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رضایتسنجی ساکنان روستایی از طرحهای بهسازی مسکن روستایی با
استفاده از مدل سروکوال
مطالعه موردی :روستای اوغان واقع در شهرستان سراب
محمدباقر ولیزاده اوغانی* ،7الناز وفایی

پورسرخابی2

 -1کارشناس ارشد معماری ،هنرآموز آموزش و پرورش ناحیه چهار تبریز ،مدرس آموزشکده فنی و حرفهای شماره یک

تبریز ،دانشگاه فنی و حرفهای ،تبریز ،ایران)mbvalizadeh@yahoo.com( .
 -2کارشناس ارشد معماری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز ،تبریز ،ایران.

چكیده
در نواحی روستایی عواملی مانند پایین بودن کیفیت زندگی و آسیبپذیری در برابر عوامل طبیعی از جمله زلزله
و بالیای طبیعی ،باعث مهاجرت روستاییان به شهرها شده و مشکالت متعددی به دنبال داشته است .برای
کاستن از آثار منفی این مشکالت ،راهبردهای مختلفی از جمله طرحهای بهسازی مسکن روستایی در پیش
گرفته شده است .پرسش قابل طرح این است که آیا ساکنان روستایی از طرحهای بهسازی مسکن اجرا شده در
این روستاها رضایت دارند؟ از این رو هدف پژوهش سنجش میزان رضایت ساکنان روستای اوغان از طرحهای
بهسازی مسکن روستایی میباشد .روش تحقیق به صورت پیمایشی و با تدوین پرسشنامه بر اساس مدل
سروکوال و با تدوین  22سئوال تحت مقیاس لیکرت صورت گرفته است .جامعه آماری پژوهش شامل 233
خانوار ساکن طرحهای بهسازی مسکن روستایی بوده که از میان آنها  100خانوار بعنوان نمونه آماری و به صورت
تصادفی انتخاب شدند .رابطه بین عوامل رضایت از طریق ضریب همبستگی پیرسون و فرضیههای تحقیق از
روش آماره  tمستقل آزمون شدهاند و جهت تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزار  SPSSبهره گرفته شده است.
نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که حدود  15درصد از ساکنان روستای اوغان از طرحهای بهسازی مسکن
روستایی بر اساس مطالعات آماری رضایت دارند .از دیگر یافتههای پژوهش اینست که عواملی همچون
تحصیالت ،جنسیت و سن بر رضایتمندی ساکنان روستا تأثیر داشته است.
واژگان كلیدی :رضایتمندی ،مدل سروکوال ،روستای اوغان ،مسکن روستایی ،طرحهای بهسازی مسکن
روستایی.

 -7مقدمه
یکی از نیازهای اساسی بشر نیاز به مسکن است .اما باید به این توجه داشت که داشتن مسکن مطلوب فقط محدود به واحد
مسکونی و افزایش تعداد کمی آن نیست و «عواملی مانند عوامل اجتماعی ،اقتصادی و کالبدی و سایر عناصر تشکیل دهنده
کالبدی میتوانند در ایجاد یک مسکن مطلوب نقش داشته باشند(تقوایی ،بهرام پور ،و شاهینراد .)1388 ،به عبارتی مفهوم
مسکن عالوه بر مکان فیزیکی ،کل محیط مسکونی را نیز دربر میگیرد که شامل کلیهی خدمات و تسهیالت ضروری مورد نیاز
در بهزیستن روستا ییان و بهداشت افراد است .در واقع تعریف و مفهوم عام مسکن یک واحد مسکونی نیست بلکه کل محیط
مسکونی را شامل میشود و به عبارت دیگر مسکن چیزی بیش از یک سرپناه صرفاً فیزیکی است .اصوال زندگی روستایی بر
خالف زندگی شهری بر اساس تفکیک زمانی فعالیت ها سازمان نیافته است و سکونت و کار ،زمانهای متداخلی دارند و محیط
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مسکن محل نگهداری محصوالت و وسایل و ادوات نیز میباشد و بخشی از کار در منزل انجام میشود .دام و حشم نیز به همین
صورت در محدوده مسکونی خانوار نگهداری میشود(توکلی ،فاضلنیا ،و شرافت.)10 :1388 ،
«برای شناخت معماری و نحوه خانهسازی در هر منطقه به خصوص مناطق روستایی باید با مسئله خانهسازی در روستاها و
عوامل مؤثر در معماری روستایی آشنا شد و بایستی نیازها ،مشکالت ،امکانات و شرایطی که سارنده بنا در پیش رو دارد شناخت
و آنگاه معلوم داشت که چه اقداماتی باید در این زمینه صورت گیرد»(فاتح و داریوش .)134 :1381 ،در کشورهای مختلف
جهان نیز طی سالهای اخیر به علت آسیبپذیری معماری روستایی و همچنین ناتوانی مالی مردم در بهسازی مسکن خود،
طرحها و برنامههای مختلفی برای بهسازی و افزایش کیفیت زندگی روستایی انجام شده است( .)wordbank, 2008: 12این
اهمیت تا جایی است که برخی نهادها از جمله مرکز میراث جهانی در برخی روستاهای تاریخی مطالعاتی برای حفاظت و
بهسازی روستاها انجام میدهد(.)Abdel Tawab, 2014:1
در ایران مشکل کیفیت و استحکام نامناسب ساخت و سازهای روستایی با توجه به زلزلهخیزی کشور(مجیبی و همکاران،
 )51 :1313و همچنین رشد فزاینده تعداد شهرها ،از طریق تبدیل مراکز روستایی به شهرهای کوچک(کریمی و همکاران،
 ،)10 :1313موضوع بهسازی و نوسازی مسکن روستایی را جزء برنامههای ثابت دولت در نواحی روستایی کرده است .لذا برنامه
هایی برای بهبود کیفیت مسکن روستایی انجام شده است که مهمترین این برنامهها بهسازی و نوسازی مسکن روستایی می
باشد .ولی تجربه نشان داده است این بهسازیها اغلب بدون رعایت اصول ساخت و ساز سنتی و معماری بومی و حتی در تضاد
با نظام معیشتی و زندگی روستایی صورت گرفته است(بهتاش و سلیمانی .)1 :1380 ،قضاوت کیفی در مورد اینکه محیط
مسکونى تا چه اندازه خوب طراحى شده است ،مستلزم بررسى میزان رضایتمندى ساکنان از آن میگردد که این خود منوط به
مفهوم عملکردى و تطابق شکل کالبدى محیط مسکونى با سلسلهاى از نیازها و توقعات ساکنان آن است .روند رو به رشد
تقاضاى مسکن و توسعه نگرش تک بعدى و کمیتگرا به محیطهاى مسکونی ،سبب شده است در فرهنگ معمارى معاصر توجه
الزم به مسألهى بنیادین کیفیت محیطهاى مسکونى به معناى واقعى آن اعمال نشود ،این مسئله به همراه تأثیر متقابل کیفیت
محیط مسکونى بر کیفیت زندگى ساکنان(معینی و اسالمی ،)08 :1311 ،رضایتمندی را به عنوان یکی از معیارهای کلیدی
سنجش میزان کیفیت محیطی ضروری میسازد .به عبارتی یکی از راههای سنجش میزان دستیابی به موفقیت پروژههای
معماری ارزیابی ساکنین از میزان مطلوبیت محیطهای سکونتی و همچنین شناسائی مولفههای موثر بر میزان رضایتمندی یا
نارضایتی ساکنین میباشد .لذا این پژوهش در پی بررسی رضایتمندی ساکنان روستایی از طرحهای بهسازی مسکن روستایی با
رضایتسنجی ساکنان روستای اوغان به عنوان مطالعه موردی میباشد .برای این منظور از مدل سروکوال بهرهگرفته شده است
و در پی پاسخگویی به اهداف و سؤاالت زیر میباشد:
 .1میزان رضایت ساکنان روستای اوغان از طرح های بهسازی مسکن اجرا شده در این روستا در چه حدی می باشد؟
 .2چه عواملی موجب رضایت یا عدم رضایت ساکنان این روستا از این طرحها شده است؟
 .3تعیین اولویت مؤلفههای پنجگانه خدمات از دید روستاییان به چه صورت بوده است؟

