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 چکيده

كروه آغراجارزيابی ميزان رضايتمندی روستاييان از اجرای طرح هادی با اسرتفاده از مردل كرانو در روسرتای قررهپژوهش حاضر با هد  

 برا آنان از نفر 204 تعداد كه كوه تشکيل دادندآغاجروستای قره سرپرستان خانوار كليه تحقيق را شهرستان اروميه انجام گرفت  جامعه آماری

ابزار پژوهش پرسشنامه زوجی مدل كانو بود كه روايی   قرار گرفتند ارزيابی مورد و تعيين نمونه به عنوان مورگان -جدول كرجسی از استفاده

 و خرارج از نمونره تکميرل پرسشنامه 30پايايی، تعداد  بررسی برای  گرفت قرار تأييد موردنظران مسل  به موضوع تحقيق آن توس  صاحب

روستاييان از اجرای طررح  رضايتمندی بر مؤثر عوامل  بود پرسشنامه مطلوب پايايی یدهندهنشان كه آمد بدست 883/0كرونبا  آلفای مقدار

نشرانگر در گرروه  6نشرانگر در گرروه الزامرات اساسری،  11شدند كه  بندیطبقه انگيزشی و عملکردی، اساسی الزامات بخش سه هادی به

های حاصل از مدل كانو نشان داد كره بيشرترين ميرزان رضرايت ار گرفتند  يافتهنشانگر در گروه الزامات انگيزشی قر 8الزامات عملکردی و 

و  55/0سازها با ضريب رضايت وساخت شدن مندی تامين نيازهای اساسی مربوط به نشانگر ضابطهروستاييان از اجرای طرح هادی در زمينه

است  همچنين در بين عوامل الزامات عملکردی نيز بيشترين  08/0 آوری و دفع زباله با ضريب رضايتكمترين ميزان مربوط به نشانگر جمع

 و كمترين ميزان به نشانگر توجه 88/0افزايش ميزان گرايش به فعاليت در بخش خدماتی روستا با ضريب رضايت ميزان رضايت به نشانگر 

گروه الزامات انگيزشی نيرز بيشرترين و كمتررين اختصاص يافت  در  62/0روستا با ضريب رضايت  فرهنگی و تاريخی ارزش با هایبافت به

 و روسرتا در گرذاریسررمايه ميرزان و افرزايش 92/0اراضی با ضريب رضايت  قيمت ميزان رضايتمندی به ترتيب مربوط به نشانگر افزايش

 برا ابتردا اولويرت وه،گرر سره بره مربوط عوامل بهبود برای اولويت دراظهار شده است   75/0جديد با ضريب رضايت  اقتصادی هایفرصت

  باشد می انگيزشی سرانجام الزامات و الزامات عملکردی سپس اساسی، الزامات
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  مقدمه

 را امرر ايرن مختلرف، كشرورهای در به دست آمرده تجارب

سری و شررطی اساساخته است كه توسعه روستايی پريش نمايان

رود و ضرورتی بنيادين برای دستيابی به توسعه ملی به شمار مری

هرای كشرورهای ريرزیها و برنامهبايست در اولويت سياستمی

مختلف قرار گيرد  با توجه به اهميت توسعه روسرتايی، تقريبراً در 

های توسعه روستايی در بسياری از ويکم، برنامهاوايل قرن بيست

ريرزان و در حال توسعه مورد توجه برنامرهيافته كشورهای توسعه

قرار گرفت و اقدامات متنوعی در راستای بهبرود شرراي  زنردگی 

مکرر و )حيردریمردم در مناطق روستايی طراحی و اجرا گرديرد 

هرای ريرزیبا توجه به اهميت روستا در برنامه ( 1394همکاران، 

های متعددی در جهت تسريع روند حای كشور، تاكنون طرتوسعه

يافتگی روستا مطرح و اجرا شده است تا بره نروعی شردت توسعه

عظيمی های بين مناطق شهری و روستايی كاهش يابد )نابرابری

انرد؛ ترا ها ترالش داشرته  در واقع اين طرح(1384و جمشيديان، 

كنند بتوانند شور زندگی میاول جمعيتی كه در مناطق روستايی ك

از آثار توسعه برخوردار گردند و دوم اينکره رونرد رو بره افرزايش 

رويه و تخليه صردها روسرتا كنتررل های بیفرآيندهای مهاجرت

هرايی ترين برنامرهدر اين زمينه يکی از مهم ( 1384رشنو، گردد)

