهر و مخصوصــاً زن
شــهر تهــران تدویــن شــده اســت. آگاهــی از وضعیــت کیفیت 
زندگــی زنــان، بــا ارائــۀ داده هــای تجربــی از وضعیــت زنــان 
ــدف  ــا ه ــه، ب ــن زمین ــود در ای ــای موج ــی برنامه ه و ارزیاب
ــی  ــت زندگ ــای کیفی ــیت محور و ارتق ــت گذاری جنس سیاس
زنــان در شــهر تهــران صــورت گرفتــه اســت. میــدان مطالعــۀ 
حاضــر محــدودة شــهرداری منطقــۀ 2 تهــران و واحــد تحلیل 
زنــان ســاکن در ایــن محله اســت. منطقــۀ 2 منطقه ای وســیع 
ــی  ــدی و اجتماع ــای کالب ــت و دارای بافت ه ــترده اس و گس
ــا محــالت  ــی آن ب ــن محــالت جنوب ــی بی فرهنگــی متفاوت
ــر  ــترده تأثی ــای گس ــن تفاوت  ه ــت. ای ــمالی اس ــق ش مناط
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بســیاری بــر کیفیــت زندگــی زنــان منطقــه و نیازهــای آنهــا 
گذاشــته اســت. مهم تریــن تفــاوت در شــاخص کالن کیفیــت 
زندگــی کــه بــر نیازهــا و مســائل زنــان منطقــه اثرگذار اســت 
تفــاوت اقتصــادی )درآمــد و اشــتغال( و بــه عبــارت دقیق تــر 
وضعیــت مالــی اســت. از ســوی دیگــر، یکــی از ویژگی هــای 
مهــم اثرگــذار بــر تفــاوت نیازهــا، بافــت جمعیتــی محــدوده 
ــی  ــت زندگ ــت. کیفی ــنی آنهاس ــای س ــژه ویژگی ه و به وی
در ایــن مقالــه هــم در بُعــد عینــی )بــا اســتفاده از داده هــای 
کّمــِی گردآوری شــده دربــارة رضایــت زنــان از برخــی خدمات 
عمومــی کــه در حــوزة اختیــارات شــهرداری اســت( و هــم در 
بُعــد ذهنــی )از طریــق مصاحبــه و مطالعــۀ اســنادی( بررســی 

می شــود. 
شــهرداری تهــران به عنــوان یــک نهــاد و ســازمان خدمــات 
ــی  ــرای طرح های ــا و اج ــۀ برنامه ه ــه ارائ ــف ب ــی موظ عموم
بــرای بهبــود وضعیت زندگــی زنان و خانــواده اســت. »ارتقای 
کیفیــت زندگی و عدالت در شــهر« دو شــعار محــوری در حوزة 
زندگــی روزمــرة کالن شــهر تهــران در ســال های اخیــر بــوده 
و در ایــن زمینــه، مخصوصــاً بــرای زنــان در ســطح محالت و 
نواحــی، برنامه هایــی اجــرا شــده اســت. ایــن برنامه هــا از نقاط 
ضعــف و قــّوت خاصــی برخــوردار بوده انــد کــه بخشــی از این 

مقالــه به طــور 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 
2 دارای چــه وضعیتــی اســت و برنامه هــای اجراشــده در 
ســال های اخیــر در حــوزة زنــان از ســوی شــهرداری تهــران 

چــه نقــاط ضعــف و قّوتــی دارد؟

1- پیشینة نظري و تجربی پژوهش
کیفیــت زندگــي مفهومي بین رشــته اي اســت کــه در تحقیقات 
جامعه شناســي، روان شناســي، پزشــکی و دیگــر رشــته ها مورد 
اســتفاده قــرار گرفتــه اســت )Ferriss, 2004(. زندگــي امــري 
ــراي  ــوان ب ــر از زمــان و مــکان و نمي ت اســت نســبي و متأث
ــت  ــن کیفی ــه داد. همچنی ــي ارائ ــق و جهان ــف مطل آن تعری
زندگــي، ضمــن دارا بــودن ابعــاد عیني و وابســتگي به شــرایط 
عینــي و بیرونــي، امــري اســت ذهنــي و درونــي و در نتیجــه 
بــه تصــورات و ادراک فــرد از واقعیــت زندگــي بســتگي دارد 
ــان  ــیاری از محقق ــت، بس ــر ِکی ــه نظ ــي، ۱۳۸۹(. ب )خوارزم

اعتقــاد دارنــد کــه نمی تــوان کیفیــت زندگــی را به طــور دقیــق 
تعریــف کــرد و بــه همیــن دلیــل آنهــا ترجیــح می دهنــد کــه 
جوانــب و ابعــاد کیفیــت زندگــی را مطالعــه کننــد تــا تــالش 
 Scottish Executive, 2005:( ــکار آن را ــف آش ــرای تعری ب
ــن کارشناســان و  ــن حاکــی از آن اســت کــه در بی 11(. قرائ

متخصصــان نیــز اســتفاده از اصطــالح کیفیــت زندگی بســیار 
متنــوع و گســترده اســت و اجماعــی در ایــن خصــوص وجــود 
نــدارد. ِکیــت و شــالوک۱ )2۰۰۰( اعتقــاد دارنــد کــه کیفیــت 
زندگــی را می تــوان بــه ســه شــکل تعریــف کــرد: به عنــوان 
ــت را  ــت و هدای ــه مرجعی ــاس کننده2 ک ــوم حس ــک »مفه ی
ــی«۳، و  ــازة اجتماع ــک »س ــوان ی ــد«، به عن ــم می  کن فراه
به عنــوان یــک »مفهــوم ســامان بخش«۴ یــا »موضــوع 
ــوب  ــک چارچ ــت، »ی ــر ِکی ــه تعبی ــا ب ــده«۵. ی یکنواخت کنن
ــراد«  ــی اف ــود زندگ ــه بهب ــردن ب ــگاه  ک ــرای ن ــد ب نظام من

 .)Keith, 2001: 54(

ســازمان جهانــی ســالمت۶ کیفیــت زندگــي را به زیســتي در 
حوزه هــاي اجتماعــي، روانــي و فیزیکي می دانــد و آن را چنین 
تعریــف مي کنــد: »کیفیــت زندگــي، ادراک فــرد از موقعیــت 
خــود در چارچــوب نظام هــاي فرهنگــي و ارزشــي اســت کــه 
در آن زندگــي مي کنــد و بــا اهــداف، معیارهــا و دغدغه  هــاي 
او رابطــه دارد« )ســازمان جهانــی ســالمت، ۱۹۹۵(. ایــن امــر 
بســیار گســترده اســت و بــه  شــیوه اي پیچیــده تحــت تأثیــر 
ســالمت فیزیکــي، حالــت روانــی، و میــزان اســتقالل و روابط 

فــرد بــا جنبه  هــاي مهــم محیــط وي قــرار دارد.
ــوم  ــک مفه ــوان ی ــی به عن ــت زندگ ــع، کیفی ــی مناب در برخ
ذهنــی مبتنــی بــر ارزش هــا و تمایــالت فــردی در ارتبــاط بــا 
میــزان رضایت منــدی از زندگــی در نظــر گرفتــه شــده اســت. 
بــه بیــان دیگــر، بــر »رضایــت از زندگــی« به عنــوان مؤلفــه 
ــن خصــوص  ــد می شــود. در ای ــت زندگــی تأکی ــی کیفی اصل

چهــار نــوع رضایــت از زندگــی وجــود دارد:
رضایــت ناشــی از داشــتن۷ کــه 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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رضایــت ناشــی از ارتبــاط۱ کــه معطــوف بــه روابــط اجتماعــی 
ست. ا

رضایــت ناشــی از بــودن2، پنداشــت فــرد نســبت به خویشــتن 
و تعریــف از کیســتی خــود، کــه بــر معنــاداری و کنتــرل بــر 

زندگــی خــود در مقابــل ازخودبیگانگــی داللــت دارد.
ــه  رضایــت ناشــی از اقــدام و عمــل۳ کــه بیشــتر معطــوف ب
ــات فراغــت اســت  ــب اوق ــار در قال چگونگــی زمــان در اختی

