
مقدمـه
آگاهــی از آنچــه دربــارة موضوعــی پژوهشــی در مجامــع علمــی نوشــته و بحــث می شــود و اســتفاده از 
ــب  ــه را ترغی ــن ویژه نام ــدگان ای ــا تدوین کنن ــر پدیده ه ــم جامع ت ــرای فه ــری ب ــش بش ــۀ دان اندوخت
کــرد تــا در جســت وجوی منابــع معتبــر علمــی و تجربه هــای ســایر کشــورها دربــارة موضــوع کیفیــت 

زندگــی برآینــد.
بــا ایــن هــدف، »انجمــن بین المللــی مطالعــات کیفیــت زندگــی« را کــه در چنــد دهــۀ اخیــر بــا مشــارکت 
متخصصــان رشــته های متعــدد علمــی از سراســر جهــان فعاالنــه بــرای تولیــد و نشــر اطالعــات اقــدام 

کــرده اســت شناســایی و معرفــی  می کنیــم.
ــورهای  ــیاری از کش ــوردی در بس ــای م ــر از پژوهش ه ــی فرات ــای مل ــۀ پیمایش ه ــن، مطالع عالوه برای
توســعه یافته، کــه بــا هــدف ســنجش ابعــاد گوناگــون کیفیــت زندگــی شــهروندان و کاربــرد اطالعــات 
به دســت آمده در تدویــن سیاســت های اجتماعــی، فرهنگــی و اقتصــادی انجــام می شــود، موجــب شــد 
کــه در حــد امکانــات بــه معرفــی دو نمونــه از ایــن پیمایش هــا، کــه به طــور مســتمر و در فواصــل زمانــی 
معیّــن بــا همــکاری مراکــز علمــی دانشــگاهی، بخــش خصوصــی و نهادهــای دولتــی انجــام می شــود، 

اقــدام کنیم. 
ــگاه  ــیتی و جای ــری جنس ــاخص های براب ــی و ش ــت زندگ ــی کیفی ــاخص های بین الملل ــگران ش پژوهش
ایــران را )در مــواردی کــه اطالعــات وجــود داشــته( بــا هــدف تکمیــل اطالعــات فــوق گــردآوری و تنظیم 

کرده انــد. 
امیدواریــم کوشــش مــا ســبب ملحق شــدن پژوهشــگران مــا بــه مجامــع علمــی بین المللــی و آگاهــی 
بیشــتر سیاســت گذاران از ضــرورت انجــام پیمایش هــای ملــی مســتمر و منظم بــرای آگاهــی از تغییرات 

ــود.  ــا ش ــا و برنامه ریزی ه ــرد آن در تصمیم گیری ه ــردم و کارب ــی م ــت زندگ کیفی

موضوع کیفیت زندگی در عرصة جهانی
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 )ISQOLS( 1ــی ــت زندگ ــات کیفی ــی مطالع ــن بین الملل انجم
ــج  ــود و تروی ــدف آن بهب ــه ه ــت ک ــی اس ــی بین الملل انجمن
ــن  ــت. ای ــی اس ــت زندگ ــات کیفی ــوزۀ مطالع ــات در ح تحقیق
انجمــن ســازمانی علمی اســت که به منزلــۀ نهــادی غیرانتفاعی 
فعالیــت می کنــد. اهــداف این انجمــن بهبود و ترویــج تحقیقات، 
ــا،  ــی نظــری پژوهش ه ــا، پیشــبرد مبان ــا و گفت وگوه بحث ه
تدریــس در حــوزۀ مطالعــات کیفیــت زندگــی و برقــراری ارتباط 
میــان پژوهشــگران از جملــه پژوهشــگران دانشــگاهی، بخــش 
ــته های  ــان در رش ــمندان و معلم ــی، دانش ــی و خصوص عموم

متعــدد علمــی و حرفــه ای اســت. 

اهداف
اهداف کلی انجمن عبارت اند از:

فراهم کـردن سـازمانی کـه از طریـق آن همۀ پژوهشـگران   
دانشـگاهی و حرفه اِی عالقه مند به مطالعات کیفیت زندگی 
بتوانند تالش   هایشان را برای پیشبرد مطالعات کیفیت زندگی 

در رشـته های متعـدد هماهنگ کنند
پذیـرش رهبری در محافل علمی )یا تدوین دسـتورالعمل ها(   
بـرای یـک هـدف و ارزیابی علمـی تأثیر برنامه هـا، خدمات، 
سـازمان ها و یـا مؤسسـات بـر کیفیـت زندگـی جامعـه و 

