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Introduction: The city, as the life bed 
of human has a great and main role in 
sensing satisfaction and, in fact, forms 
the life style of the human and is the 
determinant of its quality of life. But 
the increasing trend of urbanization 
and complexity of the nature of urban 
issues has forced the managers and 
planners to pay attention to the low 
level and tangible quality of life of 
citizens, so today the quality of life has 
become one of the main concerns for 
local governments and urban manage-
ment. Since the results of the studies 
made on quality of life can help to as-
sessing the policies, ranking the loca-
tions, codifying the management strat-
egies and urban planning, in addition 
to facilitate the understanding and pri-
oritizing of the  social issues for  urban 
programmers and managers to enhance 
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ــر  ــت بش ــتر زیس ــوان بس ــه عن ــهر ب ــه: ش مقدم
ــته  ــدی داش ــاس رضایتمن ــی در احس ــش اساس نق
و در واقــع شــكل دهنده ســبك زندگــی انســان 
و تعییــن كننــده كیفیــت زندگــی اوســت. امــا 
پیچدگــی  و  شهرنشــینی  ابعــاد  فزاینــده  رشــد 
ــد  ــا تأكی ــده ت ــت مســائل شــهری موجــب ش ماهی
و توجــه مدیــران و برنامه ریــزان بیــش از هــر 
زمــان دیگــر بــه ســطوح پاییــن و ملمــوس كیفیــت 
زندگــی شــهروندان معطــوف شــود، به طــوری كــه 
امــروزه كیفیــت زندگــی، یكــی از دغدغه هــای 
اصلــی حكومتهــای محلــی و مدیریــت شــهری 
شــده اســت. از آنجایــی  كــه نتایــج حاصــل از 
ــی  ــه ارزیاب ــد ب ــی می توان ــت زندگ ــات كیفی مطالع
سیاســتها، رتبه بنــدی مكانهــا، تدویــن اســتراتژیهای 
ــرده و  ــك ك ــهری كم ــزی ش ــت و برنامه ری مدیری
بــرای  اجتماعــی  اولویت بنــدی مســائل  درك و 
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the quality of citizens’ life this article 
has been written to evaluate the qual-
ity of life and ranking the local areas in 
order to provide a clear presentation of 
the current situation of distribution of 
quality of life and, in addition to, find 
solutions to improve and enhance the 
city of Bam residents’ quality of life. 
 Method: The research method is de-
scriptive-analytical and its type is prac-
tical-developmental. The research indi-
cators are social, economical, physical 
and environmental. The methods of 
collecting information are documenta-
ry and field method (questionnaire). For 
reviewing the questionnaire superficial 
validity was used and for determining 
reliability Cronbach’s alpha coefficient 
was used and the amount of 0.867 was 
obtained.  The research sample consist-
ed of all the resident in the districts of 
Bam city who were over 15 year old, 
based on census 2011, their popula-
tion was equal to 92397. Sampling was 
conducted in two phases. Phase one 
through simple random sampling and 
by using Cochran formula, and 322 in-
dividuals were selected as the sample 
volume. Then Stratified sampling was 
made and regarding to the population 
of each district (totally 28 district) the 
questionnaires were distributed. Based 

ــای  ــور ارتق ــهری به منظ ــران ش ــزان و مدی برنامه ری
كیفیــت زندگــی شــهروندان را تســهیل ســازد؛ لــذا 
مقالــة حاضــر بــا هــدف ســنجش و ارزیابــی كیفیــت 
ــة  ــور ارائ ــا و به منظ ــطح بندی محله ه ــی و س زندگ
تصویــری روشــن از وضــع موجــود توزیــع كیفیــت 
ــود و  ــت بهب ــی در جه ــة راهكارهای ــی و ارائ زندگ
ارتقــای كیفیــت زندگــی ســاكنان شــهر بــم صــورت 

ــه اســت. گرفت
آن  نــوع  و  توصیفی-تحلیلــی  تحقیــق  روش: 
كاربــردی اســت. شــاخصهای پژوهــش، اجتماعــی، 
ــهای  ــت. روش ــی اس ــدی و محیط ــادی، كالب اقتص
و  اســنادی  روش  دو  بــه  اطاعــات  گــردآوری 
میدانــی )پرسشــنامه( اســت. بــرای بررســی روایــی 
پرسشــنامه از روایــی صــوری و بــرای تعییــن 
پایایــی ، از ضریــب آلفــای كرونبــاخ اســتفاده 
گردیــد كــه مقــدار آن 0/867 بــه دســت آمــد. 
ــاالی  ــهروندان ب ــامل ش ــق ش ــاری تحقی ــة آم جامع
15 ســال ســاكن در محله هــای بــم )جمعیــت ســال 
ــا اســتفاده از فرمــول كوكــران  1390 ( اســت كــه ب
322 نفــر به عنــوان حجــم نمونــه انتخــاب و ســپس 
ــا توجــه بــه جمعیــت هــر محلــه )بیست وهشــت  ب
اقــدام شــد.  پرسشــنامه ها  توزیــع  بــه  محلــه( 
ــرای  ــور ب ــیس و ویك ــای تاپس ــن از مدله همچنی
نظــر  از  شــهر  محله هــای  رتبه بنــدی  محاســبة 
ــال،  ــن  ح ــد. در عی ــتفاده ش ــی اس ــت زندگ كیفی
جهــت وزن دهــی بــه معیارهــا نیــز از روش فراینــد 
ــت. ــده اس ــری ش ــی بهره گی ــله مراتب ــل سلس تحلی
وجــود  نشــان دهندة  یافته هــا  یافته هــا: 
محله هــای  بیــن  معنــادار  تفــاوت  و  نابرابــری 
ــت.  ــی اس ــت زندگ ــاخصهای كیفی ــر ش ــم از نظ ب
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و  مطلــوب  وضعیــت  دارای  محله هــا   %32/1
مناســب، 21/4% آنهــا در وضعیــت نیمه مطلــوب 
و متوســط و 46/4% نیــز در وضعیــت پایین تــر 
از متوســط قــرار دارنــد. محله هــای مطلــوب از 
نظــر شــاخصهای كیفیــت زندگــی بیشــتر در منطقــة 
ــل،  ــرف مقاب ــهر و در ط ــز ش ــرب و مرك دو، در غ
ــت  ــاخصهای كیفی ــر ش ــوب از نظ ــای نامطل محله ه
ــرقی و  ــه ش ــك و نیم ــة ی ــراً در منطق ــی اكث زندگ
ــراف  ــهر و اط ــك ش ــة ی ــاص در ناحی ــور خ به ط
ارگ تاریخــی بــم واقــع  شــده اند. افزایــش میــزان و 
كیفیــت تســهیات و خدمــات شــهری، پایدارســازی 
و  نامطلــوب  محله هــای  در  اجتماعــی  امنیــت 
ــكاری  ــع معضــل بی ــه رف ــژه مســئوالن ب توجــه وی
در محله هــای فقیــر و نامطلــوب شــهر و ارائــة 
ــرای  ــدار ب ــی جهــت ایجــاد اشــتغال پای راهكارهای
و  پتانســیلها  معرفــی  طریــق  از  آنهــا  ســاكنین 
جاذبه هــای توریســتی بــم و جــذب گردشــگر 
می توانــد بــه ارتقــای كیفیــت زندگــی در ایــن 

ــد. ــك كن ــهر كم ش
ــهای  ــا چالش ــهری ب ــی ش ــروزه نواح ــث: ام بح
محرومیــت  محیطــی،  زمینه هــای  در  مهمــی 
اجتماعــی، ناامنــی، بیــكاری، كمبــود مســكن و 
ــه  ــتند ك ــه رو هس ــهری رو ب ــی ش ــات ناكاف خدم
ــه  ــهری را ب ــی ش ــت زندگ ــكات كیفی ــن مش ای
ــه  ــه اینك ــه ب ــا توج ــد. ب ــی دهن ــش م ــدت كاه ش
ــی از  ــدة ناش ــازی  ش ــهر بازس ــك ش ــم ی ــهر ب ش
ــن  ــی بی ــزات تاریخ ــت و تمای ــه اس ــة زلزل حادث
ــدارد،  ــود ن ــت وج ــاظ قدم ــه لح ــای آن ب محله ه
انتظــار مــی رود كــه در ســطح محله هــای ایــن 
ــود  ــون وج ــان و همگ ــر، یكس ــعه براب ــهر توس ش

on the indices considered in the re-
search (economical, social, environ-
mental and physical), some data were 
collected through field study method 
and questionnaire tool in the form of 
five-point Likert. Some other required 
data such as theoretical-conceptual 
framework of the research, documents 
and censuses were obtained by library 
method. Also Topsis and VIKOR mod-
els were used to calculate the ranking 
of the city local areas in terms of qual-
ity of life. At the same time, analytical 
hierarchy process (AHP) method was 
used to weight the criteria.
Findings: Results of the analysis of in-
dicators show an inequality and signifi-
cant difference between the local areas 
of the city of Bam in the terms of qual-
ity of life indicators. In the combined 
indicator of quality of life which was 
calculated by using VIKOR model, in 
whole, the obtained results indicate 
that 32.1% of local areas have favor-
able and suitable condition, 21.4% 
have semi-favorable and medium con-
dition and 46.4% are lower than the 
average. The favorable locals in terms 
of quality of life indicators are located 
in the second zone, in west and central 
part of city, and in the contrary. Unfa-
vorable areas in terms of the quality of 
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مقدمه
زیســت  بســتر  به عنــوان  شــهر 
بشــر دارای نقــش اساســی در احســاس 
رضایتمنــدی اســت و در واقــع شــكل دهندة 
تعیین كننــدة  و  انســان  زندگــی  ســبك 
رونــد  امــا  اوســت؛  زندگــی  كیفیــت 
ــژه در كشــورهای  ــتابان شهرنشــینی به وی ش
بــر  صــرف  تأثیــر  بــا  درحال توســعه 
در  )رشــد(  توســعه  عینــی  جنبه هــای 

life indicators are mostly located in the 
first zone and eastern part, especially 
in the first zone of the city of Bam and 
around the historical monument of 
Arg-e-Bam. Increasing the amount and 
quality of urban facilities and services, 
stabilizing the social security in unfa-
vorable areas, special consideration of 
the officials to resolve problems of un-
employment in poor and unfavorable 
areas of the city, and presenting strate-
gies to create sustainable jobs for resi-
dents of such areas through introducing 
the tourism potentials and attractions 
of the city of Bam can help to improve 
the quality of life in this city.
Discussion: Today, urban areas are 
faced significant challenges in the 
field of environment, social privation, 
insecurity, unemployment, shortage 
of housing, and insufficient urban ser-
vices which decrease the quality of life 
greatly. Given that Bam city is a re-
constructed city due to the earthquake 
disaster and there is no historical dif-
ferences between its districts from the 
point of view of oldness, it is expected 
that there is an equal, uniform and stan-
dard development in the local areas of 
the city and a balance is established be-
tween the districts from the view of the 
indices of quality of life. But through a 