 -2فرضیههای پژوهش
فرضیه اصلی :ساکنان روستای اوغان از طرحهای بهسازی مسکن اجرا شده در این روستا رضایت دارند.
فرضیههای فرعی:
 .1ساکنان روستای اوغان از عوامل ملموس طرحهای بهسازی مسکن روستایی رضایت دارند.
 .2ساکنان روستای اوغان از عوامل قابلیت اطمینان طرحهای بهسازی مسکن روستایی رضایت دارند.
 .3ساکنان روستای اوغان از مؤلفههای پاسخگویی طرحهای بهسازی مسکن روستایی رضایت دارند.
 .0ساکنان روستای اوغان از عوامل تضمین طرحهای بهسازی مسکن روستایی رضایت دارند.
 .0ساکنان روستای اوغان از عوامل همدلی طرحهای بهسازی مسکن روستایی رضایت دارند.
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 -9روش تحقیق
روش تحقیق در این پژوهش از نوع پیمایشی با هدف کاربردی میباشد که در آن برای گردآوری اطالعات از مطالعه
کتابخانهای و از ابزارهای پرسشنامه ،مصاحبه و مشاهدات میدانی استفاده شده است .جامعه آماری در این پژوهش شامل 233
خانوار ساکن طرحهای بهسازی مسکن روستایی بوده و نمونه آماری بر اساس جداول کرجسی مورگان  100خانوار تعیین شد
که نمونهگیری به صورت تصادفی به عمل آمده است .مراحل انجام کار به این صورت بوده که در بخش مطالعات کتابخانهای به
بررسی مبانی نظری ،پیشینه تحقیق و سوابق مطالعاتی مرتبط با موضوع ،پرداخته شده است .همچنین با استفاده از طراحی
سئواالت پرسشنامه بر اساس مدل سروکوال عوامل رضایتمندی به پنج دسته (عوامل ملموس ،قابلیت اطمینان ،پاسخگویی،
تضمین و همدلی) تقسیم شده ،سپس ساکنان این روستا مورد پرسشگری و مصاحبه قرار گرفتند .سؤاالت پرسشنامه از طریق
مقیاس  0گزینهای لیکرت سنجیده و کمیسازی شدند .رابطه بین عوامل رضایت از طریق ضریب همبستگی پیرسون و فرضیه
های تحقیق از روش آماره  tمستقل آزمون شدهاند و در نهایت پس از ویرایش و تحلیل پرسشنامهها ،برای تجزیه و تحلیل داده
ها ،سهولت عملیات و درک بهتر نتایج حاصله ،از صفحهگستر Excelو نرمافزار آماری  Spssبهره گرفته شده است.

 -4پیشینه تحقیق
در رابطه با معماری روستایی تحقیقات فراوانی انجام یافته است .در این میان در برخی از این تحقیقات به پژوهش در رابطه
با کیفیت محیطهای مسکونی و رضایتمندی ساکنان از آن پرداخته شده است .در جدول( )1به برخی از مهمترین این تحقیقات
که در رابطه با موضوع مورد مطالعه انجام شدهاند ،اشاره شده است.
جدول -7برخی تحقیقات داخلی پیرامون موضوع مورد مطالعه در توالی زمانی.
تاریخ

نویسندگان

نتایج و یافتهها

1312

سیدعلی بدری،
محمدرضا
رضوانی و مجید
قرنجیک

در این پژوهش با طبقهبندی کیفیت زندگی به رویکردهای ذهنی و عینی به بررسی هر یک از قلمروهای 8
گانه کیفیت زندگی بر اساس رویکرد ذهنی یعنی (کیفیت آموزش ،کیفیت سالمت و بهداشت ،کیفیت امنیت،
کیفت محیط سکونتی ،کیفیت زیرساختها ،کیفیت اشتغال و درآمد ،کیفیت اوقات فراغت ،کیفیت تعامل و
همبستگی اجتماعی) پرداخته شده است .نتایج حاصل حاکی از آن است که میزان رضایت به جز در قلمرو
کیفیت اشتغال و درآمد و کیفیت گذران اوقات فراغت ،باالتر از میانگین است .در نهایت ،باالترین میزان
رضایت در قلمرو تعامل و همبستگی اجتماعی مشاهده می شود.

