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رشد سريع شهرها و توسعه كالبدي آنها موجب نزول كيفيت محيط زندگی بويژه در محالت خودرو شده
است .از اينرو هدف از تحقيق حاضر بررسی ميزان رضايتمندي ساكنان سکونتگاههاي غيررسمی شهر بابل از
كيفيت محيط زندگی است .روش مورد استفاده در تحقيق توصيفی -پيمايشی میباشد .اين پژوهش
براساس دو روش كتابخانهاي و ميدانی صورت گرفته كه در روش ميدانی از پرسشنامه با طيف ليکرت بهره
گرفته شده است .جامعه آماري سکونتگاههاي غيررسمی شهر بابل شامل محالت موزيرج ،كتی ،هفت تن و
سادات محله می باشند .حجم نمونه براساس فرمول كوكران  282نفر بدست آمده است .در اين پژوهش ،با
استفاده از روشهاي آماري  T-testو كاي اسکوئر يک طرفه سعی گرديده ميزان رضايتمندي ساكنان
سکونتگاههاي غيررسمی شهر بابل از كيفيت محيط زندگی در  5حوزهي سکونت ،اوقات فراغت ،آمد و شد،
امنيت و محيط زيست و بهداشت مورد بررسی قرار گيرد .نتايج بدست آمده نشان دهنده آن است كه ميزان
رضايتمندي ساكنان محالت هدف از كيفيت محيط زندگی با ميانگين ( 2/8با ميانه نظري  )3نامطلوب
ارزيابی شده است .در اين راستا ميزان رضايتمندي از حوزه هاي تفريحی و اوقات فراغت ،سکونت و محيط
زيست و بهداشت كمتر از ميانگين و حوزه هاي امنيت و آمد و شد كمی بيشتر از ميانگين می باشد.
کليد واژهها :كيفيت محيط زندگی ،سکونتگاههاي غير رسمی ،رضايتمندي ،شهر بابل

مقدمه
براي اولين بار در تاريخ ،بيش از نيمي از مردم جهان ،يعني  54درصد در سال  ، 2014در شهرها زندگي ميكنند،
كه پيشبيني مي شود تا سال  2050اين نسبت به  66درصد افزايش يابد ( .)UN/Habitat, 2014در حال حاضر،
حدود يک ميليارد نفر يا  33درصد از ساكنان شهري جهان در محلههاي فقيرنشين زندگي ميكنند( Jones,
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 .)2012:140از آنجايكه سكونتگاههاي غيررسمي بعنوان يک نوع غالب و مشخص از سكونتگاههاي شهري
كشورهاي رو به توسعه ميباشند ،وضعيت عمومي زندگي شهري در كشورهاي رو به توسعه ،اوضاع نگران كننده اي
را در دهههاي گذشته به وجود آورده است .مسائلي چون افزايش شتابان جمعيت ،رشد فقر ،كاهش شاخصهاي
كيفيت زندگي ،ازدياد بيكاري ،رشد سكونتگاههاي غير رسمي)حاشيه نشيني( ،آلودگيهاي زيست محيطي و ...

شهرهاي اين كشورها را با بحرانهاي متعددي روبرو ساخته است .از مهمترين مسائل بيان شده در شهرهاي اين
كشورها ،اسكان طيف گسترده اي از جمعيت مهاجر و كم درآمد ،در نواحي آسيب پذير شهرها است كه زمينه را
براي بروز ناهنجاري ها و ناپايداري توسعه شهري تشديد كرده است (شيعه و همكاران.)78 :1389 ،

هبيتات زاغهها را بعنوان گروهي از افراد توصيف مي كند كه فاقد حداقل يكي از موارد دسترسي به آب سالم،
دسترسي به امكانات بهداشتي ،زندگي در مناطق پرتراكم و شلوغ ،كيفيت و دوام پايين خانه ها و امنيت تصرف زمين
باشند ( .)UN/Habitat, 2014به عقيده رعنا ( )2013روند شهرنشيني با گسترش اسكان غيررسمي مرتبط است كه
آن هم بطور مستقيم به گسترش افقي شهرها متصل است ( .)Rana, 2013هاچزرمير و كرم ( )2006سكونتگاههاي
غيررسمي را بعنوان شهركي از فقراي شهري كه از طريق اشغال غيرمجاز زمين توسعه يافتهاند تعريف ميكنند
( .)Huchzermeyer and Karam, 2006عالوه براين ،اسكان غيررسمي بعنوان مناطق ناسالم و پرازدحام در
چشمانداز شهري در نظر گرفتهاند .مطابق با نظر زيبليم ( )2013ارتباط نامطلوبي بين سه مفهوم شهرنشيني ،بيكاري و
سكونتگاههاي غيررسمي وجود دارد ( .)Ziblim, 2013در اين ارتباط برونت و پنلوسا ( )2012با قبول سه مفهوم
زيبليم ،معتقداند كه جمعيت بيكار در جستجوي شغل تمايل به اقامت در مناطق شهري را دارند در نتيجه زماني كه
نتوانستند محل اقامت اوليه خود را خريداري كنند ،به اسكان غيررسمي روي ميآورند ( Brunt and Penelosa,

