موضوع کیفیت زندگی در عرصۀ جهانی
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آگاهــی از آنچــه دربــارة موضوعــی پژوهشــی در مجامــع علمــی نوشــته و بحــث میشــود و اســتفاده از
اندوختــة دانــش بشــری بــرای فهــم جامعتــر پدیدههــا تدوینکننــدگان ایــن ویژهنامــه را ترغیــب
کــرد تــا در جس ـتوجوی منابــع معتبــر علمــی و تجربههــای ســایر کشــورها دربــارة موضــوع کیفیــت
زندگــی برآینــد.
بــا ایــن هــدف« ،انجمــن بینالمللــی مطالعــات کیفیــت زندگــی» را کــه در چنــد دهــة اخیــر بــا مشــارکت
متخصصــان رشــتههای متعــدد علمــی از سراســر جهــان فعاالنــه بــرای تولیــد و نشــر اطالعــات اقــدام
کــرده اســت شناســایی و معرفــیمیکنیــم.
عالوهبرایــن ،مطالعــة پیمایشهــای ملــی فراتــر از پژوهشهــای مــوردی در بســیاری از کشــورهای
توســعهیافته ،کــه بــا هــدف ســنجش ابعــاد گوناگــون کیفیــت زندگــی شــهروندان و کاربــرد اطالعــات
بهدس ـتآمده در تدویــن سیاس ـتهای اجتماعــی ،فرهنگــی و اقتصــادی انجــام میشــود ،موجــب شــد
کــه در حــد امکانــات بــه معرفــی دو نمونــه از ایــن پیمایشهــا ،کــه بهطــور مســتمر و در فواصــل زمانــی
معیّــن بــا همــکاری مراکــز علمــی دانشــگاهی ،بخــش خصوصــی و نهادهــای دولتــی انجــام میشــود،
اقــدام کنیم.
پژوهشــگران شــاخصهای بینالمللــی کیفیــت زندگــی و شــاخصهای برابــری جنســیتی و جایــگاه
ایــران را (در مــواردی کــه اطالعــات وجــود داشــته) بــا هــدف تکمیــل اطالعــات فــوق گــردآوری و تنظیم
کردهانــد.
امیدواریــم کوشــش مــا ســبب ملحقشــدن پژوهشــگران مــا بــه مجامــع علمــی بینالمللــی و آگاهــی
بیشــتر سیاسـتگذاران از ضــرورت انجــام پیمایشهــای ملــی مســتمر و منظم بــرای آگاهــی از تغییرات
کیفیــت زندگــی مــردم و کاربــرد آن در تصمیمگیریهــا و برنامهریزیهــا شــود.

انجمن بینالمللـی مطالعات کیفیت زندگـی
تهیه و تنظیم :الهه کشیری

*

انجمــن بینالمللــی مطالعــات کیفیــت زندگــی)ISQOLS( 1

اهداف

اهداف کلی انجمن عبارتاند از:

 فراهمکـردن سـازمانی کـه از طریـق آن همة پژوهشـگران
ای عالقهمند به مطالعات کیفیت زندگی
دانشـگاهی و حرفه ِ
بتوانند تالشهایشان را برای پیشبرد مطالعات کیفیت زندگی
در رشـتههای متعـدد هماهنگ کنند
 پذیـرش رهبری در محافل علمی (یا تدوین دسـتورالعملها)
بـرای یـک هـدف و ارزیابی علمـی تأثیر برنامههـا ،خدمات،
سـازمانها و یـا مؤسسـات بـر کیفیـت زندگـی جامعـه و
* دانشجوی دکتری شهرسازی

 تشـویق بـرای انجـام تحقیقـات میانرشـتهای در مطالعات
کیفیـت زندگـی در رشـتههای متعـدد علمـی و حرفـهای
 برقـراری ارتبـاط نزدیـک بین رشـتههای علمـی و حرفهای
مانند بازاریابی ،مدیریت ،اقتصاد ،جامعهشناسی ،روانشناسی،
ارتباطات ،علوم سیاسـی ،فلسفه ،مسـکن ،آموزش و پرورش،
ادارة عمومی ،مراقبتهای بهداشـتی ،علوم محیطی و سـایر
رشـتههای مرتبط که در آن تحقیقات کیفیـت زندگی دنبال
میشود