تايی پس از پيروزی انقرالب ريزی توسعه روسكه در مسير برنامه

اسالمی در حوزه توسعه روستايی مورد توجه قررار گرفتره اسرت، 

طرح هادی روستايی است كه در جهت بهبود وضعيت اقتصادی، 

هرای روسرتايی فضايی سکونتگاه -اجتماعی و ساماندهی كالبدی

كشور طراحی و انجام گرفته است  طرح هادی روستايی براساس 

-های توسعه و عمران محلی، ناحيرهررسی طرحنامه نحوه بآيين

ای و ملری و مقرررات شهرسرازی و معمراری كشرور ای، منطقه

هيئت محترم وزيران عبارت است از طرحری  12/10/78مصوب 

كه ضمن سراماندهی و اصرالح بافرت موجرود، ميرزان و مکران 

گسترش آتی و نحوه استفاده از زمين برای عملکردهای مختلرف 

، تجاری و كشاورزی و تأسيسات و تجهيرزات و از قبيل مسکونی

هرای عمرومی روسرتاييان را برحسرب مرورد در قالرب نيازمندی

های روسرتايی يرا های ساماندهی فضا و سکونتگاهمصوبات طرح

نمايرد  ايرن طررح اولرين ترالش ای تعيين مریطرح جامع ناحيه

ه يافته و فراگير دولت در جامعه روستايی است كه در آن نسازمان

های توليدی و سازمان اقتصادی جامعه روستايی، بلکه تنها روش

امور زيربنايی، سياسی و اجتماعی و همچنين مناسربات اعضرای 

ايرن طررح برا شرود  جامعه روستايی با يکديگر نيز دگرگون مری

ساز توسعه تواند زمينههای خود میها و قابليتاستفاده از پتانسيل

عمومی و رفاهی از قبيرل نوسرازی و عمران روستاها )تسهيالت 

مسکن روستايی، معابر جديداتحداث و حريم مسرکونی(، ترأمين 

عادتنه امکانات،  بهبود وضرعيت زنردگی روسرتائيان و افرزايش 

-تر موجب ماندگاری مجتمعهمه مهم از ها وميزان مشاركت آن

هرای پرنج سراله در برنامههای زيستی در مناطق روستايی باشد  

وم توسررعه كشررور ، طرررح هررادی و بهسررازی روسررتايی اول و د

گسترش يافت  در برنامره سروم در راسرتای اصرالح تشرکيالت 

هرای بهسررازی عمرران روسرتايی كشرور، تهيره و اجررای طررح

روستايی از جهاد سازندگی منفک و به طور كامل به بنياد مسکن 

انقالب اسالمی واگذار شد  بنياد مسکن انقرالب اسرالمی طبرق 

بره تصرويب  1367اساسنامه قرانونی خرود كره در سرال  7ماده 

های مجلس شورای اسالمی رسيد، موظف به تهيه و اجرای طرح

های ذيرب  هادی و اصالح معابر در روستاها با هماهنگی دستگاه

و اجرای آن با مشاركت مردم از محل اعتبرارات مصروب دولرت 

مراكرز  های بهسازی و هادی روسرتايی ابتردا بررایگرديد  طرح

خرانوار تهيره  400ها و نيز روستاهای براتی ها و دهستانبخش

 100كليره روسرتاهای برا جمعيرت بريش از  1381شد  در سال 

گرفت كره بعرد از برنامره خانوار تحت پوشش اين طرح قرار می
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خانوار نيز تهيره و اجررا  50چهارم توسعه برای روستاهای باتی 

 شود  می

طررح رضرايتمندی جوامرع اسرت  هد  نهايی از اجرای هر 

ميزان رضايتمندی، كارايی خدمات و تسهيالت موجرود در يرک 

كننردگان آشرکار سراخته و بردارن و اسرتفادهناحيه را از نظر بهره

عموماً ارتباط مثبتی بين رضايت مردم و كسب موفقيت بلندمدت 

و توسعه در كشورها وجود دارد و انجام هر طرحی بدون در نظرر 

توانرد برا هرا نمریهای هد  و نوع و ميزان نيراز آنروهگرفتن گ

موفقيت چندانی همراه باشد  رضايت وجود يک احسراس مثبرت 

كننرده كننده يا دريافتبردار و استفادهاست كه در نهايت در بهره

ی شرود  در اصرل ايرن احسراس بره واسرطهخدمات ايجاد مری

كننرده بره ضرهكننده و عملکرد عرشدن انتظارات دريافتبرآورده

كننرده و كرات يرا آيد  برحسب اينکه انتظارات دريافرتوجود می

خدمات دريافت شده برا يکرديگر هرم سرط  باشرند، يرا كرات و 

كننده باشرد در تر از سط  انتظارات دريافتخدمات باتتر و پايين

شرود  رضرايت وی احسراس رضرايت يرا نارضرايتی پديردار مری

يعنری تلقری وی از ميزانری كره كننده كرات يرا خردمات دريافت

كننرده های وی برآورده شده است و عدم رضايت دريافتخواسته

-كات يا خدمات يعنی تلقی وی از ميزانی كه الزامرات و خواسرته

  ( 1385سالک زمانی و پورشمس، های وی برآورده نشده است )