 .)2012از اينرو سكونتگاههاي غيررسمي شامل مساكن خودرو و بدون هويت قانوني است كه در اطراف شهرها به
طور نامنظم پراكنده شدهاند (هاديزاده بزاز )15 :1382 ،و در بسياري از كشورهاي دنيا بويژه كشورهاي رو به توسعه
ميليونها نفر در اينگونه سكونتگاهها زندگي مي كنند (.)Olajide, 2010: 827
يكي از مهمترين مشكالت مناطق حاشيه ،كيفيت پايين زندگي شهري در اين محلههاست .همزمان با افزايش
جمعيت و رشد شهرنشيني ،حاشيه شهرها با مشكالت بسياري به ويژه در زمينه مسائل اجتماعي ،فرهنگي و زيست
محيطي مواجه شدند كه به طوركلي منجر به كاهش كيفيت زندگي شهري در اين مناطق شده است (كوكبي:1386 ،
.)76
شهر بابل در سالهاي اخير رشد شتابان و لجام گسيختهاي داشته و به علت داشتن رشد طبيعي جمعيت،
مهاجرپذيري ،گسترش خدمات ،جايگاه دوم سياسي و اداري اين شهر در استان مازندران ،تحوالت جمعيتي و
كالبدي زيادي بخود ديده است .بطوريكه جمعيت اين شهر از نفر در سال  1335به  219467نفر در سال 1390
رسيده است .مطالعات نشان ميدهد كه از كل مساحت  3036/6هكتاري ( 30360000مترمربع) شهر بابل  693هكتار
يعني  22.8درصد از مساحت شهر داراي اسكان غيررسمي بوده كه از اين ميان محالت موزيرج ،كتي ،ساداتمحله و
هفت تن با  43224نفر جمعيت و مساحتي حدود  5500مترمربع در نيمه جنوبي شهر بابل قرار دارند .محله كتي
غربي ،ساداتمحله و تا حدودي موزيرج به دليل قرار گرفتن در امتداد جادهي خروجي از بابل و عدم محدوديت
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فيزيكي براي توسعه ،با جذب مهاجر در حال رشد ميباشند .ساختوسازهاي بيرويه و خودرو و غيرمجاز با
كالبدي ناپايدار در مرز محالت مذكور بهوضوح قابلمشاهده است .اين محالت داراي مشكالتي عمدتاً در ارتباط با
فضاهاي فرهنگي  -ورزشي ،پارک و فضاي سبز بهطور مشخص عدم وجود سالنهاي ورزشي ،كتابخانه ،استخر
ميباشند .سرانه فضاي درماني نيز در محالت هدف بسيار ناچيز بوده و در اكثر محالت اين نسبت حتي به 0/01
مترمربع به ازاي هر نفر هم نميرسد .عالوه بر مشكالت فوق نيازهاي ديگر مانند بهبود كيفي آسفالت كوچهها و
كويهاي فرعي ،تنظيف دائمي معابر نيز وجود دارد .در همين راستا تحقيق حاضر با هدف بررسي ميزان رضايتمندي
ساكنان سكونتگاههاي غيررسمي شهر بابل از كيفيت محيط زندگي صورت گرفته است .از اينرو اين پژوهش سعي بر
آن دارد تا به اين سؤال پاسخ دهد كه ميزان رضايتمندي ساكنان سكونتگاههاي غيررسمي از كيفيت محيط
زندگيشان در محالت هدف چگونه است؟

پیشینه تحقیق
در رابطه با موضوع پژوهش ،مطالعات متعددي در داخل و خارج كشور انجام پذيرفته است كه در ذيل به
جديدترين آنها خواهيم پرداخت.
داداش پور و علي زاده ( )1389در مقالهاي تحت عنوان رابطه بين امنيت تصرف و كيفيت مسكن در سكونتگاه
غيررسمي اسالمآباد شهر تهران به بررسي كيفيت مسكن در سه شاخص كالبدي مساحت زيربنا ،نوع مصالح و
پوشش سقف پرداخته اند .نتايج تحقيق نشان ميدهد بين امنيت تصرف و كيفيت مسكن رابطه مستقيم و مثبتي
وجود دارد و عامل فقدان شبكههاي حمايتي از عوامل اصلي دركاهش امنيت تصرف ميباشد (داداش پور و
عليزاده.)31-42 :1389 ،
اسماعيلپور ( )1389پژوهشي را تحت عنوان بررسي وضعيت مسكن در سكونتگاههاي غيررسمي و ارائه
راهبردهاي ساماندهي آنها (نمونه موردي محله حسنآباد يزد) انجام داده است بر اساس نتايج تحقيق بخش عمده
مساكن در سكونتگاه غيررسمي حسن آباد ،مرمتي و با مصالح كم دوام و دست دوم و فاقد پروانه ساخت هستند.
همچنين ،استقرار گروههاي درآمدي پايين موجب حاكميت ساخت وسازهاي غيرحرفه اي ،طوالني شدن دوره
ساخت و كاهش توان توليد مسكن در اين محدوده شده است .لذا ،هرگونه تالش در جهت زدودن چهره فقر از
محله ميتواند گامي موثر در راستاي كاهش مشكالت مسكن مجموعه تلقي شود (اسماعيل پور.)95-112 :1389 ،
شكوهي و همكاران ( )1392پژوهشي را با هدف شناسايي عوامل موثر بر كيفيت زندگي شهري و بررسي ارتقاي
فرضي منطقه حاشيه نشين محله پنج تن آل عبا در شهر مشهد با گذشت زمان انجام دادهاند .نتايج بيانگر آن است كه
بين سابقه سكونت و ارتقاي كيفيت زندگي رابطه معناداري وجود ندارد .همچنين ،تفاوت معناداري در ميزان
رضايتمندي نسل اول و دوم ساكن در اين منطقه ديده نميشود .درنهايت يافتههاي پژوهش نشان ميدهند كه به
ترتيب شاخصهاي كالبدي و شاخصهاي اجتماعي و اقتصادي ،داراي باالترين ميزان همبستگي نسبت به كيفيت
زندگي شهري هستند (شكوهي و همكاران.)59-80 :1392 ،
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زياري و همكاران( )1392در مقالهاي تحت عنوان بررسي و تحليل تطبيقي تفاوتهاي سكونتگاههاي غيررسمي
شيراز (موارد مطالعه شهرک بهار ،مهدي آباد و سهل آباد) ،با استفاده از ابزار پرسشنامه ويژگيهاي كالبدي ،مسكوني،
اقتصادي و اجتماعي سكونتگاههاي غيررسمي در شهر شيراز را مورد بررسي قرار داده اند .نتايج بدست آمده نشان
ميدهد كه بين ميزان رضايتمندي از سكونت در محله با ميزان رضايتمندي از مسكن ارتباط معنيداري وجود دارد
(زياري و همكاران.)39-64 :1392 ،
دنيل ويلديجبريل در پژوهشي ،چالشهاي از ميان بردن سكونتگاههاي غيررسمي در آفريقاي جنوبي را مورد
مطالعه قرار داده است و در آن به بررسي و حل و فصل وضعيت مساكن غيررسمي در شهرستانهاي كيبلز و باهير
پرداخته است؛ و نتايج نشان داده كه چگونه مهاجرتهاي بيرويه و بيبرنامه از روستا به شهرها و فروش غيرقانوني
زمينهاي كشاورزي در اين كشور باعث زوال زيستمحيطي ،اضطراب اجتماعي ،تخريب اقتصادي و خشونتهاي
شهري شده است (.)Weldegebriel, 2011: 1-27
موال و همكاران ( )2011پژوهشي را در قالب برنامه بازسازي و توسعه مسكن در منطقه بارام فيسچرويل در
سووتو آفريقاي جنوبي انجام دادهاند .يافتههاي پژوهش نشان داد كه نارضايتي خاص در مورد كيفيت از واحدهاي
مسكن و دسترسي به خدمات عمومي و امكانات وجود دارد كه سطح رضايت از مسكن را كاهش داده است و در
نتيجه تاثير منفي بر كيفيت زندگي ساكنان منطقه از محيط مسكوني شان گذاشته است (Moola , et.al, 2011: 138-