داشــته باشــد و از نظــر شــاخصهای كیفیــت زندگــی 
تعادلــی بیــن محــات برقــرار باشــد امــا بــا نگاهــی 
ــن  ــا چنی ــن محله ه ــاكنان ای ــت س ــق معیش ــه عم ب
ــادی از نظــر  اســتنباط می شــود كــه نابرابریهــای زی
ــم  ــای ب ــان محله ه ــی می ــت زندگ شــاخصهای كیفی
ــن  ــای ای ــج تحقیــق حاضــر گوی وجــود دارد و نتای
ــروزه ســیمایی از  ــم ام ــه شــهر ب ــت اســت ك واقعی
فضــای كالبــدی و اقتصــادی – اجتماعــی دوگانــه ای 
ــروه  ــو گ ــك س ــه در ی ــت ك ــه اس ــود گرفت ــه خ ب
برخــوردار و در ســوی دیگــر افــرادی بــا حداقلهــای 

ــد.  ــرار دارن ــی ق زندگ

ــای  ــی، محله ه ــت زندگ ــدی: كیفی ــای كلی واژه ه
ــاره ــری چندمعی ــای تصمیم گی ــهری، مدله ش
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ــای  ــا و نظامه ــوری در زمینه ه ــی و تئ ــات علم ــوع تحقیق ــه موض ــده ای ب ــور فزاین و به ط
مختلــف تبدیــل شــده اســت. مطالعــة ایــن مفهــوم بــر پایــة ایــن فرضیــه بنیادیــن اســت كــه 
محیــط اجتماعــی و فیزیكــی می توانــد بــر روی خوشــبختی و رفــاه مــردم ســاكن در یــك 

محــل تأثیرگــذار باشــد )المبیــري1، 2006(.
اواخــر ســال 2012 م. یــك نقطــة عطــف جهانــی در تاریــخ بشــر اســت كــه در آن طبــق 
برآوردهــای رســمی، جمعیــت جهــان بــه 7 میلیــارد نفــر رســیده اســت و بیــش از 50% ایــن 
جمعیــت ســاكن نواحــی شــهری هســتند. عــاوه بــر ایــن، دو نفــر از هــر ســه نفــر متولــد 
1. Lambiri

deep look at the life of the residents of 
these districts it is revealed that there 
is a great inequalities in regard to the 
quality of life indices among the neigh-
borhoods of this city. The findings of 
the present study indicate this fact that 
today this city has a twofold physical 
and economical-social feature that on 
one hand there are rich people and on 
the other hand the there are people with 
the minimums of life. The issues relat-
ed to the employment, education and 
health, as the main problems, and is-
sues of poor districts, losing the social 
investment and lack of its recovery af-
ter the earthquake is the main obstacle 
for the development and improvement 
of quality of life in these areas.
Key Words: City of Bam, Multi-crite-
ria decision-making models, Quality of 
life, Urban areas

دوم،  جهانــی  جنــگ  از  پــس  ســالهای 
ــدور  ــعه را مق ــه توس ــتیابی ب ــا دس ــه  تنه ن
ــت  ــامانیهای كیفی ــر نابس ــه ب ــاخت؛ بلك نس

ــان  ــهرهای جه ــی ش ــی زندگ ــی و ذهن عین
همــكاران،  و  )رهنمایــی  افــزود  ســوم 
ــیاری  ــه بس ــل، توج ــن دلی ــه همی 1390(؛ ب
ــوم  ــه مفه ــران ب از دانشــمندان و صاحب نظ
كیفیــت زندگــی معطــوف شــده تــا از 
ــاء  ــق تاشــهایی در راســتای ارتق ــن طری ای
شــرایط زندگــی و بهبــود بخشــیدن بــه 
ــرد  ــورت گی ــر ص ــی بش ــی زندگ ــد كیف بُع
1386(؛  كیانپــور،  و  )ربانی خوراســگانی 
ازایــن رو، در ســالهای اخیــر، ایــن موضــوع 
ــرده  ــب ك ــه خــود جل توجــه بســیاری را ب
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شــده در طــول 30 ســال آینــده بــه احتمــال زیــاد در شــهرها زندگــی خواهنــد كــرد )مرنــز1، 
2015(. بنابرایــن، بــا توجــه بــه نقــش غیرقابــل كتمــان شــهرها در تولیــد، رشــد و توســعة 
پایــدار ملــی، ضــرورت افزایــش كیفیــت زندگــی ســاكنان ســكونتگاههای شــهری بــر كســی 
ــری در  ــش مؤث ــا نق ــان، محله ه ــن می ــكاران، 1393(. در ای ــی و هم ــیده نیســت )ضراب پوش
حیــات و زوال شــهرها دارنــد و توجــه بــه زندگــی محلــه ای به ویــژه در توســعة جوامــع در 
خصــوص اطمینــان از ارتبــاط خــوب میــان ســاكنان، جوامــع قــوی و كیفیــت زندگــی بهتــر 
بســیار مهــم اســت )همــدان2، 2014(. همیــن دلیــل، بررســی و تحلیــل كیفیــت زندگــی در 
ــدف  ــا ه ــی ب ــای محــروم شــهری و طــرح رویكردهای ــاط و محله ه ــایی نق ــتای شناس راس
ارتقــای كیفیــت زندگــی در ایــن محله هــا و رفــع محرومیــت ضــروری اســت. بــا توجــه بــه  
ضــرورت پرداختــن بــه بحــث كیفیــت زندگــی در وضعیــت كنونــی كشــور، در ایــن پژوهش 
مبنــا بــر ســنجش و ارزیابــی شــاخصهای كیفیــت زندگــی در شــهر بــم قــرار گرفته اســت. در 
ایــن شــهر، قبــل از زلزلــه در زندگــی محلــی كوچه  باغهــا )باغ-كوچه هــا( بســتری مناســب 
ــه  ــوده اســت؛ امــا در پــی زلزل ــرای برقــراری تعامــات اجتماعــی و روابــط همســایگی ب ب
حــدود نصــف جمعیــت 70000 نفــری ایــن شــهر جــان باختنــد و بافــت شــهری آســیب 
بســیار گســترده ای دیــد و به كلــی ویــران شــد. شــهر بــم پیــش از ســانحة شــهری بــا بافــت 
تاریخــی و كالبــدی بــا ارزش و ویژگیهــای فرهنگــی و اجتماعــی خاصــی بــود كــه پــس از 
ســانحه بــه  دلیــل فروپاشــی نظــام ســكونتی و اقتصــادی شــهر و اثــرات ســوء روانــی، كیفیت 

محیــط و كیفیــت زندگــی در شــهر دچــار دگرگونــی شــد )اورنــگ، 1386(.
بــا توجــه بــه اینكــه ایــن شــهر، یــك شــهر بازســازی  شــدة ناشــی از حادثــة زلزلــه اســت 
و تمایــزات تاریخــی بیــن محله هــای آن بــه لحــاظ قدمــت وجــود نــدارد و انتظــار مــی رود 

1. Marans
2. Hamdan 
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كــه در ســطح محله هــای ایــن شــهر توســعه برابــر، یكســان و همگــون وجــود داشــته باشــد؛ 
ــه  ــتنباط می شــود ك ــن اس ــا چنی ــن محله ه ــاكنان ای ــق معیشــت س ــه عم ــی ب ــا نگاه ــا ب ام
ــن شــهر  ــای ای ــان محله ه ــت زندگــی می ــه لحــاظ شــاخصهای كیفی ــادی ب ــای زی نابرابریه
وجــود دارد. درواقــع، اینكــه در ایــن شــهر محله هــا ازنظــر كیفیــت زندگــی در چــه ســطحی 
قــرار دارنــد؛ مســلماً موضوعــی اســت كــه نتایــج آن می توانــد مبنایــی جهــت تصمیم ســازی 
باشــد؛ بنابرایــن، بــا توجــه بــه هــدف پژوهــش كــه ســنجش، تحلیــل و ارزیابــی نابرابریهــای 
ــن شــهر اســت، ســعی شــده، ضمــن شــناخت و  كیفیــت زندگــی در ســطح محله هــای ای
ــا و  ــی آنه ــن ســطح كیف ــه تعیی ــت زندگــی شــهری، ب ــا در كیفی ــری محله ه ــی نابراب ارزیاب
دالیــل آن پرداختــه شــود و در نهایــت راهكارهایــی جهــت بهبــود وضعیــت كیفیــت زندگــی 
ــكافها از  ــا و ش ــیم كمبوده ــز ترس ــا و نی ــرا بررســی سلســله  مراتب محله ه ــود؛ زی ــه ش ارائ

ــد درجــة اولویــت برنامه ریــزی را تعییــن كنــد. منظــر شــاخصهای مختلــف می توان

پیشینة پژوهش
ــات  ــهری و مطالع ــی ش ــت زندگ ــة »كیفی ــز )2015( در مقال ــات خارجــی، مرن در مطالع
پایــداری محیط زیســت« بــه ارائــة تعریــف عملیاتــی كیفیت زندگــی پرداختــه اســت. وی ابتدا 
بــه بررســی اجمالــی مطالعــات انجــام  شــده در ارتبــاط بــا كیفیــت زندگــی شــهری و ســپس 
بــه ارائــة مدلهــای مفهومــی گوناگــون در ایــن زمینــه پرداختــه اســت و درنهایــت ســنجش 
پوشــش فرهنــگ پایــداری در میــان ســاكنان نواحــی شــهری را به عنــوان بخشــی از مطالعــات 
كیفیــت زندگــی ارائــه داده اســت. ازیــوو و همــكاران1 )2013( در مقالــه ای بــا عنــوان »رضایت 
از كیفیــت زندگــی )ذهنــی( در خانه هــای عمومــی مناطــق شــهرداری )موردمطالعــه: جنــوب 
ــكان تازه ســاخت  ــر از ســاكنان 10 م ــی 425 نف ــت ذهن ــی رضای ــه ارزیاب ــه(« ب غــرب نیجری
ــه 61% از  ــیدند ك ــه رس ــن نتیج ــه ای ــد و ب ــه پرداختن ــی نیجری ــی غرب ــت جنوب ــی ایال دولت
1. Eziyio
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ــا در  ــد؛ ام ــی بوده ان ــود راض ــی خ ــای فعل ــی در خانه ه ــی از زندگ ــخگویان به طوركل پاس
دسترســی بــه خدمــات و امكانــات زیربنایــی احســاس نارضایتــی می  كرده انــد. اوالجویجبــی 
و همــكاران1 )2013( در مقالــه ای بــا عنــوان »بررســی كیفیــت زندگــی بــرای كاهــش فقــر بــا 