 تروانمی ايرران، در روستايی توسعه ريزیبرنامه به نگاهی با

 ريزیبرنامره  يافرت ريرزیبرنامه را در نظری و فکری پراكندگی

ايرن   ای استپايه و مبنايی نظريه فاقد ايران، در روستايی توسعه

دارد،  ريزیبرنامه در طوتنی نسبتاً تجربه در حالی است كه ايران

-هی برنامشده زادرون ینظريه مبنای بر گاههيچ تجربه اين ولی

-برنامره در حداكثری دولت دخالت و است نبوده كشور در ريزی

 نهادهای و مردم حذ  مشاركت موجب روستايی، یتوسعه ريزی

 و رسرانیخدمات و ريرزیفراينرد برنامره در ناهماهنگی و محلی

 و مرالی و انسرانی هرایسررمايه هردر رفرتن هرا،هزينه افزايش

 مرردم ميران را نارضرايتی و شرکا  سرانجام ايجراد و اجتماعی

 بايسرتمری كره گونهها آنريزیزده است لذا برنامه دامن روستا

 روسرتايی یجامعره نيازهرای اساسری پاسرخگوی است نتوانسته

 تخصري  ويرژه بره مختلف هایدر زمينه خاطر همين به باشد؛

 به اجتماعی و اقتصادی گوناگون خدمات یو ارائه كافی امکانات

بره  تروفيقی روستاها یتوسعه و تحول برای تزم عنوان زيربنای

 اجررای از دهره چنرد گذشرت از بعرد است  امرروزه نيامده دست

 از هراطررح گونرهايرن تا است مناسبی فرصتی هادی؛ هایطرح

 ايرن  بگيرنرد قررار سرنجش و بررسری مرورد محلی مردم سوی

هرادی  هرایطرح شدهبينیپيش اهدا  راستای در دقيقاً موضوع

 و انرد؛گرا بودهنتيجه هايیطرح چنين اجرای ندازها تاچه كه است

 ارتقرای و محلی مردم ماندگاری كه همانا مندیرضايت موجبات

انرد  همچنرين فرراهم آورده روسرتاها در را زندگی كيفيت سط 

 بررای كشرور سرط  باتوجه به اينکه همچنان نيز اين طررح در

زان رضرايت اجراست ارزيابی مي و تهيه در حال زيادی روستاهای

توانرد از يرک سرو از طرح هادی موضوع مهمی اسرت كره مری

اطالعات تزم را از طريق يک فرآيند بازخوردی كارآمرد فرراهم 

های موجود در طرح و مشرکالتی آورد و از سوی ديگر ضعفمی

بينری نشرده اسرت را آشرکار و ريزی پيشرا كه در مرحله برنامه

نمايرد اين طرح فرراهم مریاطالعات تزم را برای مديريت بهتر 

 نکتره ايرن بره توجره زمينره در اين ( 1395اسمعيلی و خداداد، )

ی توسرعه هرایپرروژه و هراطررح از بسرياری كه است ضروری

 گررانتوسرعه بنابراين، رسند؛نمی ارزشيابی یمرحله به روستايی

 آن مطلرع بلندمردت و مدتكوتاه پيامدهای از ندرت به روستايی

 جامعره بررای هراطررح ايرن دستاوردهای از آگاهی شوند لذامی

 تر،اصرولی شرناخت ايرن چره است و هر ايران ضروری روستايی

برود   خواهرد بهترر بازنگری آن و تبيين باشد، تردقيق و ترعلمی

بنابراين تحقيق حاضر به ارزيابی ميزان رضايتمندی روستاييان از 

آغراج با استفاده از مدل كانو در روستای قرره  اجرای طرح هادی

كروه شهرسررتان اروميرره پرداخترره اسرت  در ادامرره برره برخرری از 

 گردد:مطالعات انجام شده در اين زمينه اشاره می
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انجرام  اردن كشرور در ( پژوهشری2002) 1هانی و ابوخرامره

