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 دهیچک

 هنـیذ وجـه دو دارای و رودمـی کـار بـه جامعه یک در رفاه توسعه ترسیم برای که است مفهومی زندگی کیفیت

های توسـعه در منـاطق منظور پـایش برنامـهاست. سنجش کیفیت زندگی در بُعد ذهنی به( کمی) عینی و( کیفی)

ترین مناطق کشور )جنـوب اسـتان رو شهر کنارک که دریکی از محرومهای اساسی است. ازاینشهری از ضرورت

تـه اسـت، ضـرورت و زنـدگی قرارگرفیافتگی و کیفیـت های توسعهتر شاخصسیستان و بلوچستان( ازلحاظ بیش

و  ادراکـی -ذهنـی ندگیز کیفیت بنابراین پژوهش حاضر باهدف ارزیابی نماید؛ارزش این پژوهش را دوچندان می

ذ اطالعـات تحلیلـی و اخـ -نامبرده انجام گرفت. روش تحقیـق توصـیفی شهر آن در بر مؤثر تبیین برخی عوامل

لیـه ه آمـاری تحقیـق کبه روش تصادفی ساده گردآوری گردیـد. جامعـ نامه ومیدانی آن مبتنی بر تکمیل پرسش

نفر  310وش کوکران رخانوار بوده است. نمونه آماری با استفاده از  7975خانوارهای ساکن در شهر کنارک شامل 

فـای گیری از دیدگاه افراد متخصص و پایایی آن از طریـق آلنامه( با بهرهمحاسبه شد. روایی ابزار تحقیق )پرسش

 تک گروهی، تحلیل واریانس و همبستگی tهای آماری آزمون ها با روشتأیید شد. یافته 898/0کرونبا  با ضریب 

ت. نتایج تحقیق نشان داد که کیفیت زندگی ذهنـی مورد تحلیل قرار گرف SPSSافزار گیری از نرمپیرسون، با بهره

باشـد. ی( م85/2حـد متوسـ  و بـاارزش میـانگین ) تـر ازحیطـی کمم -در ابعاد اقتصـادی، اجتمـاعی و کالبـدی

های میزان تحصیالت خانوار، وضعیت شغلی، ها بیانگر آن است که شاخصحال نتایج حاصل از تحلیل یافتهدرعین

داری دارنـد، ابطه معنـامتوس  مالکیت زمین و کاالهای بادوام در کنار میزان تقدیرگرایی، باکیفیت زندگی ذهنی ر

 مالکیت مسکن و کیفیت زندگی ذهنی ارتباط زیادی وجود ندارد.ولی بین نوع 
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 مقدمه
 حالـت در. دارد وجود نیز آینده هایدر دهه آن افزایش انتظار و هستند در شهرها ساکن مردم جهان، از نیمی حدود امروزه

زنـدگی  مناسب امکانات وجود و خود تأمین و ارضای بهتر نیازهای برای مردم تالش از ناشی توانمی را این موضوع کلی

و در کل بهبود کیفیت زندگی دانسـت. کیفیـت زنـدگی مفهـومی  (Royuela & Surinach,2004:549)شهرها  در

 گیـردبخش و زنـدگی شـاد را در برمییتگسترده است که مواردی چون زنـدگی خـوب، زنـدگی بـاارزش، زنـدگی رضـا

(McCrea et al,2006)دارد قرار و اجتماعی فردی هایمکان، ارزش و زمان چون هاییمؤلفه تأثیر . این مفهوم تحت 

 پـذیری زیست عنوان قابلیتبه را آن برخی. است آن مترتب بر مختلف هایگروه و افراد از دید گوناگونی رو معانیازاین و

 بهزیسـتی اجتمـاعی، عمـومی، رفـاه عنوانبـه برخـی و جـذابیت بـرای میـزان ایاندازه عنوانبه دیگر برخی ه،ناحی یک

 زنـدگی درواقع کیفیـت (.Epley & Menon,2007:281) اندکرده تعبیر دستازاین مواردی و رضایتمندی شادکامی،

( 1کمـی) عینـی و( کیفـی) ذهنـی وجه دو دارای و رودمی کار به جامعه یک در رفاه توسعه ترسیم برای که است مفهومی

 از متغیرهـا از ترکیبـی کـه است مفاهیمی ازجمله زندگی کیفیت دیگرعبارتیبه(. 123 :1385زاده،لهسایی و ماجدی) است

 روابـ  خـانوادگی، شـادمانی فراغت، روانی، روحی فشار محی ، سالمت، وضع زندگی، شرای  درآمد، سطح در تغییر قبیل

امروزه تقریباً همگـان هـدف  .(Rahman & others,2003:1) تأثیرگذار هستند آن بر دیگر متغیر چندین و یاجتماع

( و بهبـود آن را هـدف اصـلی تمـام 120: 1388نوغانی و همکاران،) دانندنهایی انواع توسعه را افزایش کیفیت زندگی می

یزی مکـانی، میـزان رضـایت از کیفیـت زنـدگی در فضـاهای رآورند؛ چراکه با توسـعه برنامـهحساب میها بهریزیبرنامه

ها ریزیریزی نیز اعتقاددارند که برنامـهبنابراین اندیشمندان برنامه رود؛شده از اهداف اولیه واصلی به شمار میریزیبرنامه

نظران هـدف حب(. همچنین امـروزه اغلـب صـا163 :1388همکاران، و قالیباف) باید همسو با بهبود کیفیت زندگی باشند

دانند و بر این باورند که آینده بشر متکی بر المللی را بهبود کیفیت زندگی میمشترک توسعه در سطوح محلی، ملی و بین

که نقطه (. ازآنجایی160: 1385غفاری و اونق،) درک بهتر عواملی خواهد بود که بر کیفیت زندگی انسان تأثیرگذار هستند

ازآن پایش دستاوردهای توسـعه اسـت، نی، شکل گرفتن درک درستی از نیازهای مردم و پسشروع توسعه اجتماعات انسا

کند؛ زیرا مطالعـات کیفیت زندگی ذهنی( ابزار مناسبی برای چنین درکی عرضه می) از کیفیت زندگی 2سنجش رضایتمندی

ه تفسـیر و بحـ  در مـورد ذهنی( راهی بین مسئوالن و شهروندان بـرای تعـاملی سـازنده کـه منجـر بـ) کیفیت زندگی

(. استان سیستان و بلوچسـتان 90: 1389رضوانی و همکاران،) کندشود، باز میموضوعات کلیدی مؤثر بر زندگی مردم می