.)143
ناكور در سال  2013در پژوهشي به بررسي چگونگي تغييرات فضاهاي شهري در سكونتگاههاي غيررسمي
بواكال الجزاير و تاثير آن بر بهبود كيفيت زندگي ساكنان و درک از امنيت محيط زندگي پرداخته است .نتايج بدست
آمده از پژوهش نشان ميدهد كه بهبود كيفيت زندگي ،بر درک ساكنان از امنيت در سكونتگاههاي غير رسمي
تاثيرگذار ميباشد (.)Naceur, 2013:400-408
داركي و كري يوكي در مطالعه اي بر كيفيت زندگي در محله زاغه نشين ماتار نايروبي به اين نتايج دست يافته
اند كه ساكنان محله ماتار مديريت مواد زائد ،دسترسي به آب ،برق ،آموزش و پرورش و بهداشت و درمان را بعنوان
ضروريترين خدمات جهت افزايش كيفيت زندگي محله خود بيان داشتهاند .همچنين درراستاي بهبود ارائه خدمات،
توجه به مسائل اقتصادي (اشتغال) ،اجتماعي و فرهنگي (امنيت) جهت افزايش رضايمتندي از محيط زندگي را
ضروري دانستند (.)Darkey and Kriuki, 2013: 207-219
زيبليم در پژوهشي تحت عنوان پويايي و ارتقاء سكونتگاههاي غيررسمي در آفريقاي جنوبي با استفاده از روش
كتابخانهاي به اين نتايج رسيده كه درحاليكه بيش از نيمي از مردم اين كشور در مراكز شهري زندگي ميكنند ولي
بيش از يکچهارم آنها در آلونکها ساكنند و از دسترسي به خدمات اساسي اجتماعي محروم ميباشند و با
مشكالتي از قبيل فقر ،بيكاري ،بزهكاري ،گسترش نابرابريهاي اقتصادي و عدم امنيت اجتماعي دستوپنجه نرم
ميكنند (.)Ziblim, 2013: 316-334
اوككورو و اويي ( )2014مطالعهاي را با هدف بررسي ادراک ساكنان از كيفيت زندگي در سكونتگاههاي
غيررسمي در دو محله غيررسمي بندر هاركوت در كشور نيجريه انجام دادهاند .يافته هاي پژوهش نشان مي دهند كه
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بهبود شرايط محله هاي مسكوني در باال بردن كيفيت زندگي سكونتگاههاي غيررسمي تاثيرگذار ميباشد .در اين
راستا جهت رسيدن به رضايت ساكنين از كيفيت محيط زندگي ،ارائه زيرساختهاي عمومي و خدمات بايد در نظر
گرفته شوند (.)Wokekoro and Owei, 2014: 11-26

مواد و روشها
روش تحقيق از نظر هدف كاربردي و بر اساس گردآوري دادهها توصيفي -پيمايشي است .شيوه گردآوري دادهها
كتابخانهاي و ميداني است .از آنجايي كه در روش ميداني از پرسشنامه در طيف پنج گزينهاي ليكرت (از كامال
نامطلوب تا كامال مطلوب) استفاده گرديد و رتبههاي يک تا پنج به پاسخها داده شد عدد  3بعنوان ميانگين پاسخها
بدست آمد سپس ميانگين بدست آمده با عدد  3مقايسه گرديد .جهت پايايي پرسشنامه از آلفاي كرونباخ استفاده
گرديده كه مقدار آلفا  0/845بدست آمد ،كه پايايي در حد خوب تاييد ميشود .شاخصهاي مورد بررسي در تحقيق
شامل حوزه مسكن ،حوزه آمد و شد ،حوزه تفريح و اوقات فراغت ،حوزه امنيت وحوزه محيط زيست و بهداشت
ميباشند .جامعه آماري تحقيق كليه ساكنان و اهالي (مرد و زن) محالت غيررسمي (موزيرج ،كتي ،هفت تن و
ساداتمحله) شهر بابل است .حجم نمونه براساس فرمول كوكران و بر پايه اطالعات جمعيتي مركز بهداشتي-
درماني شهر بابل در سال  ،1391كه اين محالت داراي  43224نفر جمعيت و  11844خانوار بوده اند 282 ،نفر
برآورد گرديد .بمنظور بررسي ميزان رضايتمندي ساكنان محالت هدف از كيفيت محيط زندگي ،تجزيه و تحليل
دادههاي پرسشنامه با استفاده از آزمون هاي كاي اسكوئر و T-testدر محيط نرم افزاري  spssصورت گرفته است.

محدوده مورد مطالعه
بابل يكي از شهرهاي مركزي استان مازندران و يكي از شهرهاي مهم شمال كشور درزمينه دانشگاهي ،پزشكي،
تجاري ،فرهنگي ،سياسي و كشاورزي است است كه در طول جغرافيايي  52درجه و  44دقيقه و  20ثانيه و عرض
جغرافيايي  36درجه و  34دقيقه و  10ثانيه قرار دارد .جمعيت آن در سرشماري سال  1390برابر با  219٬467نفر و
جمعيت و  79837خانوار ،بوده است و بنا بر بررسيهاي انجامگرفته از كل مساحت  3036/6هكتاري (30360000
مترمربع) شهر بابل  693هكتار يعني  22/8درصد از مساحت شهر داراي اسكان غيررسمي بوده كه از اين ميان
محالت موزيرج ،كتي ،ساداتمحله و هفت تن با  43224نفر جمعيت و مساحتي حدود  5500مترمربع(  18/8درصد
از مساحت سكونتگاههاي غيررسمي شهر) در نيمه جنوبي شهر بابل قرار دارند (وزارت راه و شهرسازي.)1390 ،
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شکل :1موقعیت محالت هدف بر روی نقشه شهر بابل
منبع :وزارت راه و شهرسازي1390 ،