گروه های انتخاب شـده )مثـاًل بخش های جمعیتـی، جوامع، 
کشورها(

تشـویق بـرای انجـام تحقیقـات میان رشـته ای در مطالعات   
کیفیـت زندگـی در رشـته های متعـدد علمـی و حرفـه ای

برقـراری ارتبـاط نزدیـک بین رشـته های علمـی و حرفه ای   
مانند بازاریابی، مدیریت، اقتصاد، جامعه شناسی، روان شناسی، 
ارتباطات، علوم سیاسـی، فلسفه، مسـکن، آموزش و پرورش، 
ادارة عمومی، مراقبت های بهداشـتی، علوم محیطی و سـایر 
رشـته های مرتبط که در آن تحقیقات کیفیـت زندگی دنبال 

می شود
تشـویق بـرای همـکاری نزدیک تـر بیـن پژوهشـگرانی که   
در حـوزة مطالعات کیفیـت زندگی با هدف توسـعۀ اقدامات، 
روش هـا، اسـتراتژی ها و سیاسـت های مداخلـۀ بهتـر کار 

می کننـد
برقـراری ارتباط نزدیک با بسـیاری از سـازمان های مرتبط با   

مطالعـات کیفیت زندگی
ایفـای نقـش به منزلۀ یک عامـل تغییر اجتماعـی که منجر   
بـه اتخـاذ سیاسـت هایی بـرای تقویـت کیفیـت زندگـی در 

بخش هـای متفـاوت جامعـه می شـود. 
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اعضا
عضویــت در انجمــن بــرای همــۀ افــرادی کــه بــه مطالعــات 
ــات  ــتفاده از تحقیق ــی و پیشــبرد، انتشــار و اس ــت زندگ کیفی
ــول  ــی معق ــای اجتماع ــی در راه ه ــت زندگ ــش( کیفی )دان

عالقه مندنــد امکان پذیــر اســت.
انجمــن شــامل پنــج دســته از اعضــا از جملــه اعضــای عــادی 
ــن  ــداف انجم ــبرد اه ــود و پیش ــه بهب ــه ب ــخصی ک ــر ش )ه
ــال  ــه در ح ــردی ک ــر ف ــجویان )ه ــد(، دانش ــد باش عالقه من
حاضــر در برنامــۀ تحصیــالت تکمیلــی در کالــج یــا دانشــگاه 
ثبت نــام کــرده باشــد(، اعضــای بازنشســته، اعضــای هیئــت 
مدیــره )هــر عضــو معمولی، دانشــجو یــا بازنشســته( و اعضای 
نهــادی )هــر ســازمان دولتــی یــا بخــش خصوصی( اســت که 
بــا ثبــت فــرم و پرداخــت حــق عضویــت امکان  پذیــر اســت.

کنفرانس ها
کنفرانس هــای انجمــن بین المللــی مطالعــات کیفیــت زندگــی 
ــا یافته هــای  ــد ت ــرای پژوهشــگران فراهــم می کن ــی ب فضای

تحقیقاتــی خــود را دربــارۀ کیفیت زندگی، به زیســتی و شــادی 
ارائــه دهنــد و همچنیــن دربــارۀ ارتبــاط آنها با سیاســت گذاری 
بحــث کننــد. پژوهشــگران از تمام نقــاط جهان، از بســیاری از 
رشــته ها، بــا رویکردهــا و دیدگاه هــای روش شناســی و نظــری 
متفــاوت، یــک هــدف مشــترک دارنــد: تولیــد دانــش مبتنی بر 

تحقیــق بــرای کمــک بــه به زیســتی در جوامع. 
اولیــن کنفرانــس انجمــن بین المللــی مطالعات کیفیــت زندگی 
ــادا1 برگــزار شــد. در دو دهــۀ  حــدود 20 ســال پیــش در کان
ــزان دردســترس بودن  گذشــته، پیشــرفت قابل توجهــی در می

1- Canada

ــت.  ــده اس ــود آم ــق به وج ــای تحقی ــات و تکنیک ه اطالع
شــادی، به زیســتی و کیفیــت زندگــی مفاهیمــی جاافتــاده در 
ــای دانشــگاهی اند و دولت هــا، شــرکت ها و ســازمان های  دنی