های کشور به شـمار ترین استانترین و گاه یکی از محرومهای توسعه و کیفیت زندگی اغلب محرومازلحاظ سایر شاخص

 ،(1387) اردهـایی قاسمی ،(1391) وارثی و تقوایی بیگلو، شیخ تحقیق ری از تحقیقات ازجملهآید. این موضوع در بسیامی

 اسـت قرارگرفتـه تأکیـد و تأیید مورد ؛(1383) زیبایی و کار طراز تحقیق و( 1386) موالیی ،(1390) بیگلو شیخ و ضرابی

و  (1389) همکـاران و رحمتـی تحقیـق تایجدر این راستا شهرستان کنارک بر اساس ن .(761: 1393تیغ، راستی و جهان)

در ( 1392) همکـاران و زیـاری تحقیـق و طبق نتایج نیافتهتوسعه هایدر زمره شهرستان( 1390) پور رئیس و زادهابراهیم

تبع آن بـه .اسـت دانسته شـده کار نیروی تقاضای و عرضه در جغرافیایی هایاز تفاوت ناشی زمره مناطق دارای مهاجرت

ای در راسـتای های عدیـدههـا و فرصـترک که ازجمله شهرهای کوچـک سـاحلی و بنـدری اسـت و از قابلیتشهر کنا

های ویژه اشتغال و درآمد، سـواد، زیرسـاختهای اقتصادی و اجتماعی بهیافتگی برخوردار است، هنوز ازنظر شاخصتوسعه

ای کـه گونهای مواجه است. بهبا مشکالت عدیدهآموزشی، درمانی و فراغتی و نیز توزیع فضایی و کیفیت خدمات شهری 

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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 -پژوهش حاضر با رویکـردی توصـیفی رونیازاشناختی است.  اجتماعی و خصوصیات جمعیت -از عوامل متعدد اقتصادی

عوامل مؤثر بر  نییتبسنجش کیفیت زندگی شهری در بُعد ذهنی و  درصددی آماری هالیتحلبر پیمایش و  تحلیلی مبتنی

ی هاسـؤالی به هدف مذکور ابیدستبنابراین جهت  ؛استان سیستان و بلوچستان است جنوب درآن در شهر کنارک واقع 

 :باشندیماساسی زیر مطرح 

  ( در چه سطحی قرار دارد؟شهر کنارک) یشهرکیفیت زندگی خانوارهای 

  زنـدگی ذهنـی  تحصیالت و شغل سرپرست خانوار، تقدیرگرایی( بـر کیفیـت) یفرهنگی و شناخت تیجمعآیا عوامل

 تأثیرگذار است؟

 یـت زنـدگی ام( و کیفآیا بین پایگاه اقتصادی خانوارهای شهری )نوع مالکیت مسکن، مالکیت زمین و کاالهای بادو

 ذهنی رابطه وجود دارد؟

 شود:گرفته است که به برخی موارد مرتب  و مهم اشاره میهای بسیاری انجامر ارتباط با موضوع موردمطالعه، پژوهشد

 اصلی پرداختند. هدف سیپل انایندیاشهر  در زندگی کیفیت مطالعه به عینی یهاشاخصاز  استفاده ( با2007) 1ونگ و لی 

 درون در GIS در زنـدگی کیفیـت ارزیـابی برای ازدورسنجش و سرشماری یهاداده تلفیق برای روشی ارائه مطالعه این

و  شـدهاستفاده یعـامل لیـتحل از زنـدگی کیفیـت غیرهمبسته فاکتورهای استخراج بود. برای پلیس ایندیانا چارچوب شهر

 جادشدهیا ل عاملیتحلی از آمدهدستبه امتیازات از استفاده با ی فاکتورهاده وزن اساس بر زندگی کیفیت ترکیبی شاخص

 محـی  ارتباط بین که کرده پیشنهاد شهری زندگی کیفیت ای سنجش بر مفهومی چارچوب (2008) سال در 2داس .است

 عینی یهاشاخص آن هر دو در که کندیم پیشنهاد را باال به پایین مدل رویکردی این .دهدیم نشان را زندگی کیفیت و

 کیفیـت مفهوم» عنوان تحتی امقاله( در 1388. لطفی )اندقرارگرفته موردتوجه زندگی کیفیت کلی مطالعه برای ذهنی و

 سـنجش برای راه نیترمناسببه این نتیجه رسید که « شهری یزیربرنامه در آن سنجش و ابعاد تعاریف، شهری: زندگی

 و عینی یهاشاخص از پیوسته و زمانهم استفاده شهری، یهایزیربرنامهدر  آن نتایج از استفاده و شهری زندگی کیفیت

 میـزان بـر مـداوم طوربـه کـه شود طراحی سیستمی ستیبایم درواقع .باشدیمشهری  زندگی کیفیت سنجش در ذهنی

 و شـهری زانیربرنامـه اختیـار در زمانهمرا  نتایج و کرده نظارت شاخص دودستههر  از استفاده با شهری زندگی کیفیت

 شهری یهاپارک نقش بر تحلیلی» عنوان تحتی امقاله( در 1389ی قربانی و تیموری )هاهافتی .دهد قرار رانیگ میتصم

 تبریـزی کـه شـهروندان اسـت، حـاکی «Seeking-Escapingالگـوی  از استفاده شهری با زندگی کیفیت ارتقای در

 محـی  مسـکونی، تنگـی و هایآلودگ از دوری و نشاط کسب خانوادگی، تفریح سالم، هوای به دسترسی منظوربه ترشیب

( در 1390رهنمـایی و همکـاران ) .آورندیم روی شهری یهاپارک به زندگی یکنواختی از گریز و خستگی رفع ی،روادهیپ

 با سبز فضای که شاخص انددهیرسبه این نتیجه « تحلیل کیفیت زندگی در بافت فرسوده میاندوآب»عنوان  تحتی امقاله

 از هریـک میـانگین کـل در. بـود برخوردار باالیی اهمیت از هاشاخص بقیه به نسبت گیریچشم اختالف و 477/0 امتیاز

 دهندهنشـان کـه گرفت قرار اول رتبه در 138/0 امتیاز با شهری تسهیالت و خدمات عامل که است شدهمحاسبه هاعامل

 .شود زیادی توجه آن به باید دهآین یهایزیربرنامه در که باشدیم شاخص این از فرسوده بافت ساکنین رضایت عدم

نشـان « SAW روش با شهری زندگی کیفیت یبندطبقه تحلیل»ی تحت عنوان امقاله( در 1391پوراحمد و همکاران ) 

 اما باشند، عینی زندگی از کیفیت باالیی استانداردهای دارای توانندیم که یباوجود شهری یهامحلّه که ساکنان دهدیم