ــدی، ۱۳۸۸: ۴(. ــاری و امی )غف
بــر اســاس ایــن مالحظــات و بــا توجــه بــه تعاریــف موجــود، 
آنچــه از مفهــوم کیفیــت زندگــي در ایــن تحقیــق در رابطــه با 
زنــان ســاکن بافت هــای شــهری و مخصوصــاً زنــان محــدودة 
ــت  ــي اس ــر و بررس ــورد نظ ــران م ــهرداری ته ــۀ 2 ش منطق
ــت از  ــای رضای ــي در معن ــت زندگ ــف کیفی ــه از تعری برگرفت
ــع  ــه مان ــی اســت و مشــکالت و مســائلی ک ــت زندگ وضعی
از ایــن رضایــت هســتند در نظــر گرفتــه شــده اســت. ســعی 
شــده تــا ابعــاد عینــی و ذهنــی آن در قالــب دو روش کّمــی و 
کیفــی بررســی شــود. در دهۀ اخیــر، تقریباً در همۀ کشــورهاي 
توســعه یافته و نیــز بخشــي از کشــورهاي درحال توســعه 
ــرای ســنجش کیفیــت زندگــي انجــام  پیمایش هــای ملــی ب
مي شــود و امــروزه بیــش از صــد شــهر بــزرگ جهــان 
ــاالنه  ــي س ــت زندگ ــاي کیفی ــم گزارش ه ــورت منظ به ص
ــر،  ــالیان اخی ــي س ــن، ط ــر ای ــالوه ب ــد. ع را منتشــر مي کنن
ــام  ــي انج ــت زندگ ــارة کیفی ــي درب ــاي گوناگون پژوهش ه
شــده اســت. طبــق تحلیــل محتــواي شــالوک و دیگــران در 
ســال 2۰۰۴ روي مقــاالت، از ســال ۱۹۸۵ تــا 2۰۰۴ بیــش از 
2۰هــزارو۹۰۰ مقالــه که اصطــالح کیفیت زندگــي را در عنوان 
خــود داشــته اند در عرصــۀ بین المللــي چــاپ شــده اند. آنهــا در 
مطالعــه اي کــه روي ۹۷۴۹ چکیــدة مقالــه، 2۴۵۵ مقاله و ۸۹۷ 
مطالعــۀ عمیــق مقالــه بــا اســتفاده از دقیق ترین معیارهــا انجام 
دادنــد ســه مــورد از متداول تریــن شــاخص ها را در هــر یــک 
از ابعــاد هشــت گانۀ ســازندة مفهــوم کیفیــت زندگي مشــخص 
کردنــد )بــه نقل از ربانــي خوراســگاني و کیانپــور، ۱۳۸۶: ۷۷(.
ــارة  ــات درب ــر، تحقیق ــال هاي اخی ــن، در س ــر ای ــالوه ب ع
ــي۴«  ــي جمع ــت زندگ ــتر روي »کیفی ــي بیش ــت زندگ کیفی

1 - relating
2 - being
3 - action
4 - Community QOL

ــار  ــا »کیفیــت زندگــي شــهري۵« متمرکــز شــده اند. در کن ی
متخصصــان و محققــان رشــته هاي گوناگون کــه روي کیفیت 
ــد  ــي مانن ــازمان هاي بین الملل ــد، س ــه کرده ان ــي مطالع زندگ
ــل  ــازمان مل ــعۀ س ــۀ توس ــد«، »برنام ــل متح ــازمان مل »س
ــاي  ــز معرف ه ــالمت« نی ــي س ــازمان جهان ــد« و »س متح
خــاص خــود از کیفیــت زندگــي را مــورد توجــه و مداقــه قــرار 
ــدا  ــي در ابت ــت زندگ ــگران کیفی ــن، پژوهش ــد. در ضم داده ان
ــاران را  ــالخورده و بیم ــراد س ــد اف ــردم مانن ــي از م گروه های
به عنــوان جمعیت هــاي هــدف بــراي مطالعــۀ کیفیــت زندگــي 
برمی گزیدنــد )Schuessler and Fisher, 1985(. امــا در حــال  
حاضــر گســترة شــمول ایــن مفهــوم بــه حوزه هایــي فراتــر از 
افــراد مذکــور کشــیده شــده اســت و کلیــۀ شــهروندان یــک 
ــی  ــهری یک ــی ش ــت زندگ ــرد. کیفی ــر مي گی ــه را در ب جامع
ــورهای  ــهری در کش ــات ش ــای مطالع ــن حوزه ه از مهم تری
مختلــف اســت کــه مؤلفه هــای چندگانــۀ اجتماعــی، محیطــی 
و اقتصــادی دارد. توجــه بــه ایــن شــاخص در شــهرها به دلیــل 
نقــش آن به عنــوان ابــزاری کارآمــد در مدیریــت و برنامه ریزی 
شــهری و بــه طــور کلــی تعییــن میــزان قابــل زیســت بــودن 
شــهرها فزونــی یافتــه اســت. در داخــل کشــور نیــز نزدیــک 
بــه یــک دهــه از آغــاز مطالعــات کیفیــت زندگــي مي گــذرد 
ــه بررســي  ــه  طــور خــاص ب کــه برخــي از ایــن مطالعــات ب
ــۀ  ــه مقایس ــی ب ــیار کم ــداد بس ــان و تع ــي زن ــت زندگ کیفی
ــا  ــورد از آنه ــد م ــه چن ــه ب ــد ک ــردان پرداخته  ان ــا م ــان ب زن

ــود.  ــاره می ش اش
بخارایــی و شــربتیان )۱۳۹۳( در مطالعــه ای با عنــوان »مطالعۀ 
جامعه شــناختی عوامــل مؤثــر بــر توســعۀ کیفیت زندگــی زنان 
شــهر مشــهد« و حقیقتیــان )۱۳۹۳( در مطالعــه ای بــا عنــوان 
ــان شــهر  ــر کیفیــت زندگــی زن ــر ب »عوامــل اجتماعــی مؤث
اصفهــان«، هــر دو، بــا اســتفاده از پرسشــنامۀ شــش مؤلفه اِی 
کیفیــت زندگــی ســازمان جهانی ســالمت بــه بررســی عوامل 
ــر  ــد. ب ــان پرداخته ان ــر کیفیــت زندگــی زن ــر ب اجتماعــی مؤث
اســاس نتایــج هــر دو تحقیــق در دو شــهر مشــهد و اصفهان، 
ســرمایۀ اجتماعــی، پایــگاه اجتماعــی، ســن، وضعیــت تأهــل، 
ســطح تحصیــالت و اشــتغال بــه ترتیــب بیشــترین اثــر را بــر 

کیفیــت زندگــی زنــان جامعۀ مــورد مطالعــه دارد. 
ــام »ســنجش  ــا ن ــه ای ب ــی و همــکاران )۱۳۹۴( در مطالع فن
5 - Urban QOL
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ــۀ  ــیت، مطالع ــر جنس ــد ب ــا تأکی ــهری ب ــی ش ــت زندگ کیفی
مــوردی: شــهر قــروه« بــه بررســی تفــاوت کیفیــت زندگــی 
ــتان  ــتان کردس ــروه در اس ــهر ق ــاکن ش ــردان س ــان و م زن
ــت  ــه کیفی ــد ک ــان می ده ــش نش ــج پژوه ــد. نتای پرداخته ان
ــی نیســت و  ــروه در ســطح مطلوب زندگــی ســاکنان شــهر ق
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 صورت گرفتــه در مــورد کیفیــت 
ــت  ــاً کیفی ــان در شــهر نشــان می دهــد کــه غالب زندگــی زن
ــي  ــا ذهن ــي ی ــاخص هاي عین ــي از ش ــۀ یک ــي از زاوی زندگ
ــن  ــی ســالمت در ای بررســي شــده و الگــوی ســازمان جهان
زمینــه الگــوی غالــب اســت و بدیــن ترتیــب از ســایر ابعــاد 
غافــل بوده انــد. بــه تعبیــر رضوانــي و همــکاران )۱۳۸۹: ۹۱-
۹2(، بــا توجــه بــه مطالعــات صورت گرفتــه در زمینــۀ کیفیــت 
زندگــي، هنــوز چارچــوب مفهومــي قابــل  قبــول جهانــي براي 
ســنجش کیفیــت زندگي و روش شناســي واحدي بــراي تعیین 
قلمروهــا و معرف هــاي آن وجــود نــدارد و انتخــاب قلمروهــا و 
معرف هــاي مربــوط بــه هــر قلمــرو و روش ســنجش کیفیــت 
زندگــي بــر اســاس اهــداف مطالعــه، قضاوت هــاي شــخصي 
ــاي در  ــه و داده ه ــورد مطالع ــۀ م ــاي ناحی ــق، ویژگي ه محق
دســترس صــورت مي گیــرد و تفاوت هــاي عمــده ای در 
ــاس،  ــاوت در مقی ــل تف ــي، به دلی ــت زندگ ــاي کیفی مدل ه
ــات  ــه در مطالع ــت ک ــي اس ــاي زندگ ــاخص ها و قلمروه ش