ــند. ــا را می شناس ــت آنه ــی اهمی ــی و بین الملل مل
ــت.  ــرده اس ــزار ک ــس برگ ــن 15 کنفران ــن انجم ــون ای تاکن
ــی،2  ــرۀ جنوب ــس ســال 2016 در ســئول، پایتخــت ک کنفران
و بــا موضــوع »برقــراری ارتبــاط میــان تجربه  هــای کیفیــت 
زندگــی از شــرق تــا غــرب3« بــوده اســت. کنفرانــس ســال 
2017 نیــز در اینســبروک، اتریــش،4 دربــارۀ موضــوع »کیفیت 
ــت.  ــده اس ــزار ش ــر«5 برگ ــه ای بهت ــوی جامع ــی، به س زندگ
ــن  ــا 16 ژوئ ــن 14 ت ــاالنۀ انجم ــس س ــانزدهمین کنفران ش
2018 در هنگ کنــگ، چیــن،6 و بــا موضــوع »ارتقــای کیفیت 
ــد.  ــد ش ــزار خواه ــر7« برگ ــاِل تغیی ــاِن در ح ــی در جه زندگ
محــل برگــزاری دو کنفرانــس ســاالنۀ آتــی نیــز تعییــن شــده 
اســت، شــهرهای گرانــدا در اســپانیا8 و رتــردام در هلنــد9 بــه 
ــال های 2019 و 2020  ــا در س ــان کنفرانس  ه ــب میزب ترتی

خواهنــد بــود. 

شــانزدهمین کنفرانس ســاالنه، بــا  همــکاری ISQOLS و گروه 
علــوم اجتماعــی کاربــردی دانشــگاه پلی تکنیــک هنگ کنــگ، 
از 14 تــا 16 ژوئــن 2018 )پنجشــنبه تــا شــنبه( در هنگ کنِگ 
چیــن برگــزار خواهد شــد. موضــوع کنفرانس »ارتقــای کیفیت 
زندگــی در جهــاِن در حــاِل تغییــر« بــا چالش هــای نوظهــور 

2- Seoul, South Korea
3- Bridging quality of life experiences from east to 
west
4- Innsbruck, Austria
5- Quality of Life, Towards a Better Society
6 -Hong Kong, China
7 -Promotion of Quality of Life in the Changing World
8 -Granada, Spain
9- Rotterdam, Netherlands

شانزدهمین کنفرانس ساالنۀ ISQOLS: ارتقای 
کیفیت زندگی در جهاِن در حال تغییر
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جهانــی ماننــد مســائل بهداشــت روان، جمعیــت ســالخورده، 
گرمایــش جهانــی، آلودگــی و نابرابری اســت. 

انتشارات
۱. خبرنامه

ــات  ــی مطالع ــن بین الملل ــمی انجم ــۀ رس SINET 1، خبرنام

ــی  ــای اجتماع ــه از گزارش ه ــک فصلنام ــی، ی ــت زندگ کیفی
ــای  ــی، گرایش ه ــاخص های اجتماع ــارۀ ش ــات درب و تحقیق

اجتماعــی و کیفیــت زندگــی اســت.
2. نشریه ها

نشــریه های مرتبــط بــا انجمــن بین المللــی مطالعــات کیفیــت 
زندگــی عبارت انــد از:

- تحقیقــات کاربــردی در کیفیت 
)ARQOL( 2زندگی

تحقیقات کاربــردی در کیفیت زندگی 
ــی  ــن بین الملل ــمی انجم ــۀ رس مجل
ــت.  ــی اس ــت زندگ ــات کیفی مطالع
ــه انتشــار مقــاالت  ــن مجل هــدف ای
ــی  ــناختی و تجرب ــی، روش ش مفهوم

ــردی  ــای کارب ــی در زمینه ه ــت زندگ ــات کیفی ــارۀ مطالع درب
علــوم طبیعــی و اجتماعــی اســت. 

- نشــریۀ مطالعــات شــادی3 
)JOHS(

ــه  ــت ک ــی اس ــه ای علم JOHS مجل

بــه ســالمت ذهنــی اختصــاص 
ــناختی از  ــیابی ش ــامل ارزش دارد و ش
ــی(  ــت از زندگ ــد رضای ــی )مانن زندگ

و لذت بــردن از زندگــی )مثــاًل شــادی( اســت. 

)SIR( 4پژوهش شاخص   های اجتماعی -
تمرکــز SIR عمدتــاً بــر مفهوم ســازی و موضوعــات مختــص 
بــه ســنجش کیفیــت زندگــی در حوزه هــای گوناگــون زندگی، 
زمینــه، گروه هــا و جوامع اســت. این مجله بســیار معتبر اســت 
1 - Social Indicators Network News
2- Applied Research in Quality of Life
3 -Journal of Happiness Studies
4 -Social Indicator Research

و به عنــوان مجلــۀ برتــر در تحقیقات 
کیفیــت زندگی شــناخته شــده اســت. 