اســتفاده از سیســتم اطاعــات جغرافیایــی«، كیفیــت زندگــی را بــا اســتفاده از 12 شــاخص در 
ســه حــوزة اقتصــادی، اجتماعــی و فیزیكــی مــورد بررســی قــرار داده انــد و بــه ایــن نتیجــه 
رســیده اند كــه كیفیــت زندگــی 61/5% از محیــط جغرافیایــی زیــر حــد متوســط بــوده، %17/9 
بســیار فقیــر و 14/6% در حــد متوســط اســت. همچنیــن عــاوه بــر اولویت بنــدی مناطــق برای 
توســعة بیشــتر از نظــر خدمــات، بــه دخالتهــای فــوری و آگاهانــة دولــت بــرای ارتقــاء ســطح 
كیفیــت زندگــی و جلوگیــری از فقــر تأكیــد كرده انــد. لــی2 )2008( بــا اســتفاده از شــاخصهای 
ذهنــی بــه ارزیابــی كیفیــت زندگــی در شــهر تایپــه پرداختــه اســت. در ایــن راســتا، 331 نفــر 
از ســاكنان شــهر تایپــه به منظــور پیمایــش ارزیابــی ذهنــی ســاكنان در كیفیــت زندگــی مــورد 
مطالعــه قرارگرفتــه اســت. نتایــج ایــن مطالعــه نشــان می دهــد كــه محــل زندگــی، زناشــویی، 

ســن، تحصیــات و درآمــد قلمروهــای مختلــف رضایــت را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد.
ضرابــی و همــكاران )1393( در مقالــة »ســنجش و ارزیابــی شــاخصهای كیفیــت زندگــی 
در شــهرهای متوســط انــدام )نمونــه مــوردی: شــهر یاســوج(« بــا اســتفاده از پنــج بُعد ســامت 
محیطــی، ســامت اجتماعــی، ســامت جســمانی، ســامت روانــی و حمــل  و نقــل عمومی به 
بررســی كیفیــت زندگــی در ایــن شــهر پرداختــه و در مجمــوع بــه ایــن نتیجــه رســیده اند كــه 
بــه  جــز عامــل ســامت جســمانی، رضایــت مــردم از ســایر ابعــاد مــورد بررســی باالتــر از حد 
متوســط اســت. رضایــی و همــكاران )1393( در مقالــة »تحلیــل رضایتمنــدی از شــاخصهای 
كیفیــت محیــط در شــهرهای جدیــد )مــورد مطالعــه: شــهر جدیــد پرنــد(« كیفیــت زندگــی را 
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در 5 بُعــد اقتصــادی، اجتماعــی، كیفیــت مســكن، ارائــة خدمات شــهری و كیفیت دسترســی و 
حمل  و نقــل طبقه بنــدی كرده انــد و بــه ایــن نتیجــه رســیده اند كــه كیفیــت محیــط ســكونت 
از دیــدگاه ســاكنان شــهر جدیــد پرنــد در همــة شــاخصها در ســطح پایینــی قــرار دارد و فقــط 

شــاخص دسترســی و حمل ونقــل نزدیــك بــه متوســط ارزیابــی می شــود.
ــل  ــی و تحلی ــوان »ارزیاب ــا عن ــه ای ب ــدوی )1391( در مقال ــاهكوهی و مه ــه ش خواج
شــاخصهای ذهنــی كیفیــت زندگی در شــهرهای مــرزی )مطالعه موردی: شــهر بنــدر تركمن(« 
بــه بررســی كیفیــت زندگــی در ایــن شــهر بــا اســتفاده از ابعــاد ذهنــی )بُعــد اقتصــادی، بُعــد 
كالبــدی- محیطــی و بُعــد اجتماعــی- فرهنگــی( پرداختنــد. در ایــن مطالعــه، نتایــج به  دســت 
ــان  ــد را نش ــر از 95 درص ــاداری كمت ــا معن ــتر مؤلفه ه ــرای بیش ــش نامه ها ب ــده از پرس  آم
می دهــد. در واقــع بیشــتر ســاكنان شــهر بنــدر تركمــن از كیفیــت زندگــی خــود رضایــت 
ــی  ــت زندگ ــی كیفی ــة »ارزیاب ــی و جــوكار ســرهنگی )1391( در مقال ــد. خادم ــی دارن اندك
شــهری، مطالعــه مــوردی: بافــت فرســوده شــهر آمــل« بــه بررســی كیفیــت زندگــی در بافــت 
فرســوده شــهر از جنبه هــای گوناگــون شــامل كیفیــت محیطی، اقتصــادی و ســامت اجتماعی 
ــه لحــاظ  ــن مطالعــه نشــان می دهــد كــه بافــت فرســوده شــهر ب ــد. یافته هــای ای پرداخته ان
شــاخص كیفیــت زندگــی در زیــر ســطح متوســط قرارگرفتــه و در ایــن میــان، شــهروندان از 
وضیعــت اقتصــادی نســبت بــه ســایر مؤلفه هــا ابــراز نارضایتــی بیشــتری نموده انــد. لطفــی 
و همــكاران )1390( در مقالــه ای تحــت عنــوان »تحلیــل كیفیــت زندگــی شــهری بــا اســتفاده 
از روش آنتروپــی1 و تكنیــك روش مجمــوع ســاده وزنــی2، مطالعــة مــوردی: بافــت شــهری 
ــه  ــی ب ــای 4 شــاخص اقتصــادی، اجتماعــی، كالبــدی- محیطــی و روان ــر مبن ــدوآب« ب میان
ــد. نتایــج نشــان داد كــه  ــدوآب اقــدام كرده ان تبییــن ســطوح كیفیــت زندگــی در شــهر میان

1. Entropy Model 
2. Simple-Additive-Weighting Metod (SAW)
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در بیــن محله هــا، محلــه 22 در بهتریــن شــرایط و محلــة 24 در بدتریــن شــرایط قــرار دارد. 
بررســیهای انجام شــده نشــان مــی دهــد كــه كیفیــت زندگــی بــا توجــه بــه شــاخصهای 
ــات  ــة خدم ــكن، ارائ ــت مس ــدی، كیفی ــی، كالب ــی، فرهنگ ــادی، اجتماع ــف )اقتص مختل

ــش  ــی و آرام ــرمایة اجتماع ــط، س ــت محی ــل، كیفی ــی حمل ونق ــت دسترس ــهری، كیفی ش
ــی را نشــان داده  ــج متفاوت ــف كشــور و ســایر كشــورها نتای شــهری( در شــهرهای مختل
اســت؛ امــا موضــوع پژوهــش حاضــر بــا شــاخصهایی چــون: بُعــد اجتماعــی، اقتصــادی، 
كالبــدی، محیطــی تاكنــون در شــهر بــم صــورت نگرفتــه اســت؛ لــذا، در ایــن پژوهــش، 
ــد  ــی فراین ــدل وزن ده ــی و م ــهای میدان ــری از روش ــی و بهره گی ــی جغرافیای ــا نگاه ب
تحلیــل سلســله مراتبــی1 و تكنیــك تاپســیس2 و ویكــور3 بــه پهنه بنــدی و تحلیــل فضایــی 
وضعیــت توزیــع شــاخصهای كیفیــت زندگــی و ارائــة تصویــری روشــن از چگونگــی آن 

ــه اســت. ــم صــورت گرفت ــای شــهر ب در محله ه

مبانی نظری
ــوم  ــمندان عل ــیاری از دانش ــت و بس ــده اس ــی پیچی ــی مفهوم ــت زندگ ــروزه كیفی ام
اجتماعــی از تعریفــی جامــع  و مانــع از آن ناتــوان  هســتند. چــرا كــه درك ایــن مفهــوم از 
ســوی اقشــار مختلــف جامعــة شــهری معنــای متفاوتــی را متبــادر می كنــد؛ بــه عبارتــی، 
ــف  ــر كــس تعری ــوع اندیشــه ها و اینكــه ه ــوم به واســطة تن ــن مفه ــط شــهری ای در محی
خاصــی از زندگــی و رفــاه اجتماعــی دارد، معانــی متفاوتــی را متصاعــد می ســازد 
ــت زندگــی موضــوع بســیاری  ــا اینكــه كیفی ــن، ب ــی و همــكاران، 1390(؛ بنابرای )رهنمای
از تحقیقــات در رشــته های علمــی گوناگــون بــوده اســت؛ امــا تعریفــی جامــع و جهانــی 
ــی  ــده اســت )ضراب ــی  مان ــك مشــكل باق ــه  صــورت ی ــم ب ــوز ه ــوم هن ــن مفه ــرای ای ب
1. Analytical Hierarchy Process(AHP) 
2. Topsis
3. Vikor
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ــی  ــت زندگ ــه كیفی ــد ك ــن باورن ــر ای ــان ب ــیاری از محقق ــرا بس ــكاران، 1393(؛ زی و هم
ــه از  ــی اســت ك ــردی و اجتماع ــهای ف ــكان و ارزش ــان، م ــر از زم ــبی، متأث ــی نس مفهوم
یك ســو، ابعــاد عینــی و بیرونــی و از ســوی دیگــر، ابعــاد ذهنــی و درونــی دارد؛ ازایــن رو، 
ارائــة تعریفــی جامــع و جهانــی از آن آســان نیســت )رضوانــی و منصوریــان، 1387(. در 
یــك تعریــف عــام، كیفیــت زندگــی به عنــوان زندگــی راحــت و دسترســی بــه نیازهــای 
اساســی در یــك محیــط شــهری تلقــی می شــود )ایــزر1، 2004(. در واقــع، كیفیــت زندگــی 
به عنــوان فراهــم بــودن ســطوحی از زندگــی اســت كــه فــرد از زندگــی خــود احســاس 
رضایــت دارد. بایــد توجــه داشــت، كیفیــت زندگــی بــه دلیــل پیچیدگــی نیازهــای انســان 
ــی  ــی، مفهوم ــی و سیاس ــادی، اجتماع ــتمهای اقتص ــا و سیس ــا در فرهنگه ــوع نیازه و تن

