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ارزیابی کیفیت زندگی ذهنی -ادراکی در مناطق شهری و تبیین عوامل مؤثر بر آن
مطالعه موردی :شهر کنارک
عیسی ابراهیم زاده1ـ استاد جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان ،ایران
اسماعیل رحمانی ـ کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان ،ایران
تاریخ دریافت1397/02/22 :

تاریخ پذیرش1397/07/22 :

چکیده
کیفیت زندگی مفهومی است که برای ترسیم توسعه رفاه در یک جامعه بـه کـار مـیرود و دارای دو وجـه ذهنـی
(کیفی) و عینی (کمی) است .سنجش کیفیت زندگی در بُعد ذهنی بهمنظور پـایش برنامـههای توسـعه در منـاطق
شهری از ضرورتهای اساسی است .ازاینرو شهر کنارک که دریکی از محرومترین مناطق کشور (جنـوب اسـتان
سیستان و بلوچستان) ازلحاظ بیشتر شاخصهای توسعهیافتگی و کیفیـت زنـدگی قرارگرفتـه اسـت ،ضـرورت و
ارزش این پژوهش را دوچندان مینماید؛ بنابراین پژوهش حاضر باهدف ارزیابی کیفیت زندگی ذهنـی -ادراکـی و
تبیین برخی عوامل مؤثر بر آن در شهر نامبرده انجام گرفت .روش تحقیـق توصـیفی -تحلیلـی و اخـذ اطالعـات
میدانی آن مبتنی بر تکمیل پرسشنامه و به روش تصادفی ساده گردآوری گردیـد .جامعـه آمـاری تحقیـق کلیـه
خانوارهای ساکن در شهر کنارک شامل  7975خانوار بوده است .نمونه آماری با استفاده از روش کوکران  310نفر
محاسبه شد .روایی ابزار تحقیق (پرسشنامه) با بهرهگیری از دیدگاه افراد متخصص و پایایی آن از طریـق آلفـای
کرونبا با ضریب  0/898تأیید شد .یافتهها با روشهای آماری آزمون  tتک گروهی ،تحلیل واریانس و همبستگی
پیرسون ،با بهرهگیری از نرمافزار  SPSSمورد تحلیل قرار گرفت .نتایج تحقیق نشان داد که کیفیت زندگی ذهنـی
در ابعاد اقتصـادی ،اجتمـاعی و کالبـدی -محیطـی کمتـر از حـد متوسـ و بـاارزش میـانگین ( )2/85میباشـد.
درعینحال نتایج حاصل از تحلیل یافتهها بیانگر آن است که شاخصهای میزان تحصیالت خانوار ،وضعیت شغلی،
متوس مالکیت زمین و کاالهای بادوام در کنار میزان تقدیرگرایی ،باکیفیت زندگی ذهنی رابطه معنـاداری دارنـد،
ولی بین نوع مالکیت مسکن و کیفیت زندگی ذهنی ارتباط زیادی وجود ندارد.
واژگان کلیدی :کیفیت زندگی ذهنی ،شاخصهای کیفیت زندگی ،زندگی شهری ،شهر کنارک.

 . 1نویسنده مسئول
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مقدمه
امروزه حدود نیمی از مردم جهان ،در شهرها ساکن هستند و انتظار افزایش آن در دهههای آینده نیز وجود دارد .در حالـت
کلی این موضوع را میتوان ناشی از تالش مردم برای تأمین و ارضای بهتر نیازهای خود و وجود امکانات مناسب زنـدگی
در شهرها ( )Royuela & Surinach,2004:549و در کل بهبود کیفیت زندگی دانسـت .کیفیـت زنـدگی مفهـومی
گسترده است که مواردی چون زنـدگی خـوب ،زنـدگی بـاارزش ،زنـدگی رضـایتبخش و زنـدگی شـاد را در برمیگیـرد
( .)McCrea et al,2006این مفهوم تحت تأثیر مؤلفههایی چون زمان و مکان ،ارزشهای فردی و اجتماعی قرار دارد
و ازاینرو معانی گوناگونی از دید افراد و گروههای مختلف بر آن مترتب است .برخی آن را بهعنوان قابلیت زیست پـذیری
یک ناحیه ،برخی دیگر بهعنوان اندازهای بـرای میـزان جـذابیت و برخـی بـهعنوان رفـاه عمـومی ،بهزیسـتی اجتمـاعی،
شادکامی ،رضایتمندی و مواردی ازایندست تعبیر کردهاند ( .)Epley & Menon,2007:281درواقع کیفیـت زنـدگی
مفهومی است که برای ترسیم توسعه رفاه در یک جامعه به کار میرود و دارای دو وجه ذهنـی (کیفـی) و عینـی