1312

بهروز محمدی
یگانه و همکاران

در این پژوهش به بررسی تأثیر اعتبارات بهسازی مسکن در بهبود کیفیت زندگی روستاییان در چهار بعد
اجتماعی ،اقتصادی ،کالبدی و زیستمحیطی پرداخته شده است .نتایج تحقیق نشان میدهد که این اعتبارات
در بعد کالبدی و زیستمحیطی تأثیرات مثبتی داشته است.

1312

توحید علیزاده
و جابر علیزاده

نتایج پژهش نشان داده که در مجموع میزان رضایت ساکنین در نواحی روستایی دهستان اصالندوز از محیط
زندگی ایجاد شده در حد مطلوبی قرار ندارد ...از جمله دالیل اصلی نتیجۀ به دست آمده عدم برنامهریزی ،عدم
وجود نظم بصری ،کمبود فضای سبز و مسائلی از این قبیل را میتوان برشمرد.

1381

حمید شایان،
علیاکبر تقیلو و
رضا خسروبیگی

بر اساس نتایج این پژوهش سظح رضایت در 51درصد سکونتگاهها کمتر از حد انتظار است .همچنین با باال
رفتن میزان تحصیالت ،رضایتمندی کاهش داشته است .سطح رضایتمندی روستایی کمیجان ،از منظر میزان
اراضی کشاورزی ،چگونگی دفع زباله ،تأمین کاال ،آب کشاورزی و شکل ظاهری مسکن در حد بسیار پایینی
است .میزان رضایت در همه گروههای تحصیلی در حد اندک است .ولی افزایش سوادآموزی ،منجر به تنزل
سطح رضایت شده است.

1381

خلیل کالنتری و
علیرضا خواجه
شاهکوهی

یافتههای این پژوهش نشان میدهد که بین متغیرهای آگاهی ،مشارکت و رضایت افراد با میزان مشکالت
اجرایی طرحهای بهسازی ،رابطه مستقیم در سطح 11درصد وجود دارد .همچنین 51درصد از مشکالت
اجرایی طرح های بهسازی در روستاهای مورد مطالعه به تخریب منازل و تعریض معابر ،عدم مشارکت مردم،
کمبود وام جهت پرداخت به واحدهای خسارت دیده ،طوالنی شدن زمان اجرای طرح ،بیتوجهی به نیاز
روستاییان ،نیمهتمام رها شدن کارها و مشکل مدیریت در اجرا مربوط میشود.

81

دوماهنامه علمی تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی

 -5محدوده تحقیق
روستای اوغان از نظر تقسیمات کشوری در بخش مرکزی و در فاصله  0کیلومتری جنوب غربی شهرستان سراب قرار گرفته
است(.تصویر )1این روستا از نظر وضعیت طبیعی روستای جلگهای بوده و از شمال به روستای ملکآباد و از شرق به روستای
حصار و جنوب به روستای سرانسر محدود میگردد(فالحنژاد .)31 :1382 ،مساحت کل روستای اوغان حدود  1858هکتار می-
باشد .در حال حاضر طبق آمار موجود در خانه بهداشت روستای اوغان ،تعداد جمعیت روستا  1054نفر میباشد که در 305
خانوار زندگی میکنند .همچنین بر اساس آمار موجود در خانه بهداشت روستا ،در سال  1381شمار جمعیت روستای اوغان
 1013نفر است که در  300خانوار زندگی میکنند« .1بعد خانوار در سالهای  50 ،10و  84به ترتیب  1 ،1/5و  1نفر می باشد.
میانگین بعد خانوار در این روستا از سال  1300تا  1384برابر  0/81نفر بوده است»(فالحنژاد .)33 :1382 ،روستای اوغان
همانند سایر روستاهای شهر سراب ،یک مجتمع زیستی یکپارچه و همگن ،با چشم انداز طبیعی میباشد و ساکنان آن عمدتا به
فعالیتهای کشاورزی و دامداری و سایر امور مرتبط با آن میپردازند.

شكل -7موقعیت روستای اوغان در سطح كشور ،استان و شهرستان.

 -6رضایتمندی
رضایتمندی نگرش و واکنش عاطفی فرد نسبت به آن چیزی است که انتظارش را دارد ،که اغلب با ارضاء نیازهای جسمی و
روحی شخص مرتبط میباشد .به عبارتی رضایتمندی مجموعهای از احساسات سازگار و خوشایند است که افراد به دنبال ارضاء
نیازهایشان به آن میرسند ،و بدین طریق قانع میگردند .همه افراد در زندگی روزمره خود با مسائلی برخورد میکنند که
برایشان مطلوب یا نامطلوب است و از برخورد یا انجام آن احساس رضایت میکنند .فعالیتهای آدمی نیز احساسهای متفاوتی
را در او بوجود میآورد که یکی از آن ،احساسهای رضایتی است که در شخص ظاهر میشود(امینی سابق .)10 :1388 ،در یک
نگرش کلی افراد پس از بهرمندی و استفاده از هر کاال یا خدمتی احساس رضایت یا نارضایتی میکنند .رضایت یک احساس
مثبت است که در مصرفکننده ایجاد می شود که این احساس به واسطه برآورده شدن نیازها و انتظارات اوست .در جدول( )2به
برخی از دیدگاههای محققین در رابطه با رضایتمندی اشاره شده است.