 خـود زنـدگی از کـه است ممکن فقیرنشین یهامحلّهمقابل،  در و باشند نداشته یمندتیرضا حس دخو زندگی از بازهم

 عینی کیفیت ابعاد سایر و شدهساخته محی  به مربوط یهاتیفیک موارد، در بسیاری گفت توانیم درمجموعباشند.  راضی

                                                           
1 . Li, G. & Weng 
2 . Das 
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بررسـی »( تحـت عنـوان 1392و همکـاران )ی شـکوه اجـزانتایج پژوهش  .دارد تأثیر افراد یمندتیرضازندگی بر حس 

 اسـت آن بیانگر« آل عبا )التیمور مشهد( تنپنجی غیررسمی هاسکونتگاهبر ارتقای کیفیت زندگی شهری در  مؤثرعوامل 

 میـزان در معنـاداری تفـاوت همچنـین،. نـدارد وجـود معنـاداری رابطـه زنـدگی کیفیـت ارتقای و سکونت سابقه بین که

بـه  کـه دهنـدیم نشـان پـژوهش یهاافتـهی درنهایت .شودینم دیده منطقه این در ساکن دوم و لاو نسل یمندتیرضا

 زندگی کیفیت به نسبت همبستگی میزان باالترین دارای اقتصادی، و اجتماعی یهاشاخص و کالبدی یهاشاخص ترتیب

« کیفیت زندگی شهری در ایران مطالعه تطبیقی»ی تحت عنوان امقاله( در 1393هستند. مرصوصی و الجوردی ) شهری

 کشـور شـهرهای سایر از بهتر هابخش تمامی در کشور شمال و مرکزی شهرهای در شهری زندگی که کیفیت اندافتهیدر

 سـمنان، و قزوین تهران، از گذشتن از پس و شودیم شروع اصفهان از که فرضی یارهیدا در شهرها این ترشیب. باشدیم

 - فرهنگی ازلحاظ کشور یغرب مهین و یشمال مهین شهرهای .دارند قرار ،ردیگیبرم در را رشت و گرگان ساری، شهرهای

 شـهرهای در زندگی کیفیت .دارند بهتری وضعیت اقتصادی ازلحاظ کشور یجنوب مهین و یشرق مهین شهرهای و اجتماعی

 250 تـا 100 شـهرهای همچنین .باشدیم مناسب نسبتاً هابخش تمامی در دریا سطح از متر 400 تا 100 فاصله در واقع

 سایر به نسبت بهتری وضعیت اقتصادی ازلحاظ ی،نفرونیلیمکی از بیش شهرهای و اجتماعی و فرهنگی ازنظر یهزارنفر

 .دارند شهرها

 

 شده در زمینه موضوع پژوهش. برخی مطالعات خارجی و داخلی انجام1جدول شماره 

 متغیرهای موردبررسی هاشاخص ابعاد و قلمرو پژوهش محققان و سال

  پلیس ایندیانا شهر (2007) ونگ و لی
 های عینیشاخص

سوادی، جمعیت، تراکم مسکونی، التحصیالن، نسبت بیدرصد فارغ
 پوشش گیاهی، جریان ترافیک و...

سازمان ملل متحد 
(1994) 

--  
 های عینیشاخص

 خرید قدرت میانگین سوادی،بی نسبت

ن اسپینی و همکارا
(2009) 

 ونقل عمومی(ونقل )جریان ترافیک، دسترسی به حملحمل های عینیشاخص ---

 ت(دسترسی به تسهیالت شهری )آب، برق، گاز، تلفن و اینترن های عینیشاخص --- (2008داس )

قالیباف و همکاران 
(1390) 

آباد شهر محله یافت
 تهران

های عینی و شاخص
 ذهنی

ترافیک(، کیفیت محیطی  طات، جریانونقل )توانایی ارتباحمل
های های زندگی و رضایت از آن، رضایت از فرصتهزینه) اقتصادی

ش و نر  خدمات آموز) شغلی ایجادشده(، کیفیت محیطی اجتماعی
، سبز سالمت، امنیت(، کیفیت محیطی فیزیکی )تنوع مسکن، نواحی

 ها و خدمات(زیرساخت

 و بارسبک فرجی

 (1390) همکاران

اتی، رسی به امکانات آموزشی، درمانی، خدمفرهنگی )دست -اجتماعی های عینیشاخص خوزستان اناست
 رفاهی، خدمات زیربنایی، اشتغال، سواد و...(

 همکاران و پوراحمد
(1391) 

ت قیم نر  اشتغال، درصد باسوادان، میانگین مدت اقامت، متوس  های عینیشاخص شهر بابلسر
 بهاجارهانگین هزینه خانوار، میانگین ازمین، تراکم مسکونی، می

 و شکوهی اجزا

 (1392) همکاران

اجتماعی  اقتصادی )اشتغال، بار تکفل، میزان رهن و اجاره و...(، عینی و ذهنی شهر مشهد
دگی )آموزش و سطح سواد، فضای قابل سکونت، رضایتمندی از زن

عیت وض، و...(، کالبدی )کیفیت بنا، پروانه ساختمان، نوع مصالح
 مالکیت، وضعیت نمای بیرونی و...(

 الجوردی و مرصوصی
(1393) 

 ن و...(،آموزش، بهداشت و درما) اجتماعی -فرهنگی هایشاخص های عینیشاخص ایران
 و فل و...(اشتغال، درآمد، بار تک) اقتصادی – جمعیتی هایشاخص
 ...(ودسترسی به برق، تلفن، آب، گاز ) زیربنایی هایشاخص

 

ایـن  آنچهاما  اند؛دادهقرار  موردتوجهدر شهر بزرگ را  ژهیوبهی عینی کیفیت زندگی هاشاخص شدهانجاممطالعات  ترشیب
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ه کنندمنعکسکه  ادراکی کیفیت زندگی را -ی ذهنیهاشاخصاین است که  کندیمپژوهش را از تحقیقات گذشته متمایز 

در  شـدهواقعدر یک شـهر کوچـک  ترمهمچارچوبی جامع و از آن  ی کیفیت زندگی است درهاتیکماصلی برخورداری از 

 . این پژوهش در این منطقه در نوع خود تازگی دارد.دهدیمی و محروم مورد پردازش و ارزیابی قرار اهیحاشی امنطقه

 

 نظری مبانی

 گرفته غرافیایی صورتزندگی در فضاهای ج کیفیت بهبود هایشاخص با در رابطه متعددی مطالعات اخیر هایسال در

 مردم رضایت میزان محی  است که در این رویکرد سنجش -انسان تعامل به توجه این مطالعات هایجنبه از یکی است.