(کمـی)1

است (ماجدی و لهساییزاده .)123 :1385،بهعبارتیدیگر کیفیت زندگی ازجمله مفاهیمی است کـه ترکیبـی از متغیرهـا از
قبیل تغییر در سطح درآمد ،شرای زندگی ،وضع سالمت ،محی  ،فشار روحی روانی ،فراغت ،شـادمانی خـانوادگی ،روابـ
اجتماعی و چندین متغیر دیگر بر آن تأثیرگذار هستند ( .)Rahman & others,2003:1امروزه تقریباً همگـان هـدف
نهایی انواع توسعه را افزایش کیفیت زندگی میدانند (نوغانی و همکاران )120 :1388،و بهبـود آن را هـدف اصـلی تمـام
برنامهریزیها بهحساب میآورند؛ چراکه با توسـعه برنامـهریزی مکـانی ،میـزان رضـایت از کیفیـت زنـدگی در فضـاهای
برنامهریزیشده از اهداف اولیه واصلی به شمار میرود؛ بنابراین اندیشمندان برنامهریزی نیز اعتقاددارند که برنامـهریزیها
باید همسو با بهبود کیفیت زندگی باشند (قالیباف و همکاران .)163 :1388،همچنین امـروزه اغلـب صـاحبنظران هـدف
مشترک توسعه در سطوح محلی ،ملی و بینالمللی را بهبود کیفیت زندگی میدانند و بر این باورند که آینده بشر متکی بر
درک بهتر عواملی خواهد بود که بر کیفیت زندگی انسان تأثیرگذار هستند (غفاری و اونق .)160 :1385،ازآنجاییکه نقطه
شروع توسعه اجتماعات انسانی ،شکل گرفتن درک درستی از نیازهای مردم و پسازآن پایش دستاوردهای توسـعه اسـت،
سنجش رضایتمندی2از کیفیت زندگی (کیفیت زندگی ذهنی) ابزار مناسبی برای چنین درکی عرضه میکند؛ زیرا مطالعـات
کیفیت زندگی ( ذهنی) راهی بین مسئوالن و شهروندان بـرای تعـاملی سـازنده کـه منجـر بـه تفسـیر و بحـ در مـورد
موضوعات کلیدی مؤثر بر زندگی مردم میشود ،باز میکند (رضوانی و همکاران .)90 :1389،استان سیستان و بلوچسـتان
ازلحاظ سایر شاخصهای توسعه و کیفیت زندگی اغلب محرومترین و گاه یکی از محرومترین استانهای کشور به شـمار
میآید .این موضوع در بسیاری از تحقیقات ازجمله تحقیق شیخ بیگلو ،تقوایی و وارثی ( ،)1391قاسمی اردهـایی (،)1387
ضرابی و شیخ بیگلو ( ،)1390موالیی ( )1386و تحقیق طراز کار و زیبایی ()1383؛ مورد تأیید و تأکیـد قرارگرفتـه اسـت
(راستی و جهان تیغ .)761 :1393،در این راستا شهرستان کنارک بر اساس نتایج تحقیـق رحمتـی و همکـاران ( )1389و
ابراهیمزاده و رئیس پور ( )1390در زمره شهرستانهای توسعهنیافته و طبق نتایج تحقیـق زیـاری و همکـاران ( )1392در
زمره مناطق دارای مهاجرت ناشی از تفاوتهای جغرافیایی در عرضه و تقاضای نیروی کار دانسته شـده اسـت .بـهتبع آن
شهر کنارک که ازجمله شهرهای کوچـک سـاحلی و بنـدری اسـت و از قابلیتهـا و فرصـتهای عدیـدهای در راسـتای
توسعهیافتگی برخوردار است ،هنوز ازنظر شاخصهای اقتصادی و اجتماعی بهویژه اشتغال و درآمد ،سـواد ،زیرسـاختهای
آموزشی ،درمانی و فراغتی و نیز توزیع فضایی و کیفیت خدمات شهری با مشکالت عدیدهای مواجه است .بهگونهای کـه
شواهد اولیه حاکی از فقدان رضایت مطلوب ساکنان محلی از زندگی و معیشت شهری در شهر کنـارک و تأثیرپـذیری آن
1 . Qualitative and quantitative
2 . Satisfaction
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از عوامل متعدد اقتصادی -اجتماعی و خصوصیات جمعیت شناختی است .ازاینرو پژوهش حاضر با رویکـردی توصـیفی-
تحلیلی مبتنی بر پیمایش و تحلیلهای آماری درصدد سنجش کیفیت زندگی شهری در بُعد ذهنی و تبیین عوامل مؤثر بر
آن در شهر کنارک واقع در جنوب استان سیستان و بلوچستان است؛ بنابراین جهت دستیابی به هدف مذکور سـؤالهای
اساسی زیر مطرح میباشند:
 کیفیت زندگی خانوارهای شهری (شهر کنارک) در چه سطحی قرار دارد؟
 آیا عوامل جمعیت شناختی و فرهنگی (تحصیالت و شغل سرپرست خانوار ،تقدیرگرایی) بـر کیفیـت زنـدگی ذهنـی
تأثیرگذار است؟
 آیا بین پایگاه اقتصادی خانوارهای شهری (نوع مالکیت مسکن ،مالکیت زمین و کاالهای بادوام) و کیفیـت زنـدگی
ذهنی رابطه وجود دارد؟
در ارتباط با موضوع موردمطالعه ،پژوهشهای بسیاری انجامگرفته است که به برخی موارد مرتب و مهم اشاره میشود:
لی و ونگ )2007(1با استفاده از شاخصهای عینی به مطالعه کیفیت زندگی در شهر ایندیانا پلیس پرداختند .هدف اصلی
این مطالعه ارائه روشی برای تلفیق دادههای سرشماری و سنجشازدور برای ارزیـابی کیفیـت زنـدگی در  GISدر درون
چارچوب شهر ایندیانا پلیس بود .برای استخراج فاکتورهای غیرهمبسته کیفیـت زنـدگی از تحلیـل عـاملی استفادهشـده و
شاخص ترکیبی کیفیت زندگی بر اساس وزن دهی فاکتورها با استفاده از امتیازات بهدستآمده از تحلیل عاملی ایجادشده
است .داس2در سال ( )2008چارچوب مفهومی بر ای سنجش کیفیت زندگی شهری پیشنهاد کرده که ارتباط بین محـی
و کیفیت زندگی را نشان میدهد .این مدل رویکردی پایین به باال را پیشنهاد میکند که در آن هر دو شاخصهای عینی
و ذهنی برای مطالعه کیفیت کلی زندگی موردتوجه قرارگرفتهاند .لطفی ( )1388در مقالهای تحت عنوان «مفهوم کیفیـت
زندگی شهری :تعاریف ،ابعاد و سنجش آن در برنامهریزی شهری» به این نتیجه رسید که مناسبترین راه برای سـنجش
کیفیت زندگی شهری و استفاده از نتایج آن در برنامهریزیهای شهری ،استفاده همزمان و پیوسته از شاخصهای عینی و
ذهنی در سنجش کیفیت زندگی شهری میباشد .درواقع میبایست سیستمی طراحی شود کـه بـهطور مـداوم بـر میـزان
کیفیت زندگی شهری با استفاده از هر دودسته شاخص نظارت کرده و نتایج را همزمان در اختیـار برنامـهریزان شـهری و
تصمیم گیران قرار دهد .یافتههای قربانی و تیموری ( )1389در مقالهای تحت عنوان «تحلیلی بر نقش پارکهای شهری
در ارتقای کیفیت زندگی شهری با استفاده از الگـوی  ،»Seeking-Escapingحـاکی اسـت کـه شـهروندان تبریـزی
بیشتر بهمنظور دسترسی به هوای سالم ،تفریح خانوادگی ،کسب نشاط و دوری از آلودگیها و تنگـی محـی مسـکونی،
پیادهروی ،رفع خستگی و گریز از یکنواختی زندگی به پارکهای شهری روی میآورند .رهنمـایی و همکـاران ( )1390در
مقالهای تحت عنوان «تحلیل کیفیت زندگی در بافت فرسوده میاندوآب» به این نتیجه رسیدهاند که شاخص فضای سبز با
امتیاز  0/477و اختالف چشمگیری نسبت به بقیه شاخصها از اهمیت باالیی برخوردار بـود .در کـل میـانگین هریـک از
عاملها محاسبهشده است که عامل خدمات و تسهیالت شهری با امتیاز  0/138در رتبه اول قرار گرفت کـه نشـاندهنده
عدم رضایت ساکنین بافت فرسوده از این شاخص میباشد که در برنامهریزیهای آینده باید به آن توجه زیادی شود.
پوراحمد و همکاران ( )1391در مقالهای تحت عنوان «تحلیل طبقهبندی کیفیت زندگی شهری با روش  »SAWنشـان
میدهد که ساکنان محلّههای شهری باوجودی که میتوانند دارای استانداردهای باالیی از کیفیت زندگی عینی باشند ،اما
بازهم از زندگی خود حس رضایتمندی نداشته باشند و در مقابل ،محلّههای فقیرنشین ممکن است کـه از زنـدگی خـود
راضی باشند .درمجموع میتوان گفت در بسیاری موارد ،کیفیتهای مربوط به محی ساختهشده و سایر ابعاد کیفیت عینی
1 . Li, G. & Weng
2 . Das
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زندگی بر حس رضایتمندی افراد تأثیر دارد .نتایج پژوهش اجـزا شـکوهی و همکـاران ( )1392تحـت عنـوان «بررسـی
عوامل مؤثر بر ارتقای کیفیت زندگی شهری در سکونتگاههای غیررسمی پنجتن آل عبا (التیمور مشهد)» بیانگر آن اسـت
که بین سابقه سکونت و ارتقای کیفیـت زنـدگی رابطـه معنـاداری وجـود نـدارد .همچنـین ،تفـاوت معنـاداری در میـزان
رضایتمندی نسل اول و دوم ساکن در این منطقه دیده نمیشود .درنهایت یافتـههای پـژوهش نشـان میدهنـد کـه بـه
ترتیب شاخصهای کالبدی و شاخصهای اجتماعی و اقتصادی ،دارای باالترین میزان همبستگی نسبت به کیفیت زندگی
شهری هستند .مرصوصی و الجوردی ( )1393در مقالهای تحت عنوان «مطالعه تطبیقی کیفیت زندگی شهری در ایران»
دریافتهاند که کیفیت زندگی شهری در شهرهای مرکزی و شمال کشور در تمامی بخشها بهتر از سایر شـهرهای کشـور
میباشد .بیشتر این شهرها در دایرهای فرضی که از اصفهان شروع میشود و پس از گذشتن از تهران ،قزوین و سـمنان،
شهرهای ساری ،گرگان و رشت را در برمیگیرد ،قرار دارند .شهرهای نیمه شمالی و نیمه غربی کشور ازلحاظ فرهنگی -
اجتماعی و شهرهای نیمه شرقی و نیمه جنوبی کشور ازلحاظ اقتصادی وضعیت بهتری دارند .کیفیت زندگی در شـهرهای
واقع در فاصله  100تا  400متر از سطح دریا در تمامی بخشها نسبتاً مناسب میباشد .همچنین شـهرهای  100تـا 250
هزارنفری ازنظر فرهنگی و اجتماعی و شهرهای بیش از یکمیلیوننفری ،ازلحاظ اقتصادی وضعیت بهتری نسبت به سایر
شهرها دارند.
جدول شماره  .1برخی مطالعات خارجی و داخلی انجامشده در زمینه موضوع پژوهش
قلمرو پژوهش
شهر ایندیانا پلیس