بســیار گســترده دارد )شــماعی و همــكاران، 1391(.
اغلــب تمایــز میــان مفاهیــم كیفیــت زندگــی، رفــاه، رضایــت و شــادی دشــوار اســت 
)مرنــز، 2015(. به طــور كلــی می تــوان گفــت كــه مفهــوم كیفیــت زندگــی شــهری بــا هــدف 
اصــاح و تكامــل مفهــوم توســعه از توســعة صــرف كمــی و اقتصــادی بــه توســعة پایــدار 
شــهری مطــرح و مــورد توجــه قرارگرفتــه اســت. در واقــع ایــن مفهــوم پاســخی بــه توســعة 
ــود و  ــاس شــهری ب ــدی در مقی ــی و توســعة صــرف كالب ــاس مل صــرف اقتصــادی در مقی
ــدار  ــه شــاخصها و معیارهــای اجتماعــی، كیفــی و اقتصــادی پای ــه  نوعــی مؤیــد توجــه ب ب
ــت؛  ــردی اس ــدی، كارك ــاخصهای كالب ــا ش ــل ب ــهری و در تعام ــزی ش ــة برنامه ری در عرص
ــه شــاخصهای اجتماعــی،  ــارت  دیگــر، منظــور از كیفیــت زندگــی شــهری توجــه ب ــه  عب ب
اقتصــادی، فرهنگــی، محیطــی و روانــی و غیــره در دو وجــه عینــی )كمی( و ذهنــی )كیفی( در 
رونــد برنامه ریــزی كیفیــت زندگــی شــهری اســت: مثــل كیفیــت دسترســی، كیفیــت مســكن، 
كیفیــت فضاهــای گــذران اوقــات فراغــت، ایجــاد فرصتهایــی بــرای كنــش متقابــل اجتماعی، 

1. Eiser
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فرصتهــای اجتماعــی، اشــتغال، رفــاه، مشــاركت اجتماعــی و غیــره )كوكبــی، 1384(.
ــود دارد،  ــی وج ــت زندگ ــف كیفی ــه در تعری ــی ك ــام و اختاف نظرهای ــم ابه علی رغ
تمــام پژوهشــهای كیفیــت زندگــی، در دو ســرفصل شــاخصهای عینــی و شــاخصهای ذهنــی 

انجــام می شــوند )آلــن و همــكاران1، 2002(. در ایــن میــان رویكردهــای ذهنــی از پیمایــش 
ــت  ــد. كیفی ــت می آین ــه دس ــهری ب ــی ش ــاكنان از زندگ ــت س ــا و رضای ادراكات، ارزیابیه
ــا اســتفاده  ذهنــی زندگــی، ادراك مــردم از وضعیــت زندگی شــان را منعكــس می ســازد و ب
ــی  ــاس چگونگ ــر اس ــی ب ــاخصهای ذهن ــود. ش ــری می ش ــی اندازه گی ــاخصهای ذهن از ش
درك و توصیــف مــردم از وضــع خــود اســتوار هســتند و بــرای ارزیابــی افــراد از وضعیــت 
ــراد  ــر گزارشــهای شــخصی اف ــی ب ــن شــاخصها مبتن ــی زندگــی اســتفاده می شــوند. ای عین
ــراد و  ــت اف ــزان رضای ــت و می ــی اس ــف زندگ ــای مختل ــورد جنبه ه ــان در م از ادراكاتش
گروههــا را از تأمیــن نیازهایشــان مــورد بررســی قــرار می دهــد. ایــن شــاخصهای مكمــل 
كــه متغیرهــای اقتصــادی، اجتماعــی و محیطــی هســتند، ادراكات و ارزشــیابیهای افــراد را از 
وضعیــت عینــی و ملمــوس زندگی شــان نمایــش می دهــد. در حالــی  كــه شــاخصهای عینــی 
مربــوط بــه حقایــق قابــل  مشــاهده هســتند و غالبــاً از داده هــای ثانویــه بــه دســت می آینــد 
)رهنمایــی و همــكاران،1390(. میلــز2 )1985( اعتقــاد دارد، ارزیابــی كیفیــت زندگــی بیــش 
ــه  وســیلة شــاخصهای ذهنــی  ــر باشــد، ب ــه  وســیلة شــاخصهای عینــی امكان پذی از آنكــه ب
ــت  ــه كیفی ــت ك ــن اس ــت ای ــوردی، 1393(. واقعی ــی و الج ــت )مرصوص ــر اس امكان پذی
زندگــی افــراد بــدون در نظــر گرفتــن ذهنیتهــای آنهــا نســبت بــه زندگــی، غیرقابــل ســنجش 
اســت و شــاخصهای عینــی در حالــی  كــه پایایــی باالیــی دارنــد، از قابلیــت اطمینــان كمتــری 
ــل،  ــرف مقاب ــوو3، 2002(. در ط ــد )ف ــان برخوردارن ــی انس ــت زندگ ــنجش كیفی ــرای س ب
1. Allen 
2. Miles
3. Foo
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شــاخصهای ذهنــی از پایایــی پاییــن و قابلیــت اطمینان بیشــتری برخوردارنــد )داس1، 2008(.
جدول )1( رویکردهای سنجش کیفیت زندگی

ایرادتأكیدروش سنجش كیفیت زندگی

پایایی پایینسنجش امكانات، تجهیزات و شرایط بیرونیعینی

قابلیت اطمینان پایینادراكات فردی و جمعی از كیفیت زندگیذهنی

 تركیبی از حقایق خارجی و ذهنیتهایعینی و ذهنی
فردی

 وابستگی به تركیب
شاخصهای ذهنی و عینی

منبع: شفیعا و همكاران، 1392

بــا توجــه بــه مطالــب مذكــور، نكتــه اساســی در مــورد كیفیــت زندگــی ایــن اســت 
ــش  ــرد. گرای ــرار می گی ــورد اســتفاده ق ــوم مختلــف م ــن مفهــوم در رشــته ها و عل ــه ای ك
ــه  ــا و برنامه ریــزی ب رشــته های پزشــكی، روان شناســی، جامعه شناســی، اقتصــاد و جغرافی
بحثهــای كیفیــت زندگــی، باعــث ایجــاد تنــوع در مدلهــای تحقیــق شــده اســت )شــفیعا 
ــی در جهــت  ــراوان و گوناگون ــا و شــاخصهای ف و همــكاران، 1392(؛ در نتیجــه، معیاره
ارزیابــی و ســنجش كیفیــت زندگــی وجــود دارد. همچنیــن، باوجــود رویكردهــای مختلف 
بــه ایــن مبحــث، می تــوان معیارهــا و شــاخصهای گوناگونــی را در نظــر گرفــت )فیــروز  
جهانتیــغ، 1392(. بــا وجــود ایــن، چارچــوب جامعــی بــرای مطالعــة كیفیــت زندگــی بــه  
ــه نشــده  ــی و اجتماعــی ارائ ــه شــاخصهای فیزیكــی، مكان صــورت یكپارچــه و متكــی ب
اســت)كمپ2 و دیگــران، 2003(. بــا ایــن  حــال، در مطالعــات مربــوط بــه ادبیــات كیفیــت 

1. Das
2. Kamp
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زندگــی غالبــًا بــه كمپبــل1 و همكارانــش اســتناد می شــود. ایــن منبــع به عنــوان چارچوبــی 
ــط  ــب از رواب ــی مرك ــد طیف ــانی می توان ــی به آس ــت زندگ ــات كیفی ــرای تحقیق ــر ب فراگی
ــا در نظــر گرفتــن میــزان رضایــت از  جمعیتــی، اجتماعــی، اقتصــادی و زیســت محیطی ب

ــز، 2015(.  ــه دهد)مرن ســطوح مختلــف زندگــی و حوزه هــای زندگــی ارائ
جدول )2( جنبه های کیفیت زندگی مورد استفاده در پژوهشهای مختلف

جنبه های كیفیت زندگی به كار رفته در پژوهشهای مختلفمنبع

1. اقتصاد 2. سیاست 3. محیط زیست 4. اجتماع 5. آموزشلویی2)1976(

1. آب وهوا 2. مسكن 3. محیط زیست و بهداشت 4. جرم 5.  بویر و ساوجئو3)1981(
حمل ونقل 6. آموزش 7. هنر 8. تفریح 8. اقتصاد

 بلوم كوئیست و دیگران4)1988(
 استوور و لیون5 )1992(

1.  نزوالت جوی 2. تعداد روزهای گرم 3. تعداد روزهای سرد 4. 
رطوبت 5. سرعت باد 6. جرم 7. نسبت معلم به شاگرد 8. مواد زائد

1.  امنیت عمومی 2. هزینة خوراك 3. فضای زندگی 4. استاندارد مسكن   صوفیان6 )1993(
5. ارتباطات 6. آموزش 7. بهداشت عمومی 8. آرامش 9. جریان ترافیك

 برنامه پیشرفت و توسعه سازمان
1.  امید به زندگی 2. نرخ بی سوادی بزرگ ساالن 3. متوسط قدرت خرید ملل7)1994(

1.  درآمد ماهیانه هر شخص 2. توزیع درآمد 3. مخارج خوراك روزانه پروتاسنكو8 )1997(

منبع: آلنگین و جون9 )2012(؛ ساالری سردری و همكاران )1393(؛ خراسانی مقدم و همكاران )1394(

ــم براســاس  ــز كیفیــت زندگــی شــهری در محله هــای شــهر ب در پژوهــش حاضــر نی
ــی و  ــهای عین ــی از روش ــی و تركیب ــدی و محیط ــادی، كالب ــی، اقتص ــد اجتماع ــار بُع چه

ذهنــی مــورد ســنجش قــرار گرفتــه اســت.