ــد. گوناگــون کیفیــت زندگــي مــورد توجــه قــرار گرفته  ان
از جملــه مطالعــات دیگــری که در حــوزة کیفیــت زندگی زنان 
به صــورت عــام و زنــان سرپرســت خانــوار به صــورت خــاص 

انجــام شــده اســت، می  تــوان بــه مطالعــات غفــاري و اونــق 
)۱۳۸۵(، گروســي و نقوي )۱۳۸۶(، رباني خوراسگاني و کیانپور 
ــکاران  ــي و هم ــران )۱۳۸۶(، نوغان ــدي و دیگ )۱۳۸۶(، احم
)۱۳۸۸(، رضوانــي و همــکاران )۱۳۸۹(، شــمس علي زاده 
ــي  ــران )۱۳۸۹( و فرج ــدي و دیگ ــران )۱۳۸۹(، آخون و دیگ
مالیــي و همــکاران )۱۳۸۹( اشــاره کــرد. در ســایر کشــورها 
نیــز مطالعــات متقــدم و متأخــري در زمینــۀ کیفیــت زندگي در 
گروه هــاي مختلــف یــا کلیــت افــراد جامعــه انجــام شــده اند 
کــه از حیــث روش شناســي در ایــن تحقیــق مــورد اســتفاده 
 Liu )1976(, Rahman et . )2003(, قــرار گرفته اند. مطالعــات
 Schalock. )2004(, Li and Weng )2005(, Santos and

Martines (2007), Lee (2005), Das (2008( از ایــن قبیــل 

مطالعــات  هســتند.

۲- روش مطالعه
ــی،  ــق کّم ــب روش تحقی ــر از ترکی ــۀ حاض ــام مطالع در انج
کیفــی و اســنادی اســتفاده شــده اســت. در ســطح نهــادی و 
ســازمانی بــه ارزیابــی برنامه هایــی کــه شــهرداری در منطقــۀ 
2 اجــرا کــرده، پرداختــه شــده اســت. روش مطالعــه در ایــن 
بخــش اســنادی بــوده اســت. در ســطح میدانــی از دو شــیوة 
پیمایــش کّمــی و روش تحقیــق کیفــی مبتنــی بــر مصاحبــۀ 
گروهــی و فــردی اســتفاده شــده اســت. بــا اســتفاده از روش 
ــای  ــتفاده از مصاحبه ه ــا اس ــژه ب ــی، به وی ــش و کیف پیمای
ــه  ــن منطق ــان در ای ــژة زن ــق، مســائل وی ــق و نیمه عمی عمی
تحلیــل و بررســی شــد. روش هــای به کاربرده شــده همــراه بــا 
تکنیک هــای تحقیــق، جامعــۀ آمــاری، حجــم نمونــه و شــیوة 
نمونه گیــری به طــور خالصــه در جــدول ۱ ارائــه شــده اســت. 

شیوة نمونه گیریحجم نمونهجامعۀ آماریتکنیک و ابزار گردآوری اطالعاتنوع روش تحقیق

خوشه بندی تصادفی۶۰۰ ساکنان نواحی نُه گانهپرسشنامهروش تحقیق کّمی

روش تحقیق کیفی
مصاحبۀ فردی

کارشناسان مسئول در نواحی 
شهرداری و سراهای محالت و 

زنان مّطلع محله
نمونه گیری هدفمند و ۱۵ نفر

مبتنی بر اشباع نظری

نمونه گیری هدفمند2زنان مّطلع محلهمصاحبۀ گروهی

جدول 1. روش تحقیق، تکنیک و ابزار تحقیق، جامعة آماری، حجم نمونه و شیوة نمونه گیری
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3- یافته  هــای پژوهــش: وضعیــت کیفیــت 
زندگــی زنــان ســاکن منطقــة ۲ 

منطقۀ 2 منطقه ای وسـیع و گسـترده اسـت که ما شاهد تفاوت های 
بارزی در زمینۀ شاخص های کالن کیفیت زندگی از محالت جنوبی 
آن تا مناطق شمالی هستیم و این تفاوت  های گسترده تأثیر بسیاری 
بر کیفیت زندگی زنان منطقه و نیازهای آنها گذاشته است. مهم ترین 
تفاوت در شـاخص کیفیت زندگی که بر نیازها و مسائل زنان منطقه 
اثرگذار اسـت تفاوت اقتصادی )درآمد و اشـتغال( و به عبارت دقیق تر 
وضعیت مالی اسـت. از سـوی دیگر، یکی از ویژگی های مهم اثرگذار 
بـر تفاوت نیازها، بافت جمعیتی محدوده و به ویژه ویژگی های سـنی 
آنهاسـت. در این بخـش ابتدا مهم ترین یافته های حاصل از پیمایش 
کّمی ارائه می شـود و سـپس در تکمیل آن از مطالعۀ کیفی اسـتفاده 

خواهد شد.

3-1- یافته های کّمی
نتایــج پیمایش در مورد میــزان رضایت زنان منطقــۀ 2 از مؤلفه های 

کیفیت زندگی در چند جنبه بررســی شــده اســت:
۱. میزان رضایت از خدمات حوزة امنیت عمومی و اجتماعی 

2. میــزان رضایــت از خدمات حوزة ســالمت و بهداشــت روانی 
و جسمی 

۳. میزان رضایت از امکانات گذران اوقات فراغت 
۴. میــزان رضایــت از روابط اجتماعی با همســایگان و دوســتان 

محلی 
۵. میزان رضایت از روابط اجتماعی و خانوادگی 

۶. میزان رضایت از توانمندی ها و ظرفیت های فردی

در پایان، میزان رضایت کلی از ترکیب این موارد به دست آمده است. 
بیشـترین میزان رضایت زنان از مؤلفه های کیفیت زندگی مربوط به 
حوزة شش یعنی رضایت زنان از توانمندی ها و ظرفیت های خودشان 
اسـت )جدول 2(. این مسـئله بیانگر اعتمادبه نفس زنـان منطقۀ 2 و 
آمادگی آنها برای مشارکت فعال در امور مختلف است که در صورت 
برنامه ریزی درسـت می تواند به عنـوان فرصت و ظرفیتی مطلوب در 

کممتوسطزیادمواردحوزة رضایت

ت 
منی

زة ا
حو

ت 
دما

خ
عی

تما
 اج

ی و
موم

نمرة معابر اصلی و فرعی محلۀ شما از نظر روشنایی، مناسب بودن معبر برای پیاده روی زنان، ع
۳۶/۴۴۵/2۱۸/۴نظافت معابر و تمیزی آنها از نظر شما چند است؟

شما در زمان هایی که در محلۀ خود به صورت فردی و پیاده تردد می کنید چقدر احساس 
ترس و تهدید می کنید؟ در مقایسه با وضعیت ایده ال 2۰، چه نمره ای برای محلۀ خود در نظر 

می گیرید؟
2۴/۵۵۱/۸2۳/۷

زة 
حو

ت 
دما

خ
 و 

مت
سال

 و 
نی

روا
ت 

داش
به

می
جس

2۳/۹۵۶۱۱/۱چه نمره ای به وضعیت سالمت عمومی و بهداشت جسمی و روانی خود می دهید؟
میزان اطالعات و دانش شما در مورد سالمت جسم و روان، بهداشت محیط و مشکالت 