با توجه به جدول شماره  20/7 ،1درصد از جمعيت شهر بابل در چهار محله مورد مطالعه ساكن هستند .از اينرو
در پژوهش حاضر سعي برآن است تا ميزان رضايتمندي از كيفيت زندگي در اين محالت ،كه از محالت پرجمعيت
شهر مي باشند ،مورد سنجش قرار گيرد.
جدول  :1جمعیت محالت هدف در سال 1390
محالت

سادات محله

کتی

موزیرج

هفت تن

جمعيت

11986

9485

11897

9856

درصد

5/5

¾

5/4

4/5

یافتههای تحقیق
آمارهای توصیفی و استنباطی تحقیق به تفکیک شاخصهای مورد مطالعه
با توجه به هدف تحقيق ،شاخصهاي  5حوزه سكونتي ،حوزه آمدوشد ،حوزه تفريح و اوقات فراغت ،حوزه
امنيت وحوزه محيط زيست و بهداشت يه صورت جداگانه مورد بررسي قرار ميگيرند .ابتدا جهت بدست آوردن
ميزان رضايتمندي ساكنان سكونتگاههاي غيررسمي از كيفيت محيط زندگي ،از آزمون كاي اسكوئر استفاده شده
است .به منظور تعيين نقاط قوت و ضعف مولفههاي مورد مطالعه ،معرف هاي با ميانگين باالتر از  3به عنوان نقاط
قوت و معرفهاي با ميانگين كمتر از  3به عنوان ضعف نمونه مطالعه در نظر گرفته شده است( قدمي و معتمد،
 )44 :1392و در ادمه با استفاده از آزمون  T- testبه الويت بندي شاخص هاي مورد مطالعه پرداختهايم.
 میزان رضایتمندی از کیفیت حوزه سکونتیمطابق جدول شماره  2حوزه سكونتي با سيزده شاخص مورد بررسي قرارگرفته است .همانطور كه در جدول
مشاهده ميشود كمترين ميزان رضايت را شاخص وجود فضاي سبز در محله با ميانگين  2/01و بيشترين ميزان
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رضايت را شاخص رضايت از سيستم گرمايشي و سرمايشي با ميانگين  3/22دارا هستند .جهت تحليل هريک از
متغيرهاي حوزه سكونتي از آزمون كاي اسكوئر يک طرفه استفاده شده است .مطابق با جدول شماره  ،2مقدار كاي
اسكوئر يک طرفه كمتر از  0/05است .بنابراين اين فرضيه تاييد ميگردد كه ميزان رضايتمندي ساكنان محدوده مورد
مطالعه از كيفيت حوزه سكونتي پايين ميباشد.
جدول  :2نتایج آزمون کای اسکوئر جهت بررسی شاخصهای حوزه سکونتی در محدوده مورد مطالعه
شاخص ها

میانگین

انحراف معیار

کای اسکوئر

سطح معناداری

رضايت از اندازه خانه

2/8298

1/33370

8/603

0/05

رضايت از طراحي داخلي خانه

2/7021

1/16133

56/511

0/000

رضايت از ديد و منظر خارجي خانه

2/8156

1/19966

41/511

0/000

رضايت از نورگيري خانه

3/0426

1/27037

15/766

0/003

رضايت از سيستم گرمايشي و سرمايشي خانه

3/2234

1/20042

41/972

0/000

رضايت از زيباسازي محله

2/44326

1/073114

89/383

0/000

احساس تعلق به محل سكونت

2/5177

1/17871

50/27

0/000

رضايت از ديد و منظر محالت

2/2695

1/15293

81/44

0/000

رضايت از جوي و جداول خيابانها

2/5993

1/23663

34/148

0/000

رضايت از وجود فضاهاي سبز

2/0142

1/01929

139/56

0/000

سازگاري كاربريها با كاربري مسكوني در محالت

2/3546

1/28021

70/057

0/000

رضايت از برگزاري بازارهاي هفتگي در محالت

3/0142

1/28216

36/45

0/000

ارتباط با همسايگان

2/8298

1/24539

35/906

0/000

منبع :يافتههاي تحقيق1393،

براساس نتايج پژوهش در حوزه سكونتي ضعفهايي در شاخصهاي رضايت از اندازه خانه ،رضايت از طراحي
داخلي خانه ،رضايت از ديد و منظر خارجي خانه ،رضايت از زيباسازي محالت ،رضايت از ديد و منظر محالت،
احساس تعلق به محل سكونت ،رضايت از جوي و جداول خيابانها ،رضايت از وجود فضاهاي سبز ،سازگاري
كاربريها با كاربري مسكوني در محالت و ارتباط با همسايگان وجود دارد .اما قوتهايي در شاخص هاي رضايت
از نورگيري خانه ،رضايت از سيستم گرمايشي و سرمايشي خانه و برگزاري بازارهاي هفتگي در محالت است .الزم
به ذكر است وجود نقاط قوت در شاخصهاي مطرح شده در حد كامال مطلوب نيست با توجه به مقدار ميانگين
(عدد  )3ميزان رضايتمندي را نسبتا مطلوب مي توان ارزيابي نمود (جدول شماره.)3
جدول :3آمار توصیفی کیفیت سکونتگاههای غیررسمی شهر بابل در حوزه سکونت
شاخصها