محققان و سال
لی و ونگ ()2007

ابعاد و شاخصها
شاخصهای عینی

سازمان ملل متحد
()1994
اسپینی و همکاران
()2009
داس ()2008

---

شاخصهای عینی
شاخصهای عینی

حملونقل (جریان ترافیک ،دسترسی به حملونقل عمومی)

---

شاخصهای عینی

دسترسی به تسهیالت شهری (آب ،برق ،گاز ،تلفن و اینترنت)

قالیباف و همکاران
()1390

محله یافتآباد شهر
تهران

شاخصهای عینی و
ذهنی

فرجی سبکبار و
همکاران ()1390
پوراحمد و همکاران
()1391

استان خوزستان

شاخصهای عینی

حملونقل (توانایی ارتباطات ،جریان ترافیک) ،کیفیت محیطی
اقتصادی (هزینههای زندگی و رضایت از آن ،رضایت از فرصتهای
شغلی ایجادشده) ،کیفیت محیطی اجتماعی (نر خدمات آموزش و
سالمت ،امنیت) ،کیفیت محیطی فیزیکی (تنوع مسکن ،نواحی سبز،
زیرساختها و خدمات)
اجتماعی -فرهنگی (دسترسی به امکانات آموزشی ،درمانی ،خدماتی،
رفاهی ،خدمات زیربنایی ،اشتغال ،سواد و)...

شهر بابلسر

شاخصهای عینی

نر اشتغال ،درصد باسوادان ،میانگین مدت اقامت ،متوس قیمت
زمین ،تراکم مسکونی ،میانگین هزینه خانوار ،میانگین اجارهبها

شهر مشهد

عینی و ذهنی

اقتصادی (اشتغال ،بار تکفل ،میزان رهن و اجاره و ،)...اجتماعی
(آموزش و سطح سواد ،فضای قابل سکونت ،رضایتمندی از زندگی
و ،)...کالبدی (کیفیت بنا ،پروانه ساختمان ،نوع مصالح ،وضعیت
مالکیت ،وضعیت نمای بیرونی و)...
شاخصهای فرهنگی -اجتماعی (آموزش ،بهداشت و درمان و،)...
شاخصهای جمعیتی – اقتصادی (اشتغال ،درآمد ،بار تکفل و )...و
شاخصهای زیربنایی (دسترسی به برق ،تلفن ،آب ،گاز و)...

اجزا شکوهی
همکاران ()1392

و

مرصوصی و الجوردی
()1393

--

متغیرهای موردبررسی
درصد فارغالتحصیالن ،نسبت بیسوادی ،جمعیت ،تراکم مسکونی،
پوشش گیاهی ،جریان ترافیک و...
نسبت بیسوادی ،میانگین قدرت خرید

ایران

شاخصهای عینی

بیشتر مطالعات انجامشده شاخصهای عینی کیفیت زندگی بهویژه در شهر بزرگ را موردتوجه قرار دادهاند؛ اما آنچه ایـن
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پژوهش را از تحقیقات گذشته متمایز میکند این است که شاخصهای ذهنی -ادراکی کیفیت زندگی را که منعکسکننده
اصلی برخورداری از کمیتهای کیفیت زندگی است در چارچوبی جامع و از آن مهمتر در یک شـهر کوچـک واقعشـده در
منطقهای حاشیهای و محروم مورد پردازش و ارزیابی قرار میدهد .این پژوهش در این منطقه در نوع خود تازگی دارد.