 بره دسترسی نظر از روستررايی مناطق كه نتايج نشان داد دادند،

 ديگررر و مدرسرره، برررق درمانگرراه،: ماننررد اجتمرراعی تتسررهيال

 رشرد فاقد روستاها ولی دارند، قرار خوبی وضعيت در هازيرساخت

 ايرن در ایمنطقره جديرد طررح خاطر همين به.هستند اقتصادی

 يافتره، روسرتايی اختصراص توسرعه بره آن از بخشری كه كشور

 ملری، فرادسرت هرایبرنامره برا همراهنگی ضمن ميکند؛ تالش

 مرالی هایانگيزه و عمومی مشاركت ای، افزايشمنطقه و ستانیا

 بررای روسرتايی را منراطق در اقتصرادی یهرافعاليرت گسترش

  كند تقويت محلی نخبگان

در  موفقيرت عوامرل از ( معتقدند يکری2008) 2اون و موزلی

  اسرت نيازهرای روسرتاييان از آگراهی توسرعه، طرحهای اجرای

می نشان شده، انجام انگلستان ستايیرو مناطق در كه مطالعاتی

 درک نيازمند روستايی خدمات به بيشتر و بهتر كه دسترسی دهد

  باشرد مری روستايی تغيير جامعه حال در سريعاً نيازهای از كامل

عوامل  روستايی، جامعه ساكنين تقاضاهای حجم و تغييری چنين

 كرد  خواهد متحول را خدمات اين كننده تأمين

 در كالبردی توسرعه بره ارزيرابی (2012کراران )و هم 3تن 

 و مشرکالت ترينچين پرداختتند  محققين مهم روستايی مناطق

 ضعف شامل را فيزيکی-كالبدی توسعه هادی طرح اجرای موانع

 توسرعه بررای كرافی هرایانگيرزه نبود و دولتی سياستگذاری در

 فرتبا رفرتن بين از و شهری هایطرح از روستاها، تقليد عمرانی

-پرروژه و هاطرح اجرای جهت مالی منابع كمبود روستاها، سنتی

 روسرتايی مناطق به توسعه كافی توجه عدم توسعه كالبدی، های

برودن  سنتی شهرنشينی، و سازی صنعتی بر حد از بييش تأكيد و

 و شرهری و روسرتايی منراطق برين درآمدی شکا  و كشاورزی

 اند ها دانستهآن يايیف جغرا موقعيت و روستايی مناطق پراكندگی

                                                                                           
1 - Honey and Abu Kharmeh 
2 - Moseley and Owen 

3 - Long 

( رضررايت 2018و همکرراران ) 4ای ديگررر چررندر مطالعرره

های روستايی مرورد ارزيرابی قررار دادنرد   كشاورزان را زيرساخت

هرای نتايج مطالعات آنان حاكی از عملکررد نامناسرب زيرسراخت

 اظهرار طبرق روستايی در منطقره مرورد مطالعره برود  بطوريکره

 هسرتند ضروری غير موجود هایتزيرساخ از برخی پاسخگويان

 از طرفرری برره و شررده تلقرری بيهرروده هررایپررروژه عنرروان برره و

 توجره گيرنردمی قرار استفاده مورد مؤثر كه بطور هايیزيرساخت

 نيازهرای بره آينرده در است  بنابراين نياز است كه نشده چندانی

 روسرتايی هرای زيرساخت ساخت در كشاورزان و روستاها واقعی

 ريرزی،مشراركتی، برنامره هایجنبه به توجه  شود ریبيشت توجه

 در پژوهشرگران پيشرنهادات پروژه مديريت صحي  و يابیمکان

  بود روستايی های طرح عملکرد بهبود  جهت

ای اثرات توسعه عمرران ( در مطالعه2019) 5فرجی و راراستی

روستايی را بر افزايش كيفيت زندگی روستاييان در جاوه مركرزی 

ندونزی مورد بررسری قررار داده و دريافتنرد كره  توسرعه كشور ا

ثيرات مثبتی در بهبود سرط  اقتصرادی و آموزشری در أعمرانی ت

منطقه مورد مطالعه داشته است  از طرفری اجررای ايرن طررح از 

لحاظ فرهنگری اجتمراعی تراثيرات نرامطلوبی ازجملره اسرتحاله 

-ت سرنتفرهنگی شده است  محققان پيشنهاد كردند كه با تقوي

تروان اثررات منفری اجتمراعی حاصرل های بومی و آموزش مری

 توسعه عمرانی را در مناطق روستايی كاهش داد  

ای به ارزيرابی ميرزان (  در مطالعه2021و همکاران ) 6وان  

های روستايی )مطالعه موردی رضايت ساكنان محلی از سکونتگاه

ت جامعره غرب چين( پرداختند  آنان بررای ارزيرابی رضرايشمال

 هرایزيرسراخت زيسرت،محري  زندگی، شراي  محلی شش بعد

حکمرانری و فرهنر  را مردنظر قررار  عمومی، خدمات فيزيکی،

رضرايت  كلری درجره كره داد نشان مطالعات آنان دادند  ارزيابی

                                                                                           
4 - Chen 

5 - Fajri and Rarasati 

6 - Wang 
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 و باتسرت نسربتا روستايی هایسکونتگاه به  نسبت پاسخگويان