 تشـویق بـرای همـکاری نزدیکتـر بیـن پژوهشـگرانی که
در حـوزة مطالعات کیفیـت زندگی با هدف توسـعة اقدامات،
روشهـا ،اسـتراتژیها و سیاسـتهای مداخلـة بهتـر کار
میکننـد
 برقـراری ارتباط نزدیک با بسـیاری از سـازمانهای مرتبط با
مطالعـات کیفیت زندگی
 ایفـای نقـش بهمنزلة یک عامـل تغییر اجتماعـی که منجر
بـه اتخـاذ سیاسـتهایی بـرای تقویـت کیفیـت زندگـی در
بخشهـای متفـاوت جامعـه میشـود.

elahekashiri@gmail.com
1- International Society for Quality-of-Life Studies
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انجمنــی بینالمللــی اســت کــه هــدف آن بهبــود و ترویــج
تحقیقــات در حــوزة مطالعــات کیفیــت زندگــی اســت .ایــن
انجمــن ســازمانی علمی اســت که بهمنزلــة نهــادی غیرانتفاعی
فعالیــت میکنــد .اهــداف این انجمــن بهبود و ترویــج تحقیقات،
بحثهــا و گفتوگوهــا ،پیشــبرد مبانــی نظــری پژوهشهــا،
تدریــس در حــوزة مطالعــات کیفیــت زندگــی و برقــراری ارتباط
میــان پژوهشــگران از جملــه پژوهشــگران دانشــگاهی ،بخــش
عمومــی و خصوصــی ،دانشــمندان و معلمــان در رشــتههای
متعــدد علمــی و حرفـهای اســت.

ً
(مثلا بخشهای جمعیتـی ،جوامع،
گروههای انتخابشـده
کشورها)

اعضا

عضویــت در انجمــن بــرای همــة افــرادی کــه بــه مطالعــات
کیفیــت زندگــی و پیشــبرد ،انتشــار و اســتفاده از تحقیقــات
(دانــش) کیفیــت زندگــی در راههــای اجتماعــی معقــول
عالقهمندنــد امکانپذیــر اســت.
انجمــن شــامل پنــج دســته از اعضــا از جملــه اعضــای عــادی
(هــر شــخصی کــه بــه بهبــود و پیشــبرد اهــداف انجمــن
عالقهمنــد باشــد) ،دانشــجویان (هــر فــردی کــه در حــال
حاضــر در برنامــة تحصیــات تکمیلــی در کالــج یــا دانشــگاه
ثبتنــام 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 امکانپذیــر اســت.

کنفرانسها

کنفرانسهــای انجمــن بینالمللــی مطالعــات کیفیــت زندگــی
فضایــی بــرای پژوهشــگران فراهــم میکنــد تــا یافتههــای

اطالعــات و تکنیکهــای تحقیــق بهوجــود آمــده اســت.
شــادی ،بهزیســتی و کیفیــت زندگــی مفاهیمــی جاافتــاده در
دنیــای دانشــگاهیاند و دولتهــا ،شــرکتها و ســازمانهای
ملــی و بینالمللــی اهمیــت آنهــا را میشناســند.
تاکنــون ایــن انجمــن  15کنفرانــس برگــزار کــرده اســت.
2
کنفرانــس ســال  2016در ســئول ،پایتخــت کــرة جنوبــی،
و بــا موضــوع «برقــراری ارتبــاط میــان تجربههــای کیفیــت
زندگــی از شــرق تــا غــرب »3بــوده اســت .کنفرانــس ســال
 2017نیــز در اینســبروک ،اتریــش 4،دربــارة موضــوع «کیفیت
زندگــی ،بهســوی جامعــهای بهتــر» 5برگــزار شــده اســت.
شــانزدهمین کنفرانــس ســاالنة انجمــن  14تــا  16ژوئــن
 2018در هنگکنــگ ،چیــن 6،و بــا موضــوع «ارتقــای کیفیت
حــال تغییــر »7برگــزار خواهــد شــد.
جهــان در
زندگــی در
ِ
ِ
محــل برگــزاری دو کنفرانــس ســاالنة آتــی نیــز تعییــن شــده
اســت ،شــهرهای گرانــدا در اســپانیا 8و رتــردام در هلنــد 9بــه
ترتیــب میزبــان کنفرانسهــا در ســالهای  2019و 2020
خواهنــد بــود.