 محی  عینی، اساس بر فق نه رضایت البته سنجش (.Hourihan,1984:370) یابدمی اهمیت شانزندگی محی  از

( که امروزه این 240 :1388رفیعیان و خدایی،) پذیردصورت می دارند، تعلق آن هب که از محیطی افراد ادراک پایه بر بلکه

از  رضایت درباره نظری مدل اولین (.Hourihan,1984:375) گرددارزیابی می گویانپاسخ از پرسش وسیلهبه عمل

 ارزیابی و درک به طمنو سکونت را محی  از رضایت هاآن. است شدهبیان (1975)و راجرز  مارنا توس  سکونت، محل

 از هاانسان رضایتمندی میزان (. بنابراین،235 :1388رفیعیان و خدایی،) اندمحی  زندگی دانسته هایاز ویژگی شخص

 رضایت همچنین. است زندگی وضعیت بهبود یافته جهتتدوین هایبرنامه تحقق اهداف میزان گرنشان خود زیستمحی 

 .(156: 1389شایان و همکاران، ) سازدمی متجلی نیز را توسعه هایبرنامه در مردم رکتمشا میزان محی ، از و نارضایتی

فرهنگ، سیستم ارزشی که در آن زندگی  ازنظردرک افراد از موقعیت خود در زندگی »آن را  1بهداشت جهانی سازمان

 عنوانبه برخی نیز آن را (.2 :1387،نجات) استدانسته « است شانیهاتیاولو، اهداف، انتظارات، استانداردها و کنندیم

 عمومی، عنوان رفاهبه برخی و جذابیت میزان برای ایسنجه عنواندیگر به برخی ناحیه، یک زیست پذیری قابلیت

 2. اندرز و ویتی( 2007:281Menon, &Epley) اندکرده تفسیر... و رضایتمندی شادکامی، اجتماعی، بهزیستی

گی خانوادگی، شغل، درآمد، رضایت از عملکرد دولت در کل و رضایت از خدمات موجود را (، سطح رضایت از زند1976)

داینر از احساس رضایت  .(72 :1385پور، کیان و خوراسگانی) اندکردهعوامل مؤثر بر کیفیت زندگی ذهنی قلمداد  ازجمله

 ماسام. (Diener,2000:37) است ردهادکعاملی مؤثر در ارتقای کیفیت زندگی ذهنی ی عنوانبهاز زندگی در اجتماع 

یک معیار یا علت جذابیت یک وضعیت و از  عنوانبه تواندیم سوکاز ی« کیفیت زندگی»که  کندیم( استدالل 2002)

غفاری و ) شود، در نظر گرفته ابدییمی افراد در آن تحقق هاخواستهدستاورد شرایطی که انتظارات و  عنوانبهسوی دیگر 

؛ یعنی سالمت فرد به خوشحالی، سنجدیم(. آرگیل کیفیت زندگی را با مفهوم تکوینی و سالمت فرد 41 :1387امیدی،

( کیفیت 2000) فو(. 169 :1388قالیباف و همکاران،) داردبستگی  هایناهنجاررضایت از زندگی، نبود بیکاری و فقدان 

بهزیستی یا عدم  عنوانبه( کیفیت زندگی را 2008) داس. کندیمزندگی را رضایت کلی فرد از زندگی خود قلمداد 

 عنوانبهکیفیت زندگی را  2007در نظر گرفته است. کوستانز و همکاران در سال  هاآنبهزیستی مردم و محی  زندگی 

ن، رضوانی و همکارا) کنندیماز بهزیستی ذهنی تعریف  هاگروهمیزان تأمین نیازهای انسانی در ارتباط با ادراکات افراد و 

مفیدترین شاخص سنجش کیفیت زندگی  عنوانبه« رضایت»ی بر مقوله شماریبتحقیقات  نیا بر(. افزون 93: 1389

زندگی  -1( به لحاظ مفهومی در این زمینه شش حوزه 1996) فرانس (.Schneider,1976:300) کنندیمذهنی تأکید 

استعدادهای ذاتی؛  -6دستیابی به اهداف شخصی و  -5رضایت از زندگی  -4شادکامی  -3مطلوبیت اجتماعی  -2عادی 

« لی» یذهنی عینی و هاشاخص(. همچنین در رابطه با 44: 1387غفاری و امیدی،) استی کرده بنددستهرا شناسایی و 

شیوه برای کشف کیفیت زندگی، پرسیدن ادراک مردم از  نیترمناسبمعتقد است که کیفیت زندگی باید ذهنی باشد و 

                                                           
1 . World Health Organization 

2 . Anders & vity 
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ی گذاراستیسی و زیربرنامهی ذهنی برای هاشاخصاو براین باور است که . (Lee,2008:1208) هاستآنزندگی 

و  زانیربرنامهبازخوردهای ارزشمندی را برای  هاشاخص زیرا این ؛است ترارجحی عینی هاشاخصنسبت به 

شناسان نیز معتقدند که اولین عامل ی ذهنی کیفیت زندگی، روان هاشاخصدر رابطه با  .کنندیمفراهم  گذاراناستیس

بر میزان  پردازانهینظر ازدر مطالعه کیفیت زندگی، بررسی نگرش فرد نسبت به زندگی است. بسیاری  کنندهنییتع

 براون. از طرفی اندکردهدر نگرش فرد به زندگی تأکید  کنندهنییتععامل  عنوانبه اشیزندگاحساس بهزیستی فرد در 

 داندیمدرآمد کافی و شغل ایده آل( ) یاقتصادعوامل مؤثر بر رضایت از زندگی در اجتماع را عوامل  نیترمهم( 1993)

ی روانی مانند رضایت شغلی هاپاسخ اساس بری ذهنی هاشاخصی ریگاندازه(. اصوالً 83: 1385کیانپور، و خوراسگانی)

مندی از کیفیت زندگی به عوامل زیادی فوق رضایت با توجه به موارد(. 6: 1387رضوانی و منصوریان،) ردیگیمصورت 

وابسته است. در مقیاس شهرهای دورافتاده و مناطق محروم، کاهش اشتغال و درآمد، فاصله زیاد از مرکز بزرگ شهری و 

ونقل نامناسب و ناکارآمد، عدم دسترسی مناسب و کافی به خدمات مطلوب شهری ها، شبکه حملانزوای جغرافیایی آن

 .(Bullock,2004:22)کندتر میهای الزم برای بهبود کیفیت زندگی ذهنی را پیچیدهای سیاستاجر