1. Campbell  2. Lui     3. Boyer and Savageau 
4. Blomquist  5.Stover and Leven   6. Sufian
7. UNDP   8. Protassenko   9. Ulengin and Geven
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روش 
ــوع »توصیفــی- تحلیلــی«  ــردی« و روش تحقیــق آن از ن ــوع »كارب ایــن پژوهــش از ن
ــاكن در  ــال س ــاالی 15 س ــهروندان ب ــه ش ــامل كلی ــق ش ــاری تحقی ــة آم ــت. جامع اس

ــر  ــا براب ــداد آنه ــال 1390 تع ــماری س ــاس سرش ــه براس ــت ك ــم اس ــهر ب ــای ش محله ه
ــا  ــة اول ب ــه انجــام گرفــت. مرحل ــری در دو مرحل ــوده اســت. نمونه گی ــا 92397 نفــر ب ب
روش نمونه بــرداری تصادفــی ســاده و بــا اســتفاده از فرمــول كوكــران، 322 نفــر به عنــوان 
حجــم نمونــه انتخــاب شــدند. ســپس بــا توجــه بــه محله هــای بیست وهشــت گانــه ایــن 
شــهر اقــدام بــه نمونه بــرداری طبقــه ای گردیــد و بــا توجــه بــه جمعیــت هــر محلــه، بــه 

ــد. ــدام ش ــنامه ها اق ــع پرسش توزی
براســاس شــاخصهای مدنظــر پژوهــش )اقتصــادی، اجتماعــی، زیســت محیطی و 
ــب طیــف 5  ــزار پرسشــنامه ای در قال ــی و اب ــق روشــهای میدان ــی از طری كالبــدی( داده های
درجــه ای لیكــرت جمــع آوری گردیــد. برخــی دیگــر از داده هــای مــورد نیاز ماننــد چارچوب 
نظری-مفهومــی پژوهــش، اســناد و مــدارك و سرشــماریها از طریــق روش كتابخانــه ای بــه  
دســت آمده اســت. بــرای بررســی روایــی پرسشــنامه از روایــی صــوری اســتفاده شــد. بــرای 
تعییــن پایایــی پرسشــنامه، از ضریــب آلفــای كرونبــاخ اســتفاده گردیــد كــه مقــدار آن 0/867 
ــاری SPSS جهــت  ــزار آم ــری در نرم اف ــس از میانگین گی ــا پ ــن داده ه ــد. ای ــه دســت آم ب
ــس  ــی، پ ــت زندگ ــاخصهای كیفی ــای ش ــا و مؤلفه ه ــك از معیاره ــر ی ــی ه ــه زوج مقایس
ــا اســتفاده از مــدل وزن دهــی فراینــد تحلیــل سلســله  از اخــذ نظــر كارشناســان مربوطــه ب
مراتبــی، )زكریــا و همــكاران1، 2010؛آواســتی و چــاون2، 2012؛ عزیــز و همــكاران3، 2013( 
ــن  ــور تعیی ــن به منظ ــا و همچنی ــدی محله ه ــت رتبه بن ــپس جه ــد، س ــی گردیده ان وزن ده
1. Zakria 
2. Awasthi and Chauhan
3. Azizi 
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ــه كیفیــت زندگــی از مــدل تصمیم گیــری  ســطح هــر یــك از آنهــا در شــاخصهای پنج گان
تاپســیس )زیــاری و همــكاران، 1389( اســتفاده گردیــد و درنهایــت بــرای ارزیابــی توزیــع 
فضایــی كیفیــت زندگــی و رتبه بنــدی نهایــی محله هــا، در محــدودة مــورد مطالعــه، از مــدل 

چندمعیــارة ویكــور )پوراحمــد و خلیجــی، 1393( اســتفاده شــده اســت.
شکل )1( موقعیت جغرافیایی منطقة مورد مطالعه 
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جدول )3( محاسبة وزن شاخصهای اجتماعی کیفیت زندگی با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی

 کیفیت مشارکتکیفیت امنیت اجتماعیکیفیت روابط همسایگیشاخص
اجتماعی

 میزان رضایت از
محله
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0/0610/0900/1230/1340/1710/1530/0570/0640/0730/073وزن

شناخت قلمرو پژوهش
شــهر بــم به عنــوان مركــز شهرســتان بــم، در دشــت وســیعی در شــرق اســتان كرمــان 
در مختصــات 58 درجــه و 21 دقیقــه و 42 ثانیــة طــول شــرقی و 29 درجــه و 5 دقیقــه و 
27 ثانیــه عــرض شــمالی قــرار گرفتــه اســت. ایــن شــهر در فاصلــه 185 كیلومتــری مركــز 
ــه شهرســتانهای جیرفــت  ــه شهرســتان كرمــان، از غــرب ب اســتان قــرار دارد؛ از شــمال ب
و عنبرآبــاد، از جنــوب بــه شهرســتانهای ریــگان و ایرانشــهر و از شــرق بــه شهرســتانهای 
ــر اســاس  ــب ســال 1382 ب ــرزة مهی ــدان محــدود می شــود. پــس از زمین ل ــرج و زاه فه
سرشــماری نفــوس و مســكن ســال 1385، شــهر بــم 75212 نفــر جمعیــت داشــته اســت 
و دارای 2 منطقــة شــهری و 6 ناحیــه اســت. رقــم جمعیــت ایــن شــهر مطابــق سرشــماری 
ــاس  ــران،1392(. براس ــار ای ــز آم ــوده اســت )مرك ــر ب ــا 125764 نف ــر ب ــال 1390 براب س
تقســیمات كالبــدی، شــهر بــم دارای بیــش از 30 محلــه شــهری عرفی-تاریخــی، 6 ناحیــه 

و 2 منطقــه شــهری اســت.
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یافته ها
وضعیت محله های شهر بم از نظر شاخصهای کیفیت زندگی

1 – وضعیت محله ها از نظر بُعد اجتماعی کیفیت زندگی
ــی،  ــت اجتماع ــت امین ــایگی، كیفی ــط همس ــت رواب ــاخص كیفی ــنجه 4 ش ــن س در ای
ــاخص  ــه و 10 زیرش ــت از محل ــزان رضای ــت می ــی و كیفی ــاركت اجتماع ــت مش كیفی
)جــدول 3( در 28 محلــه در شــهر بــم مــورد ســنجش قــرار گرفتــه اســت. نتایــج حاصــل 
از تكنیــك تاپســیس نشــان داد كــه در بیــن محله هــای 28 گانــه، بــه ترتیــب محلــه نهصــد 
متــری، امیركبیــر، باغدشــت، آزادی از نظــر بُعــد اجتماعــی در وضعیــت كامــًا مطلــوب، 
محله هــای عربخانــه، بــاغ خــان، قصــر حمیــد، بــازار و شــهرك رادیــو و تلویزیــون نســبتًا 
ــا،  ــة خرم ــتان، كارخان ــاد، هنرس ــا، عیش آب ــام، دلگش ــداب، آرش ــای مه ــوب، محله ه مطل
ــر از  ــت پایین ت ــا در وضعی ــایر محله ه ــت متوســط و س ــدگان در وضعی ــازان و رزمن جانب
ــاد در  ــد )جــدول 4(. در ایــن  بیــن، محله هــای ســیاه خانه و حافــظ آب متوســط قــرار دارن

وضعیــت كامــًا نامطلــوب قــرار دارنــد. 
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جدول )4( وضعیت محله های شهر بم از نظر شاخصهای اجتماعی کیفیت زندگی با استفاده از مدل 

تاپسیس

نام محله امتیاز رتبه وضعیت نام محله امتیاز رتبه وضعیت

نهصدمتری 0/769282328 1 مطلوب  كارخانه
خرما

0/492877994 15 نیمه مطلوب

امیركبیر 0/758275237 2 مطلوب عباسعلی 0/484977406 16 نیمه مطلوب

باغدشت 0/749029163 3 مطلوب جانبازان 0/475040623 17 نیمه مطلوب

آزادی 0/668454264 4 مطلوب رزمندگان 0/465925082 18 نیمه مطلوب

عربخانه 0/622319273 5 نسبتًا مطلوب  امام
خمینی

0/452416587 19 نسبتًا نامطلوب

باغ خان 0/580432554 6 نسبتًا مطلوب لرستانیها 0/431068395 20 نسبتًا نامطلوب

قصرحمید 0/575199308 7 نسبتًا مطلوب فخرآباد 0/423512855 21 نسبتًا نامطلوب

بازار 0/572310622 8 نسبتًا مطلوب دشتوئیه 0/41471712 22 نسبتًا نامطلوب

 رادیو
تلویزیون

0/552482664 9 نسبتًا مطلوب سنگستان 0/397766874 23 نسبتًا نامطلوب

مهداب 0/544814101 10 نیمه مطلوب كوزرون 0/383722971 24 نسبتًا نامطلوب

آرشام 0/541557592 11 نیمه مطلوب  تربیت
بدنی

0/37490364 25 نسبتًا نامطلوب

دلگشا 0/530076071 12 نیمه مطلوب سیدطاهر 0/367337448 26 نسبتًا نامطلوب

عیش 0/526876287 13 نیمه مطلوب حافظ اباد 0/349834736 27 نامطلوب

هنرستان 0/494491441 14 نیمه مطلوب سیاه خانه 0/106583529 28 نامطلوب
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شکل )2( وضعیت محله های شهر بم از نظر شاخصهای اجتماعی کیفیت زندگی

بــا توجــه بــه یافته هــای پژوهــش 35/7% از محله هــای شــهر بــم در شــاخص 
اجتماعــی كیفیــت زندگــی وضعیــت نامطلــوب و نســبتًا نامطلــوب دارنــد كــه علــت آن را 
ــن همســایه ها، عــدم اعتمــاد  ــط كــم بی ــد رواب ــودن مؤلفه هــای مانن ــوان نامطلــوب ب می ت
كافــی بــه همســایه ها، بــاال بــودن میــزان بزهــكاری، همچنیــن بــاال بــودن آمــار مزاحمتهــای 

خیابانــی اســت كــه شــاید دلیــل اصلــی و منشــأ عــدم مطلوبیــت در مؤلفه هــای مذكــور 
ــی و  ــن خیابان ــاد و متجاهری ــراد معت ــواد مخــدر، وجــود اف ــروش و عرضــة م ــد و ف خری
وجــود فضاهــای جرم خیــز و خاء هــای ناشــی از وجــود نخلســتانهای بــزرگ، زد خــورد 
و خشــونتهای خیابانــی و در ســالهای گذشــته شــكل گیری و گســترش حلبی آبــاد و 
آلونك نشــینی در اطــراف ارگ قدیــم و ... در ایــن محله هاســت كــه باعــث ســایه افكنــدن 