۳۵۵۱/۳۱۳/۸سالمت ناشی از آلودگی های زیست محیطی چقدر است؟

ن 
ذرا

ت گ
کانا

ام
غت

فرا
ت 

وقا
خدمات و امکاناتی که مناسب گذران اوقات فراغت خود شما باشد در محدودة قابل ا

2۷/۷۴۳/۶2۸/۷دسترسی تان چه نمره ای می گیرد؟

میزان خدمات رفاهی برای گذران اوقات فراغت زنان در محلۀ شما به طور کلی از 2۰ چه 
2۴/۶۴۵/2۳۰/2نمره ای می گیرد؟

ی 
ماع

اجت
ط 

رواب
 و 

ان
ایگ

مس
ا ه

ب
ح 

سط
در 

ن 
ستا

دو
لی

مح

در زمینۀ میزان رابطۀ خود با همسایگان در مقایسه با یک وضعیت ایده ال که در ذهن دارید 
۳۱/۴۴۵2۳/۷چه نمره ای به خود می دهید؟

در زمینۀ میزان رابطۀ خود با دوستان در سطح محلی در مقایسه با یک وضعیت ایده ال که در 
۳۳/۶۴۶/۶۱۹/۹ذهن دارید چه نمره ای به خود می دهید؟

ی 
ماع

اجت
ط 

رواب
گی

واد
خان

۴۵/۷۴۴/۳۱۰در مقایسه با یک وضعیت ایده ال چه نمره ای به رابطۀ خود با همسر یا والدینتان می دهید؟
در مقایسه با یک وضعیت ایده ال چه نمره ای به رابطۀ خود با فرزندان یا خواهران و برادرانتان 

۴۸/۱۴۳/۳۸/۶می دهید؟

ا و
ی ه

مند
توان

ان
ه زن

ی ک
های

یت 
ظرف

رند
 دا

۴۶/۱۴۵/۸۸/۱نمرة شما به خودتان در حوزة میزان مهارت هایی که هر زن باید داشته باشد چند است؟
نمرة شما به خودتان در حوزة میزان تسلط و کنترل بر زندگی تان که هر زن باید داشته باشد 

۴۹/۶۴۳/۹۶/۶چند است؟

نمرة شما به خودتان در حوزة تأثیرگذاری اجتماعی و مفید بودن که احساس می کنید هر زن 
۴۸/۱۴2۹/۹باید داشته باشد چقدر است؟

جدول ۲. میزان رضایت زنان ساکن منطقة ۲ از مؤلفه های کیفیت زندگی )درصد(
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زمینه های مختلف مورد بهره برداری قرار گیـرد. ارزیابی زنان از مؤلفۀ 
میزان رضایت از امکانات گذران اوقات فراغت )مؤلفۀ سوم( بیشترین 
نارضایتـی را نشـان می دهد. با توجه بـه آمارهای ارائه شـده، حدود ۳۰ 
درصـد از زنـان منطقۀ 2 از وضعیت گذران اوقات فراغت خود رضایت 

خیلی کم و کـم دارند. 
در حالی  که میزان رضایت از امنیت، سالمت جسمی و روانی، و روابط 
اجتماعی متوسـط رو به باالسـت، میزان رضایت از روابط همسایگی 

و دوستان زیاد است. 
ــا تلفیقــي از متغیرهــای شــش گانه ســاخته  ــی ب ــت کل رضای
ــی  ــی به خوب ــت کل ــزان رضای ــی می ــت. در بررس ــده اس ش
مشــخص اســت کــه در بخــش توانمنــدی بیشــترین رضایــت 
و در بخــش گــذران اوقــات فراغــت کمتریــن میــزان رضایــت 
وجــود دارد. نتایــج نشــان می دهــد کــه رضایــت کلــی ۶۰/۸ 
ــان در ســطح متوســط، ۳۷/۴ درصــد در ســطح  درصــد از زن

زیــاد و ۱/۷ درصــد در ســطح کــم اســت.

3-۲-  واکاوی ژرف تر کیفیت زندگی زنان
محــدودة منطقــۀ 2، به دلیــل گســتردگی فضــای جغرافیایــی، 
تنــوع بافــت اجتماعــی و فرهنگــی، و ســاختار اقتصاد سیاســی 
)زمیــن و مســکن(،  حداقــل و به راحتــی بــه ســه بافــت مجــزا 
و متفــاوت قابــل تفکیــک اســت: ۱( 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، 
ــق ۹ و ۱۰ و 2۱ و...،  ــد مناط ــکن در ح ــن و مس ــت زمی قیم
۳( بافــت متوســط یــا میانــی کــه حــد فاصــل بیــن ایــن دو 
ــل  ــت در آن قاب ــر دو باف ــی از ه ــت و ویژگی های ــت اس باف
مشــاهده اســت. بــا توجــه بــه ایــن ســاختارهای کالن قطعــًا 
نــوع کیفیــت زندگــی ذهنی، نــوع برداشــت از کیفیــت زندگی 
و حوزه هــای آن متفــاوت اســت. بــر ایــن اســاس، بــه تشــریح 
ویژگی هــای ایــن ســه بافــت از نظــر کیفیــت زندگــی زنــان 

ــم.  در آن می پردازی
3-۲-1- وضعیــت کیفیــت زندگی زنــان در بافت  های 

مدرن 
ــرات،  ــهرک مخاب ــد ش ــی مانن ــامل محالت ــت ش ــن باف ای
شــهرک غــرب، دریــا، ایوانــک، ســعادت آباد، گیشــا، شــهرآرا 

و درختــی اســت. اکثــر قریــب بــه اتفــاق زنــان این بافــت جزو 
ــه دار  ــاً خان ــوند و غالب ــوب می ش ــد محس ــای ثروتمن گروه ه
هســتند، البتــه زنــان خانــه داری کــه اســتقالل مالی نیــز دارند 
و بــه اشــتغال بــرای کســب درآمــد نیــازی ندارنــد. آنهــا زنانی 
مــدرن هســتند کــه از نظــر پوشــش نســبتاً آزادترنــد. بخــش 
قابــل توجهــی از ســاکنان این بافت مســن هســتند و به ســبب 
ــد و  ــودن احســاس آرامــش نمی کنن ــت ســن و تنهــا ب کهول
ــا  ــود هســتند. آنه ــرای خ ــاد ب ــی ش ــی ایجــاد زمان های در پ
ــد  ــه لحــاظ مالــی شــرایط مســاعدی دارن ــراً ب هــر چنــد اکث
و ســطح تحصیالتشــان نیــز باالســت، امــا فاصلــۀ ســنی کــه 
میــان والدیــن مســن و فرزنــدان وجــود دارد به نوعــی باعــث 
درگیــری و نــزاع آنــان می شــود. 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 باشــگاه ها 
و فضاهــای ورزشــی و تفریحــی و بــه طــور کلــی رفــاه عینــی 
ــاه عینــی  ــه تأمیــن رف ــا توجــه ب تأمیــن شــده اســت. امــا ب
زنــان در ایــن بافــت، کیفیــت زندگــی آنــان به شــدت متأثــر 
از رفــاه ذهنــی آنهاســت، چنان چــه خــود ایــن زنــان اذعــان 
می داشــتند کــه از نظــر مالــی تأمیــن هســتند و آنچــه آنهــا 
ــا  ــن آنه ــه مهم تری ــت ک ــی اس ــائل ذهن ــد مس را آزار می ده
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 
ــه نیازهــا کــه  ــه آنهــا می رســند. این گون و اقتصــادی خــود ب
تنهــا در محلــۀ شــهرک غــرب مطــرح شــد زنــان ایــن محلــه 
ــم  ــد. خان ــان محــالت منطقــه متفــاوت می کن را از ســایر زن

۵۷ســاله ای از محلــۀ شــهرک غــرب:

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. آگاهــی ام را 

بــاال بــردم و تالشــم را کــردم.

خانم ۶۵ساله ای از محلۀ شهرک غرب:

خانم هــا بایــد خودبــاور باشــند و حریــم خودشــان را حفظ 
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ــر دوم  ــته ایم نف ــادت داش ــه ع ــان همیش ــا زن ــد. م کنن
باشــیم، امــا بایــد بــاور کنیــم کــه ارزش داریــم.