شانزدهمین کنفرانس ساالنة  :ISQOLSارتقای
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تحقیقاتــی خــود را دربــارة کیفیت زندگی ،بهزیســتی و شــادی
ارائــه دهنــد و همچنیــن دربــارة ارتبــاط آنها با سیاسـتگذاری
بحــث کننــد .پژوهشــگران از تمام نقــاط جهان ،از بســیاری از
رشــتهها ،بــا رویکردهــا و دیدگاههــای روششناســی و نظــری
متفــاوت ،یــک هــدف مشــترک دارنــد :تولیــد دانــش مبتنی بر
تحقیــق بــرای کمــک بــه بهزیســتی در جوامع.
اولیــن کنفرانــس انجمــن بینالمللــی مطالعات کیفیــت زندگی
حــدود  20ســال پیــش در کانــادا 1برگــزار شــد .در دو دهــة
گذشــته ،پیشــرفت قابلتوجهــی در میــزان دردســترسبودن
1- Canada

شــانزدهمین کنفرانس ســاالنه ،بـا همــکاری  ISQOLSو گروه
علــوم اجتماعــی کاربــردی دانشــگاه پلیتکنیــک هنگکنــگ،
کنگ
از  14تــا  16ژوئــن ( 2018پنجشــنبه تــا شــنبه) در هنگ ِ
چیــن برگــزار خواهد شــد .موضــوع کنفرانس «ارتقــای کیفیت
ـال تغییــر» بــا چالشهــای نوظهــور
ـان در حـ ِ
زندگــی در جهـ ِ
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

جهانــی ماننــد مســائل بهداشــت روان ،جمعیــت ســالخورده،
گرمایــش جهانــی ،آلودگــی و نابرابری اســت.

و بهعنــوان مجلــة برتــر در تحقیقات
کیفیــت زندگی شــناخته شــده اســت.

انتشارات
 .1خبرنامه

 ،1 SINETخبرنامــة رســمی انجمــن بینالمللــی مطالعــات
کیفیــت زندگــی ،یــک فصلنامــه از گزارشهــای اجتماعــی
و تحقیقــات دربــارة شــاخصهای اجتماعــی ،گرایشهــای
اجتماعــی و کیفیــت زندگــی اســت.
 .2نشریهها

نشــریههای مرتبــط بــا انجمــن بینالمللــی مطالعــات کیفیــت
زندگــی عبارتانــد از:
 -تحقیقــات کاربــردی در کیفیت

زندگی)ARQOL( 2

 -نشــریة مطالعــات شــادی

3

( )JOHS

 JOHSمجلــهای علمــی اســت کــه
بــه ســامت ذهنــی اختصــاص
دارد و شــامل ارزشــیابی شــناختی از
زندگــی (ماننــد رضایــت از زندگــی)
و لذتبــردن از زندگــی (مثــ ً
ا شــادی) اســت.
 -پژوهش شاخصهای اجتماعی)SIR( 4

تمرکــز  SIRعمدتـ ًا بــر مفهومســازی و موضوعــات مختــص
بــه ســنجش کیفیــت زندگــی در حوزههــای گوناگــون زندگی،
زمینــه ،گروههــا 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