ــر ایــن محله هــا شــده اســت. ــی ب ناامن
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جدول )5( وزن شاخصهای اقتصادی کیفیت زندگی با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی

 میزان رضایتشاخص
از درآمد

 امید به آینده
شغلی

 رضایت از
شغل

 داشتن سامت
جسمانی برای فعالیت

 داشتن پس انداز
مناسب

0/2510/1540/0800/2900/225وزن

جدول )6( وضعیت محله های شهر بم از نظر شاخصهای اقتصادی کیفیت زندگی با استفاده از مدل تاپسیس

نام محله امتیاز رتبه وضعیت نام محله امتیاز رتبه وضعیت

باغدشت 0/747204938 1 مطلوب هنرستان 0/333042857 15 نیمه مطلوب

امیركبیر 0/690407943 2 مطلوب دلگشا 0/320325191 16 نیمه مطلوب

آزادی 0/66341088 3 مطلوب سنگستان 0/308621242 17 نیمه مطلوب

رادیو تلویزیون 0/62059371 4 مطلوب امام خمینی 0/213609214 18 نسبتاً نامطلوب

نهصدمتری 0/615249629 5 مطلوب كوزرون 0/212613445 19 نسبتاً نامطلوب

قصرحمید 0/592328228 6 نسبتًا مطلوب فخرآباد 0/196261554 20 نسبتاً نامطلوب

بازار 0/469157228 7 نسبتًا مطلوب جانبازان 0/191670049 21 نسبتاً نامطلوب

مهداب 0/469157228 8 نسبتًا مطلوب سیدطاهر 0/163986936 22 نسبتاً نامطلوب

عربخانه 0/469157228 9 نسبتًا مطلوب حافظ اباد 0/158885425 23 نسبتاً نامطلوب

عیش 0/391900613 10 نیمه مطلوب رزمندگان 0/14617193 24 نسبتاً نامطلوب

باغ خان 0/391516994 11 نیمه مطلوب تربیت بدنی 0/14617193 25 نامطلوب

آرشام 0/386401762 12 نیمه مطلوب دشتوئیه 0/139663558 26 نامطلوب

عباسعلی 0/366959115 13 نیمه مطلوب كارخانه خرما 0/139663558 27 نامطلوب

لرستانیها 0/333042857 14 نیمه مطلوب سیاه خانه 0/087861049 28 نامطلوب
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2- وضعیت محله ها از نظر بُعد اقتصادی کیفیت زندگی
در ایــن ســنجه 5 شــاخص )میــزان رضایــت از درآمــد، امیــد بــه آینــده شــغلی، رضایت 
ــداز مناســب(  ــتن پس ان ــت و داش ــرای فعالی ــتن ســامت جســمانی الزم ب از شــغل، داش
ــل  ــج حاص ــاس نتای ــر اس ــت. ب ــه اس ــی قرارگرفت ــورد بررس ــم م ــهر ب ــای ش در محله ه
ــد  ــت زندگــی در بُع ــا از نظــر كیفی ــت محله ه ــق، وضعی ــن تحقی ــك تاپســیس در ای تكنی
ــر، آزادی،  ــاوت اســت. به طــوری كــه محله هــای باغدشــت، امیركبی اقتصــادی بســیار متف
ــد،  ــر حمی ــای قص ــوب، محله ه ــت مطل ــری در وضعی ــد مت ــون و نهص ــو و تلویزی رادی
بــازار، مهــداب و عربخانــه در وضعیــت نســبتًا مطلــوب و در مقابــل محله هــای دشــتوئیه، 

ــتند. ــوب هس ــت نامطل ــیاه خانه دارای وضعی ــا و س ــه خرم كارخان
ــم از شــاخص  ــهر ب ــای ش ــا 17/9% از محله ه ــش تنه ــای پژوه ــه یافته ه ــه ب ــا توج ب
اقتصــادی كیفیــت زندگــی در وضعیــت مطلــوب قــرار دارنــد و نزدیــك بــه 40% محله های 
ــد كــه از  ایــن شــهر در شــاخص مذكــور وضعیــتی نســبتًا نامطلــوب و نامطلــوب دارن
دالیــل آن می تــوان بــه بی ثباتــی شــغلی و نارضایتــی از شــغل، نداشــتن پس انــداز كافــی 
و اتــكا بــه یارانه هــای نقــدی اســت اگــر بــا یــك نــگاه تحلیلــی بــه مشــكات اجتماعــی 
ــود،  ــه ش ــم توج ــهر ب ــای ش ــی در محله ه ــت زندگ ــاخصهای كیفی ــت ش ــدم مطلوبی و ع
شــاید یكــی از دالیــل اصلــی آن مشــكات اقتصــادی باشــد؛ زیــرا بــا توجــه بــه بیشــتر 
تحقیقــات در حــوزه كیفیــت زندگــی ایــن موضــوع اثبــات شــده كــه بیــن مطلــوب بــودن 

شــاخص اقتصــادی و امنیــت اجتماعــی رابطــه مســتقیم وجــود دارد.
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شکل )3( وضعیت محله های شهر بم از نظر شاخصهای اقتصادی کیفیت زندگی

جدول )7( وزن شاخصهای کالبدی کیفیت زندگی با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی

كیفیت محیط شهركیفیت واحد مسكونیشاخص
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جدول )8( وضعیت محله های شهر بم ازنظر شاخصهای کالبدی کیفیت زندگی با استفاده از مدل تاپسیس

نام محله امتیاز رتبه وضعیت نام محله امتیاز رتبه وضعیت

باغدشت 0/758659772 1 مطلوب سنگستان 0/413367237 15 نیمه مطلوب

امیركبیر 0/747591271 2 مطلوب كوزرون 0/407174007 16 نیمه مطلوب

نهصدمتری 0/729262467 3 مطلوب رزمندگان 0/404658554 17 نیمه مطلوب

قصرحمید 0/699445779 4 مطلوب عباسعلی 0/357258355 18 نیمه مطلوب

بازار 0/69508627 5 مطلوب فخرآباد 0/347930717 19 نیمه مطلوب

آزادی 0/6673928 6 نسبتاً مطلوب  تربیت
بدنی

0/347930717 20 نیمه مطلوب

مهداب 0/635553234 7 نسبتاً مطلوب امام خمینی 0/330940041 21 نامطلوب نسبتا ً

عربخانه 0/621211879 8 نسبتاً مطلوب لرستانیها 0/327831234 22 نامطلوب نسبتا ً

آرشام 0/594507653 9 نسبتاً مطلوب باغ خان 0/321703302 23 نامطلوب نسبتا ً

 كارخانه
خرما

0/58844451 10 نسبتاً مطلوب سیدطاهر 0/305597745 24 نامطلوب نسبتا ً

هنرستان 0/563476229 11 نسبتاً مطلوب حافظ اباد 0/305597745 25 نامطلوب

عیش 0/537865283 12 نسبتاً مطلوب جانبازان 0/305353132 26 نامطلوب

 رادیو
تلویزیون

0/525679927 13 نسبتاً مطلوب دشتوئیه 0/28034286 27 نامطلوب

دلگشا 0/497740132 14 نیمه مطلوب سیاه خانه 0/08969457 28 نامطلوب
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شکل )4( وضعیت محله های شهر بم ازنظر شاخصهای کالبدی کیفیت زندگی

جدول )9( وزن شاخصهای محیطی کیفیت زندگی با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی
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4- وضعیت محله ها از نظر بُعد محیطی کیفیت زندگی
ــت و  ــادی اس ــیاری زی ــت بس ــهری دارای اهمی ــق ش ــت در مناط ــت محیط زیس كیفی
یكــی از مهمتریــن فاكتورهــای تعییــن كیفیــت زندگــی در شهرهاســت )مصطفــی1، 2012(. 
ــد زیســت محیطی، از  ــی در بُع ــت زندگ ــرای ســنجش كیفی ــق ب ــن قســمت از تحقی در ای
ــكوت  ــت س ــامیدنی، وضعی ــت آب آش ــد، كیفی ــواد زائ ــه و م ــزان زبال ــاخص می 5 زیرش
و آرامــش، میــزان گــرد و غبــار و میــزان آلودگــی صوتــی اســتفاده شــده اســت. 
ــد  ــر بُع ــه از نظ ــت ك ــی از آن اس ــیس حاك ــك تاپس ــبات تكنی ــل از محاس ــج حاص نتای
زیســت محیطی محله هــای باغدشــت، امیركبیــر، نهصدمتــری، آزادی و قصــر حمیــد 
ــان،  ــعلی، باغ خ ــون، عباس ــو و تلویزی ــداب، رادی ــای مه ــت؛ محله ه ــن وضعی دارای بهتری
ــاد،  ــای حافظ آب ــل محله ه ــوب و در مقاب ــبتًا مطل ــت نس ــه در وضعی ــا و عربخان دلگش
ــورد  ــاخصهای م ــر ش ــوب ازنظ ــت نامطل ــیاه خانه در وضعی ــی و س ــتوئیه، تربیت بدن دش
ــدم  ــل: ع ــی از قبی ــه عوامل ــد ك ــان می ده ــش نش ــای پژوه ــد؛ یافته ه ــرار دارن ــه ق مطالع
ــا  ــد در محله ه ــواد زائ ــه و م ــزان زبال ــامیدنی، می ــت آب آش ــت از كیفی ــود رضای وج
ــات و  ــات نخی ــه منشــأ آن وجــود ضایع ــوب شــده اند ك ــت نامطل ــث ایجــاد وضعی باع
ــراف ارگ  ــای اط ــاد در محله ه ــترش حلبی آب ــكل گیری و گس ــاختمانی، ش ــای س نخاله ه
ــی  ــدم دسترس ــا و ع ــن محله ه ــاد در ای ــگام وزش ب ــار در هن ــرد و غب ــود گ ــم، وج قدی
برخــی از ســاكنین و منــازل بــه آب آشــامیدنی لوله كشــی و ... اســت. همچنیــن، عبــور و 
مــرور موتورســیكلتهای افــراد مزاحــم و ولگــرد در فضــای كوچه هــای ایــن محله هــا نیــز 
باعــث بوجــود آمــدن آلودگیهــای صوتــی می  شــود كــه ایــن امــر نیــز بــه عــدم مطلوبیــت 

در شــاخص زیســت محیطی كمــك می كنــد.