3. مجموعــه کتاب هــای انجمــن 
بین المللــی مطالعــات کیفیــت زندگی- اشــپرینگر5

- مجموعه کتاب های راهنمای بین المللی
ــته ها و  ــیاری از زیررش ــری بس ــینۀ نظ ــا پیش ــن کتاب ه ای
ــی  ــت زندگ ــات کیفی ــه را در حــوزۀ تحقیق زمینه هــای مطالع

ــد: ــه می دهن ارائ

 Glatzer,( 6کتــاب راهنمــای جهانــی کیفیــت زندگــی -
 Camfield,  Moller,  Rojas,

)2015

ــع  ــاب راهنمــا گــزارش جام ــن کت ای
تاریخــی از حوزۀ کیفیــت زندگی ارائه 
ــای  ــاب بینش ه ــن کت ــد. ای می ده
نظــری و یافته هــای تجربــی را گــرد 

ــی تحقیقــات کیفیــت زندگــی و  ــوارد اصل هــم مــی آورد و م
ــد. ــه می ده ــی را ارائ ــتی جهان به زیس

- کتــاب راهنمــای تحقیقات شــادی در آمریــکای التین7 
)Rojas, 2016(

ایــن کتــاب تحقیقــات اصیــل و بدیع 
شــادی را دربــارۀ یــک منطقــه، کــه 
ــان  ــادمانی را نش ــاالی ش ــزان ب می
ارائــه می کنــد. حتــی  می دهــد، 
ــکای  ــورهای آمری ــه کش ــی ک زمان
جایــگاه  در  نمی تواننــد  التیــن 

ــان  ــوند، جمعیتش ــدی ش ــاال رده بن ــد ب ــا درآم ــورهایی ب کش
به طــور متوســط میــزان باالیــی از شــادی را تجربــه می کننــد.

5 -Springer
6 -Global Handbook of Quality of Life
7 -Handbook of Happiness-Research in Latin America
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- وضعیــت پیشــرفت جوامــع 
 Tilouine and Estes,( 1اســالمی

)2016

ایــن کتــاب پیشــینۀ تاریخــی دنیــای 
اســالم و یافته هــای فکــری اولیه اش 
ــاب  ــن کت ــد. در ای ــی می کن را بررس

پیشــرفت اجتماعــی ایــن مناطــق در مقایســه بــا ســایر نقــاط 
جهــان بررســی شــده اســت.

ــاخص های  ــش ش ــای پژوه ــه کتاب ه - مجموع
اجتماعــی

هــدف ایــن مجموعــه فراهم کــردن فضایــی برای رســاله های 
منفــرد و مجموعــه مقــاالت دربــارۀ تحقیقــات شــاخص های 
اجتماعی اســت کــه در زمینه هــای متنوعی از جمله بهداشــت، 
جــرم و جنایت، مســکن، آمــوزش و پــرورش، زندگــی خانواده، 
فعالیت هــای اوقــات فراغــت، حمل ونقــل، تحــرک، اقتصــاد، 
کار، مذهــب و مســائل زیســت محیطی تدویــن می شــوند. در 

ادامــه دو نمونــه از ایــن کتاب هــا معرفــی می شــود:

- شــاخص های کیفیــت زندگــی 
 Tonon,( 2در آمریــکای التیــن

)2016

در ایــن جلد اســتفاده از شــاخص های 
کّمــی، کیفــی و ترکیبــی بــرای 
در  زندگــی  کیفیــت  ســنجش 
کشــورهای آمریــکای التین بررســی 

و در ســه بخــش ســازماندهی شــده اســت: ارائۀ روش ســاخت 
شــاخص های جدیــد، بحــث دربــارۀ کیفیــت زندگــی شــهری 
از منظــر جغرافیایــی و بررســی کیفیــت زندگــی جمعیت   هــای 

ــدد. متع

- رنــج جهــان و کیفیــت زندگی3 
)Anderson, 2015(

ــا  ــه ب ــت ک ــی اس ــن کتاب ــن اولی ای
ــرح  ــان مط ــای جه ــوع رنج ه موض
شــده اســت. در ایــن کتــاب ایده هــا، 
دیدگاه هــا و یافته هــای پژوهشــگران 

1 - The State of Progress of Islamic Societies
2 - Indicators of Quality of Life in Latin America
3 -World Suffering and Quality of Life

ــر پژوهــش  از سراســر جهــان، کــه پیشــگام فهــِم مبتنــی ب
دربــارۀ رنــج بشــر بوده انــد، گــرد هــم آمــده اســت. در برخــی 
فصل هــا از پارادایــم »کیفیــت زندگــی« بــرای کشــف راه های 