 . 1مراجعه حضوری به خانه بهداشت روستا در تاریخ 1131/4/2
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جدول -2تعاریف و دیدگاههای مختلف در رابطه با رضایتمندی
رضایتمندی عبارتست از پاسخ و یا واکنشی که بعد از زمان بخصوصی مانند زمان پس از مصرف ،زمان بعد از انتخاب و یا بر اساس
یک تجربه انباشته رن میدهد(.)2002 ، Joan
تعاریف و دیدگاهها

رضایت و عدم رضایت یکی از رفتار های عاطفی و فیزیکی بشر است که بازگو کننده برداشت ذهنی انسان از محیط پیرامون خود
است... .رضایتمندی اشخاص از زندگی بر پایه تحلیل ترکیبی افراد ،و تطبیق شرایط زندگی با آمال و آرزوهای خود است(شایان،
تقیلو ،و خسروبیگی.)101 :1381 ،
رضایتمندی یک جامعه در گرو احساس رضایتمندی مردم آن از یک زندگی استاندارد و واقعی است(غیائی ،عظیمی و شهابیان،
.)05 :1312
برآورده کردن یا مایه خشنودی و ارضاء شدن ... .ایجاد حاالت شادمانی ،خشنودی و مطلوبیتی که در نتیجه تأمین نیازها در مصرف-
کننده ایجاد میشود(فرهادنژاد.)23 :1385 ،

 -1رضایتمندی سكونتی در روستا
یکی از عواملی که در رضایتمندی اشخاص در زندگی مؤثر است ،داشتن یک مسکن و محیط سکونتی مناسب است .اندازه-
گیری میزان رضایت ازمحیط سکونتی پیچیده است و درک میزان رضایت از سوی هر شخص و در شرایط مختلف شخصی،
اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و فیزیکی ،متفاوت است .از جمله خصوصیات فردی مؤثر بر رضایت میتوان به عوامل جمعیتی،
شخصیتی ،ارزشها ،انتظارات اشاره کرد(گیفورد .)1358 ،1همچنین مفاهیمی مانند استاندارد زندگی ،کیفیت زندگی ،بهزیستی،
قابلیت زندگی ،کیفیت مکان و سالمتی ارتباط نزدیکی با مفهوم رضایتمندی سکونتی دارند(غیائی ،عظیمی و شهابیان:1312 ،
 .)08رضایتمندی از محیط سکونتی به میزان رضایت در دو مولفه کلی شامل رضایت از واحدهای مسکونی و واحدهای
همسایگی به طور مستقیم و همچنین ویژگیهای شخصی ،فرهنگی ،اجتماعی و  ...به طور غیر مستقیم بستگی دارد(رفیعیان،
عسگری و عسگریزاده ،)14 :1388 ،در این پژوهش میزان رضایت از طرحهای بهسازی مسکن روستایی به عنوان واحدهای
سکونتی (مسکن) مطرح شده است .واحد مسکونی به عنوان عنصر اصلی تشکیل دهنده سکونتگاههای روستایی در حقیقت
کالبد اصلی روستا را تشکیل می دهد؛ از سوی دیگر تأثیر مسکن در زندگی صرفا در حد سکونتگاه برای رفع نیاز خالصه نمی-
شود و مسکن در واقع محل امنی برای انسان ها و چهارچوبی برای حضور خانواده به عنوان اولین نهاد جامعه است(خسرونیا،
 .)32 :1388به عبارتی مسکن روستایی عالوه بر پاسخگویی به نیاز سکونت و تأمین امنیت و حریم خانوار ،حلقهای از نظام
تولیدی روستا را نیز در بر گرفته و با آن پیوند خورده است(میرریاحی .)110 :1314 ،گرچه خانههای بومی روستایی طبق
فرهنگ و رسوم محلی شکل گرفته اما شکل و سازماندهی این خانهها اتفاقی و بر حسب تصادف نبوده بلکه در کنار پاسخگویی
به نیازها و احتیاجات انسانی تصور فضایی روستائیان نقش بسیار تعیینکنندهای در شکلگیری آنها داشته است(سرتیپیپور،
 .)13 :1314با توجه به مطالب فوق میتوان گفت ،بازسازی و بهسازی در روستا پیچدهتر از شهرها میتواند باشد( Hin Li et

 )al, 2014: 299و مسکن رستایی از برخی جهات با مسکن شهری می تواند متفاوت باشد و رضایتمندی از مسکن در روستا
دارای ابعاد متفاوتی است .از جمله این تفاوتها خدمات است که یکی از ابعاد زندگی است و سطح کیفی آن سطح رضایتمندی
را تعیین میکند .در محیط سکونتگاهی روستایی ،کیفیت خدمات و سهولت دسترسی به خدمات از متغیرهای تعیین کننده
رضایتمندی است(شایان ،تقیلو ،و خسروبیگی .)101 :1381 ،مسکن روستایی عالوه بر محل سکونت در برگیرنده فعالیتهای
اقتصادی و محل ذخیره محصوالت کشاورزی آنان نیز است .مهمترین عملکردهای مسکن در روستاها شامل مسکونی ،دامی،
معیشتی و جنبی است که در جدول( )3به آن اشاره شده است.

. Giford

1
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جدول -9برخی از مهمترین عملكردهای مسكن در روستا(كالنتریخلیلآباد و همكاران)61 :7935 ،