 رضرايت حال نمررات اين است  با درصد 38/77آن برابر با  رقم

 وجرود معنراداری تفراوت هاآن بين و است نابرابر بعد شش برای

های به روز گيری از فناوریهای بيشتر در جهت بهرهدارد  تالش

و مشاركت عمومی از پيشنهادات محققين برای توسرعه و حفرظ 

 های عمرانی روستايی در بلند مدت  بود  پروژه

 ارزيرابی عنوان تحت تحقيقی در (1390) اكبری و عنابستانی

 ديردگاه از روسرتا كالبردی در توسعه آن نقش و هادی هایطرح

نترايج دسرت  ايرن به جهرم شهرستان موردی مطالعه روستاييان

 و بازگشايی بعد در هادی هایطرح اثرگذاری يافتند كه بيشترين

 سراير در امرا  اسرت داده روی معابر روسرتايی یشبکه نوسازی

 چنردانی توفيرق اراضی كاربری و روستايی مسکن يعنی متغيرها

 ابعراد اسرت  توجره بره نشرده حاصرل هرای روسرتايیمحي  در

اجتماعی در كنرار ابعراد كالبردی و مرد نظرر داشرتن  و اقتصادی

ی خاص هر روستا در فرايند اجررا و تهيره های جغرافيايیويژگی

 نهادات اين پژوهش بودند  های هادی برخی از پيشطرح

هرای ( ميرزان موفقيرت طررح1392نژاد و همکراران )حاجی

هادی روستايی را از ديدگاه مرردم و مسرئوتن بررسری كردنرد  

 در هادی هایطرح نتايج مطالعات آنان نشان داد كه تأثيرگذاری

 و ونقرلحمل هيلزمينه تس در تنها و باشدمی منفی هازمينه اكثر

 است و نوع شده حاصل موفقيت روستايی معابر به بخشیكيفيت

 وجود بر موثر نشانگر ترينمهم مسئوتن و مردم محيطی ادراک

 هایطرح مورد تأثيربخشی در مسئوتن و مردم بين نظر اختال 

 باشد می هادی

ت عنرروان ای تحرردر مطالعرره (1394حيرردری و همکرراران )

ارزيررابی ميررزان رضررايتمندی روسررتاييان از عملکرررد اقتصررادی، 

های هادی مطالعره مروردی روسرتاهای اجتماعی و كالبدی طرح

شهرستان نيمروز دريافتند كه ميزان عملکرد طرح هادی در ابعاد 

ی نظرری اسرت  ترر از ميانرهكالبدی، اقتصادی و اجتماعی پايين

تفاده از منابع محلی و مشراركت های اجرا شده و اسبازبينی طرح

دادن روستاييان در تمام مراحرل اجررای طررح هرادی از جملره 

در پيشنهادات آنان برای دستيابی به ميزان رضايت مطلوب برود  

پذيری ابعراد ( تحقق1393الدينی )ای ديگر شکور و شمسمطالعه

هررای ونتگاهاقتصررادی اجرررای طرررح هررادی در سررک -اجتمرراعی

روستايی را مورد ارزيابی قرار داده و دريافتند كه برين متغيرهرای 

-هرادی و تحروتت اجتمراعی، اقتصرادی و زيسرت اجرای طرح

داری وجرود دارد  و ی معنریمحيطی و احساس رضرايت رابطره

 اجتمراعی-اقتصادی اهدا  برآوردن لحاظ به هادی طرح اجرای

 موفرق روسرتاييان زندگی و زيستمحي  ی بهبودزمينه در طرح

 را روسرتا سراكنين نسربی رضرايتمندی موجبرات توانسته و بوده

  بياورد فراهم

در پژوهشری بره بررسری ميرزان  (1395اسمعيلی و خداداد )

رضايتمندی روستاييان از اجررای طررح هرادی مطالعره مروردی 

حاكی از آن برود كره  روستای توشن پرداختند  نتايج بدست آمده

 رضرايتمندی افزايش روستای توشن سبب در طرح هادی اجرای

 بناهرا، سرازیمقاوم آب آشاميدنی، كيفيت های؛زمينه در ساكنين

 و جديرد شرغلی هرایفرصت ايجاد عمومی، خدمات و تأسيسات

خردمات  هرای وياليری،خانره گسرترش از ناشری درآمد افزايش

 در ولری  اسرت شرده بانرکپسرت  خدمات و درمانی -بهداشتی

 هرا،زبالره دفع و آوریجمع توليدی، هایفعاليت گسترش با رابطه

 امکانرات ايجاد ها،كوچه و پوشش معابر كيفيت فاضالب خانگی،

 رضرايت ميزان و فضای سبز پارک و ورزشی و هنری -فرهنگی

نيست  توجه به مديريت مشاركتی، شركت و حضور فعال  مطلوب

سرات زيربنرايی احرداث شرده، فرراهم آوردن مردم در حفظ تأسي

هررای توليرردی از جملرره هررای شررغلی و گسررترش فعاليررتزمينرره

پيشنهادات اين پژوهش برای افزايش ميزان رضرايت روسرتاييان 

در تحقيقری  (1395بهرامی و حيدری )از اجرای طرح هادی بود  

هرادی روسرتايی  سط  رضايتمندی روسرتاييان از اجررای طررح

مطالعه موردی دهستان نگل شهرستان سنندج را ارزيابی كردند  

 لحاظ به هادی طرح اجرای داد كه نشان های مطالعات آنانيافته
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 انرداز روسرتاهاچشرم در تغيير موجب توجهی قابل تا حد كالبدی