زنــاِن ایــن بافــت بــر ایــن عقیــده هســتند کــه بــه طــور کلی 
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 روبــه رو 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. 
ــا و  ــام مصاحبه ه ــه در تم ــود ک ــن ب ــه ای ــب توج ــۀ جال نکت
ــده  ــام ش ــا انج ــن بافت ه ــان ای ــا زن ــه ب ــی ک گفت وگو های
هرگــز صحبتــی دربــارة مســائل مالــی و ســایر نیازهــای عینی 
مطــرح نشــده اســت و دغدغه هــای آنها احتمــااًل شــامل تعداد 
قابــل توجهــی از زنــاِن نه تنهــا منطقــۀ 2، بلکه تهــران و ایران 
ــده،  ــای انجام ش ــاس مصاحبه ه ــر اس ــن، ب ــود. بنابرای می ش
مهم تریــن نیــاز زنــان محله هــای برخــوردار از نظــر اقتصادی، 
»نیــاز بــه کارگاه هــای روان شناســی و مشــاوره در حوزه  هــای 

حقوقــی و امــور عمومــی اجتماعــی« اســت. 
هر چنــد فرزنــدان در ایــن محلــه بــه لحــاظ اقتصــادی تأمیــن 
ــی صمیمــی  ــدان خیل ــن و فرزن ــان والدی ــط می هســتند، رواب
نیســت کــه این مســئله باعــث تشــدید رفتارهای خطرســاز در 
میان دختران شــده اســت. بلــوغ زودرس و دسترســی راحت به 
شــبکه های اجتماعــی از مــوارد تأثیرگــذار بر این رفتارهاســت. 
تعــدادی از خانواده هــا کــه تــا انــدازه ای ســنتی تر هســتند بــا 
فرزنــدان خــود مقابلــه می کننــد کــه باعــث افزایــش مشــاجره 
در خانواده هــا می شــود. در تعــدادی از خانواده هــای دیگــر، بــا 
آنکــه والدیــن موضعــی در مقابــل این نــوع رفتارهــا نمی گیرند 
ــه  ــل آنک ــا به دلی ــد، ام ــل می دهن ــدان آزادی عم ــه فرزن و ب
بــه دختــران در برقــراری رابطــه بــا پســران آگاهــی الزم داده 
ــود  ــه وج ــی ب ــای منف ــان پیامده ــا گذشــت زم ــود، ب نمی ش

ــد.  می آی
بــر اســاس مصاحبه هــای انجام گرفتــه بــا کارشناســان و زنــان 
مّطلــع در ایــن محــالت، مهم تریــن نیازهــای زنــان عبارت اند 
از نیــاز بــه برنامه هــای فراغتــی )تفریحــی و ورزشــی(، 

ــالت  ــن مح ــاوره درمانی. در ای ــی و مش ــات درمان خدم
ــر رضایت منــدی  ــات تفریحــی« ب »برخــورداری از امکان
زنــان بســیار اثرگــذار اســت. »رضایــت از زندگــی« بســیار 
مــورد تأکیــد قــرار می گیــرد که بیشــتر معطــوف بــه چگونگی 

ارتباطــات و گذرانــدن زمــان در قالــب اوقــات فراغــت اســت.
مدیر محلۀ مخابرات:

ــای  ــد توره ــت دارن ــه دوس ــزی ک ــن چی ــا اولی خانم ه
گردشــگری اســت. ِهــی می گوینــد »ِکــی بریــم؟ کجــا 
ــگری  ــی و گردش ــور تفریح ــان ت ــتر زن ــم؟« بیش بری

می خواهنــد. 

مسئول خانۀ تسنیم محلۀ پرواز:

مــا ۱۳۰۰ خانــوار در شــهرک پاســارگاد داریــم. ۹۹ 
ــاده  ــه فوق الع ــی هســتند ک درصــد بازنشســتۀ نیرو هوای
افســرده اند و هیــچ برنامــۀ تفریحــی ندارنــد و همچنیــن 
ــت  ــات فراغ ــذران اوق ــو و گ ــرای گفت وگ ــی ب فضای
نیســت. شــهرک شــیب دار اســت و رفــت و آمــد بــرای 

ــی )بازنشســته و مســن( مشــکل اســت. اهال

3-۲-۲- وضعیت کیفیت زندگی در بافت سنتی 
ــالم آباد و  ــزاد، اس ــد فرح ــی مانن ــامل محالت ــت ش ــن باف ای
زنجــان اســت. زنــان ســاکن در ایــن بافت هــا به دلیــل فقــر، 
عــدم تأمیــن نیازهــای مــادی و اقتصــادی، نیازهــای ایمنــی، 
پاییــن بــودن میــزان امنیت و نامناســب بودن محیــط و فضای 
ــری از کیفیــت زندگــی هســتند.  اجتماعــی در ســطح پایین ت
ایــن زنــان حتــی بــه برخــی از نیازهــای خــود کــه در ســایر 
محــالت بــا وضعیــت بهتــر مطــرح اســت، توجهــی ندارنــد. 
در ایــن بافــت شــهری اولیــن معضــل زنــان کــه اثــر باالیــی 
بــر کیفیــت زندگــی آنهــا گذاشــته اســت »مســئلة امنیــت 
هــم به لحــاظ خانوادگــی و هــم به لحــاظ اجتماعــی« 
اســت. در ایــن محلــه، به دلیــل وجــود آســیب های اجتماعــی 
به ویــژه 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 
ــی  ــای اصل ــی از پدیده ه ــده، یک ــای انجام ش ــه مصاحبه ه ب
در محــدودة ایــن محــالت »ناامنــی اجتماعــی« اســت. ایــن 
ــان، یکــی از  ــدم اطمین ــی و ع ــی احســاس ناامن ــده، یعن پدی
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ــط  ــت محی ــدة کیفی ــی کاهش دهن ــی و روان ــل اجتماع عوام
محســوب می شــود. بنابرایــن اولیــن نیــاز تمامــی زنــان ایــن 
محــالت اعــم از فقیــر و غیرفقیــر »فراهــم شــدن محیطــی 
امــن بــرای خــود و خانواده شــان« اســت. زنــان ایــن محــالت 
در فضــای خصوصــی خانــه نیــز بــه دالیــل مختلــف امنیــت 
ــد  ــه ترتیــب اولویــت عبارت ان ــن آنهــا ب ــد کــه مهم تری ندارن
از فقــر، سرپرســت خانــوار بــودن، داشــتن همســر ناســازگار، و 

تجربــۀ خشــونت خانگــی. 
مسئول سازمان مردم نهادی در فرحزاد:

اینجــا زنــان بیشــتر ُکــرد هســتند و بیــن آنهــا خشــونت 
خانگــی زیــاد اســت. مثــاًل پارســال زنــی را داشــتیم کــه 
شــوهرش چشــم او را از حدقه درآورده بود. خشــونت های 
زیــادی اینجــا می بینیــم کــه ایــن خشــونت ها حتــی در 

برخــورد بــا فرزندان نیــز وجــود دارد. 