 -3طرحهای بهسازی مسكن روستایی
طرحهای بهسازی روستایی از جمله طرحهای توسعه روستایی است که از سال  1318توسط وزارت جهاد سازندگی سابق
در برخی روستاهای کشور به اجرا گذاشته شد(کالنتری و خواجه شاهکوهی .)180 :1381 ،این طرح یکی از ضرورتهای
بنیادی توسعه روستایی و به عنوان زمینهساز شرایط توسعه اقتصادی-اجتماعی و استقرار جمعیت در مناطق روستایی می-
باشد(همان .)188 :جهت نوسازی و بهسازی مساکن روستایی ،بنیاد مسکن انقالب اسالمی از طریق ارایه تسهیالت بانکی از
محل قانون بودجه و ارائه طرحهای مناسب مسکن روستایی و اعمال نظارت الزم طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی
را اجرا مینماید(طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی .)1طرح بهسازی مسکن روستایی از سال  1350توسط بنیاد
مسکن انقالب اسالمی ،با هدف بهبود کیفیت مسکن و بافت روستایی و ارتقاء سطح ایمنی ،بهداشتی ،رفاه و آسایش مسکن
روستایی آغاز گردید .این مهم توأم با ارایه تسهیالت و زیرساختها ،قابلیت آن را مییافت که به ایجاد حس تعلق به مکان،
حفظ تراکم جمعیت خانوار ،بهبود سیمای بصری و چشم انداز روستا ،مقاوم سازی مسکن و در نتیجه بهسازی زندگی روستایی
بینجامد ،هر چند با فراز و نشیبها و مشکالت فراوان اداری و اجرایی روبرو بود .لیکن به منظور تسریع در روند اجرای بهسازی
مسکن روستایی و نیل به اهداف این طرح ،و با عنایت به کسب تجارب ارزنده و شناسایی نقاط ضعف و کمبود سالهای گذشته،
طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی در سال  1380در هیأت محترم دولت مطرح شده و به تصویب رسید .براساس این طرح
نسبت به مقاوم سازی واحدهای مسکونی کم دوام و بی دوام در روستاهای کل کشور اقدام و ساالنه  244هزار واحد مسکونی
روستایی ساخته می شود و در طی دو برنامه پنج ساله دولت تعداد دو میلیون واحد مسکونی روستایی مقاوم سازی خواهد
شد(2یعقوبی ،رنجور و خشنودیفر .)101 :1312 ،طرح های بهسازی مسکن روستایی در روستاهای شهرستان سراب و متعاقب
آن در روستای اوغان نیز توسط بنیاد مسکن این شهرستان از سال  1380شروع شده که تا تاریخ  13/0/12تعداد  255نفر از
ساکنان این روستا به بنیاد مسکن انقالب اسالمی معرفی شدهاند و از این تعداد  233نفر پایانکار گرفتهاند.3تصویر()2

( http://ea-bonyadmaskan.ir/?pageid=11 .1سایت بنیاد مسکن انقالب اسالمی ،تاریخ بازیابی 18 :مرداد )1313
(http://www.bonyadmaskan.ir/SitePages/BAZ_reconstruction%20affairs.aspx .2سایت بنیاد مسکن انقالب اسالمی ،تاریخ)
بازیابی 18 :مرداد )1313
 . 3مراجعه حضوری به بنیاد مسکن شهرستان سراب در تاریخ 1313/0/12
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شكل -2نمونهای از طرحهای بهسازی مسكن روستایی در روستای اوغان(منبع :نگارنده)

 -3مدل سروكوال
مدل سروکوال یکی از گسترده ترین مدلهای کاربردی است .این مدل در اواسط سال  1184توسط پاراسورامون 1و
همکارانش توسعه یافت تا کیفیت خدمات با استفاده از فاصله بین تصورات و انتظارات مشتری درباره عملکرد کیفیت خدمات
سازمان تعیین گردد( .)Birdogan et al, 2009این مدل تالش میکند تا فعالیتهای عمده سازمان که ادراک از کیفیت را
تحت تاثیر قرار میدهند را نشان دهد .روش سروکوال در اندازهگیری کیفیت خدمات در سالهای اخیر توجه زیادی را به خود
جلب کرده است چرا که این روش یک تکنولوژی قابل اعتماد برای اندازهگیری و سنجش کیفیت خدمات فراهم ساخته است.
مقیاس سروکوال به عنوان یک روش برتر جهت اندازهگیری انتظارات مصرفکننده از کیفیت خدمات بوده و شامل پنج مقیاس
(ابعاد ملموس ،2قابلیت اطمینان ،3قابلیت پاسخگویی ،0تضمین و ضمانت ،0همدلی )1میباشد جدول( .)0این پنج مقیاس از ده
بعد همپوشی مشتق شدهاند که توسط تحقیق اکتشافی پاراسورمان و همکارانش برای کیفیت خدمات ضروری در نظر گرفته
شدند .مقیاسهای کیفیت خدمات به یکدیگر مرتبط بوده و ادراک کمی کیفیت خدمات را میسازند .ابزار اصلی مدل سروکوال
از  22سؤال برای اندازهگیری  0بعد کیفیت تشکیل شده است(.گرجی ،صیامی و نورائی30 :1381 ،و.)30
جدول -4مدل نهایی سروكوال؛ منبع( :باقرزادهخواجه و باقرزاده95 :7933 ،و96؛ )wang & Shieh, 2006: 198

مدل نهایی سروكوال
(پاراسورامان وهمكاران)

 .1ملموسات :شکل ظاهری تسهیالت و تجهیزات ،تجهیزات فیزیکی ،ابزار ها.
 .2قابلیت اطمینان :توانایی انجام خدمات وعده داده شده به شکل قابل اعتماد و دقیق.
 .3پاسخگویی :تمایل به کمک به مصرف کننده و ارائه خدمات به موقع و سریع.
 .0تضمین :ترکیبی از موارد :صالحیت ،ادب ،اعتبار ،امنیت ...
 .0همدلی :ترکیبی از موارد :درک مصرف کننده ،ارتباط ،دلسوزی و توجه فردی ...

در این پژوهش با استفاده از  0معیار مدل سروکوال ،رضایتمندی ساکنان روستای اوغان از طرحهای بهسازی مسکن
روستایی اجرا شده ،بررسی شده است لذا برای این منظور مدل مفهومی تحقیق با استفاده از مدل سروکوال به شکل نمودار()2
تدوین شده است .الزم به ذکر است که نحوه تهیه سواالت پرسشنامه با الگوگیری از این نمودار صورت گرفته است .در این الگو
1 . Parasuraman et al
2 . Tangibility
1 . Reliability
4 . Responsibility
5 . Security
6 . Empathy
6. On- sample t-test
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عوامل مختلف رضایتمندی به  0دسته تقسیم شده و فرضیههای تحقیق نیز بر این اساس صورتبندی شده سپس هر کدام از این
عوامل بر مبنای شاخصههایی که به آنها نسبت داده شده چارچوب سواالت را تشکیل داده و با این مدل سنجیده شدهاند.
نمودار -7سطحبندی عوامل تأثیرگذار بر رضایتمندی از طرحهای بهسازی مسكن روستایی بر اساس مدل
سروكوال(نگارنده)
تضمین

همدلی

عوامل ملموس
شکل
ظاهری(نما)

ایستایی

رفع نیازها

احساس امنیت

آرامش و آسایش

استقرار(جهت
گیری)

جنس مصالح

سهولت
دسترسی

انبار(محصوالت
و )...