مبانی نظری
در سالهای اخیر مطالعات متعددی در رابطه با شاخصهای بهبود کیفیت زندگی در فضاهای جغرافیایی صورت گرفته
است .یکی از جنبههای این مطالعات توجه به تعامل انسان -محی است که در این رویکرد سنجش میزان رضایت مردم
از محی زندگیشان اهمیت مییابد ( .)Hourihan,1984:370البته سنجش رضایت نهفق بر اساس محی عینی،
بلکه بر پایه ادراک افراد از محیطی که به آن تعلق دارند ،صورت میپذیرد (رفیعیان و خدایی )240 :1388،که امروزه این
عمل بهوسیله پرسش از پاسخگویان ارزیابی میگردد ( .)Hourihan,1984:375اولین مدل نظری درباره رضایت از
محل سکونت ،توس مارنا و راجرز ( )1975بیانشده است .آنها رضایت از محی سکونت را منوط به درک و ارزیابی
شخص از ویژگیهای محی زندگی دانستهاند (رفیعیان و خدایی .)235 :1388،بنابراین ،میزان رضایتمندی انسانها از
محی زیست خود نشانگر میزان تحقق اهداف برنامههای تدوینیافته جهت بهبود وضعیت زندگی است .همچنین رضایت
و نارضایتی از محی  ،میزان مشارکت مردم در برنامههای توسعه را نیز متجلی میسازد (شایان و همکاران.)156 :1389 ،
سازمان بهداشت جهانی 1آن را «درک افراد از موقعیت خود در زندگی ازنظر فرهنگ ،سیستم ارزشی که در آن زندگی
میکنند ،اهداف ،انتظارات ،استانداردها و اولویتهایشان است» دانسته است (نجات .)2 :1387،برخی نیز آن را بهعنوان
قابلیت زیست پذیری یک ناحیه ،برخی دیگر بهعنوان سنجهای برای میزان جذابیت و برخی بهعنوان رفاه عمومی،
بهزیستی اجتماعی ،شادکامی ،رضایتمندی و ...تفسیر کردهاند ( .)Epley & Menon,2007:281اندرز و

ویتی2

( ،)1976سطح رضایت از زند گی خانوادگی ،شغل ،درآمد ،رضایت از عملکرد دولت در کل و رضایت از خدمات موجود را
ازجمله عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی ذهنی قلمداد کردهاند (خوراسگانی و کیان پور .)72 :1385،داینر از احساس رضایت
از زندگی در اجتماع بهعنوان عاملی مؤثر در ارتقای کیفیت زندگی ذهنی یادکرده است ( .)Diener,2000:37ماسام
( )2002استدالل میکند که «کیفیت زندگی» از یکسو میتواند بهعنوان یک معیار یا علت جذابیت یک وضعیت و از
سوی دیگر بهعنوان دستاورد شرایطی که انتظارات و خواستههای افراد در آن تحقق مییابد ،در نظر گرفته شود (غفاری و
امیدی .)41 :1387،آرگیل کیفیت زندگی را با مفهوم تکوینی و سالمت فرد میسنجد؛ یعنی سالمت فرد به خوشحالی،
رضایت از زندگی ،نبود بیکاری و فقدان ناهنجاریها بستگی دارد (قالیباف و همکاران .)169 :1388،فو ( )2000کیفیت
زندگی را رضایت کلی فرد از زندگی خود قلمداد میکند .داس ( )2008کیفیت زندگی را بهعنوان بهزیستی یا عدم
بهزیستی مردم و محی زندگی آنها در نظر گرفته است .کوستانز و همکاران در سال  2007کیفیت زندگی را بهعنوان
میزان تأمین نیازهای انسانی در ارتباط با ادراکات افراد و گروهها از بهزیستی ذهنی تعریف میکنند (رضوانی و همکاران،
 .)93 :1389افزون بر این تحقیقات بیشماری بر مقوله «رضایت» بهعنوان مفیدترین شاخص سنجش کیفیت زندگی
ذهنی تأکید میکنند ( .)Schneider,1976:300فرانس ( )1996به لحاظ مفهومی در این زمینه شش حوزه  -1زندگی
عادی  -2مطلوبیت اجتماعی  -3شادکامی  -4رضایت از زندگی  -5دستیابی به اهداف شخصی و  -6استعدادهای ذاتی؛
را شناسایی و دستهبندی کرده است (غفاری و امیدی .)44 :1387،همچنین در رابطه با شاخصهای عینی و ذهنی «لی»
معتقد است که کیفیت زندگی باید ذهنی باشد و مناسبترین شیوه برای کشف کیفیت زندگی ،پرسیدن ادراک مردم از
1 . World Health Organization
2 . Anders & vity
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زندگی آنهاست ( .)Lee,2008:1208او براین باور است که شاخصهای ذهنی برای برنامهریزی و سیاستگذاری
نسبت به شاخصهای عینی ارجحتر است؛ زیرا این شاخصها بازخوردهای ارزشمندی را برای برنامهریزان و
سیاستگذاران فراهم میکنند .در رابطه با شاخصهای ذهنی کیفیت زندگی ،روان شناسان نیز معتقدند که اولین عامل
تعیینکننده در مطالعه کیفیت زندگی ،بررسی نگرش فرد نسبت به زندگی است .بسیاری از نظریهپردازان بر میزان
احساس بهزیستی فرد در زندگیاش بهعنوان عامل تعیینکننده در نگرش فرد به زندگی تأکید کردهاند .از طرفی براون
( )1993مهمترین عوامل مؤثر بر رضایت از زندگی در اجتماع را عوامل اقتصادی (درآمد کافی و شغل ایده آل) میداند
(خوراسگانی و کیانپور .)83 :1385،اصوالً اندازهگیری شاخصهای ذهنی بر اساس پاسخهای روانی مانند رضایت شغلی
صورت میگیرد (رضوانی و منصوریان .)6 :1387،با توجه به موارد فوق رضایتمندی از کیفیت زندگی به عوامل زیادی
وابسته است .در مقیاس شهرهای دورافتاده و مناطق محروم ،کاهش اشتغال و درآمد ،فاصله زیاد از مرکز بزرگ شهری و
انزوای جغرافیایی آنها ،شبکه حملونقل نامناسب و ناکارآمد ،عدم دسترسی مناسب و کافی به خدمات مطلوب شهری
اجرای سیاستهای الزم برای بهبود کیفیت زندگی ذهنی را پیچیدهتر میکند).(Bullock,2004:22