1. Mostafa
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جدول )10( وضعیت محله های شهر بم از نظر شاخصهای محیطی کیفیت زندگی با استفاده از مدل تاپسیس

نام محله امتیاز رتبه وضعیت نام محله امتیاز رتبه وضعیت

باغدشت 0/904826945 1 مطلوب بازار 0/5172596 15 نیمه مطلوب

امیركبیر 0/904826945 2 مطلوب سنگستان 0/5068988 16 نیمه مطلوب

نهصدمتری 0/870648028 3 مطلوب فخرآباد 0/5068988 17 نیمه مطلوب

آزادی 0/803557939 4 مطلوب لرستانیها 0/4977573 18 نسبتًا نامطلوب

قصرحمید 0/762825415 5 مطلوب آرشام 0/4977573 19 نسبتًا نامطلوب

مهداب 0/73810792 6 نسبتًا مطلوب امام خمینی 0/4931012 20 نسبتًا نامطلوب

 رادیو
تلویزیون

0/648622407 7 نسبتًا مطلوب جانبازان 0/4931012 21 نسبتًا نامطلوب

عباسعلی 0/648622407 8 نسبتًا مطلوب سیدطاهر 0/4282289 22 نسبتًا نامطلوب

باغ خان 0/629155791 9 نسبتًا مطلوب كارخانه خرما 0/381515 23 نسبتًا نامطلوب

دلگشا 0/606214826 10 نسبتًا مطلوب كوزرون 0/3596487 24 نسبتًا نامطلوب

عربخانه 0/600651267 11 نسبتًا مطلوب حافظ اباد 0/3136356 25 نامطلوب

عیش آباد 0/546306499 12 نیمه مطلوب دشتوئیه 0/3120738 26 نامطلوب

هنرستان 0/540975815 13 نیمه مطلوب تربیت بدنی 0/2706987 27 نامطلوب

رزمندگان 0/52201214 14 نیمه مطلوب سیاه خانه 0/0951731 28 نامطلوب
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شکل )5( وضعیت محله های شهر بم از نظر شاخصهای محیطی کیفیت زندگی

5- وضعیت محله های شهر بم از نظر شاخص  ترکیبی کیفیت زندگی
ــی  ــب سازش ــم، تركی ــهر ب ــای ش ــطح محله ه ــی در س ــت زندگ ــی كیفی ــاخص نهای ش
وزن دهــی شــده ای از چهــار شــاخص مطــرح  شــده در ایــن تحقیــق اســت. در ایــن مرحله از 
تحقیــق، نتایــج حاصــل از تكنیــك تاپســیس در چهــار شــاخص اصلی مــورد مطالعه )شــامل: 
اجتماعــی، اقتصــادی، كالبــدی و محیطــی( به عنــوان اعــداد اولیــه در تكنیــك ویكــور مــورد 
بررســی قــرار گرفــت. نتایــج حاصــل محاســبات تكنیــك ویكــور نشــان دهندة عــدم تعــادل 
و نابرابــری محله هــا در برخــورداری از شــاخصهای كیفیــت زندگــی اســت. براســاس ایــن 
ــت  ــد از وضعی ــر حمی ــری، آزادی و قص ــت، نهصدمت ــر، باغدش ــای امیركبی ــج محله ه نتای
ــز و  ــاً در مرك ــا تقریب ــن محله ه ــه ای ــت ك ــن اس ــز ای ــت آن نی ــد. عل ــی برخوردارن مطلوب
حــول مركــز شــهر قــرار دارنــد كــه شــاهد بیشــترین اقدامــات و بازســازیهای بعــد از زلزلــه 

ــة خدمــات شــهری در ایــن محله هــا بســیار درخــور و مطلــوب اســت.  ــد و ارائ بوده ان
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جدول )11( وزن ابعاد مختلف کیفیت زندگی با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی

محیطیكالبدیاقتصادیاجتماعیشاخص

0/3200/3630/1790/138وزن

جدول )12( وضعیت محله های شهر بم در شاخص ترکیبی کیفیت زندگی با استفاده از مدل ویکور

نام محله امتیاز رتبه وضعیت نام محله امتیاز رتبه وضعیت

باغدشت 0 1 مطلوب دلگشا 0/5518419 15 نیمه مطلوب

امیركبیر 0/0454499 2 مطلوب لرستانیها 0/5948261 16 نسبتًا نامطلوب

آزادی 0/1190621 3 مطلوب سنگستان 0/6164236 17 نسبتًا نامطلوب

نهصدمتری 0/1276503 4 مطلوب امام خمینی 0/715881 18 نسبتًا نامطلوب

قصرحمید 0/2244776 5 مطلوب كوزرون 0/7348682 19 نسبتًا نامطلوب

 رادیو
تلویزیون

0/2709925 6 نسبتًا مطلوب جانبازان 0/7370185 20 نسبتًا نامطلوب

عربخانه 0/3557847 7 نسبتًا مطلوب فخرآباد 0/7377872 21 نسبتًا نامطلوب

مهداب 0/3609145 8 نسبتًا مطلوب كارخانه خرما 0/7590117 22 نسبتًا نامطلوب

بازار 0/3651737 9 نسبتًا مطلوب رزمندگان 0/7714417 23 نسبتًا نامطلوب

آرشام 0/4754384 10 نیمه مطلوب سیدطاهر 0/7980987 24 نامطلوب

عیش 0/4766787 11 نیمه مطلوب حافظ اباد 0/8176225 25 نامطلوب

باغ خان 0/4861015 12 نیمه مطلوب تربیت بدنی 0/822928 26 نامطلوب

عباسعلی 0/5288618 13 نیمه مطلوب دشتوئیه 0/825673 27 نامطلوب

هنرستان 0/5438046 14 نیمه مطلوب سیاه خانه 1 28 نامطلوب



      242

 فصلنامة علمي ـ پژوهشي رفاه اجتماعي، سال شانزدهم، شماره 61

شکل )6( وضعیت محله های شهر بم از نظر شاخص ترکیبی کیفیت زندگی

ــبتًا  ــت نس ــون دارای وضعی ــو و تلویزی ــه و رادی ــازار، عربخان ــداب، ب ــای مه محله ه
ــا  ــتان و دلگش ــعلی، هنرس ــان، عباس ــاغ خ ــاد، ب ــام، عیش آب ــای آرش ــوب و محله ه مطل
ــر از حــد متوســط  ــت پایین ت ــا در وضعی ــوب و ســایر محله ه ــت نیمــه مطل دارای وضعی
ــاد،  ــظ آب ــن، حاف ــید طاهرالدی ــای س ــز محله ه ــف نی ــن طی ــای ای ــد. در انته ــرار دارن ق
ــن محله هــا در قســمت شــمال  ــد. همــة ای ــرار دارن ــی، دشــتوئیه و ســیاه خانه ق تربیت بدن
ــیاه خانه  ــه س ــان، محل ــن می ــد. در ای ــرار دارن ــم ق شــرقی شــهر و در مجــاورت ارگ قدی
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ــاد  ــظ آب ــی و حاف ــه تربیت بدن ــد از آن محل ــهر و بع ــه ش ــن محل ــوان بی كیفیت تری به عن
ــت  ــیاه خانه وضعی ــه س ــده اند. در محل ــع  ش ــهر واق ــش ش ــن بخ ــیدطاهرالدین در ای و س
ــیه ای،  ــی در منــازل حاش ــوادی، بیــكاری و كانكس نشــینی و زندگ ــوادی و كم س بی س

پاییــن بــودن قیمــت زمیــن، وضعیــت نامناســب بهداشــتی و همچنیــن خریــد و فــروش 
و اســتعمال مــواد مخــدر، زدوخوردهــا و خشــونتهای خیابانــی و در نتیجــه كاهــش امنیــت 
ــواد  ــروش م ــد و ف ــوص خری ــه به خص ــن محل ــت. در ای ــم اس ــردی حاك ــی و ف اجتماع
ــه ســایر  ــی نســبت ب ــه از امنیــت پایین مخــدر و اســتعمال آن بســیار شــایع اســت و محل

نقــاط شــهر برخــوردار اســت.

بحث 
در ســالهای اخیــر بــا توجــه بــه توســعه شهرنشــینی و رشــد جمعیــت شــهرها، توجــه 
بــه ســنجش وضعیــت كیفیــت زندگــی موجــود شــهرها و محــات اهمیــت فراوانــی یافتــه 
اســت و بــا مطــرح شــدن رودیكــرد و نظریــه توســعه پایــدار موضوعاتــی ماننــد كیفیــت 
ــاد  ــده ابع ــد فزاین ــن، رش ــر ای ــاوه ب ــد. ع ــرار گرفته ان ــدی ق ــه ج ــورد توج ــی م زندگ
شهرنشــینی و پیچدگــی ماهیــت مســائل شــهری موجــب شــده تــا تأكیــد و توجــه مدیــران 
و برنامه ریــزان بیــش از هــر زمــان دیگــر بــه ســطوح پاییــن و ملمــوس كیفیــت زندگــی 
شــهروندان معطــوف شــود )زالــی و همــكاران، 1392( و كیفیــت زندگــی، امــروزه بــه 

یكــی از دغدغه هــای اصلــی حكومتهــای محلــی و مدیریــت شــهری تبدیــل گــردد.
نتایــج ایــن تحقیــق نشــان داد كــه محله هــای شــهر بــم، وضعیــت متفاوتــی از لحــاظ 
ــر  ــرای ه ــه ب ــیس ك ــدل تاپس ــل از م ــج حاص ــد. نتای ــی دارن ــت زندگ ــاخصهای كیفی ش
ــده اســت، حاكــی از آن  ــت زندگــی به صــورت مجــزا محاســبه گردی ــاد كیفی ــك از ابع ی
اســت كــه ازنظــر شــاخصهای اجتماعــی، 14/2% محله هــا )یعنــی محله هــای نهصدمتــری، 
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ــامل  ــا )ش ــوب، 17/9% محله ه ــًا مطل ــت كام ــت و آزادی( در وضعی ــش، باغدش صفابخ
ــت  ــون( در وضعی ــو و تلویزی ــازار و رادی ــد، ب ــان، قصرحمی ــه، باغ خ ــای عربخان محله ه
دلگشــا،  آرشــام،  مهــداب،  محله هــای  )شــامل  محله هــا  مطلــوب، %32/14  نســبتًا 