برآوردن نیازها

اندازه و ابعاد

در نظر گرفتن
کار و شغل

خدمات

پارکینگ(تراکت
ور و )...

دسترسی راحت
و بدون اذیت

طرح معماری

مقاومت(بالیای
طبیعی)

حمل و نقل(لوازم
و محصوالت )...

آسایش حرارتی

رنگ

مقاومت(حشرات
و حیوانات
وحشی)

نیازهای
خاص(خلوت و
آرامش و )...

نور

قابلیت اطمینان

پاسخگویی

 -71بحث و یافتههای تحقیق
 -7-71توصیف آماری دادهها :توصیف دادهها از منظر پاسخدهندگان به صورت فراوانی بر اساس جنسیت ،سن ،نوع
فعالیت ،سابقه فعالیت و میزان تحصیالت مورد تحلیل قرار گرفته است.
جدول -5فراوانی داده ها برحسب جنسیت ،تحصیالت و سن پاسخ دهندگان
شرح

تعداد

درصد

تحصیالت

تعداد

درصد

سن

تعداد

درصد

زن

05

4,03

زیردیپلم

08

4,03

34-24

81

4.11

مرد

55

4,05

دیپلم

21

4,22

04-31

20

4,11

جمعیت کل

130

فوق دیپلم

10

4,11

04-01

10

4,14

لیسانس و باالتر

32

4,20

 01به باال

10

4,14

جمع

130

جمع

130

آمارهای حاصله از جدول  0نشان میدهد که بیش از  �00ساکنین در نمونه انتخاب شده را مردان و  �03را زنان تشکیل
میدهند ،همچنین از لحاظ سطح تحصیالت بیشتر پاسخ دهندگان زیر دیپلم بوده( )�03و حدود  �20آنها مدارک لیسانس و
باالتر داشتهاند که نشان می دهد در روستای اوغان اقشاری از خانوارها در سطوح تحصیلی متفاوت زندگی میکنند و بیشتر آنان
که عضو نمونه بودند ،بین  24الی 34سال سن داشتهاند و  �14پاسخ دهندگان هم سن  01به باال بودهاند.

81

سال سوم ،شماره یک(پیاپی نه) ،اردیبهشت 7931
جدول -6آمار توصیفی مربوط به متغیرهای مستقل تحقیق؛ منبع :خروجی  / SPSSیافتههای تحقیق.
مشاهدات

میانگین

انحراف معیار

دامنه تغیرات

حداقل

حداكثر

N

Mean

Std.D

Range

Min

Max

عوامل ملموس

130

3,14

1,40

0,44

1,44

0,44

قابلیت اطمینان

130

3,01

1,11

3,50

1,20

0,44

پاسخ گویی

130

3,22

1,12

0,44

1,44

0,44

تضمین

130

3,11

1,10

0,44

1,44

0,44

همدلی

130

3,30

1,12

0,44

1,44

0,44

متغیرها

جدول  1نشان میدهد که ساکنان استفاده کننده از طرح های بهسازی مسکن روستایی در اوغان از عوامل ملموس مانند؛
شکل ظاهری ،اندازه ،طرح معماری و رنگ و نور مسکنهای خود (با میانگین  3,14از  )0بیشترین رضایت را داشتهاند ،در
صورتی که از عوامل تضمین طرحهای بهسازی مانند؛ احساس امنیت ،انبار محصوالت کشاورزی ،پارکینگ تراکتور و خودرو و
آسایش حرارتی نسبت به بقیه عوامل ،رضایت کمتری داشتهاند(میانگین رضایت  3,11از  .)0همچنین از عواملی مثل؛ قابلیت
اطمینان ،پاسخ گویی به نیازها و عوامل مربوط به همدلی در خانههایشان نیز رضایت متوسطی داشتهاند.
 -2-71تحلیل همبستگی :در این تحقیق برای تحلیل شدت وابستگی بین متغیرهای مستقل از آزمون همبستگی
پیرسون(جدول )5استفاده شده که نتایج جالب توجهی ارائه داد.
جدول -1ماتریس همبستگی پیرسون -خروجی SPSS
متغیرها
ضریب همبستگی

عوامل
ملموس

قابلیت
اطمینان

پاسخ گویی

تضمین

همدلی

عوامل ملموس

)Correlation(r
p-value

1
-

4,18
4,44

4,15
4,44

4,15
4,44

4,18
4,44

قابلیت اطمینان

)Correlation(r
p-value

1
-

4,15
4,44

4,15
4,44

4,18
4,44

پاسخ گویی

)Correlation(r
p-value

1
-

4,15
4,44

4,18
4,44

تضمین

)( Correlation(r
p-value

1
-

4,15
4,44

همدلی

)Correlation(r
p-value

1
-

خروجی جدول  5نشان میدهد که؛ ضریب همبستگی بین تمامی متغیرهای مستقل برابر با ( )r ä 4,44است و بین دو به
دو متغیرها رابطه مستقیم و مثبتی وجود دارد ،که این ادعا را مقدار ( )sig=4,44محاسبه شده در تمامی آنها که کوچکتر از
 4,40است ،نشان میدهد و این بدین معنی است که ضریب همبستگی بدست آمده در سطح اطمینان  %10معنادار است.

آزمون فرضیههای تحقیق
در تحقیق حاضر فرضیههای صفر بدون جهت و فرضیههای تحقیق بصورت جهتدار مثبت تعریف شده و فرضیهها با
اطمینان  10درصد و در سطح خطای  0درصد( )�=4,40آزمون شدهاند ،درجه آزادی برابر با  n-1است .بدلیل اینکه شکل
توزیع دادهها نرمال ،مقیاس اندازهگیره فاصلهای ،و متغیرها مستقل از هم آزمون شدند بنابراین برای آزمون فرضیههای تحقیق از
آماره  tمستقل تک نمونهای استفاده شده است .باید به خاطر داشته باشیم که چون فرضیهها بصورت یک سویه راست تعریف
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شدند و نرمافزار  SPSSنیز همواره آزمونهای دوسویه را انجام میدهد ،بنابراین سطح اطمینان گزارش شده بر  2تقسیم شده
است.