نتیجه آزمون میانگین جامعه با مقدار نسبت 3

ارزیابی

رضايت از اندازه خانه

كمتر از 3

نامطلوب

رضايت از طراحي داخلي خانه

كمتر از 3

نامطلوب

رضايت از ديد و منظر خارجي خانه

كمتر از 3

نامطلوب
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شاخصها

نتیجه آزمون میانگین جامعه با مقدار نسبت 3

ارزیابی

رضايت از نورگيري خانه

كمتر از 3

نامطلوب

رضايت از سيستم گرمايشي و سرمايشي خانه

نزديک به 3

نسبتا مطلوب

رضايت از زيباسازي محله

نزديک به 3

نسبتا مطلوب

احساس تعلق به محل سكونت

كمتر از 3

نامطلوب

رضايت از ديد و منظر محالت

كمتر از 3

نامطلوب

رضايت از جوي و جداول خيابانها

كمتر از 3

نامطلوب

رضايت از وجود فضاهاي سبز

كمتر از 3

نامطلوب

سازگاري كاربريها با كاربري مسكوني در محالت

كمتر از 3

نامطلوب

رضايت از برگزاري بازارهاي هفتگي در محالت

نزديک به 3

نسبتا مطلوب

ارتباط با همسايگان

كمتر از 3

نامطلوب

منبع :يافته هاي تحقيق 1393

 میزان رضایتمندی از کیفیت حوزه تفریح و اوقات فراغتدر جدول شماره  4كيفيت حوزه تفريح و اوقات فراغت با هشت شاخص مورد بررسي قرار گرفته است .كمترين
ميزان رضايت در اين حوزه را شاخص دسترسي به كتابخانه با ميانگين  1/63و بيشترين رضايت را شاخص كيفيت
باشگاههاي ورزشي با ميانگين  2/73دارا ميباشند .جهت تحليل هريک از متغييرهاي حوزه تفريح و اوقات فراغت از
آزمون كاي اسكوئر يک طرفه استفاده شده است .مطابق با جدول شماره  ،4مقدار كاي اسكوئر كمتر از  0/05است.
بنابراين اين فرضيه تاييد ميگردد كه ميزان رضايتمندي ساكنان محدوده مورد مطالعه از كيفيت حوزه تفريح و اوقات
فراغت پايين مي باشد.
جدول  :4نتایج آزمون کای اسکوئر جهت بررسی شاخصهای حوزه تفریح و اوقات فراغت در محدوده مورد مطالعه
شاخص ها

میانگین

انحراف معیار

کای اسکوئز

سطح معناداری

رضايت از اندازه فضاي سبز و پارکها در محالت

2/2234

0/96730

56/128

0/000

رضايت از دسترسي به فضاي سبز و پارکها در محالت

2/3227

1/16233

84/388

0/000

رضايت از كيفيت فضاي بازي كودكان در محالت

2/3369

1/16747

73/284

0/000

رضايت از دسترسي مناسب به فضاي بازي كودكان در محالت

2/2730

1/17200

104/454

0/000

رضايت از كيفيت كتابخانه در محالت

2/0319

0/98875

147/326

0/000

رضايت از دسترسي مناسب به كتابخانه در محالت

1/6348

0/78550

299/312

0/000

رضايت از كيفيت باشگاههاي ورزشي در محالت

2/7376

1/18499

62/892

0/000

رضايت از دسترسي مناسب به باشگاههاي ورزشي در محالت

2/4043

1/14113

90/794

0/000

منبع :يافتههاي تحقيق1393 ،

براساس يافتههاي پژوهش ،ميزان رضايتمندي از كيفيت محيط زندگي در هشت شاخص حوزه تفريح و اوقات
فراغت ضعف وجود دارد بطوريكه اين مقدار در شاخص دسترسي مناسب به كتابخانه كامال نامطلوب و در باقي
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شاخص ها نامطلوب ارزيابي گرديد .بررسيهاي ميداني در محدوده مورد مطالعه صحت اين امر را تاييد مينماييد
(جدول شماره.)5
جدول :5آمار توصیفی کیفیت سکونتگاههای غیررسمی شهر بابل در حوزه تفریح و اوقات فراغت
شاخص ها

نتیجه آزمون میانگین جامعه با مقدار نسبت 3

ارزیابی

رضايت از اندازه فضاي سبز و پارکها در محالت

كمتر از 3

نامطلوب

رضايت از دسترسي به فضاي سبز و پارکها در محالت

كمتر از 3

نامطلوب

رضايت از كيفيت فضاي بازي كودكان در اين محالت

كمتر از 3

نامطلوب

رضايت از دسترسي مناسب به فضاي بازي كودكان در اين محالت

كمتر از 3

نامطلوب

رضايت از كيفيت كتابخانه در اين محالت

كمتر از 3

نامطلوب

رضايت از دسترسي مناسب به كتابخانه در اين محالت

كمتر از 3

نامطلوب

رضايت از كيفيت باشگاههاي ورزشي در اين محالت

كمتر از 3

نامطلوب

رضايت از دسترسي مناسب به باشگاههاي ورزشي در اين محالت

كمتر از 3

نامطلوب

منبع :يافتههاي تحقيق1393 ،

 میزان رضایتمندی از کیفیت حوزه آمد و شدمطابق جدول شماره  6حوزه آمد و شد با دوازده شاخص مربوط به آن مورد بررسي قرارگرفته است .يافتههاي
تحقيق نشان ميدهند كه كمترين ميزان رضايت را شاخص معابر سواره با عرض مناسب با ميانگين  2/36و بيشترين
ميزان رضايت را شاخص كيفيت خدمات درماني با ميانگين  3/72دارار هستند .جهت تحليل هريک از متغيرهاي
حوزه آمد و شد از آزمون كاي اسكوئر يک طرفه استفاده شده است .مطابق با جدول شماره  ،6مقدار كاي اسكوئر
يک طرفه كمتر از  0/05است .بنابراين اين فرضيه تاييد ميگردد كه ميزان رضايتمندي ساكنان محدوده مورد مطالعه
از كيفيت حوزه آمد و شد پايين مي باشد.
جدول  :6نتایج آزمون کای اسکوئر جهت بررسی شاخصهای حوزه آمد و شد در محدوده مورد مطالعه
شاخصها