ــای  ــی در بافت  ه ــت زندگ ــت کیفی 3-۲-3- وضعی
حــد وســط 

ــن بافــت  ــادی از محــالت منطقــۀ 2 در ای بخــش بســیار زی
قــرار می گیرنــد، ماننــد محــالت توحیــد، طرشــت، تیمــوری، 
شــادمهر، پونــک، مــرزداران، پردیســان، بــرق آلســتوم، 
ــه   ــت ب ــن باف ــاکنان ای ــش. س ــهرک آزمای ــال و ش تهران وی
طــور کلــی بــه دو بخــش بومــی و غیربومــی تقســیم شــده اند. 
در بخــش بومــی محلــه، مردمــان بومــی و قدیمــی محــالت 
کــه عمدتــاً فامیلی هــای خــاص )ماننــد پونکــی، فرحــزادی و 
تیمــوری( دارنــد، ســاکن هســتند. اکثــر زنــان در ایــن بافــت 
خانــه دار و مســن هســتند و تحصیالت پایینــی دارند. همچنین 
بیشــتر آنــان مذهبــی، ســنتی و محجبه انــد. خانــم ۳۷ســاله ای 

از محلــۀ طرشــت:

یک جورهایــی تــوی خودشــان هســتند و بقیــه را غریبــه 
می داننــد، حتــی اگــر ایــن بقیــه از بیســت ســال پیــش 
اینجــا زندگــی کــرده باشــند. اگــر ســاکن خــود طرشــت 
نباشــی، ســخت پذیرفته می شــوی. االن برای شورایاری 
ســعی می کننــد از خــود بومی هــای شــهرداری انتخــاب 

ــورت گیرد.  ص

ــاً اوقــات فراغــت خــود را در  ــان بومــی ایــن بافــت  عمدت زن
مســاجد و حســینیه ها می گذراننــد و بــا هــم روابط همســایگی 

قــوی دارنــد. بــه طــور کلــی، برنامــۀ اصلی آنهــا بــرای گذران 
اوقــات فراغــت، شــرکت در برنامه هــای مذهبــی اســت. یکــی 
دیگــر از برنامه هــای فراغتــی زنــان، به ویــژه دختــران جــوان، 
ــن بافــت از نظــر  ــه باشــگاه های ورزشــی اســت. ای ــن ب رفت
امکانــات ورزشــی اعــم از باشــگاه  و فضای ورزشــی و وســایل 
ــی از  ــدارد و حتــی مراجعه کنندگان ورزشــی هیــچ کمبــودی ن

محــالت دیگــر دارد.
ایــن محــالت روابــط خانوادگــی  خانواده هــای بومــی 
مســتحکمی دارنــد و فرزنــدان آنهــا نیــز ایــن روابــط را حفــظ 
ــالق و  ــم از ط ــی، اع ــیب های اجتماع ــر آس ــد. از نظ می کنن
اعتیــاد، خانواده هــا وضعیــت خوبــی دارنــد و ایــن مشــکالت 
در میــان مــردم بومــی و حتــی غیربومــی محــالت کم اســت.
امــا مهم تریــن مســئله ای کــه زنــان ایــن بافــت بــا آن مواجــه 
ــوط می شــود و  ــواده مرب ــه عرصــۀ خصوصــی خان هســتند ب
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 
مهم تریــن نیــاز زنــان توانمندســازی آنهــا و یادگیــری 

مهارت هاســت. 
زنــان غیربومــی این بافــت عمدتاً زنان طبقۀ متوســط هســتند 
کــه میــزان تحصیــالت و اشــتغال در بیــن آنهــا نســبت بــه 
ــد.  ــای جوان تری ان ــت و از خانواده ه ــتر اس ــی بیش ــان بوم زن
بافــت بومــی بــه گونــه ای بــر محلــه غالــب شــده اســت کــه 
افــراد دیگــری کــه بــه ایــن محلــه می آینــد هنجارهــای ایــن 
ــه حجــاب  بافــت را حفــظ می کننــد و ماننــد مــردم بومــی ب
پایبنــدی دارنــد. میــزان آســیب های اجتماعــی در بیــن ایــن 
خانواده هــا نیــز بــه طــور کلــی کــم اســت. امــا از نظــر مــردم 
بومــی میــزان آســیب ها در بیــن اهالــی غیربومــی رو بــه رشــد 
ــر و پســر اســت  ــط دخت ــن آســیب ها رواب اســت. یکــی از ای
کــه البتــه بــا توجــه بــه بافــت بومــی محلــه ایــن روابــط در 
بیــن افــراد به صــورت علنــی کمتــر دیــده شــده اســت. از نظر 
گــذران اوقــات فراغــت، زنــان ایــن محــدوده عــالوه بــر رفتن 
بــه مســاجد، از باشــگاه های ورزشــی محــدوده نیــز اســتقبال 
ــیب های  ــن آس ــی، مهم تری ــور کل ــه ط ــد. ب ــراوان می کنن ف

اجتماعــی ایــن بافــت اعتیــاد و طــالق اســت. 
بــا توجــه بــه بهبــود وضعیــت اقتصــادی و میــزان تحصیــالت 
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ــش  ــاغل افزای ــان ش ــداد زن ــی، تع ــش غیربوم ــان در بخ زن
ــر میــزان امنیــت اجتماعــی،  یافتــه اســت و بدیــن ترتیــب ب
ــود وضعیــت اقتصــادی آن افــزوده می شــود. در ایــن  ــا بهب ب
بافــت نیازهــای زنــان از نیــاز بــه امنیــت بــه ســمت نیازهــای 
ــه در  ــد. بیشــتر مشــکالتی ک ــدا می کن ــی ســوق پی خانوادگ
ــواده اســت. برخــی  ــوزة خان ــت مطــرح شــده در ح ــن باف ای
ــان  از مصاحبه شــوندگان عامــل اصلــی ایــن مشــکالت را زن
خانــه دار می داننــد و عمدتــاً آن را مشــکالت شــخصی از جمله 
نداشــتن اعتمادبه نفــس زنــان عنــوان می کننــد. برخــی دیگــر 
مشــکالت زنــان ایــن محــالت را بــه ســایر مســائل خانوادگی 
ــا  ــل ب ــان در تعام ــاًل مشــکل زن ــد. مث ــاط می دهن ــان ارتب زن
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 می شــود. در عرصــۀ 
اجتماعــی، زنــان ایــن بافــت بــرای ارتقــای روحیــۀ خــود نیــاز 
ــی و  ــای ورزش ــاد، برنامه ه ــای ش ــا و برنامه ه ــه مکان ه ب
تورهــای تفریحــی دارنــد، ولــی متأســفانه ایــن زنــان از نبــود 

ــد هســتند.  ــاد بســیار گله من ــای ش ــا و فضاه برنامه ه

مسئول خانۀ تسنیم محلۀ شهرک آزمایش:

یــک گــروه از زنــان بیشــتر بــه مســافرت های زیارتــی 
عالقــه دارنــد و گــروه دیگــر مســافرت های ســیاحتی را 
ــت  ــای فراغ ــم در زمان ه ــی ه ــد. برخ ــح می دهن ترجی
بیشــتر بــه ورزش می پردازنــد. خانم هایــی کــه بــه 
ــان متقاضــی کار هســتند و  ــک عده ش ــد ی ــرا می آین س
عــده ای هــم تقاضــای برگــزاری تــور و گــردش را دارنــد 
ــا خــوش  ــه م ــد کــه ب ــی بگذاری ــد برنامه های و می گوین
ــده اســت و  بگــذرد. باشــگاه های ورزشــی اینجــا پراکن

ــت.  ــاکنان دور اس ــان از س تعدادی ش

بدیــن ترتیــب، وضعیــت کیفیــت زندگــی زنــان ســاکن منطقۀ 
ــه ســه  ــر اســاس تقســیم بندی محــالت ب 2 شــهر تهــران ب
ــارزی در  بافــت ذکرشــده نشــان می دهــد کــه تفاوت هــای ب
ایــن زمینــه وجــود دارد. بــه منظــور ارائــۀ تصویــری روشــن، 
ــب  ــا در قال ــده از مصاحبه ه ــدی استخراج ش ــای کلی محوره

ــود:  ــه می ش ــدول ارائ ج

ویژگی های اجتماعی و فرهنگی نوع بافت
بافت

نیازهای حوزة کیفیت زندگی 
زنان

نوع آسیب های تهدیدکنندة 
کیفیت زندگی 

نوع رضایت از زندگی 
در حوزة 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 

رضایت ناشی از 
»بودن، ارتباط و اقدام 
و عمل« که بیشتر 

معطوف به چگونگی 
زمان در اختیار در 
قالب اوقات فراغت 

است

بافت سنتی 
متشکل از 
طبقات پایین

پایگاه اقتصادی و اجتماعی پایین، 
وجود فقر، بافت های تقریبًا فرسوده 
و قدیمی، رواج آسیب های 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

دست یابی به امنیت، 
امکانات و خدمات 
حداقلی در عرصۀ 

عمومی 

بافت متوسط و 
بینابین دو بافت 

قبلی

تقسیم این بافت به دو بخش سنتی 
و مدرن، مردمان بومی و مهاجران 
تازه وارد، بافت طبقۀ متوسط سنتی 