سطح اطمینان %10
باالترین

پایینترین

4,58

4,03

جدول -3آزمون  tمستقل تک نمونهای -خروجی SPSS
)= 1.96 Test Value =3 , t(0.05, 133
سطح
درجه آزادی
انحراف از
Sig
آماره t
معناداری
2
()df
میانگین
)(Sig
1,50
133
4,44
4,44
4,14

متغیرها
عوامل ملموس

4,18

4,31

4,01

4,44

4,44

133

0,11

عوامل قابلیت اطمینان

4,013

4,425

4,22

4,412

4,420

133

2,21

عوامل پاسخگویی

4,314

4,428

4,11

4,405

4,410

133

1,18

عوامل تضمین

4,001

4,110

4,30

4,44

4,44

133

3,15

عوامل همدلی

 -7-77فرضیه اول
µ: H0=3
 :H0ساکنان روستای اوغان از عوامل ملموس طرحهای بهسازی مسکن روستایی رضایت ندارند.
H1: µ>3
 :H1ساکنان روستای اوغان از عوامل ملموس طرحهای بهسازی مسکن روستایی رضایت دارند.
یافتههای جدول  1نشان میدهد از متغیر عوامل ملموس sig/2=4,44 ،بدست آمده ،کوچکتر از  4,40بوده .بنابراین ،در
آماره  tمعنادار است و فرضیه  H0رد میشود و فرضیه تحقیق مورد قبول واقع میشود .یعنی با اطمینان  10درصد میتوان
گفت که ساکنان روستای اوغان از عوامل ملموس(شکل ظاهری ،اندازه ،طرح ،رنگ و نور معماری) طرحهای بهسازی مسکن
روستایی رضایت قابل قبولی دارند.

 -2-77فرضیه دوم
µ: H0=3
 :H0ساکنان روستای اوغان از عوامل قابلیت اطمینان طرحهای بهسازی مسکن روستایی رضایت ندارند.
H1: µ>3
 :H1ساکنان روستای اوغان از عوامل قابلیت اطمینان طرحهای بهسازی مسکن روستایی رضایت دارند.
متغیر قابلیت اطمینان نیز در آماره  tمعنادار است و فرضیه  H0رد میشود و فرضیه تحقیق مورد قبول واقع میشود .یعنی
با اطمینان  10درصد ساکنان روستای اوغان از عوامل قابلیت اطمینان مثل؛ نوع مصالح استفاده شده ،مقاومت در برابر حشرات
و حیوانات وحشی و بالیای طبیعی طرحهای بهسازی مسکن روستایی رضایت دارند.

 -9-77فرضیه سوم
µ: H0=3
 :H0ساکنان روستای اوغان از مؤلفههای پاسخگویی طرحهای بهسازی مسکن روستایی رضایت ندارند.
H1: µ>3
 :H1ساکنان روستای اوغان از مؤلفههای پاسخگویی طرحهای بهسازی مسکن روستایی رضایت دارند.
در جدول فوق  sig/2=4,412بوده که کوچکتر از  4,40و این مدل نیز در آماره  tمعنادار است و فرضیه  H0رد میشود
پس میتوان گفت که ساکنان روستای اوغان از مؤلفههای پاسخگویی طرحهای بهسازی مسکن روستایی نیز رضایت دارند.

 -4-77فرضیه چهارم
µ: H0=3
 :H0ساکنان روستای اوغان از عوامل تضمین طرحهای بهسازی مسکن روستایی رضایت ندارند.
H1: µ>3
 :H1ساکنان روستای اوغان از عوامل تضمین طرحهای بهسازی مسکن روستایی رضایت دارند.
در جدول فوق ،سطح معناداری عامل تضمین  4,405بوده که کوچکتر از  4,40و این مدل نیز در آماره  tمعنادار است و ساکنان
روستای اوغان از عوامل تضمین مثل؛ امنیت ،انبار ،پارکینگ و عوامل گرمایشی و سرمایشی طرحهای بهسازی مسکن روستایی
رضایت دارند اما این رضایتمندی نسبت به دیگر عوامل در سطح پایینی قرار دارد.

 -5-77فرضیه پنجم
 :H0ساکنان روستای اوغان از عوامل همدلی طرحهای بهسازی مسکن روستایی رضایت ندارند.
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µ: H0=3

سال سوم ،شماره یک(پیاپی نه) ،اردیبهشت 7931

H1: µ>3
 :H1ساکنان روستای اوغان از عوامل همدلی طرحهای بهسازی مسکن روستایی رضایت دارند.
بدین ترتیب یافته نشان میدهد که ساکنان روستای اوغان از عوامل همدلی طرحهای بهسازی مسکن روستایی نیز رضایت
نسبتا خوبی داشتهاند.