 كرافی اعتبرارات تخصري  عردم مشکالتی از قبيل اما گرديده،

برخرورداری  عردم همچنرين و طررح رایاج ماندن ناتمام موجب

 بهسرازی و نوسرازی منظرور بره برانکی تسهيالت از روستاييان

مسکن موجب نارضايتی روستاييان شده است  مديريت مطلروب 

ها و تخصي  كافی منابع مالی از جملره پيشرنهادات ايرن برنامه

وری، كارايی و اثربخشی طررح پژوهش برای افزايش سط  بهره

پژوهشری بره بررسری  ( در1395قنبری و محمردی )  هادی بود

هرا در يرابی كراربریميزان رضايتمندی جوامع روستايی از مکان

-طرح هادی روستايی مطالعه موردی روستاهای دهسرتان خران

ميرزا در شهرستان لردكان پرداختند  نتايج مطالعات آنران نشران 

 های هادیطرح در پيشنهادی ایهكاربری يابیمکان داد كه كه

 را همخروانی بيشرترين روستايی جوامع نيازهای با تناسب نظر از

های اجتماعی و اقتصادی در تهيه و دارد اما در مقابل به شاخ 

 مشراركت از گيرریاجرای طرح هادی توجه نشرده اسرت  بهرره

 و سرازی نهرادیظرفيرت مطالعات ميدانی و هنگام به روستاييان

 فراينرد در مشراركت عمرومی افزايش و تسهيل جهت رد قانونی

 از جمله پيشنهادات پژوهش بود  هادی طرح و اجرای تهيه

ای به بررسی ميرزان رضرايتمندی در مطالعه (1396بهرامی )

هرای جوامع روستايی از اثرات كالبدی طرح هادی پرداخت  يافته

هرادی بره لحراظ كالبردی نسربتا وی نشان داد كه اجرای طرح 

موفق عمل كرده اما از نظرر فضرايی عملکررد مطلروبی نداشرته 

است  بهبود عملکرد طرح هرادی؛ برازنگری در تردوين قروانين، 

هماهنگی و جلب مشاركت نهادهای مررتب  برا روسرتا از جملره 

پيشنهادات اين پرژوهش بررای اجررای موفرق طررح هرادی در 

( اثررات اجررای 1396محمدی و همکاران )مناطق روستايی بود  

های هادی روستايی در بهبود كيفيت زنردگی روسرتاييان را طرح

 و ارتقرا در هرادی هرایطررح تحليل كرده و دريافتند كه اجرای

 ناموفق روستاييان زندگی كيفيت اجتماعی و اقتصادی بهبود ابعاد

زنردگی  كيفيرت سرط  برودبه و ارتقای موجب مقابل در و بوده

 بره اسرت  توجره گرديده كالبدی و محيطی بعد دو در روستاييان

 روسرتاها در تفريحری و ورزشی و سبز فضاهای گسترش و ايجاد

 كيفيرت هرا، ارتقرایكراربری ايرن صحي  يابیمکان بر تاكيد با

 معرابر، انجرام سرنگی پوشرش كيفيرت و هازيرسازی ها،آسفالت

 مخرراطرات شناسررايی منظررور هبرر محيطرری جديررد مطالعررات

 طرح هرادی در آنها اعمال و نظرگيری در و روستاها تهديدكننده

شرغلی از  هرایفرصت ايجاد و اقتصادی تنوع به روستاها و توجه

 پيشنهادات اين پژوهش بودند  

( در تحقيقرری برره سررنجش ميررزان انطبرراق 1398بهرامرری )

تاييان )مرورد استانداردهای شبکه معابر روستايی با نيازهای روسر

مطالعه روستاهای شهرستان پاوه( پرداخت  نترايج تحقيقرات وی 

ی درصد روستاييان از نوسرازی شربکه 66نشان داد كه در حدود 

 بادوامی به منظور باكيفيت معابر رضايت دارند  استفاده از مصال 

 در سرهولت منظرورمناسب بره ارتفاع با پله ساخت و معابر شبکه

از پيشنهادات محقق در جهرت  ساكنين متیسال و حفظ جابجايی

افزايش ميزان رضايت اهالی از نوسازی شربکه معرابر در منطقره 

 مورد مطالعه بود  

( بره شرناخت 1400ای ديگر ياسوری و همکاران )در مطالعه

ميزان رضايتمندی روستاييان از اجرای طرح هرادی در روسرتای 

ه بعرد كالبردی ديوشل شهرستان لنگرود پرداخته و دريافتنرد كر

اجرای طرح، بيشترين و بعد اجتماعی، كمتررين اثرگرذاری را برر 

 سط  رضايت روستاييان از اجرای طرح هادی دارد  

 برا يادشرده تحقيقرات تمرامی در گررددمی مالحظه چنانچه

 بسررتر بره بنررا هرررای مختلرف،هررا و تکنيررکروش از اسررتفاده

 طرح هرادی تأكيرداز  و ارزيابی رضايتمندی به بررسی مطالعاتی

 برره پژوهشری تراكنون موردمطالعره منطقره در امرا .است شده

 طررح اجررای از روسرتاييان رضرايتمندی ميزان ارزيابی منظرور

 اسرت  نرسريده انجرام كانو بره مدل از استفاده با هادی
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 عناصر كانو، مدل پژوهش و بررسی موضوعی ادبيات مرور با

 الزامررات دسررته سرره در گردشررگران رضرررايت دهنرررده شرررکل

 ( 1است )شکل  شدهبررسی اساسی و عملکردی انگيزشی،

 