بینالمللــی مطالعــات کیفیــت زندگی -اشــپرینگر

5

 -مجموعه کتابهای راهنمای بینالمللی

ایــن کتابهــا پیشــینة نظــری بســیاری از زیررشــتهها و
زمینههــای مطالعــه را در حــوزة تحقیقــات کیفیــت زندگــی
ارائــه میدهنــد:
 کتــاب راهنمــای جهانــی کیفیــت زندگــیGlatzer,( 6Camfield, Moller, Rojas,
)2015

ایــن کتــاب راهنمــا گــزارش جامــع
تاریخــی از حوزة کیفیــت زندگی ارائه
میدهــد .ایــن کتــاب بینشهــای
نظــری و یافتههــای تجربــی را گــرد
هــم م ـیآورد و مــوارد اصلــی تحقیقــات کیفیــت زندگــی و
بهزیســتی جهانــی را ارائــه میدهــد.
 -کتــاب راهنمــای تحقیقات شــادی در آمریــکای التین

7

()Rojas, 2016

ایــن کتــاب تحقیقــات اصیــل و بدیع
شــادی را دربــارة یــک منطقــه ،کــه
میــزان بــاالی شــادمانی را نشــان

میدهــد ،ارائــه میکنــد .حتــی
زمانــی کــه کشــورهای آمریــکای
التیــن نمیتواننــد در جایــگاه
کشــورهایی بــا درآمــد بــاال ردهبنــدی شــوند ،جمعیتشــان
بهطــور متوســط میــزان باالیــی از شــادی را تجربــه میکننــد.

5 -Springer
6 -Global Handbook of Quality of Life
7 -Handbook of Happiness-Research in Latin America
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تحقیقات کاربــردی در کیفیت زندگی
مجلــة رســمی انجمــن بینالمللــی
مطالعــات کیفیــت زندگــی اســت.
هــدف ایــن مجلــه انتشــار مقــاالت
مفهومــی ،روششــناختی و تجربــی
دربــارة مطالعــات کیفیــت زندگــی در زمینههــای کاربــردی
علــوم طبیعــی و اجتماعــی اســت.

 .3مجموعــه کتابهــای انجمــن

 وضعیــت پیشــرفت جوامــعاســامیTilouine and Estes,( 1
)2016

ایــن کتــاب پیشــینة تاریخــی دنیــای
اســام و یافتههــای فکــری اولیهاش
را بررســی میکنــد .در ایــن کتــاب
پیشــرفت اجتماعــی ایــن مناطــق در مقایســه بــا ســایر نقــاط
جهــان بررســی شــده اســت.
 مجموعــه کتابهــای پژوهــش شــاخصهایاجتماعــی

هــدف ایــن مجموعــه فراهمکــردن فضایــی برای رســالههای
منفــرد و مجموعــه مقــاالت دربــارة تحقیقــات شــاخصهای
اجتماعی اســت کــه در زمینههــای متنوعی از جمله بهداشــت،
جــرم و جنایت ،مســکن ،آمــوزش و پــرورش ،زندگــی خانواده،
فعالیتهــای اوقــات فراغــت ،حملونقــل ،تحــرک ،اقتصــاد،
کار ،مذهــب و مســائل زیس ـتمحیطی تدویــن میشــوند .در
ادامــه دو نمونــه از ایــن کتابهــا معرفــی میشــود:
 شــاخصهای کیفیــت زندگــی250

ـم مبتنــی بــر پژوهــش
از سراســر جهــان ،کــه پیشــگام فهـ ِ
دربــارة رنــج بشــر بودهانــد ،گــرد هــم آمــده اســت .در برخــی
فصلهــا از پارادایــم «کیفیــت زندگــی» بــرای کشــف راههای
ارتقــای دانــش دربــارة رنــج اســتفاده شــده اســت.
 مجموعــه کتابهــای کیفیــت زندگــی وبهزیســتی اجتماعــات