روش پژوهش
این تحقیق از نوع کاربردی و روش تحقیق آن توصیفی -تحلیلی است .شاخصها و متغیرهای موردبررسی پـس از مـرور
پیشینه و مبانی نظری و مطالعات اولیه محدوده موردمطالعه ،استخراج (جدول  )2و سپس ابزار تحقیـق طراحـی و تـدوین
شد .جامعه آماری تحقیق کلیه خانوارهای ساکن در شهر کنارک هستند که طبـق آمـار  1390حـدود  7975خـانوار بـوده
است .نمونه آماری با استفاده از روش کوکران1محاسبه شد و تعداد  310نفـر سرپرسـت خـانوار شـهر کنـارک میباشـند.
اطالعات و داده ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته و به روش تصادفی سـاده گـردآوری گردیـد .روایـی ابـزار پـژوهش
( پرسشنامه) توس افراد متخصص در موضوع موردنظر ،بررسی و مورد تأیید واقع شد و پایایی آن از طریق آلفای کرونبا
با  30نمونه اولیه و با ضریب  0/898موردپذیرش قرار گرفت .اطالعـات و دادههـای بهدسـتآمده بـه روشهـای آمـاری
(آزمون  Tتک نمونهای ،تحلیل واریانس و همبستگی پیرسون) در محی نرمافزار  SPSSمورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت.
جدول شماره  .2شاخصها و متغیرهای موردبررسی کیفیت زندگی ذهنی
نوع متغیر
وابسته

مستقل

ابعاد

شاخصها و معرفها

میزان درآمد ،رضایت از درآمد ،رضایت شغلی ،تنوع فرصتهای شغلی ،رضایت از دارایی و ثروت ،احساس
اقتصادی
محرومیت ،رضایت از مالکیت کاالهای بادوام ،رضایت از دسترسی به بازارها و مراکز خرید.
رضایت از میزان و کیفیت دسترسی به زیرساختهای ارتباطی ،آموزشی ،بهداشتی درمانی و تفریحی-
اجتماعی
ورزشی ،آگاهی عمومی ،مشارکت ،اعتماد ،رضایت از امنیت ،کیفیت تغذیه ،سالمت جسمی و روانی ،حس
تعلق مکانی ،تمایل به مهاجرت.
رضایت از مسکن ،فضای سبز ،کیفیت معابر و کوچهها ،کیفیت اقلیم ،دفع زبالهها و فاضالب ،دفع آبهای
کالبدی -محیطی
سطحی ،آلودگی منابع آبوخاک و هوا ،مخاطرات محیطی.
عوامل جمعیت شناختی و فرهنگی (تحصیالت و وضعیت شغلی سرپرست خانوار ،میزان تقدیرگرایی :اعتقاد به سرنوشت مختوم ،باور
به عدم توانایی انسان در تغییر سرنوشت ،اعتقاد به تأثیر شانس در کسب موفقیتهای زندگی)
پایگاه اقتص ادی خانوار (نوع مالکیت مسکن ،مالکیت زمین و کاالهای بادوام مانند اتومبیل ،یخچال ،جاروبرقی ،لباسشویی و)...

محدوده موردمطالعه
شهرستان کُنارک با مساحتی بالغبر  11567کیلومتر و به مرکزیت شهر کنارک میباشد که در عرض جغرافیایی  25درجه
1 . Cochran
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و  21دقیقه شمالی و طول جغرافیایی  60درجه و  23دقیقه شرقی واقعشده است .این شهرستان از شـمال بـه شهرسـتان
نیک شهر ،از جنوب به دریای عمان ،از شرق به شهرستان چابهار از غرب به اسـتان هرمزگـان منتهـی میگـردد .طبـق
سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  1390کل جمعیت آن  82001نفر است کـه از ایـن میـزان  19247نفـر مـرد و
 16383نفر زن میباشند (مرکز آمار ایران.)1390 ،

شکل شماره  .1موقعیت سیاسی و جغرافیایی محدوده موردمطالعه

بحث و یافتهها
در پژوهش حاضر از میان کلیه پاسخگویان  12/7درصد زن و  86/2درصد مرد میباشند .به لحاظ سنی  36/7درصد بین
 18تا  30سال 38/2 ،درصد بین  30تا  40سال و  25درصد باالی  40سال سن دارنـد .ازنظـر میـزان تحصـیالت 15/9
درصد بیسواد 33/6 ،درصد زیر دیپلم 20/5 ،درصد دیپلم 30 ،درصد فوقدیپلم و باالتر هستند .ازلحاظ وضعیت شغلی نیز
 15/7درصد دارای مشاغل پیشهوری 10/2 ،درصد خانهدار 14/1 ،درصد کارگر 12/7 ،درصد کارمنـد 28/6 ،درصـد دارای
شغل آزاد و  18/4درصد بیکار میباشند .ازلحاظ میزان درآمد بیشتر جامعه نمونه ( 55/8درصـد) درآمـد خـود را کمتـر از
 400هزار تومان و تنها  8/1درصد درآمد بیشتر از  900هزار تومان اظهار کردند .ازنظـر مالکیـت مسـکن بیشـتر جامعـه
نمونه ( 41/3درصد) مالکیت مسکن خود را شخصی دارای عرصه و اعیان اظهار نمودهاند (جدول .)3
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جدول شماره  .3ویژگیهای فردی ،اقتصادی و اجتماعی جامعه نمونه (درصد)
جنسیت
سن

درآمـــد ماهیانـــه

زن

مرد

12/7

86/2

---

 18تا  30سال

 31تا  40سال

 41تا  55سال

بیشتر از  55سال

36/7

38/2

19/6

5/4

تحصیالت
نوع شغل

---

---

---

---

-----

---

بیسواد

ابتدایی

راهنمایی

دیپلم

فوقدیپلم

لیسانس و باالتر

15/9

18/5

15/1

20/5

11/3

18/7

کشاورزی

پیشهوری

خانهداری

کارگری

کارمندی

آزاد

بیکار

---

15/7

10/2

14/1

12/7

28/6

18/4

کمتر از 400

 400تا 600

 600تا 900

بیشتر از 900

---

---

---

55/8

19/8

15/9

8/1

اجارهای

شخصی (عرصه و

شخصی (اعیان)