و مدرن، پایگاه اقتصادی و اجتماعی 
متوسط

تأکید بر نیازهای حوزة 
ارتباطات درون خانوادگی و 
مشکالت ناشی از شکاف 
نسلی، وابستگی مالی و 

اقتصادی زنان به همسرانشان

مناسبات خانوادگی 
بین نسلی و زناشویی

رضایت به صورت 
نسبی در حوزة ذهنی 
و عینی، رضایت از 
مناسبات خانوادگی

جدول 3. جمع بندی نتایج مطالعة کیفی کیفیت زندگی زنان منطقة ۲
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4- بحث و نتیجه گیری
بــر اســاس برخــی از تعاریــف موجــود، کیفیــت زندگــی زنــان بر 
پایــۀ میــزان تأمیــن نیازهــای اساســی آنــان ارزیابــی می شــود. 
ــه  ــه ب ــی ک ــت عین ــری اس ــی ام ــت زندگ ــه، کیفی در نتیج
اســتانداردهای دسترســی و برخــورداری وابســته اســت. بنابرایــن، 
ــرآورده  ــد عینــی شــامل ب شــاخص های کیفیــت زندگــی در بُع
شــدن نیازهــای زنــان مثــل بهره منــدی از ســالمت جســمی و 
روحــی، بهزیســتی محیطــی )امنیــت، کیفیــت آب وهــوا، 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 سلســله مراتب نیازهــا کــه 
ــای  ــهورترین نظریه ه ــرده از مش ــه ک ــو آن را ارائ ــام مازل آبراه
انگیزه ای اســت )رضائیــان،۱۳۷۰: ۱۷۶(. ســرجی۱ در ســال ۱۹۸۶ 
دیدگاهــی توســعه یافته از نظریــۀ مازلــو ارائــه داد کــه بــه ارتبــاط 
ــد اســت  ــردازد. او معتق ــی می پ ــت زندگ ــا کیفی ــه ب ــن نظری ای
کــه جوامــع توســعه یافته شــامل اعضایــی اســت کــه اساســاً در 
مراتــب باالتــری از نیازهــا راضــی می شــوند. برعکــس، جوامــع 
کمترتوســعه یافته شــامل اعضایــی اســت کــه اغلــب بــا مراتــب 
پایین تــری از نیــاز اقنــاع می شــوند. در نتیجــه، کیفیــت زندگــی 
برحســب ســطح رضایــت مــردم از تأمیــن سلســله مراتب نیازهــا 
مشــخص تعریــف می شــود و هر چــه 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 شــده اند. هــر یــک 
ــد سلســله مراتبی  ــک بُع ــن نهادهــای اجتماعــی شــامل ی از ای
اســت. افزایــش در کیفیــت زندگــی بــا تغییــرات سلســله مراتبی 
 .)sergey,1986:329( ایــن نهادهــای اجتماعی همــراه می شــود
جنبــۀ عینی کیفیــت زندگــی در پیمایش کّمــی 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 2 در قالــب مطالعــۀ کیفــی بررســی شــده اســت. 
نتایــج مطالعــۀ کّمی نشــان می دهــد که میــزان رضایــت کلی از 
کیفیــت زندگــی ۶۰/۸ درصد در ســطح متوســط، ۳۷/۴ درصد در 
ســطح زیــاد و ۱/۷ درصــد در ســطح کم اســت. در بررســی میزان 
1 - Sergey

ــه تفکیــک مؤلفه هــای کیفیــت زندگــی، بیشــترین  رضایــت ب
میــزان رضایــت مربوط به حــوزة توانمنــدی و ظرفیت هــای خود 
زنــان اســت. این مســئله بیانگــر اعتمادبه نفــس زنان منطقــۀ 2 و 
آمادگــی آنهــا بــرای مشــارکت فعــال در امــور مختلف اســت که 
در صــورت برنامه ریــزی درســت و تقویــت ایــن توانمندی هــا و 
ظرفیت هــا زنــان در ایفــای نقش هــای اجتماعــی و فرهنگی خود 
بــا ظرفیت و تــوان بیشــتری در صحنه هــای خانوادگــی، اداری و 
کاری و عرصــۀ عمومــی ظاهر خواهند شــد و خودشــان به عنوان 
عامــالن اجتماعــی در توســعه و حــل مســائل و مشــکالت خــود 
توانمندتــر عمل خواهنــد کرد. زنان منطقۀ 2 بیشــترین نارضایتی 
را از حــوزة گــذران اوقــات فراغــت داشــته اند، بــه  طــوری  کــه ۳۰ 
درصــد از زنــان ایــن منطقــه از وضعیــت گــذران اوقــات فراغــت 
خــود رضایــت کــم و خیلــی کــم دارنــد. ایــن مســئله می توانــد 
ــزی و سیاســت گذاری  ــوزة برنامه ری ــک خــأ در ح ــوان ی به عن

بــرای زنــان منطقــۀ 2 تلقی شــود. 
نتایــج مطالعــۀ کیفــی بیانگــر تفکیــک ســه بافــت مختلــف در 
محــدودة منطقــۀ 2، بــر اســاس گســتردگی جغرافیایــی و تنــوع 
اجتماعــی و فرهنگــی ســاکنان و معمــاری و بخــش کالبــدی 
آن اســت: ۱( بافــت مــدرن بــا ســاکنان دارای پایــگاه اقتصــادی 
و اجتماعــی بــاال، دارای محیطــی برخــوردار از خدمــات عمومــی، 
ــاال و...؛ 2(  ــیار ب ــطح بس ــکن در س ــن و مس ــت زمی دارای قیم
بافــت ســنتی بــا ســاکنان دارای پایــگاه اقتصــادی و اجتماعــی 
پاییــن، کمتربرخــوردار از نظــر خدمــات عمومــی، دارای قیمــت 
زمیــن و مســکن در حــد مناطــق ۹ و ۱۰ و 2۱ و... اســت؛ و ۳( 
بافــت متوســط یــا میانــی کــه حــد فاصــل بیــن ایــن دو بافــت 
اســت و ویژگی هایــی از هــر دو بافــت در آن دیــده می شــود و بــه 
بخــش بومــی و مهاجر )غیربومــی( قابل تفکیک اســت. نیازهای 
حــوزة کیفیــت زندگی، نــوع عوامــل تهدیدکنندة کیفیــت زندگی 
و نــوع رضایــت از زندگــی در هــر کــدام از ایــن بافت هــا متمایز و 
قابــل تشــخیص اســت. مهم تریــن 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. مهم تریــن 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 