ــج اســتفاده شــده اســت. ــارۀ رن ارتقــای دانــش درب

و  زندگــی  کیفیــت  کتاب  هــای  مجموعــه   -
اجتماعــات4 به زیســتی 

ــات  ــتی اجتماع ــی و به زیس ــت زندگ ــاب کیفی ــه کت مجموع
ــطح  ــش در س ــه پژوه ــوط ب ــدات مرب ــه اي از مجل مجموع
اجتمــاع ]محلــی[ اســت کــه بــرای برنامه ریــزان اجتماعــات 
ــۀ پژوهــش و  ــه در زمین ــي، ک ــت زندگ و پژوهشــگران کیفی
ــت  ــه اي فعالی ــي و منطق ــۀ به زیســتی اجتماع ــرد نوآوران کارب
دارنــد، ارائــه مي شــود. در کنــار بهتریــن تجربه هــای عملــی 
شــاخص های کیفیــت زندگــی اجتمــاع محلــی، ایــن مجموعه 
گســتره ای از موضوعــات متعــدد پژوهشــی و عملــی را دربــارۀ 
ابعــاد به زیســتی عمومــی و کیفیــت زندگــی اجتماعــات محلی 
و همچنیــن سیاســت گذاری، برنامه ریــزی، تحقیــق و عملیاتی 

ــرد. ــر می گی ــردن آن در ب  ک

ابعــاد جدیــد در به زیســتی   -
جوامــع5

 Kraeger, Patsy, Cloutier, Scott,(

)Talmage, Craig )Eds.(, 2017

ــی  ــت زندگ ــاخص  های کیفی ش
اجتماعــات محلی-نمونه هــای 

ــی 7 6 عال
Holden, Meg, Phillips, Rhon-(

 da, Stevens, Chantal )Eds.(,

)2017

4 - Community Quality-of-Life and Well-Being Book 
Series
5- New Dimensions in Community Well-Being 
6 - Community Quality-of-Life Indicators: Best Cases 
VII 
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- کیفیــت زندگــی در اجتماعــات 
کشــورهای آمریــکای التیــن1

 )Tonon and Graciela )Ed.(,

)2017

ــات  ــی مطالع 4. انتشــارات اعضــای انجمــن بین الملل
کیفیــت زندگــی

پژوهــش  دایره  المعــارف   -
کیفیــت زندگــی و به زیســتی2 

)Michalos, 2014(

ارائــۀ  ایــن دایره المعــارف  هــدف 
ــات  ــۀ تحقیق مرجعــی جامــع در زمین
علمــی دربــارۀ کیفیت زندگی، شــامل 
تحقیقــات مربــوط بــه کیفیــت زندگی 

مرتبــط بــا ســالمت و همچنیــن تحقیقــات مبتنــی بــر نتایــج 
ــت. ــار3 اس ــوی بیم ــده از س گزارش ش

- کتــاب راهنمــای پژوهــش 
و  اجتماعــی  شــاخص    های 
 Ken Land,( 4کیفیــت زندگــی
 Alex Michalos, Joseph Sirgy,

)2012

ارائــۀ خالصــه اي از مطالعــات کیفیت 
ــرن  ــي در ســال هاي اولیــۀ ق زندگ

بیســت ویکم هدفــی اســت کــه در ایــن کتــاب دنبال می شــود 
ــانی  ــد به روزرس ــل می یاب ــوزه تکام ــن ح ــه ای ــان ک و همچن

ــد. ــود می یاب ــود و بهب می ش

1 - Quality of Life in Communities of Latin Countries
2- Encyclopedia of Quality of Life Research and 
Well-Being Research 
3 - Patient-reported outcomes research
4 - Handbook of Social Indicators and Quality of Life 
Research

- پایــداری و به زیســتی: توســعه 
ــل5  ــانی در عم ــاس انس در مقی
)Mònica Guillen-Royo, 2015(

در ایــن کتــاب راه هــای عملــی بــرای 
ــداری محیطــی  حرکــت به ســوی پای
و کیفیــت زندگــی به دنبــال پیشــنهاد 

توســعه در مقیــاس انســانی، کــه اقتصــاددان شــیلیایی، مانفرد 
مکــس نیــف،6 مطــرح کــرد، بررســی می شــود. 

منبع:
- ISQOLS: International Society for Quality 

of Life Studies. Retrieved January 20th, 
2018. Available at: www.isqols.org.

5 - Sustainability and Wellbeing: Human Scale devel-
opment in Practice
6 - Manfred Max-Neef
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