میانگین

انحراف معیار

کای اسکوئر

سطح معناداری

رضايت از دسترسي به مراكز درماني

3/4504

1/20763

87/184

0/000

رضايت از كيفيت مراكز درماني

3/7234

1/14193

38/071

0/000

رضايت از دسترسي به مراكز آموزشي

3/4397

1/10237

75/057

0/000

رضايت از كيفيت مراكز آموزشي

3/1773

1/30580

51/369

0/000

رضايت از ترافيک درون محلهاي

2/4043

1/18699

73/78

0/000

رضايت از حملونقل عمومي

3/3901

1/19175

53/177

0/000

رضايت از معابر پياده با سطح پوشش مناسب

2/5248

1/25747

59/677

0/000

رضايت از معابر سواره با سطح پوشش مناسب

2/9468

1/38395

13/284

0/01

رضايت از برخورداري معابر پياده با عرض مناسب

2/3759

1/1935

61/191

0/000

رضايت از برخورداري معابر سواره با عرض مناسب

2/3617

1/38254

30/518

0/000
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شاخصها

میانگین

انحراف معیار

کای اسکوئر

سطح معناداری

رضايت از جاي پارک ماشين در محل سكونت

2/7447

1/36246

56/617

0/000

رضايت از هزينههاي رفتوآمد بين محله و مركز شهر

3/5071

1/38174

45/555

0/000

منبع :يافتههاي تحقيق1393 ،

براساس نتايج پژوهش در حوزه آمد و شد ضعفهايي در شاخصهاي رضايت از ترافيک درون محلهاي،
رضايت از معابر پياده با سطح پوشش مناسب ،رضايت از معابر سواره با سطح پوشش مناسب ،رضايت از
برخورداري معابر پياده با عرض مناسب ،رضايت از برخورداري معابر سواره با عرض مناسب و رضايت از جاي
پارک ماشين در محل سكونت وجود دارد .اما قوتهايي در شاخصهاي رضايت از دسترسي به مراكز درماني،
رضايت از كيفيت مراكز درماني ،رضايت از دسترسي به مراكز آموزشي ،رضايت از كيفيت مراكز آموزشي ،رضايت
از هزينههاي رفتوآمد بين محله و مركز شهر و رضايت از حملونقل عمومي است .الزم به ذكر است وجود نقاط
قوت در شاخصهاي مطرح شده در حد كامال مطلوب نيست با توجه به مقدار ميانگين (عدد  )3ميزان رضايتمندي
را نسبتا مطلوب مي توان ارزيابي نمود(جدول شماره.)7
جدول  :7آمار توصیفی کیفیت سکونتگاههای غیررسمی شهر بابل در حوزه آمد و شد
شاخصها

نتیجه آزمون میانگین جامعه با مقدار نسبت 3

ارزیابی

رضايت از دسترسي به مراكز درماني

كمتر از 3

نامطلوب

رضايت از كيفيت مراكز درماني

كمتر از 3

نامطلوب

رضايت از دسترسي به مراكز آموزشي

كمتر از 3

نامطلوب

رضايت از كيفيت مراكز آموزشي

كمتر از 3

نامطلوب

رضايت از ترافيک درون محلهاي

كمتر از 3

نامطلوب

رضايت از حملونقل عمومي

كمتر از 3

نامطلوب

رضايت از معابر پياده با سطح پوشش مناسب

كمتر از 3

نامطلوب

رضايت از معابر سواره با سطح پوشش مناسب

كمتر از 3

نامطلوب

رضايت از برخورداري معابر پياده با عرض مناسب

كمتر از 3

نامطلوب

رضايت از برخورداري معابر سواره با عرض مناسب

كمتر از 3

نامطلوب

رضايت از جاي پارک ماشين در محل سكونت

كمتر از 3

نامطلوب

رضايت از هزينههاي رفتوآمد بين محله و مركز شهر

كمتر از 3

نامطلوب

منبع :يافته هاي تحقيق1393،

 میزان رضایتمندی از کیفیت حوزه امنیتحوزه امنيت با دوازده شاخص مورد بررسي قرارگرفته است .يافتههاي تحقيق نشان ميدهند كه كمترين ميزان
رضايت را شاخص عملكرد به موقع پليس با ميانگين  2/45و بيشترين ميزان رضايت را شاخص روشنايي معابر در
شب با ميانگين  3/69دارار هستند .جهت تحليل هريک از متغيرهاي حوزه امنيت از آزمون كاي اسكوئر يک طرفه
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استفاده شده است .از آنجايكه مقدار كاي اسكوئر كمتر از  0/05است بنابراين اين فرضيه تاييد مي گردد كه ميزان
رضايتمندي ساكنان محدوده مورد مطالعه از كيفيت حوزه امنيت پايين مي باشد (جدول شماره .)8
جدول  :8نتایج آزمون کای اسکوئر جهت بررسی شاخصهای حوزه امنیت در محدوده مورد مطالعه
شاخصها

میانگین

انحراف معیار

کای اسکوئز

سطح معنا داری

رضايت از وجود فضاي بيدفاع در محله

3/1348

1/34572

70/42695

0/000

رضايت از رفتوآمد ولگردان و بزهكاران در محله

2/8333

1/26148

49/596

0/000

رضايت از كاهش اعتياد در محله

2/6241

1/21696

89/979

0/000

رضايت از عملكرد بهموقع پليس

2/4539

1/18397

168/688

0/000

رضايت از بيرون رفتن زنان در ساعات پاياني شب

3/3191

1/27566

83/851

0/000

رضايت از سرقت خودرو در محله

3/4574

1/10642

94/454

0/000

رضايت از وقوع سرقت از واحد مسكوني در محله

3/6667

1/13919

60/057

0/000

وجود ساختمانهاي متروكه و فرسوده

3/2801

1/24687

108/766

0/000

رضايت از نظم معابر

3/0957

1/15739

121/156

0/000

رضايت از روشنايي در معابر اصلي

2/8404

1/21939

78/65

0/000

رضايت از روشنايي در معابر فرعي

2/7482

1/50341

44/206

0/000

رضايت از روشنايي معابر در شب

3/6915

1/08066

84/879

0/000

منبع :يافتههاي تحقيق1393،

يافتههاي پژوهش در حوزه امنيت نشان مي دهد كه ضعفهايي در شاخصهاي رضايت از ترافيک درون
محلهاي ،رضايت از معابر پياده با سطح پوشش مناسب ،رضايت از معابر سواره با سطح پوشش مناسب ،رضايت از
برخورداري معابر پياده با عرض مناسب ،رضايت از برخورداري معابر سواره با عرض مناسب و رضايت از جاي
پارک ماشين در محل سكونت وجود دارد .اما قوتهايي در شاخصهاي رضايت از دسترسي به مراكز درماني،
رضايت از كيفيت مراكز درماني ،رضايت از دسترسي به مراكز آموزشي ،رضايت از كيفيت مراكز آموزشي ،رضايت
از هزينههاي رفتوآمد بين محله و مركز شهر و رضايت از حملونقل عمومي است .الزم به ذكر است وجود نقاط
قوت در شاخصهاي مطرح شده در حد كامال مطلوب نيست با توجه به مقدار ميانگين (عدد  )3ميزان رضايتمندي
را نسبتا مطلوب مي توان ارزيابي نمود (جدول شماره .)9
جدول  :9آمار توصیفی کیفیت سکونتگاههای غیررسمی شهر بابل در حوزه امنیت
شاخصها

نتیجه آزمون میانگین جامعه با مقدار نسبت 3

ارزیابی

رضايت از وجود فضاي بيدفاع در محله

كمتر از 3

نا مطلوب

رضايت از رفتوآمد ولگردان و بزهكاران در محله

كمتر از 3

نا مطلوب

رضايت از كاهش اعتياد در محله

كمتر از 3

نا مطلوب

رضايت از عملكرد بهموقع پليس

كمتر از 3

نا مطلوب

رضايت از بيرون رفتن زنان و كودكان در ساعات پاياني شب

كمتر از 3

نا مطلوب
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رضايت از سرقت خودرو در محله