4

مجموعــه کتــاب کیفیــت زندگــی و بهزیســتی اجتماعــات
مجموعــهاي از مجلــدات مربــوط بــه پژوهــش در ســطح
اجتمــاع [محلــی] اســت كــه بــرای برنامهریــزان اجتماعــات
و پژوهشــگران كيفيــت زندگــي ،کــه در زمينــة پژوهــش و
كاربــرد نوآورانــة بهزیســتی اجتماعــي و منطقــهاي فعالیــت
دارنــد ،ارائــه ميشــود .در کنــار بهتریــن تجربههــای عملــی
شــاخصهای کیفیــت زندگــی اجتمــاع محلــی ،ایــن مجموعه
گســترهای از موضوعــات متعــدد پژوهشــی و عملــی را دربــارة
ابعــاد بهزیســتی عمومــی و کیفیــت زندگــی اجتماعــات محلی
و همچنیــن سیاسـتگذاری ،برنامهریــزی ،تحقیــق و عملیاتی
کــردن آن دربــر میگیــرد.

در آمریــکای التیــنTonon,( 2

 ابعــاد جدیــد در بهزیســتی5
جوامــع

)2016

(Kraeger, Patsy, Cloutier, Scott,
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در ایــن جلد اســتفاده از شــاخصهای
ک ّمــی ،کیفــی و ترکیبــی بــرای
ســنجش کیفیــت زندگــی در
کشــورهای آمریــکای التین بررســی
و در ســه بخــش ســازماندهی شــده اســت :ارائة روش ســاخت
شــاخصهای جدیــد ،بحــث دربــارة کیفیــت زندگــی شــهری
از منظــر جغرافیایــی و بررســی کیفیــت زندگــی جمعیتهــای
متعــدد.
 -رنــج جهــان و کيفيــت زندگی

3

)Talmage, Craig (Eds.), 2017

شــاخصهای کیفیــت زندگــی
اجتماعــات محلی-نمونههــای
6
عالــی 7
(�Holden, Meg, Phillips, Rhon
da, Stevens, Chantal (Eds.),
)2017

()Anderson, 2015

ایــن اولیــن کتابــی اســت کــه بــا
موضــوع رنجهــای جهــان مطــرح
شــده اســت .در ایــن کتــاب ایدههــا،
دیدگاههــا و یافتههــای 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

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

 کیفیــت زندگــی در اجتماعــات1
کشــورهای آمریــکای التیــن
(Tonon and Graciela (Ed.),
)2017

 .4انتشــارات اعضــای انجمــن بینالمللــی مطالعــات
کیفیــت زندگــی

 دایرهالمعــارف پژوهــش2
کیفیــت زندگــی و بهزیســتی
()Michalos, 2014

هــدف ایــن دایرهالمعــارف ارائــة
مرجعــی جامــع در زمینــة تحقیقــات
علمــی دربــارة کیفیت زندگی ،شــامل
تحقیقــات مربــوط بــه کیفیــت زندگی
مرتبــط بــا ســامت و همچنیــن تحقیقــات مبتنــی بــر نتایــج
گزارششــده از ســوی بیمــار 3اســت.

 پایــداری و بهزیســتی :توســعه5
در مقیــاس انســانی در عمــل
()Mònica Guillen-Royo, 2015

در ایــن کتــاب راههــای عملــی بــرای
حرکــت بهســوی پایــداری محیطــی
و کیفیــت زندگــی بهدنبــال پیشــنهاد
توســعه در مقیــاس انســانی ،کــه اقتصــاددان شــیلیایی ،مانفرد
مکــس نیــف 6،مطــرح کــرد ،بررســی میشــود.
منبع:

ISQOLS: International Society for Quality
of Life Studies. Retrieved January 20th,
2018. Available at: www.isqols.org.

-

 کتــاب راهنمــای پژوهــششــاخصهای اجتماعــی و
کیفیــت زندگــیKen Land,( 4
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Alex Michalos, Joseph Sirgy,
)2012

ارائــة خالصـهاي از مطالعــات كيفيت
زندگــي در ســالهاي اوليــة قــرن
بيسـتويكم هدفــی اســت کــه در ایــن کتــاب دنبال میشــود
و همچنــان کــه ایــن حــوزه تکامــل مییابــد بهروزرســانی
میشــود و بهبــود مییابــد.

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

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