 

 پژوهش روش

 ها و متغیرهای موردبررسی پـس از مـرورتحلیلی است. شاخص -این تحقیق از نوع کاربردی و روش تحقیق آن توصیفی

( و سپس ابزار تحقیـق طراحـی و تـدوین 2ج )جدول پیشینه و مبانی نظری و مطالعات اولیه محدوده موردمطالعه، استخرا

خـانوار بـوده  7975حـدود  1390که طبـق آمـار  شد. جامعه آماری تحقیق کلیه خانوارهای ساکن در شهر کنارک هستند

باشـند. نفـر سرپرسـت خـانوار شـهر کنـارک می 310محاسبه شد و تعداد  1است. نمونه آماری با استفاده از روش کوکران

 ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته و به روش تصادفی سـاده گـردآوری گردیـد. روایـی ابـزار پـژوهشدادهاطالعات و 

پرسشنامه( توس  افراد متخصص در موضوع موردنظر، بررسی و مورد تأیید واقع شد و پایایی آن از طریق آلفای کرونبا  )

هـای آمـاری آمده بـه روشدسـتهـای بهعـات و دادهموردپذیرش قرار گرفت. اطال 898/0نمونه اولیه و با ضریب  30با 

 وتحلیل قرار گرفت.مورد تجزیه SPSSافزار ای، تحلیل واریانس و همبستگی پیرسون( در محی  نرمتک نمونه T)آزمون 
 

 ها و متغیرهای موردبررسی کیفیت زندگی ذهنیشاخص .2جدول شماره 

 هاها و معرفشاخص ابعاد نوع متغیر

ساس ثروت، اح های شغلی، رضایت از دارایی ومیزان درآمد، رضایت از درآمد، رضایت شغلی، تنوع فرصت صادیاقت وابسته
 ید.ز خرمحرومیت، رضایت از مالکیت کاالهای بادوام، رضایت از دسترسی به بازارها و مراک

 -فریحیتی درمانی و های ارتباطی، آموزشی، بهداشترضایت از میزان و کیفیت دسترسی به زیرساخت اجتماعی
 وانی، حسری و ورزشی، آگاهی عمومی، مشارکت، اعتماد، رضایت از امنیت، کیفیت تغذیه، سالمت جسم

 تعلق مکانی، تمایل به مهاجرت.

های آب ها و فاضالب، دفعها، کیفیت اقلیم، دفع زبالهرضایت از مسکن، فضای سبز، کیفیت معابر و کوچه حیطیم -کالبدی
 وخاک و هوا، مخاطرات محیطی.منابع آب دگیسطحی، آلو

وم، باور رنوشت مختد به سعوامل جمعیت شناختی و فرهنگی )تحصیالت و وضعیت شغلی سرپرست خانوار، میزان تقدیرگرایی: اعتقا مستقل
 های زندگی(به عدم توانایی انسان در تغییر سرنوشت، اعتقاد به تأثیر شانس در کسب موفقیت

 اسشویی و...(وبرقی، لبل، جارادی خانوار )نوع مالکیت مسکن، مالکیت زمین و کاالهای بادوام مانند اتومبیل، یخچاپایگاه اقتص

 

 محدوده موردمطالعه

درجه  25باشد که در عرض جغرافیایی می کنارک شهر مرکزیت به و کیلومتر 11567 بربالغ مساحتی با کُنارک شهرستان

                                                           
1 . Cochran 
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 شهرسـتان بـه شـمال این شهرستان از. شده استدقیقه شرقی واقع 23درجه و  60افیایی دقیقه شمالی و طول جغر 21و 

طبـق . گـرددمی منتهـی هرمزگـان اسـتان به غرب از چابهار شهرستان به شرق از عمان، دریای به جنوب از شهر، نیک

نفـر مـرد و  19247کـه از ایـن میـزان  است نفر 82001 آن جمعیت کل 1390سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

 (.1390باشند )مرکز آمار ایران، نفر زن می 16383

  

 
 موقعیت سیاسی و جغرافیایی محدوده موردمطالعه .1شکل شماره 

 

 هابحث و یافته

درصد بین  7/36باشند. به لحاظ سنی درصد مرد می 2/86درصد زن و  7/12گویان در پژوهش حاضر از میان کلیه پاسخ 

 9/15تحصـیالت  سال سن دارنـد. ازنظـر میـزان 40درصد باالی  25سال و  40تا  30درصد بین  2/38سال،  30تا  18

دیپلم و باالتر هستند. ازلحاظ وضعیت شغلی نیز درصد فوق 30درصد دیپلم،  5/20درصد زیر دیپلم،  6/33سواد، درصد بی

درصـد دارای  6/28درصد کارمنـد،  7/12گر، درصد کار 1/14دار، درصد خانه 2/10وری، درصد دارای مشاغل پیشه 7/15

درصـد( درآمـد خـود را کمتـر از  8/55تر جامعه نمونه )باشند. ازلحاظ میزان درآمد بیشدرصد بیکار می 4/18شغل آزاد و 

 هزار تومان اظهار کردند. ازنظـر مالکیـت مسـکن بیشـتر جامعـه 900تر از درصد درآمد بیش 1/8هزار تومان و تنها  400

 (.3اند )جدول درصد( مالکیت مسکن خود را شخصی دارای عرصه و اعیان اظهار نموده 3/41) نمونه
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 ونه )درصد(های فردی، اقتصادی و اجتماعی جامعه نمویژگی .3جدول شماره 

 --- --- --- --- --- مرد زن جنسیت

7/12 2/86 

 --- --- --- سال 55بیشتر از  سال 55تا  41 سال 40تا  31 سال 30تا  18 سن

7/36 2/38 6/19 4/5 

 --- لیسانس و باالتر دیپلمفوق دیپلم راهنمایی ابتدایی سوادبی تحصیالت

9/15 5/18 1/15 5/20 3/11 7/18 

 بیکار آزاد کارمندی کارگری داریخانه وریپیشه کشاورزی نوع شغل

--- 7/15 2/10 1/14 7/12 6/28 4/18 

ـــ ـــد ماهیان ه درآم

 )هزار تومان(

 --- --- --- 900بیشتر از  900تا  600 600تا  400 400کمتر از 

8/55 8/19 9/15 1/8 

شخصی )عرصه و  ایاجاره مالکیت مسکن

 اعیان(

 --- --- رایگان در برابر خدمت شخصی )اعیان(

6/12 3/54 5/27 8/3 8/1 

 

 tزمـون آرد؟(، از های شهری در شهر کنارک در چه سطحی قـرار داکیفیت زندگی خانوار) در پاسخ به سؤال اول پژوهش