ــت  ــدگان( در وضعی ــازان و رزمن ــعلی، جانب ــا، عباس ــه خرم ــتان، كارخان ــاد، هنرس عیش آب
ــرار  ــط ق ــر از متوس ــت پایین ت ــا در وضعی ــط و 35/7% محله ه ــا متوس ــوب ی ــه مطل نیم

ــرار دارد. ــن ق ــت ممك ــن وضعی ــیاه خانه در بدتری ــه س ــن، محل ــن  بی ــد. در ای دارن
از نظــر شــاخصهای اقتصــادی بــه  طــور كلــی 60/7% از محله هــا در وضعیــت متوســط 
ــان،  ــن می ــد. در ای ــرار دارن ــر از متوســط ق ــت پایین ت ــا در وضعی ــر، 39/3% محله ه و باالت
ــن  ــری در بهتری ــون و نهصدمت ــو و تلویزی ــای باغدشــت، صفابخــش، آزادی، رادی محله ه
ــتوئیه،  ــی، دش ــای تربیت بدن ــل محله ه ــادی و در مقاب ــاخصهای اقتص ــر ش ــرایط ازنظ ش
ــرار  ــادی ق ــاخصهای اقتص ــر ش ــرایط از نظ ــن ش ــیاه خانه در بدتری ــا و س ــه خرم كارخان
دارنــد. در ارتبــاط بــا شــاخصهای كالبــدی نیــز نتایــج نشــان می دهــد كــه 71/4 محله هــا 
ــرار  ــط ق ــر از متوس ــت پایین ت ــا در وضعی ــر و 28/6% آنه ــط و باالت ــت متوس در وضعی
ــدل  ــج حاصــل از م ــی نتای ــت زندگ ــی كیفی ــاخصهای محیط ــر ش ــن ازنظ ــد. همچنی دارن
ــط و  ــر از متوس ــت باالت ــا در وضعی ــه 60/7% محله ه ــت ك ــن  اس ــی از ای ــیس حاك تاپس

ــد. ــط قرارگرفته ان ــر از متوس ــت پایین ت ــا در وضعی ــد و 39/3% آنه ــرار دارن ــط ق متوس
شــاخص تركیبــی كیفیــت زندگــی كــه بــا اســتفاده از مــدل ویكــور محاســبه گردیــده 
ــوب و مناســب، %21/4  ــت مطل ــا دارای وضعی ــه 32/1% محله ه اســت، نشــان می دهــد ك
آنهــا در وضعیــت نیمــه مطلــوب و متوســط و 46/4% در وضعیــت پایین تــر از متوســط و 
نامطلــوب از نظــر شــاخصهای كیفیــت زندگــی قــرار دارنــد. به طوركلــی می تــوان گفــت، 
محله هــای مطلــوب ازنظــر شــاخصهای كیفیــت زندگــی بیشــتر در منطقــه دو، در غــرب و 
مركــز شــهر قــرار دارنــد كــه نتیجــة وجــود خیابانهــای پررونــق و اصلــی شــهر و تمركــز 
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و توجــه مســئوالن و نهادهــای مدیریــت شــهری در باز ســازیهای پــس از زلزلــه در ایــن 
قســمت شــهر بــوده اســت. همچنیــن ســكنی گزیــدن افــراد مرفــه و قشــر برخــوردار بــا 
ــاری- ــای تج ــود كانونه ــین و وج ــا و مرفه نش ــای زیب ــود خانه-باغه ــاال، وج ــد ب درآم
فرهنگــی و اداری در ایــن محــدوده از شــهر، از دیگــر عوامــل بــاال بــودن مطلوبیــت كیفیت 

ــن قســمت اســت. زندگــی محله هــای ای
در مقابــل، محله هــای نامطلــوب ازنظــر شــاخصهای كیفیــت زندگــی، اكثــراً در منطقــه 
یــك و نیمــه شــرقی و به طــور خــاص در ناحیــه یــك شــهر بــم و اطــراف ارگ تاریخــی 
ــم  ــه ذكــر اســت كــه قســمت اعظــم و اصلــی جمعیــت شــهر ب ــم واقع شــده اند. الزم ب ب
در نیمــة شــرقی ایــن شــهر قــرار دارد كــه در هنــگام زلزلــه بــه دلیــل نزدیكــی بــه گســل، 
ــای  ــن محله ه ــوده اســت. در بی ــن قســمت ب ــات متوجــه همی بیشــترین خســارت و تلف
ــت زندگــی  ــت از نظــر شــاخصهای كیفی ــن وضعی ــه ســیاه خانه در بدتری ــوب، محل نامطل
ــه  ــف شــهر هســتند ك ــد و ضعی ــه از اقشــار كم درآم ــن محل ــی ای ــرار دارد. بیشــتر اهال ق
ــد  ــب درآم ــدر كس ــواد مخ ــروش م ــد و ف ــی و خری ــری، دست فروش ــق كارگ از طری
می كننــد. پاییــن بــودن امنیــت اجتماعــی در ایــن محلــه و محله هــای هم جــوار، بیــكاری، 
اعتیــاد، ســكنی گزیــدن مهاجــران كــه از شــهرهای اطــراف بــه دنبــال افزایــش فعالیتهــای 
ــدم  ــهری و ع ــهیات ش ــود تس ــا، كمب ــن محله ه ــده اند- در ای ــهر ش ــاختمانی وارد ش س
ــر و  ــد و ... كیفیــت نامناســب معاب ــی، آموزشــی، مراكــز خری ــه مراكــز درمان دسترســی ب
ــان، تجمــع ضایعــات و  خیابانهــا، رهــا شــدن فاضــاب برخــی منــازل در كوچــه و خیاب
ــامیدنی  ــه آب آش ــاكنان ب ــی س ــی برخ ــدم دسترس ــر و ع ــاختمانی در معاب ــای س نخاله ه

ــت. ــن محله هاس ــی در ای ــت زندگ ــش كیفی ــی كاه ــل اصل ــه عوام ــی؛ ازجمل لوله كش
ــی در  ــت زندگ ــاخصهای كیفی ــه ش ــت ك ــه گرف ــوان نتیج ــی می ت ــگاه كل ــك ن در ی
ــا یكدیگــر  ــد ســویه ای ب ــاط دو ســویه و چن ــم، ارتب ــژه شــهر ب ــران و به وی شــهرهای ای
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ــوان اذعــان كــرد كــه ضعــف در شــاخص اجتماعــی كیفیــت  ــه  طوری  كــه می ت ــد؛ ب دارن
زندگــی، عــدم مطلوبیــت در شــاخص اقتصــادی را بــه همــراه دارد و عكــس ایــن قضیــه 
نیــز صــادق اســت كــه وجــود مشــكات اقتصــادی باعــث كاهــش شــاخصهای اجتماعــی 

كالبــدی و زیســت محیطی می شــود.

پیشنهادها
پایدارســازی امنیــت اجتماعــی در محله هــای نامطلــوب؛ نظیــر: محلــه ســید طاهرالدیــن  -

و ســیاه خانه و كنتــرل خریــد و فــروش مــواد مخــدر در ایــن محلــه.
توجــه ویــژه و تــام مســئوالن بــه رفــع معضــل بیــكاری در محله هــای فقیــر و نامطلــوب  -

شــهر و ارائــة راهكارهایــی در جهــت ایجــاد اشــتغال پایــدار بــرای ســاكنین ایــن محله هــا 
ــگر و  ــذب گردش ــم و ج ــهر ب ــتی ش ــای توریس ــیلها و جاذبه ه ــی پتانس ــق معرف از طری

همچنیــن ایجــاد صنایــع تبدیلــی خرمــا در كنــار صنایــع بســته بندی ایــن محصــول.
بهبــود كیفیــت سیســتم جمــع آوری و دفــع فاضــاب و زبالــه در محله هــای فرودســت  -

ــم و  ــای مه ــه یكــی از مؤلفه ه ــط ك ــاء بهداشــت محی ــه ســیاه خانه( در جهــت ارتق )محل
تأثیرگــذار كیفیــت زندگــی اســت.

ــوز  - ــه هن ــد از گذشــت 10 ســال از زلزل ــه بع ــی ك ــر و كوچه هــای خاك آســفالت معاب
ــد و در بیشــتر نقــاط شــهر قابل مشــاهده هســتند،  ــه ســر می برن در وضعیــت نامناســبی ب

ــد. ــر باش ــی مؤث ــت زندگ ــود كیفی ــت بهب ــد در جه می توان
افزایــش میــزان و كیفیــت تســهیات و خدمــات شــهری از قبیــل خدمــات آموزشــی،  -

ــرار  ــن نظــر ق ــی از ای ــت نامطلوب ــه در وضعی ــك ك ــه ی ــای ناحی ــی و ... در محله ه درمان
دارنــد.

ــط ســكونت و توانمندســازی و پاك ســازی  - ــای كیفیــت محی ــدی و ارتق بهســازی كالب
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افــراد ســاكن در حلبی آبــاد كــه بعــد از زلزلــه در محله هــای پاییــن  دســت و اطــراف ارگ 
ــم ســاكن شــده اند. ــم ب قدی

ایجــاد مراكــز تفریحــی و فرهنگــی ماننــد ســینما و شــهربازی كــه شــهر بــم در حــال  -
ــردن  ــر ك ــد ضمــن ایجــاد ســرزندگی و پ ــز اســت، می توان ــه مراك ــد این گون حاضــر فاق
اوقــات فراغــت شــهروندان بــه ارتقــاء و اعتــای كیفیــت زندگــی در ایــن شــهر كمــك 

نمایــد.
ــة ویرانگــر 1382 و عمــدة  - ــی زلزل ــای اقتصــادی و روحی-روان ــه پیامده ــا توجــه ب ب

ــات  ــد اقدام ــن محله هــا نیازمن ــم، ای ــر و تخریــب آن در محله هــای اطــراف ارگ قدی تأثی
ــتند. ــی( هس ــناختی )روحی-روان ــی، فرهنگــی، تفریحــی و زیبایی ش اقتصــادی، رفاه
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