كمتر از 3

نا مطلوب

رضايت از وقوع سرقت از واحد مسكوني در محله

كمتر از 3

نا مطلوب

وجود ساختمانهاي متروكه و فرسوده

كمتر از 3

نا مطلوب

رضايت از نظم معابر

كمتر از 3

نا مطلوب

رضايت از روشنايي در معابر اصلي

كمتر از 3

نا مطلوب

رضايت از روشنايي در معابر فرعي

كمتر از 3

نا مطلوب

رضايت از روشنايي معابر در شب

كمتر از 3

نا مطلوب

منبع :يافته هاي تحقيق1393 ،

 میزان رضایتمندی از کیفیت حوزه محیطزیست و بهداشتمطابق جدول شماره  10حوزه محيط زيست و بهداشت با ده شاخص مربوط به آن مورد بررسي قرارگرفته است.
همانطور كه در يافتههاي پژوهش مشاهده ميشود كمترين ميزان رضايت را شاخصهاي آلودگي صوتي و دفع
فاضالب خانگي در جوي معابر به تريب با ميانگين  2/16و  2/29و بيشترين ميزان رضايت را شاخص هاي جمع
آوري زباله ،تنظيف بموقع معابر و دسترس به آب مناسب با ميانگين  3/56 ،3/57و  3/35دارار هستند .جهت تحليل
هريک از متغييرهاي حوزه محيط زيست و بهداشت از آزمون كاي اسكوئر يک طرفه استفاده شده است .مطابق با
جدول شماره  ، 10مقدار كاي اسكوئر كمتر از  0/05است .بنابراين اين فرضيه تاييد ميگردد كه ميزان رضايتمندي
ساكنان محدوده مورد مطالعه از كيفيت حوزه محيط زيست و بهداشت پايين مي باشد.
جدول  :10نتایج آزمون کای اسکوئر جهت بررسی شاخصهای حوزه محیط زیست و بهداشت در محدوده مورد مطالعه
شاخص ها

میانگین

انحراف معیار

کای اسکوئز

سطح معنا داری

ميزان رضايت از دفع فاضالب خانگي در جوي معابر

2/2908

1/25723

71/794

0/000

ميزان رضايت از ايمني محله ازنظر وقوع سيالب

2/4716

1/05418

77/326

0/000

ميزان رضايت از وجود حشرات موذي

2/6773

1/11546

69/525

0/000

ميزان رضايت از آلودگيهاي صوتي

2/1667

1/19484

112/043

0/000

ميزان رضايت از آلودگي معابر و مكانهاي عمومي

2/8582

1/23750

67/397

0/000

ميزان رضايت از تنظيف دائمي معابر و جويها توسط شهرداري

3/5603

1/27873

57/681

0/000

ميزان رضايت از دسترسي مناسب به آب شرب تميز

3/3511

1/23162

64/028

0/000

ميزان رضايت از جمعآوري زباله

3/5709

1/16454

63/709

0/000

رضايت از نگهداري دام در محله

2/4291

1/25287

67/007

0/000

رضايت از سالمت هواي شهر

2/7305

1/43112

32/929

0/000

منبع :يافتههاي تحقيق1393،

براساس نتايج پژوهش در حوزه محيط زيست و بهداشت ضعفهايي در شاخصهاي ميزان رضايت از دفع
فاضالب خانگي در جوي معابر ،ميزان رضايت از ايمني محله ازنظر وقوع سيالب ،ميزان رضايت از وجود حشرات
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موذي و موش در جوي معابر ،رضايت از سالمت هواي شهر ،رضايت از سروصداي محالت ،رضايت از نگهداري
دام در محله و آلودگيهاي صوتي و ميزان رضايت از آلودگي معابر و مكانهاي عمومي وجود دارد .اما قوتهايي در
شاخصهاي ميزان رضايت از دسترسي مناسب به آب شرب تميز ،ميزان رضايت از دسترسي مناسب به آب شرب
تميز و ميزان رضايت از جمعآوري زباله و پسماندهاي خانگي است .الزم به ذكر است وجود نقاط قوت در
شاخصهاي مطرح شده در حد كامال مطلوب نيست با توجه به مقدار ميانگين (عدد  )3ميزان رضايتمندي را نسبتا
مطلوب مي توان ارزيابي نمود (جدول شماره .)11
جدول  :11آمار توصیفی کیفیت سکونتگاههای غیررسمی شهر بابل در حوزه محیط زیست و بهداشت
شاخص ها