در برابر خدمت

(هزار تومان)
مالکیت مسکن

رایگان

---

---

---

اعیان)
54/3

12/6

27/5

1/8

3/8

در پاسخ به سؤال اول پژوهش (کیفیت زندگی خانوارهای شهری در شهر کنارک در چه سطحی قـرار دارد؟) ،از آزمـون t
تک گروهی استفاده شد .طبق یافتههای حاصل از تحلیـل ایـن آزمـون ،معنـاداری تفـاوت کیفیـت زنـدگی ذهنـی هـم
بهطورکلی و هم در تکتک ابعاد (اقتصادی ،اجتماعی و محیطی -کالبدی) تأیید گردید ،بهطوریکـه اخـتالف میـانگین و
کرانهای باال و پایین همگی منفی هستند .ازاینرو با توجه موارد مذکور و میانگین جامعه ،کیفیت زندگی ذهنی مـردم در
شهر کنارک پایینتر از حد متوس و ضعیف میباشد (جدول .)4
جدول شماره  .4بررسی رابطه کیفیت زندگی ذهنی با معیشت خانوار (آزمون  Tتک گروهی)
Test value = 3
شاخصها

میــــانگین
جامعه

مقدار T

درجــــه
آزادی

ســـــــطح
معناداری

اخــــــتالف
میانگین

سطح اطمینان  95درصد
کران پایین
کران باال

اقتصادی
اجتماعی

2/82
2/8

-4/28
-5/22

309
309

0/000
0/000

-0/1709
-0/2021

-0/0924
-0/1260

-0/2496
-0/2783

کالبدی محیطی
کیفیت زندگی

2/91
2/85

-2/09
-5/52

309
309

0/037
0/000

-0/0856
-0/1467

-0/0052
-0/0944

-0/1661
-0/1990

از علل اصلی ضعیف بودن کیفیت زندگی ذهنی در شهر کنارک این اسـت کـه ایـن شـهر علـیرغم قرارگیـری در یـک
موقعیت استراتژیک و مسیر تجارت بینالمللی با مسائلی همچون ضعف اساسی منابع درآمـدی ،عـدم دسترسـی مناسـب
بومیان به فرصت های مطلوب و متنوع شغلی ،فقدان دسترسی به خدمات شهری مطلوب و فقدان مراکز بـازاری و مراکـز
خرید مجهز و کافی در شهر مواجه است .این امـر سـبب شـده کـه شـهروندان احسـاس محرومیـت مـادی و اجتمـاعی
فزایندهای در زندگی خود داشته باشند و این موضوع که نوعی نارضایتی از زندگی در اجتماع شهری است خـود تبعـات و
آثاری منفی متعددی در پی دارد .در بعد اجتماعی -فرهنگی ضعف زیرساختهای آموزشـی (ضـعف در کمیـت و کیفیـت
مدارس ،معلم ،تجهیزات آزمایشگاهی و ،)...زیرساختهای بهداشتی درمانی (ضـعف خـدمات درمـانی و پزشـکی ازجملـه
بیمارستان ،داروخانه ،داروهای بیماریهای خاص و ،)...زیرساختهای ارتباطی و اطالعـاتی (عـدم دسترسـی مناسـب بـه
اینترنت ،مجالت ،روزنامه و شبکههای تلویزیونی و ماهوارهای) ،ضعف در کمیت و کیفیت امکانـات و خـدمات تفریحـی-
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ورزشی (پارک ،سوله ورزشی ،زمین فوتبا ل و ،)...ضعف در نحوه دسترسی به پلیس و مراکز انتظامی ،تنـوع پـایین غـذایی
ناشی از ضعف مالی یا کم آگاهی ،فشارهای روحی و روانی ناشی از مشکالت اقتصـادی و مـالی و غیـره ازجملـه دالیـل
پایین بودن کیفیت زندگی ذهنی در این شهر هستند .این مسائل بهنوبه خود مواردی از قبیل کاهش حس تعلق مکـانی و
افزایش تمایل به مهاجرت به شهرها و مناطق دیگر و ...را در پی دارد .در بعـد کالبـدی -محیطـی نیـز اسـتحکام پـایین
مسکن در برابر خطرات طبیعی و تجهیزات کم مسکن ،کمبود فضای سبز در شهر ،کیفیـت پـایین سـاخت و عـرض کـم
معابر ،ضعف در دفع زبالهها و فاضالب شهر ،عدم آمادگی کافی مردم در مواجهه بـا مخـاطرات محیطـی و آسـیبپذیری
باالی آن ها (هم به لحاظ مالی و هم ازنظر مهارت ،دانش و آگاهی) بیانگر نارضایتی خانوارهای شهری از کیفیت زنـدگی
و ضعف آن میباشد.
بهمنظور بررسی رابطه کیفیت زندگی ذهنی و ویژگیهـای جمعیـت شـناختی (تحصـیالت و وضـعیت شـغلی سرپرسـت
خانوار) ،یافتههای حاصل از آزمون تحلیل واریانس ( )ANOVAنشان داد که بین دو متغیر مذکور رابطه معناداری وجود
دارد .البته این معناداری بهطورکلی روند صعودی یا نزولی مشخصی را نشان نداد ،اما از تحصیالت فوقدیپلم بـه بـاال ،بـا
افزایش میزان تحصیالت کیفیت زندگی ذهنی نیز افزایشیافته است .دلیل این امر به شاغل بودن افراد دارای تحصیالت
فوقدیپلم و باالتر از آن در امور دولتی و برخورداری آنها از درآمد ثابت ماهیانه بازمیگردد .درواقع میزان تحصـیالت بـر
کیفیت زندگی تأثیرگذار بوده و تأثیر غالب آن را میتوان به نقش درآمدی و مالی تحصـیالت بـر کیفیـت زنـدگی ذهنـی
منتسب کرد .نیز یافتهها نشان داد که وضعیت شغلی سرپرستان خانوار شهری نیز باکیفیت زندگی ذهنی ارتباط معنـاداری
داشته و بر آن تأثیرگذار است .بهطوریکه افراد برحسب نوع شغل خود احساس رضایت متفاوتی از کیفیت زندگی خـود در
ابعاد اقتصادی ،اجتماعی و کالبدی -محیطی دارند .در این رابطـه کسـانی کـه بـه مشـاغل آزاد اشـتغال داشـتهاند دارای
بیشترین رضایتمندی و کسانی بـه مشـاغل پیشـهوری (مغـازهداری ،راننـدگی و )...اشـتغال داشـتهاند ،دارای کمتـرین
رضایتمندی از کیفیت زندگی خانواده خود هستند (جدول .)5
جدول شماره  .5تحلیل واریانس کیفیت زندگی ذهنی با میزان تحصیالت و شغل سرپرست خانوار
متغیر