۶۱
ارة

شم

22۷



اختیــار در قالــب اوقــات فراغــت اســت. در بافــت ســنتی و طبقۀ 
پاییــن، تأکیــد بــر نیازهــای مربــوط بــه رفــاه عینــی و امنیــت 
اجتماعــی اســت. مهم تریــن نــوع عوامــل تهدیدکننــدة کیفیــت 
زندگــی ناامنــی، خشــونت، تحقیــر و طــرد اســت و نــوع رضایت 
از کیفیــت زندگــی در ایــن بافــت از نــوع دســت یابی 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 مهم تریــن نیازهــای زنــان ارتباطــات درون خانواده 
و مشــکالت ناشــی از شکاف نســلی، وابســتگی مالی و اقتصادی 
زنــان بــه همسرانشــان اســت. مهم تریــن عوامــل تهدیدکننــدة 
کیفیت زندگی، مناســبات خانوادگی بین نســلی و زناشــویی و نوع 
رضایــت از کیفیــت زندگــی مبتنی بــر رضایت به صورت نســبی 
در حــوزة ذهنــی و عینــی و رضایت از مناســبات خانوادگی اســت. 
 نتایــج بخــش کیفــی بیانگــر آن اســت کــه کیفیــت زندگــی 
ــت  ــع شــرایط اجتماعــی و فرهنگــی و باف ــۀ 2 تاب ــان منطق زن
ــر نیازهــای  ــن عوامــل به شــدت ب محــل ســکونت اســت و ای
کیفیــت زندگــی عوامــل تهدیدکننــدة کیفیــت زندگــی و نــوع 
رضایــت از کیفیــت زندگــی تأثیرگــذار اســت. بــا توجــه بــه نتایج 
ــن  ــه، مهم تری ــی مطالع ــی و کیف ــش کّم ــت آمده در بخ به دس
پیشــنهادها به منظــور ارتقــای کیفیــت زندگــی در ایــن منطقــه 
ــور  ــه منظ ــت: ب ــرح اس ــن ش ــه ای ــه گانۀ آن ب ــای س و بافت ه
تقویــت و بهره منــدی از توانمنــدی و ظرفیت های زنان پیشــنهاد 
می شــود در حــوزة عمومــی از مشــارکت زنــان در تســهیل گری 
و اجــرای برنامه هــا اســتفاده شــود. بــا توجــه بــه اینکه بیشــترین 
نارضایتــی مربــوط بــه مؤلفــۀ گــذران اوقــات فراغــت اســت بــه 
ــه  ــود ک ــنهاد می ش ــهر پیش ــوزة ش ــان در ح ــور زن ــان ام متولی
ــر  ــه و درگی ــر مداخل ــی ب ــا روش مشــارکتی و مبتن ــا ب برنامه ه
کــردن زنــان فعــال و مّطلــع محلــی و منطقــه ای تدویــن شــود.
عــالوه بــر ایــن، مهم تریــن پیشــنهادها بــرای ارتقــای کیفیــت 
ــۀ برنامه هــای  ــد از ارائ ــان در بافــت مــدرن عبارت ان زندگــی زن
فراغتــی، برنامــۀ ورزشــی، تورهای تفریحــی و گردشــگری، قدم 
زدن در پارک هــا و اســتفاده از فضــای پارک هــا. در ایــن بافــت 
تورهــای تفریحــی اعــم از زیارتــی و ســیاحتی به شــدت مــورد 
اســتقبال قــرار می گیــرد، چــون یکــی از ویژگی هــای ایــن تورها 
جمعــی بــودن آنهاســت. مشــارکت در فعالیت های گروهــی برای 
زنــان نشــاط آور و موجــب تخلیــۀ روحــی و روانــی آنهاســت. در 

زمینــۀ برنامه هــای ورزشــی، عمدتاً اســتقبال از ورزش بــه دالیل 
درمانی اســت و بیشــتر زنــان تمایل زیادی به اســتفاده از اســتخر 
و ســونا دارنــد کــه پزشــک بــرای بیماری هــای 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 برنامه هایــی اســت کــه پیشــنهاد می شــود در این 
محــدوده تقویــت شــود. در بافت ســنتی و دارای پایــگاه اقتصادی 
و اجتماعــی پاییــن به دلیل رواج احســاس ناامنــی و عدم اطمینان 
پیشــنهاد می شــود برای بهبود کیفیــت زندگــی اقداماتی معطوف 
ــه حــوزة امنیــت و احســاس امنیــت در فضاهــای عمومــی و  ب
محیط هــای خانوادگــی، و توانمندســازی در حــوزة دفــاع از خــود 
در برابــر خشــونت، تحقیــر و طــرد انجــام  شــود. در بافــت طبقــۀ 
متوســط که متشــکل از دو گروه ســاکنان بومی و ساکنان مهاجر 
اســت برگــزاری برنامه هــای مشــاورة خانــواده، ارتباط گیــری بــا 
فرزنــدان و حل مشــکالت زناشــویی مهم ترین پیشــنهادها برای 

ارتقــای کیفیــت زندگــی زنان در شــهر اســت. 
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زندگــی زنــان شــهر اصفهــان«. مطالعات توســعۀ اجتماعــی ایران 

ـ۸۹.  ۸۱ :)2( ۶
ــاخص  ــی و ش ــت زندگ ــهین دخت. )۱۳۸۹(. کیفی ــی، ش خوارزم  -
خوشــبختی. تهــران: شــرکت روابــط عمومــی و تبلیغــات هفــت تبلیــغ.

ــدل  ــور. )۱۳۸۶(. »م ــعود کیانپ ــي، و مس ــگاني، عل ــي خوراس ربان  -
ــراي ســنجش کیفیــت زندگــي )مطالعــۀ مــوردي  پیشــنهادي ب
شــهر اصفهــان(«. مجلــۀ دانشــکده ادبیــات و علــوم انســاني ۱۵ 

ـ۱۰۸. ۶۷ ـ۵۹(:  ۵۸(
رضائیان، علي. )۱۳۷۰(. اصول مدیریت. تهران: سمت.  -
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رضواني، محمدرضا، علیرضا شــکیبا، و حســین منصوریان. )۱۳۸۷(.   -
»ارزیابــي کیفیــت زندگــي در نواحــي روســتایي«. رفــاه اجتماعي ۸ 

ـ۵۹. ـ۳۱(: ۳۵ ۳۰(
رضوانــي، محمدرضــا، علي اکبــر متــکان، حســین منصوریــان، و   -
محمدحســین ســتاري. )۱۳۸۹(. »توســعه و ســنجش شاخص هاي 
کیفیــت زندگــي شــهري )مطالعــۀ مــوردي: شــهر نورآبــاد، اســتان 
ــه اي ۱ )2(:  لرســتان(«.مطالعات و پژوهش هــاي شــهري و منطق

ـ۱۱۰. ۸۷
ــادري،  ــم ق ــن پور، ابراهی ــزاد محس ــس، به ــمس علي زاده، نرگ ش  -
فرزیــن رضایــي، و علیرضــا دالوري. )۱۳۸۹(. »کیفیــت زندگــي در 
جمعیت ۱۵ تا ۶۴ ســالۀ اســتان کردســتان«. اصول بهداشــت رواني 

ـ۴۵۶. ۴۴۸ :)۱( ۱2
شــیخی، محمدتقــی. )۱۳۸۶(. »بودجــه و رفــاه خانــواده در شــهر   -
تهــران )مطالعــه ای جامعه شــناختی از کیفیــت زندگــی خانــواده(«. 
ـ۱۴2. ــوم اجتماعــی )دانشــگاه فردوســی مشــهد( ۹: ۱2۱ ــۀ عل مجل
غفــاري، غالم رضــا، و رضا امیدي )۱۳۸۸(. کیفیت زندگي شــاخص   -

توســعۀ اجتماعي. تهران: شــیرازه.
غفــاري، غالم رضــا، و نازمحمد اونــق. )۱۳۸۵(. »ســرمایۀ اجتماعي   -
و کیفیــت زندگــي: مطالعــۀ مــوردي شــهر گنبــد کاووس«. مجلــۀ 

ـ۱۹۹. مطالعــات اجتماعــي ایــران ۱ )۱(: ۱۵۹
فرجي مالیــي، امیــن، آزاده عظیمــي، و کرامــت اهلل زیــاري. )۱۳۸۹(.   -
»تحلیــل ابعاد کیفیــت زندگي در نواحي شــهري ایــران«. پژوهش 

ـ۱۶. ــزي شــهري 2: ۱ و برنامه ری
فنــی، زهــرا، ســامان حیــدری، و پرویز آقایــی. )۱۳۹۴(. »ســنجش   -
کیفیــت زندگــی شــهری بــا تأکید بــر جنســیت )مطالعۀ مــوردی: 
ـ۷۸. ــهری ۶ )۱2(: ۶۵ ــی ش ــای بوم شناس ــروه(«. پژوهش ه ــهر ق ش

گروســي، ســعیده، و علــي نقــوي. )۱۳۸۶(. »ســرمایۀ اجتماعــي و   -
ـ۳۱(:  کیفیــت زندگــي در شــهر کرمــان«. رفــاه اجتماعــي ۸ )۳۰

۶۱ـ۸2.
نوغاني، محســن، احمدرضا اصغرپور ماســوله، شــیما صفا، و مهدي   -
کرماني. )۱۳۸۸(. »کیفیت زندگي شــهروندان و رابطۀ آن با ســرمایۀ 
اجتماعي در شــهر مشــهد«. مجلۀ علوم اجتماعي دانشــکدة ادبیات 

ـ۱۴۰. و علوم انســانی ۵ )۱(: ۱۱۱
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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 dif-
ferences 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 com-
ponents 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 differen-
tiation 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: 
City, Women, Quality of Life, District 2 of Tehran, 
Leisure Time

Difference in Women's Qualities of  Life in District 2 of Tehran 
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