نتیجه آزمون میانگین جامعه با مقدار نسبت 3

ارزیابی

ميزان رضايت از دفع فاضالب خانگي در جوي معابر

كمتر از 3

نامطلوب

ميزان رضايت از ايمني محله ازنظر وقوع سيالب

كمتر از 3

نامطلوب

ميزان رضايت از وجود حشرات موذي

كمتر از 3

نامطلوب

ميزان رضايت از آلودگيهاي صوتي

كمتر از 3

نامطلوب

ميزان رضايت از آلودگي معابر و مكانهاي عمومي

كمتر از 3

نامطلوب

ميزان رضايت از تنظيف دائمي معابر و جويها توسط شهرداري

كمتر از 3

نامطلوب

ميزان رضايت از دسترسي مناسب به آب شرب تميز

كمتر از 3

نامطلوب

ميزان رضايت از جمعآوري زباله

كمتر از 3

نامطلوب

رضايت از نگهداري دام در محله

كمتر از 3

نامطلوب

رضايت از سالمت هواي شهر

كمتر از 3

نامطلوب

منبع :يافتههاي تحقيق1393 ،

 رتبهبندی شاخصهای مورد مطالعهنتايج جدول شماره  12و نمودار شماره وضعيت كلي رضايتمندي محالت خودرو شهر بابل را از كيفيت محيط
زندگي نشان مي دهد .همان طور كه مطرح گرديد عدد  3بعنوان ميانه نظري رضايتمندي انتخاب شد يعني اگر
ميانگين شاخصهاي تحقيق كمتر از  3باشند (با توجه به گزينه ها كه از خيلي كم به خيلي زياد تعريف شده بودند)
ميزان رضايمتندي در آن شاخصها پايين و اگر باالتر از  3باشند رضايتمندي زياد است .از اينرو براساس نتايج
استخراج شده از آزمون  T-testاز ميان  5شاخص مورد بررسي در تحقيق؛ شاخص اوقات فراغت با ميانگين  2/15از
پاينترين رضايتمندي از كيفيت محيط زندگي برخوردار بوده است .ديگر شاخصها به ترتيب محيط زيست با
ميانگين  ،2/31سكونتي با ميانگين  ،2/61امنيتي با ميانگين  3/09و آمد و شد با ميانگين  3/17از كمترين تا بيشترين
رضايتمندي از كيفيت محيط زيست اعالم گرديدند .با توجه به ميانگين شاخصها و سطح معناداري كه مقدار آن
( ) sig=0/000كمتر از  0/05بدست آمده ميتوان چنين استنباط نمود كه بطور كلي ميزان رضايتمندي ساكنان
سكونتگاههاي خودرو از كيفيت محيط زندگي در محالت شهر بابل پايين است.
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جدول  :12رتبه بندی حوزه های مورد مطالعه با آزمون

T-test

شاخصها

t

Df

میانگین

رتبه میانگین

تفاوت میانگین

سطح معناداری

حوزه اوقات فراغت

-17/311

282

2/1504

1

0/09545

0/000

حوزه محيط زيست

-7/624

282

2/3106

2

0/17950

0/000

حوزه سكونتي

-3/308

282

2/6177

3

-0/44965

0/000

حوزه امنيت

4/415

282

3/0954

4

-0/08232

0/000

حوزه آمد و شد

7/700

282

3/1795

5

-0/18936

0/000

منبع :يافته هاي تحقيق 1393

نتیجهگیری
امروزه اهميت محيط هاي مسكوني شهري به عنوان سكونتگاههاي اصلي مردم ،روز به روز در حال افزايش
است .به طوري كه اين محيطها در وهله اول ابزار مهمي براي توسعه انواع شاخصهاي زندگي نظير سالمت،
خانواده ،كار يا فراغت و ...را فراهم ميآورند .دوم اينكه ،جمعيت زيادي در نواحي به شدت شهرنشين شده زندگي
ميكنند و يا در آيندهاي نزديک زندگي خواهند كرد كه مي بايست به كيفيت محيط سكونت آنها توجه ويژه شود
(رفيعيان و مولوي .)10 :1391 ،پژوهش حاضر با هدف بررسي ميزان رضايتمندي ساكنان سكونتگاههاي غيررسمي
شهر بابل (محالت هفت تن ،كتي ،سادات محله و موزيرج) از كيفيت محيط زندگي انجام گرفته است .روش تحقيق
از نظر هدف كاربردي و بر اساس گردآوري داده ها توصيفي -پيمايشي است .شيوه گردآوري دادهها كتابخانهاي و
ميداني مي باشد .كه در روش ميداني از پرسشنامه در طيف ليكرت بهره گرفته شده است .شاخصهاي مورد بررسي
در تحقيق شامل حوزههاي مسكن ،آمدوشد ،تفريح و اوقات فراغت ،امنيت و محيط زيست و بهداشت ميباشند .از
اينرو جهت تحليل دادههاي جمعآوري شده پژوهش ،از روشهاي آماري  T-testو كاي اسكوئر يک طرفه استفاده
شده است .پس از تحليل توصيفي و پيمايشي در حوزه هاي مورد مطالعه نتايج زير بدست آمده است:
 با توجه به نتايج بدست آمده از ميانگين شاخصها در حوزه هاي مختلف مي توان چنين نتيجه گرفت كهبا توجه به اين كه ميزان رضايتمندي در طيفي از رضايتمندي خيلي كم با امتياز  ، 1كم با امتياز ،2متوسط با
امتياز  ،3زياد با امتياز  4و خيلي زياد با امتياز  5تعريف گرديدند ،ميانگين رضايتمندي ساكنان محدوده
مورد مطالعه از كيفيت محيط زندگيشان كمتر از عدد  3بدست آمده است كه نشان دهنده ميزان
رضايتمندي پايين ساكنين از كيفت محيط زندگيشان ميباشد.
 با توجه به نتايج بدست آمده از آزمون كاي اسكوئر يک طرفه (سطح معناداري كمتر از  0/05درصد)ميتوان چنين استنباط نمود كه ميزان رضايتمندي ساكنان محدوده مورد مطالعه از كيفيت محيط زندگي در
همه حوزهها (سكونتي ،تفريحي و اوقات فراغت ،آمد و شد ،امنيت و محيط زيست و بهداشت) پايين
ميباشد.
 يافتههاي بدست آمده از ارزيابي شاخصهاي كيفيت سكونتگاههاي غيررسمي محالت مورد مطالعه كمتر از 3ميباشد كه نشان از كيفيت نامطلوب شاخصهاي مورد مطالعه دارد.
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 در رتبه بندي كلي نتايج تحليل  T-Testنشان ميدهد كه سطح معناداري تمام شاخصها كمتر از 0/05درصد مي باشد .با توجه به ميانگين شاخصها ،حوزه اوقات فراغت و تفريحي با ميانگين  2/15از كمترين
رتبه و رضايتمندي و حوزه آمد و شد با ميانگين  3/17از بيشترين رتبه و رضايتمندي برخوردار بوده اند.
بطور كلي يافتههاي تحقيق و مشاهدات ميداني نگارندگان ،كيفيت محيط زندگي در محدوده مورد مطالعه را
نامطلوب و رضايت از آن را كم ارزيابي ميكند .لذا جهت باالبردن كيفيت محيط زندگي در محالت مورد مطالعه نياز
به برنامهريزي و توجه مديران محلي ميباشد .در اين راستا هرگونه برنامهريزي در جهت ارتقا كيفيت زندگي ،الويت
اول بهبود حوزه اوقات فراغت و تفريحي ميباشد .در الويتهاي دوم و سوم توجه به حوزههاي سكونت و
محيطزيست و بهداشت از اهميت بااليي برخوردار است .همچنين الزم به ذكر است كه در حوزه امنيت نتايج
حاصل از تحقيق با مشاهدات ميداني نگارندگان مطابقت ندارد يعني ،ميزان رضايت و مطلوبيت اين حوزه مانند ساير
حوزههاي مورد مطالعه پايين مي باشد .لذا پيشنهاد ميگردد در تحقيقات بعدي پژوهشگران اين مسئله را مورد
مطالعه قرار دهند.
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