منبع تغییرات

مجموع مجذورات

تحصیالت

بین گروهی
میان گروهی
جمع
بین گروهی
میان گروهی
جمع

3/823
63/85
67/68
2/713
64/97
67/68

وضعیت شغلی

درجه آزادی
6
303
309
5
304
309

متوســـ مجمـــوع
مجذورات
0/637
0/211

 Fمقـــــدار
آزمون
3/024

ســـــــــطح
معناداری
0/007

0/543
0/214

2/539

0/02

همچنین بهمنظور بررسی رابطه کیفیت زندگی شهری با ویژگیهای فرهنگی (میزان تقدیرگرایی) از همبستگی پیرسـون
استفاده شد .یافتههای بهدست آمده نشان داد که بین میزان کیفیت زندگی ذهنی و میزان تقدیرگرایی سرپرستان خانوار در
شهر کنارک ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد .بدین مفهوم که با افزایش میزان تقدیرگرایی ،میزان رضایت از کیفیت
زندگی نیز بیشتر شده است و بالعکس .جهت تبیین این موضوع میتوان گفت که در این شهر افراد دارای زندگی بهتـر،
بهبود یافتن و مطلوبتر شدن زندگی خود را ناشی از شانس و تقدیر و قسمت میدانند نه تدبیر و تالش بیشتـر .در ایـن
میان خانوارهای کمتوانتر (دارای کیفیت زندگی ضعیفتر) شانس ،قسمت و تقدیر را جهت پیشرفت و کسب موفقیتهای
زندگی کمتر با خودیار دانستهاند .ازاینرو است که خانوارهای متمکنتر بیشتر تقـدیرگرا بـوده و عامـل غالـب پیشـرفت
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نسبی خود را ناشی از شانس و قسمت قلمداد میکنند .بهعبارتیدیگر افراد دارای رضایت کمتـر از کیفیـت زنـدگی علـت
اوضاع نامناسب کیفیت زندگی خود را به مواردی از قبیل شانس کمتر ،قسمت و نصیب کمتـر (کـه از قبـل تعیینشـده و
ثابت است) و تقدیر خداوندی نسبت میدهند (جدول .)6
جدول شماره  .6همبستگی پیرسون بین میزان تقدیرگرایی و کیفیت زندگی ذهنی
تقدیرگرایی

شرح

تقدیرگرایی

ضریب همبستگی

**0/394
0/000

سطح معناداری

310

تعداد پاسخ

در پاسخ به سؤال سوم پژوهش از آزمون تحلیل واریانس ( )ANOVAو همبستگی پیرسـون اسـتفاده شـد .یافتـههای
تحلیل واریانس نشان داد که بین نوع مالکیت مسکن خانوار (ملکی یا شخصـی ،اجـارهای و سـازمانی) و کیفیـت زنـدگی
ذهنی در شهر کنارک هیچ ارتباط معناداری وجود ندارد؛ زیرا بیش از  80درصد پاسخگویان اظهار نمودند که دارای مسکن
ملکی (شخصی) هستند .لذا کیفیت زندگی ذهنی خانوارهای بر اساس نوع مالکیت مسکن هیچ تفاوتی باهم ندارد (جـدول
)7؛ اما یافتههای همبستگی پیرسون حاکی از آن است که بین متوس مالکیتهـا (مالکیـت زمـین و کاالهـای بـادوام) و
کیفیت زندگی ذهنی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد (جدول  .)8بدین معنی که هر چه خانوارهای شهری از دارایـی
و کاالهای خانگی بیشتری برخوردار بودهاند ،رضایت کمتری از کیفیت زندگی خود اظهار نمودهاند .شاید این امر را بتوان
به افزایش توقعات آنها در زندگی شهری همزمان با پیشـرفت تکنولـوژی و گسـترش اطالعـات نسـبت داد .همچنـین
میتوان گفت افراد دارای توان مالی کمتر و نامتمکنتر قناعت بیشتری داشته و با دارایی کم احساس رضایت بیشتـری
از زندگی خواهند داشت .این موضوع در شهرهای کوچک و مناطق محروم بیشتر میتواند صدق کند و نمود داشته باشد.
جدول شماره  .7تحلیل واریانس کیفیت زندگی ذهنی با نوع مالکیت مسکن خانوار
متغیر
مالکیـــــــت
مسکن

منبع تغییرات

مجموع مجذورات

بین گروهی
میان گروهی
جمع

1/045
66/63
67/68

درجه آزادی
3
306
309

متوســـ مجمـــوع
مجذورات
0/348
0/218

 Fمقـــــدار
آزمون
1/6

ســـــــــطح
معناداری
0/189

جدول شماره  .8همبستگی پیرسون بین متوسط مالکیتها و کیفیت زندگی ذهنی
شرح
متوس مالکیتها
(مالکیت زمین و کاالهای بادوام)