 
 كانو مدل اساس بر پژوهش مفهومیمدل  .1شکل

 

 ششاسي تحقي  روش

تحقيق حاضر بر مبنای هد ، از نروع تحقيقرات كراربردی و 

 آمراری براساس ماهيت و روش تحليلی و پيمايشی است  جامعه

 در ساكن خانوار  420كل  سرپرست خانوار از نفر 204 را تحقيق

 -كرجسری جدول براساس خانوار نمونه تعداد دادند تشکيل روستا

انتخاب شد   ساده تصادفی گيرینمونه روش مورگان با استفاده از

آغاج كوه از توابع بخش مركزی شهرستان اروميه در قره روستای

براسراس سرشرماری  رار داشرته ودهستان باراندوزچای شمالی ق

 420نفرر و دارای  1505جمعيت آن  95مركز آمار ايران در سال 

باشد كه در آن طرح هادی اجرا و تکميل شرده اسرت  خانوار می

 سرال بره مطالعره مرورد روستای در هادی طرح مقدماتی مرحله

 در و شرد اجرايری فراز وارد 1389 سرال در كه گرددبرمی 1383

روسرتا  اصرلی معرابر تعرري  و اصرالح  رسيد مامات به 92 سال

 اصرلی مسريرهای آسرفالت هرا،كوچه سنگفرش گذاری، جدول)

 و سرطحی هرایآب هدايت و آوریجمع ،(و غيره شهر به منتهی

 هرایپرروژه بنردیاولويت گورستان، توسعه يابیمکان فاضالب،

 درآمرد افزايش جهت زايیاشتغال هایبرنامه به توجه با اقتصادی

 جملره از و غيره اراضی كاربری و مالکيت سند صدور روستاييان،

در اين پژوهش برای ارزيابی ميزان   بودند گرفته صورت اقدامات

رضايتمندی روستاييان از طرح هادی از مدل كرانو بهرره گرفتره 

نظرران ترين صراحبيکی از برجسته 1كانو نورياكی شد  پروفسور

 كرانو رضرايت مردل نام ا بهر مدلی 1984سال  علم مديريت در

كه امروزه در بيشتر الگوهای  ارزيابی رضايت مرورد  نمود معرفی

های هر خدمت گيرد  مدل كانو نيازها و مشخصهاستفاده قرار می

نمايد كه هرر طبقره بيرانگر يرک نروع را به سه طبقه تقسيم می

بردار يا مشتری است  اين مشخ  از نيازهای ارباب رجوع، بهره

هرا را از ها و خصوصياتی هستند كره مشرتری آن، ويژگیطبقات

دهرد كره كرات و كنرد و توضري  مریكننده درخواست میتامين

خدمت موردنظر چگونه بايد جايگزين آن ويژگی باشد  هرر قردر 

ها و خصوصيات بيان شده فرد ترامين شرود بره كه تعداد ويژگی

  بنرابراين يابد و برالعکسهمان ميزان نيز رضايت او افزايش می

بررداران را هرا بخواهنرد رضرايت مشرتريان يرا بهرهاگر سرازمان

را  شردهافزايش دهند بايد تعداد بيشرتری از نيازهرای درخواسرت

كرانو در مردل خرود  ( 1391رضروانی و درگراهی، تامين كننرد )

ت برداران و يرا بره عبرارت ديگرر، خصوصرياهای بهرهنيازمندی

محصوتت يا خدمات را به سه دسته تقسيم نمود و هر سه نروع 

(  محرور 2نيازمندی را در يک نمودار دو بعدی نشران داد )شرکل

بردار و محرور عمودی عمودی ميزان رضايت و يا خشنودی بهره

 دهد  بردار را نشان میافقی، ميزان ارائه الزام موردنظر بهره

                                                                                           
1 -Noriaki Kano 

یانگيزش الزامات  

 الزامات عملکردی

اساسی الزامات  

 

رضايتمندی 
روستاييان از اجرای 

 طرح هادی
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  ( 1393 همکاران، و زادهميابراه)مدل كانو  .2شکل

 