 های حاصل از تحلیـل ایـن آزمـون، معنـاداری تفـاوت کیفیـت زنـدگی ذهنـی هـمتک گروهی استفاده شد. طبق یافته

 وکـه اخـتالف میـانگین طوریالبدی( تأیید گردید، بهک -تک ابعاد )اقتصادی، اجتماعی و محیطیطورکلی و هم در تکبه

رو با توجه موارد مذکور و میانگین جامعه، کیفیت زندگی ذهنی مـردم در های باال و پایین همگی منفی هستند. ازاینکران

 (.4جدول ) باشدتر از حد متوس  و ضعیف میشهر کنارک پایین

 

 تک گروهی( Tبررسی رابطه کیفیت زندگی ذهنی با معیشت خانوار )آزمون  .4جدول شماره 

 
 هاشاخص

Test value = 3 

میــــانگین 
 جامعه

درجــــه  Tمقدار 
 آزادی

ســـــــطح 
 معناداری

ــــــتالف  اخ
 میانگین

 درصد 95سطح اطمینان 

 کران پایین کران باال

 -2496/0 -0924/0 -1709/0 000/0 309 -28/4 82/2 اقتصادی

 -2783/0 -1260/0 -2021/0 000/0 309 -22/5 8/2 اجتماعی

 -1661/0 -0052/0 -0856/0 037/0 309 -09/2 91/2 کالبدی محیطی

 -1990/0 -0944/0 -1467/0 000/0 309 -52/5 85/2 کیفیت زندگی

 

رغم قرارگیـری در یـک از علل اصلی ضعیف بودن کیفیت زندگی ذهنی در شهر کنارک این اسـت کـه ایـن شـهر علـی

منابع درآمـدی، عـدم دسترسـی مناسـب  المللی با مسائلی همچون ضعف اساسیموقعیت استراتژیک و مسیر تجارت بین

های مطلوب و متنوع شغلی، فقدان دسترسی به خدمات شهری مطلوب و فقدان مراکز بـازاری و مراکـز بومیان به فرصت

خرید مجهز و کافی در شهر مواجه است. این امـر سـبب شـده کـه شـهروندان احسـاس محرومیـت مـادی و اجتمـاعی 

اشند و این موضوع که نوعی نارضایتی از زندگی در اجتماع شهری است خـود تبعـات و ای در زندگی خود داشته بفزاینده

ضـعف در کمیـت و کیفیـت ) های آموزشـیفرهنگی ضعف زیرساخت -آثاری منفی متعددی در پی دارد. در بعد اجتماعی

پزشـکی ازجملـه  ضـعف خـدمات درمـانی و) های بهداشتی درمانیمدارس، معلم، تجهیزات آزمایشگاهی و...(، زیرساخت

عـدم دسترسـی مناسـب بـه ) های ارتباطی و اطالعـاتیهای خاص و...(، زیرساختبیمارستان، داروخانه، داروهای بیماری

 -ای(، ضعف در کمیت و کیفیت امکانـات و خـدمات تفریحـیهای تلویزیونی و ماهوارهاینترنت، مجالت، روزنامه و شبکه
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ل و...(، ضعف در نحوه دسترسی به پلیس و مراکز انتظامی، تنـوع پـایین غـذایی پارک، سوله ورزشی، زمین فوتبا) ورزشی

آگاهی، فشارهای روحی و روانی ناشی از مشکالت اقتصـادی و مـالی و غیـره ازجملـه دالیـل  ناشی از ضعف مالی یا کم

هش حس تعلق مکـانی و نوبه خود مواردی از قبیل کابودن کیفیت زندگی ذهنی در این شهر هستند. این مسائل به پایین

محیطـی نیـز اسـتحکام پـایین  -افزایش تمایل به مهاجرت به شهرها و مناطق دیگر و... را در پی دارد. در بعـد کالبـدی

مسکن در برابر خطرات طبیعی و تجهیزات کم مسکن، کمبود فضای سبز در شهر، کیفیـت پـایین سـاخت و عـرض کـم 

پذیری ، عدم آمادگی کافی مردم در مواجهه بـا مخـاطرات محیطـی و آسـیبها و فاضالب شهرمعابر، ضعف در دفع زباله

ها )هم به لحاظ مالی و هم ازنظر مهارت، دانش و آگاهی( بیانگر نارضایتی خانوارهای شهری از کیفیت زنـدگی باالی آن

 باشد.و ضعف آن می

شـغلی سرپرسـت  یالت و وضـعیتتحصـ) هـای جمعیـت شـناختیت زندگی ذهنی و ویژگیمنظور بررسی رابطه کیفیبه 

شان داد که بین دو متغیر مذکور رابطه معناداری وجود ن( ANOVA) های حاصل از آزمون تحلیل واریانسخانوار(، یافته

دیپلم بـه بـاال، بـا طورکلی روند صعودی یا نزولی مشخصی را نشان نداد، اما از تحصیالت فوقدارد. البته این معناداری به

ای تحصیالت یافته است. دلیل این امر به شاغل بودن افراد دارتحصیالت کیفیت زندگی ذهنی نیز افزایشافزایش میزان 

گردد. درواقع میزان تحصـیالت بـر ها از درآمد ثابت ماهیانه بازمیدیپلم و باالتر از آن در امور دولتی و برخورداری آنفوق

ی ذهنـی یفیـت زنـدگکتوان به نقش درآمدی و مالی تحصـیالت بـر کیفیت زندگی تأثیرگذار بوده و تأثیر غالب آن را می

باط معنـاداری ها نشان داد که وضعیت شغلی سرپرستان خانوار شهری نیز باکیفیت زندگی ذهنی ارتمنتسب کرد. نیز یافته

ندگی خـود در که افراد برحسب نوع شغل خود احساس رضایت متفاوتی از کیفیت زطوریداشته و بر آن تأثیرگذار است. به

اند دارای ه. در این رابطـه کسـانی کـه بـه مشـاغل آزاد اشـتغال داشـتمحیطی دارند -ابعاد اقتصادی، اجتماعی و کالبدی

تـرین اند، دارای کمداری، راننـدگی و...( اشـتغال داشـتهمغـازه) وریمندی و کسانی بـه مشـاغل پیشـهترین رضایتبیش

 (.5جدول ) خود هستندمندی از کیفیت زندگی خانواده رضایت

 

 تحلیل واریانس کیفیت زندگی ذهنی با میزان تحصیالت و شغل سرپرست خانوار .5جدول شماره 

ـــوع درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات متغیر ـــ  مجم  متوس
 مجذورات