 -72نتیجهگیری
عوامل متعددی را میتوان در رضایتمندی از خدمات ارائه شده موثر دانست .در این مقاله به تحلیل  0بعد مدل سروکوال
یعنی؛ عوامل ملموس ،قابلیت اطمینان ،عوامل پاسخگویی ،تضمین و عوامل همدلی که در رضایتمندی ساکنان روستای اوغان از
طرحهای بهسازی مسکن روستایی تاثیر داشتهاند ،پرداخته شده است .لذا برای اندازهگیری متغیرهای مستقل از یک پرسشنامه
محقق ساخته با طیف پنجگزینهای استفاده شده ،که در میان  130نفر از افراد نمونه ،متشکل از اقشار مختلفی از خانوارهایی که
در روستای اوغان از این طرح استفاده کرده و اقدام به ساخت مسکن نمودهاند ،پخش شده بود .دادهها جمعآوری شده و در
صفحهگستر اکسل تنظیم و درست نمایی شدند .ابتدا به توصیف آماری متغیرهای تحقیق پرداخته شده سپس فرضیههای
تحقیق با کمک نرم افزار آماری  SPSSو از طریق آزمون ضریب همبستگی پیرسون ،همچنین آماره  tمستقل تک نمونهای
مورد آزمون قرار گرفته شدند .نتایج حاصل از آزمون فرضیههای تحقیق طبق جدول شماره  1نشان داد که؛ ساکنان روستای
اوغان از مولفههایی مانند؛ عوامل ملموس(نمای بیرونی ،طرح معماری و نورگیری) و قابلیت اطمینان(جنس مصالح ،مقاومت در
مقابل حشرات ،حیوانات درنده و بالیای طبیعی) در حد باالیی بوده و از عامل پاسخگویی ،سهولت دسترسی به تسهیالت،
همدلی و آسایش روحی و روانی ،نیازهای شخصی در سطح متوسطی است ،در نهایت بنظر میآید که رضایتمندی ساکنان از
عوامل تضمین مانند فضاهای پارکینگ و انبار ،نحوه نگهداری محصوالت و خودروها و آسایش گرمایشی و سرمایشی این طرحها
رضایت کمتری داشتهاند .همچنین میتوان گفت با کاهش سطح تحصیالت و افزایش سن ،میزان رضایتمندی کاهش یافته
است.
جدول -3نتایج تحلیلی پرسشهای مربوط به رضایتمندی ساكنین روستای اوغان از طرحهای بهسازی مسكن (نگارنده)
میانگین امتیاز
ابعاد

سئواالت رضایتمندی از طرحهای بهسازی مسكن روستای اوغان

اخذ شده از
آزمودنی

عوامل ملموس

قابلیت اطمینان

پاسخگویی

ضریب
رضایتمندی

نمای طراحی ظاهری خانه مسکونی

3,01

4,182

جهت قرار گیری خانه مسکونی

3,84

4,514

اندازه فضا های داخلی خانه مسکونی؛ مانند اتاق های خواب ،پذیرایی و ...

3,03

4,541

طرح معماری خانه مسکونی

3,01

4,118

رنگ و نور داخل خانه مسکونی

3,11

4,538

اندازه و ابعاد باز شوها(در ها و پنجره ها)

3,30

4,154

مقاومت در برابر بالیا و عوامل طبیعی

3,11

4,532

مقاومت در برابر حمله حیوانات وحشی و حشرات موزی

3,15

4,530

در نظر گرفتن کار و شغل در ساخت خانه مسکونی

2,51

4,002

جنس مصالح بکار رفته در ساخت خانه مسکونی

3,14

4,584

تناسب طراحی معماری خانه مسکونی با نیازهای ساکنین

3,30

4,154

سهولت دسترسی به تسهیالت مورد نیاز

3,11

4,138

در نظر گرفتن خدمات مورد نیاز حمل و نقل لوازم ،محصوالت کشاورزی و حیوانات

2,01

4,012

میزان سهولت دسترسی به فضا های خانه مسکونی مانند توالت ،حمام ،آشپزخانه و ...

3,82

4,510

در نظر گرفتن تعداد افراد خانوار در ساخت خانه مسکونی

3,18

4,131
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میانگین امتیاز
ابعاد

سئواالت رضایتمندی از طرحهای بهسازی مسكن روستای اوغان

اخذ شده از
آزمودنی

تضمین

همدلی

ضریب
رضایتمندی

احساس امنیت ساکنین در خانه های مسکونی

0,23

4,801

در نظر گرفتن فضا برای انبار محصوالت کشاورزی و دامداری

3,35

4,150

در نظر گرفتن فضای پارکینگ برای وسایل نقلیه مربوط به کار(تراکتور ،خودرو و )...

2,01

4,042

احساس آسایش از نظر گرما و سرما

3,00

4,514

برآورده نمودن نیاز های شخصی و عمومی اهل خانه

3,04

4,544

دسترسی به فضاهای خانه به راحتی و بدون اذیت

3,00

4,514

برآورده نمودن نیازهای خاص تمام افراد خانواده مثل(آرامش ،خلوت ،مطالعه و )...

3,42

4,140
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Abstract
In rural areas, factors such as: low quality of life and vulnerability to natural causes such
as earthquakes and natural disasters, the rural emigration to the cities, many problems have
followed. To reduce the negative effects of these problems, various strategies including rural
housing improvement schemes have been adopted. The question is: Are rural residents of the
housing development schemes implemented satisfied? Therefore, the purpose of this study is
the evaluation of residents' satisfaction Oghan village of rural housing development schemes.
To achieve this purpose, by choosing Oghan village, of functions Sarab, As a sample studied
and compile a questionnaire to analyze the consent of the residents of the village of rural
housing improvement schemes are discussed. The method of research is Surveys and
developed a questionnaire with 22 questions with Likert scale based on SERVQUAL model is
done. The statistical population, include 233 rural households, of which the 145 households
were randomly selected for the sample. Were Over 55% of males and 43% of them female. In
terms of education, under diploma had more respondents (43%) and about 24% have higher
qualifications and bachelor. This shows different degrees of households in the village Oghan
strata live, most of them between 20 and 30 years of age and 10% of respondents were aged
51 and above. The relationship between variables was determined by Pearson's correlation
coefficient and the research hypotheses were tested using student T-Test. for the analysis data
using SPSS software has been used. Finally, by analyzing 5 dimensions SERVQUAL model
(a tangible factors, reliability, factor of accountability, assurance and empathy factors),
satisfaction Oghan village residents of rural housing development schemes were discussed and
interpreted. The results of this study showed, that about 67 percent of the residents of rural
housing improvement schemes are satisfied. In rural areas, have the satisfaction of a tangible
factors, then, the factors the reliability and empathy factors were satisfied. The factors
accountability and assurance, next priority had been satisfied by the residents of the village.
Another result is that factors such as: education, gender and age has been effect on rural
resident's satisfaction.
Keywords: Satisfaction, SERVQUAL model, Oghan village, Sarab city, rural housing,
rural housing improvement schemes
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