ضریب همبستگی
سطح معناداری
تعداد پاسخ

کیفیت زندگی ذهنی
**-0/189
0/001
310

نتیجهگیری
نظر به اینکه امروز روند سریع توسعه فناوری و اطالعات سبب پیچیدهتر شدن زندگی شهری شده و مسائل و چالشهای
متعددی را بر پیکره جامعه و وضعیت زندگی مردم تحمیـل کـرده اسـت؛ ازایـنرو ایـن امـر بهنوبـه خـود ذهـن و ادراک
شهروندان را با دغدغهها ،چالشها ،رضایت یا نارضایتیهایی مختلفی مواجه ساخته است .برخـی شاخصـههای فرهنگـی
همچون تقدیرگرایی در مناطق محروم و حاشیهای که با فقر و محرومیت بیشتری مواجهاند مزیـد بـر علـت شـده اسـت.
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ازاینروی پژوهش حاضر باهدف سنجش کیفیت زندگی ذهنی و برخی عوامل فـردی ،اقتصـادی -اجتمـاعی و فرهنگـی
مؤثر بر آن د ر شهر کنارک انجام شد .نتایج کلی پژوهش حاکی از آن است که در ایـن شـهر ،کیفیـت زنـدگی ذهنـی در
تمامی ابعاد اقتصادی ،اجتماعی و کالبدی -محیطی پایینتر از حد متوس و ضعیف است .این نتـایج بـا نتـایج تحقیقـات
رهنمایی و همکاران ( ،)1390پوراحمد و همکاران ( )1391و مرصوصی و الجوردی ( )1393تا حـد زیـادی همسـو اسـت.
ازآنجاکه ادراک و میزان رضایتمندی نمایانگر میزان تحقق برنامههای توسعه و میزان دسترسی شـهروندان بـه خـدمات
شهری است ،اینک نتایج این تحقیق بیانگر ضعف برنامههای توسعه شهری در شهر کنارک و فقـدان دسترسـی مناسـب
شهروندان به خدمات مطلوب شهری و بهطورکلی نشانگر ضعف زیرساختهای اقتصادی ،اجتماعی -فرهنگی و کالبدی-
محیطی شهر است .ازاینرو ،این شرای مستلزم چارهجویی در جهت بهبود زیرساختها و دسترسی مطلـوبتر شـهروندان
به استانداردهای خدمات شهری مبتنی بر خواستهها ،نیازها مردم و شرای محلی است .عالوه بر ایـن یافتـههای تحقیـق
رابطه معناداری بین کیفیت زندگی ذهنی و سایر شاخصها (میزان تحصیالت و وضعیت شغلی سرپرسـت خـانوار ،میـزان
تقدیرگرایی) و نیز متوس مالکیت زمین و کاالهای بادوام را نشان داد .ایـن بـدان معناسـت کـه سـطح کیفیـت زنـدگی
خانوارهای شهری تحت تأ ثیر میزان تحصیالت ،وضعیت شغلی ،نوع شـغل ،میـزان باورهـای تقدیرگرایانـه و نیـز میـزان
متوس مالکیت زمین های مسکونی و کاالهای بادوام مثل وسایل نقلیه ،لوازم برقی خانگی و ...قرار دارد .خود این عوامـل
به عامل درآمد و دسترسی به فرصتهای درآمدی مناسب وابسته هستند .ازآنجاییکه معیشت غالب شهروندان کنارک بر
مشاغل بازاری و خدماتی و نیز مشاغل آزاد متکی است و چـون مشـاغل بـازاری اعـم از پیشـهوری ،صـید و صـیادی و
کارگری در چارچوب نظام سنتی و غیرحرفهای اداره میشود ،برای شاغلین این دست مشـاغل چنـدان سـودآور نیسـت و
نمیتواند تأمینکننده مناسبی برای شاخصهای کیفیت زندگی شهری باشد .این نتایج با نتـایج تحقیـق اجـزا شـکوهی و
دیگران ( )1392انطباق دارد .این امر نیز مستلزم سرمایهگذاری در زیرساختهای ارتباطی ،آموزشهای برتر در حوزه صید
و صیادی ،صنعت (بهویژه صنایع شیالت) و بهطورکلی در زمینه ایجاد فرصتهای متنوع شغلی میباشد .بهطورکلی نتـایج
این پژوهش بیانگر ضعف برنامههای توسعه اقتصادی ،اجتماعی و محیطی در شهر کنارک است و ضرورت تجدیـدنظر در
سیاستگذاریها ،تصمیمسازیها و تصمیمگیریها و اجرای برنامههای توسعه شهر را در راستای ارتقـای کیفیـت زنـدگی
شهروندان و جلب رضایت آنها در جهت دستیابی به توسعه پایدار شهری را اجتنابناپذیر مینمایـد .بـا توجـه بـه نتـایج
حاصلشده جهت ارتقای کیفیت زندگی شهری در شهر کنارک انجام اقدامات زیر ضروری است:
 توسعه و تجهیز اقتصاد دریا با اولویتبخشی به افزایش اشتغال بومی و محلی (توسعه صید و صیادی پیشرفته تـوأم
با صنایع و کارگاههای مکمل فرآوری ،تبدیلی و بستهبندی)؛
 بازاریابی و بازار رسانی محصوالت صید و صیادی و حمایت از صیادان و نیز تنظیم بـازار توسـ دولـت و تعاونیهـا
بهمنظور جلوگیری از واسطهگری و داللی؛
 توسعه و تجهیز زیرساختهای صید و صیادی (لنجها ،قایقها) ،تأمین امنیت صیادان و نیز ارائه تسـهیالت مناسـب
در جهت راهاندازی صنایع مکمل صید و صیادی در شهر کنارک؛
 توسعه و تقویت زیرساختها ،خدمات و تسهیالت گردشگری شهری بهمنظور جـذب گردشـگر و بـهتبع آن توسـعه
اقتصاد شهری در حوزه خدمات (هتلداری ،رستورانداری و)...؛ زیرا شهر کنارک با استقرار در یک موقعیت بنـدری و
زیبای ساحلی از قابلیتها و فرصتهای گردشگری فراوانی برخوردار است.
 توسعه ضریب نفوذ رسانههای گروهی و مطبوعاتی و اینترنت در شهر کنـارک و نیـز ارائـه برنامـههای فرهنگـی و
آموزشی آگاهیبخش بهمنظور کاهش تقدیرگرایی و بهبود تدبیر گرایی؛
 توسعه و تجهیز زیرساختهای آموزشی بهویژه در مقاطع متوسطه و فنی و حرفهای با تأکید خاص بر توزیع فضـایی
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مناسب این زیرساختها؛
 افزایش ضریب دسترسی به خدمات درمانی و پزشکی سطح بـاال (بیمارسـتان و کلینیکهـای تخصصـی) در شـهر
کنارک و افزایش رضایتمندی شهروندان؛
 توسعه و تجهیز معابر اصلی و فرعی شهر بهویژه کوچههای حاشیه شهر و افزایش دسترسی مطلوب شـهروندان بـه
مراکز خرید و سایر مراکز رفاهی و تفریحی؛
 ایجاد و توسعه مراکز خرید و بازارهای تجاری که کاالهای موردنیـاز شـهروندان را باقیمـت مناسـب ارائـه کننـد و
زمینه ای برای جذب گردشگران دیگر مناطق فراهم نمایند؛ زیرا استقرار شهر کنارک و نزدیکـی آن بـه کشـورهای
حوزه خلیجفارس ،هند ،پاکستان و آسیای میانه و دسترسی به راهآبی جهـانی -کـه هزینـه حملونقـل آن از سـایر
شبکههای حملونقل ارزانتر است -بهترین موقعیت تجاری را برای این شهر و جذب گردشگر فراهم نموده است.
 توسعه فضای سبز و مراکز تفریحی و ورزشی شهری با تأکید بر توزیع فضایی مناسب و عادالنه این کاربریها؛
 تأکید ویژهبر ساماندهی فاضالب و پسابهای شهر کنارک بهویژه در ناحیه ساحلی شهر؛
 ساماندهی گردشگری دریا با تأکید بر تورهای گردشگری دریایی با اولویتبخشی به اشتغال بومیان شهر کنارک.
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