F  ـــــدار مق
 آزمون

ـــــــــطح  س
 معناداری

 007/0 024/3 637/0 6 823/3 بین گروهی تحصیالت

 211/0 303 85/63 میان گروهی

  309 68/67 جمع

 02/0 539/2 543/0 5 713/2 بین گروهی شغلی وضعیت

 214/0 304 97/64 میان گروهی

  309 68/67 جمع

 

های فرهنگی )میزان تقدیرگرایی( از همبستگی پیرسـون منظور بررسی رابطه کیفیت زندگی شهری با ویژگیچنین بههم 

آمده نشان داد که بین میزان کیفیت زندگی ذهنی و میزان تقدیرگرایی سرپرستان خانوار در دستی بههااستفاده شد. یافته

کنارک ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد. بدین مفهوم که با افزایش میزان تقدیرگرایی، میزان رضایت از کیفیت  شهر

توان گفت که در این شهر افراد دارای زندگی بهتـر، یتر شده است و بالعکس. جهت تبیین این موضوع مزندگی نیز بیش

تـر. در ایـن دانند نه تدبیر و تالش بیشتر شدن زندگی خود را ناشی از شانس و تقدیر و قسمت میبهبود یافتن و مطلوب

های تر( شانس، قسمت و تقدیر را جهت پیشرفت و کسب موفقیتدارای کیفیت زندگی ضعیف) ترتوانمیان خانوارهای کم

تر تقـدیرگرا بـوده و عامـل غالـب پیشـرفت تر بیشرو است که خانوارهای متمکناند. ازاینتر با خودیار دانستهزندگی کم
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تـر از کیفیـت زنـدگی علـت دیگر افراد دارای رضایت کمعبارتیکنند. بهنسبی خود را ناشی از شانس و قسمت قلمداد می

شـده و کـه از قبـل تعیین) تـرمواردی از قبیل شانس کمتر، قسمت و نصیب کماوضاع نامناسب کیفیت زندگی خود را به 

 (.6جدول ) دهندثابت است( و تقدیر خداوندی نسبت می

 

 . همبستگی پیرسون بین میزان تقدیرگرایی و کیفیت زندگی ذهنی6جدول شماره 

 تقدیرگرایی شرح

 394/0** ضریب همبستگی تقدیرگرایی

 000/0 سطح معناداری

 310 تعداد پاسخ

 

های . یافتـه( و همبستگی پیرسـون اسـتفاده شـدANOVA) در پاسخ به سؤال سوم پژوهش از آزمون تحلیل واریانس 

ت زنـدگی ای و سـازمانی( و کیفیـملکی یا شخصـی، اجـاره) تحلیل واریانس نشان داد که بین نوع مالکیت مسکن خانوار

گویان اظهار نمودند که دارای مسکن درصد پاسخ 80زیرا بیش از  جود ندارد؛ذهنی در شهر کنارک هیچ ارتباط معناداری و

جـدول ) اهم نداردباساس نوع مالکیت مسکن هیچ تفاوتی  شخصی( هستند. لذا کیفیت زندگی ذهنی خانوارهای بر) ملکی

و  (ادوامبـ کاالهـای و زمـین مالکیـت) هـا  مالکیتآن است که بین متوس های همبستگی پیرسون حاکی ازاما یافته (؛7

های شهری از دارایـی (. بدین معنی که هر چه خانوار8کیفیت زندگی ذهنی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد )جدول 

ن امر را بتوان اند. شاید ایتری از کیفیت زندگی خود اظهار نمودهاند، رضایت کمتری برخوردار بودهو کاالهای خانگی بیش

ن زمان با پیشـرفت تکنولـوژی و گسـترش اطالعـات نسـبت داد. همچنـیها در زندگی شهری همبه افزایش توقعات آن

تـری تری داشته و با دارایی کم احساس رضایت بیشتر قناعت بیشتر و نامتمکنتوان گفت افراد دارای توان مالی کممی

 ته باشد.تواند صدق کند و نمود داشتر میاز زندگی خواهند داشت. این موضوع در شهرهای کوچک و مناطق محروم بیش

 

 تحلیل واریانس کیفیت زندگی ذهنی با نوع مالکیت مسکن خانوار .7جدول شماره 

 
 متغیر

ـــــــت  مالکی
 مسکن

ـــوع درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات ـــ  مجم  متوس
 مجذورات

F  ـــــدار مق
 آزمون

ـــــــــطح  س
 معناداری

 189/0 6/1 348/0 3 045/1 بین گروهی

 218/0 306 63/66 هیمیان گرو

  309 68/67 جمع

 

 ها و کیفیت زندگی ذهنی . همبستگی پیرسون بین متوسط مالکیت8جدول شماره 

 کیفیت زندگی ذهنی شرح

 هامتوس  مالکیت
 )مالکیت زمین و کاالهای بادوام(

 -189/0** ضریب همبستگی

 001/0 سطح معناداری

 310 تعداد پاسخ

 

 گیرینتیجه

های تر شدن زندگی شهری شده و مسائل و چالشبه اینکه امروز روند سریع توسعه فناوری و اطالعات سبب پیچیده نظر

نوبـه خـود ذهـن و ادراک رو ایـن امـر بهمتعددی را بر پیکره جامعه و وضعیت زندگی مردم تحمیـل کـرده اسـت؛ ازایـن

های فرهنگـی یی مختلفی مواجه ساخته است. برخـی شاخصـههاها، رضایت یا نارضایتیها، چالششهروندان را با دغدغه

اند مزیـد بـر علـت شـده اسـت. ای که با فقر و محرومیت بیشتری مواجههمچون تقدیرگرایی در مناطق محروم و حاشیه
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اجتمـاعی و فرهنگـی  -روی پژوهش حاضر باهدف سنجش کیفیت زندگی ذهنی و برخی عوامل فـردی، اقتصـادیازاین

ر شهر کنارک انجام شد. نتایج کلی پژوهش حاکی از آن است که در ایـن شـهر، کیفیـت زنـدگی ذهنـی در مؤثر بر آن د

تر از حد متوس  و ضعیف است. این نتـایج بـا نتـایج تحقیقـات محیطی پایین -تمامی ابعاد اقتصادی، اجتماعی و کالبدی

( تا حـد زیـادی همسـو اسـت. 1393جوردی )( و مرصوصی و ال1391) (، پوراحمد و همکاران1390رهنمایی و همکاران )

های توسعه و میزان دسترسی شـهروندان بـه خـدمات مندی نمایانگر میزان تحقق برنامهازآنجاکه ادراک و میزان رضایت

های توسعه شهری در شهر کنارک و فقـدان دسترسـی مناسـب شهری است، اینک نتایج این تحقیق بیانگر ضعف برنامه

 -فرهنگی و کالبدی -های اقتصادی، اجتماعیطورکلی نشانگر ضعف زیرساختمطلوب شهری و بهشهروندان به خدمات 

تر شـهروندان ها و دسترسی مطلـوبجویی در جهت بهبود زیرساخترو، این شرای  مستلزم چارهمحیطی شهر است. ازاین

های تحقیـق عالوه بر ایـن یافتـه است.ها، نیازها مردم و شرای  محلی به استانداردهای خدمات شهری مبتنی بر خواسته

ها )میزان تحصیالت و وضعیت شغلی سرپرسـت خـانوار، میـزان رابطه معناداری بین کیفیت زندگی ذهنی و سایر شاخص

تقدیرگرایی( و نیز متوس  مالکیت زمین و کاالهای بادوام را نشان داد. ایـن بـدان معناسـت کـه سـطح کیفیـت زنـدگی 

ثیر میزان تحصیالت، وضعیت شغلی، نوع شـغل، میـزان باورهـای تقدیرگرایانـه و نیـز میـزان خانوارهای شهری تحت تأ

های مسکونی و کاالهای بادوام مثل وسایل نقلیه، لوازم برقی خانگی و... قرار دارد. خود این عوامـل متوس  مالکیت زمین

که معیشت غالب شهروندان کنارک بر اییهای درآمدی مناسب وابسته هستند. ازآنجبه عامل درآمد و دسترسی به فرصت

وری، صـید و صـیادی و مشاغل بازاری و خدماتی و نیز مشاغل آزاد متکی است و چـون مشـاغل بـازاری اعـم از پیشـه

شود، برای شاغلین این دست مشـاغل چنـدان سـودآور نیسـت و ای اداره میکارگری در چارچوب نظام سنتی و غیرحرفه

ی و شـکوه اجـزاهای کیفیت زندگی شهری باشد. این نتایج با نتـایج تحقیـق مناسبی برای شاخصکننده تواند تأمیننمی

های برتر در حوزه صید های ارتباطی، آموزشگذاری در زیرساخت( انطباق دارد. این امر نیز مستلزم سرمایه1392دیگران )

طورکلی نتـایج به باشد.های متنوع شغلی میرصتطورکلی در زمینه ایجاد فویژه صنایع شیالت( و بهو صیادی، صنعت )به

و ضرورت تجدیـدنظر در  های توسعه اقتصادی، اجتماعی و محیطی در شهر کنارک استاین پژوهش بیانگر ضعف برنامه

های توسعه شهر را در راستای ارتقـای کیفیـت زنـدگی ها و اجرای برنامهگیریها و تصمیمسازیها، تصمیمگذاریسیاست

بـا توجـه بـه نتـایج  نمایـد.ناپذیر میها در جهت دستیابی به توسعه پایدار شهری را اجتنابدان و جلب رضایت آنشهرون

 شده جهت ارتقای کیفیت زندگی شهری در شهر کنارک انجام اقدامات زیر ضروری است:حاصل

 شرفته تـوأم ه صید و صیادی پیبخشی به افزایش اشتغال بومی و محلی )توسعتوسعه و تجهیز اقتصاد دریا با اولویت

 بندی(؛ستههای مکمل فرآوری، تبدیلی و ببا صنایع و کارگاه

 هـا تعاونی سـ  دولـت وبازاریابی و بازار رسانی محصوالت صید و صیادی و حمایت از صیادان و نیز تنظیم بـازار تو

 گری و داللی؛منظور جلوگیری از واسطهبه

 ها(، تأمین امنیت صیادان و نیز ارائه تسـهیالت مناسـب ها، قایقصیادی )لنجهای صید و توسعه و تجهیز زیرساخت

 ی در شهر کنارک؛اندازی صنایع مکمل صید و صیاددر جهت راه

 تبع آن توسـعه منظور جـذب گردشـگر و بـهها، خدمات و تسهیالت گردشگری شهری بهتوسعه و تقویت زیرساخت

عیت بنـدری و داری و...(؛ زیرا شهر کنارک با استقرار در یک موقتورانهتلداری، رس) اقتصاد شهری در حوزه خدمات

 های گردشگری فراوانی برخوردار است.ها و فرصتزیبای ساحلی از قابلیت

 های فرهنگـی و های گروهی و مطبوعاتی و اینترنت در شهر کنـارک و نیـز ارائـه برنامـهتوسعه ضریب نفوذ رسانه

 گرایی؛ اهش تقدیرگرایی و بهبود تدبیرمنظور کبخش بهآموزشی آگاهی

 ای با تأکید خاص بر توزیع فضـایی ویژه در مقاطع متوسطه و فنی و حرفههای آموزشی بهتوسعه و تجهیز زیرساخت
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 ها؛مناسب این زیرساخت

 هـای تخصصـی( در شـهر افزایش ضریب دسترسی به خدمات درمانی و پزشکی سطح بـاال )بیمارسـتان و کلینیک

 افزایش رضایتمندی شهروندان؛ کنارک و

 های حاشیه شهر و افزایش دسترسی مطلوب شـهروندان بـه ویژه کوچهتوسعه و تجهیز معابر اصلی و فرعی شهر به

 مراکز خرید و سایر مراکز رفاهی و تفریحی؛

 ه کننـد و ناسـب ارائـایجاد و توسعه مراکز خرید و بازارهای تجاری که کاالهای موردنیـاز شـهروندان را باقیمـت م

شـورهای ای برای جذب گردشگران دیگر مناطق فراهم نمایند؛ زیرا استقرار شهر کنارک و نزدیکـی آن بـه کزمینه

ونقـل آن از سـایر لکـه هزینـه حم -آبی جهـانیفارس، هند، پاکستان و آسیای میانه و دسترسی به راهحوزه خلیج

 ی را برای این شهر و جذب گردشگر فراهم نموده است.هترین موقعیت تجارب -تر استونقل ارزانهای حملشبکه

 ها؛ریاین کارب توسعه فضای سبز و مراکز تفریحی و ورزشی شهری با تأکید بر توزیع فضایی مناسب و عادالنه 

 ویژه در ناحیه ساحلی شهر؛به های شهر کنارکبر ساماندهی فاضالب و پسابتأکید ویژه 

  نارک.کبخشی به اشتغال بومیان شهر بر تورهای گردشگری دریایی با اولویتساماندهی گردشگری دریا با تأکید 
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