ترين نقطه از محور عمودی نمودار به ترتيب باتترين و پايين

ها است  محل تالقری برداران و نارضايتی آنبيانگر رضايت بهره

برردار در حالرت عردم عمودی و افقی بيانگر جايی است كه بهره

دارد  سمت راسرت محرور  تعادل از نظر رضايت و نارضايتی قرار

افقی بيانگر جايی است كه الزام موردانتظار به طور كامل عرضره 

شده است و سمت چپ محرور افقری، نقطره ارائره محصرول يرا 

خدماتی است كه خصوصيات موردانتظار را ندارد و الزام موردنظر 

به هيچ عنوان در محصول يا خدمت لحاظ نشده است  دسته اول 

است كه از ديد دكتر كانو  1الزامات اساسی خصوصيات مدل كانو،

ها در خدمات فقر  از نارضرايتی در صورت لحاظ شدن كامل آن

شود و رضايت و خشرنودی خاصری را در بردار جلوگيری میبهره

  ارتبراط  2آورد  دسته دوم يرا الزامرات عملکرردیوی فراهم نمی

مسررتقيمی بررا رضررايت شررخ  دارد، برره طرروری كرره افررزايش 

ی و ارضای اين نيازها موجب افرزايش خطری رضرايت پاسخگوي

شود  دسرته سروم خصوصريات در مردل كرانو وی و بالعکس می

است كه در زمان كاربرد به عنوان يک نيراز و  3الزامات انگيزشی

                                                                                           
1 -Basic Quality 
2 -Performance Quality 
3 Attractive Quality 

گردد و در نتيجه بررآورده نشردن بردار تلقی نمیالزام از ديد بهره

هرا ی آنارائرهشرود ولری بردار نمریها، موجب نارضايتی بهرهآن

فضلی و عليرزاده، آورد )هيجان و رضايت باتيی در وی پديد می

1387 ) 

ابزار پژوهش پرسشنامه بود  طبق مدل كرانو بررای ارزيرابی 

رضايت روستاييان از دو سوال مثبت و منفری اسرتفاده شرد كره 

دن شرالعمل شخ  را در صورت لحاظسوال اول و مثبت، عکس

سرنجيد و سروال دوم يک ويژگی در خدمات مرورد نظرر را مری

نشدن همان ويژگی العمل شخ  در صورت لحاظ بيانگر عکس

هرای بسريار در خدمات بود  پاسخ به سواتت در يکری از حالرت

(، 3(، نظرر خاصری نردارم )2(، يک نياز ضروری است )1موافقم )

ل تحمل نيسرت ( و مخالفم و قاب4است ) مخالفم اما قابل تحمل

ها پرس از   در نهايت هريک از خواسته1( مشخ  شد جدول 5)

های اساسی، عملکرردی و انگيزشری بندی در يکی از گروهطبقه

كرونبا  ی قابليت اعتماد پرسشنامه از آلفایگيرند  دربارهقرار می

اساس قابليت اعتمراد پرسشرنامه برا  استفاده شده است كه براين

 تحقيق نيرز، سيار مناسب بوده است  اعتباردرصد ب883/0ضريب 

و  دانشرگاهی، كارشناسران بنيادمسرکن اسراتيد از نظرخرواهی با
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  نظران مسل  به موضوع تحقيق تأييد شد صاحب

 

 

 ارزيابی كانو .1جدول

 )مثبت( سوال یعملکرد صورت
 (ی)منف سوال یرعملکرديغ صورت

 ستين تحمل قابل و مخالفم است تحمل قابل اما مخالفم رمندا یخاص نظر است یضرور ازين کي موافقم اريبس

 Q A A A O موافقم  اريبس

 R I I I M است یضرور ازين کي

 R I I I M ندارم یخاص نظر

 R I I I M است تحمل قابل اما مخالفم

 R R R R Q ستين تحمل قابل و مخالفم

 Qسوال برانگيز=  O  عملکردی=  Iت= تفاوبی  Mاساسی=   Rمعکوس=   Aراهنمای جدول: انگيزشی=

 

 ها یافت 

 نتایج و بحث آمار توصيفي 

 4/80نفرر از پاسرخگويان ) 164نتايج پژوهش نشان داد كه 

درصرد( زن بودنرد  ميرانگين سرنی  6/19نفر ) 40درصد( مرد و 

هرا آنو بيشترين  20سال بود كه كمترين آنها  44پاسخگويان   

درصرد(  1/43نفر ) 88شان داد كه حدود ن سال داشتند  نتايج 85

دارای  درصرد( 9/39نفر ) 65زيرديپلم، پاسخگويان دارای مدرک 

 12درصد( دارای مدرک ليسرانس و  1/19نفر ) 39مدرک ديپلم، 

ارشرد و براتتر بودنرد  درصد( دارای مدرک كارشناسری 9/5نفر )

د  به نفر غيربومی بودن 19نفر از پاسخگويان بومی منطقه و  185

 3/33نفر ) 68درصد( شغل آزاد،  7/39نفر ) 81لحاظ نوع اشتغال 

-خانره نفر 17دولتی، درصد( شغل 2/15نفر ) 31درصد( كشاورز، 

 2نفرر بيکرار ) 4درصرد(،  5/1نفر دانشرجو ) 3درصد(،  3/8دار )

درصد( بودند  همچنين به لحاظ ميزان سابقه سرکونت در روسرتا 

سرال دارای بيشرترين ميرزان توزيرع  20سابقه سکونت بيشتر از 

 درصد(  در بين پاسخگويان بود   2/91فراوانی )

 

 ها توسط مدل کانو تحليل داد 

 ت يين الاامات رضایتمشدي 

 وضرعيت بهبرود ، عوامل 2نتايج مندرج در جدول  به با توجه

 روسرتا، سرهولت بافت مشکالت حل ارتباطی، مسيرهای و هاراه

بهداشرتی،  و فرهنگری-آموزشری هی،رفرا خردمات بره دسترسی

هرا، زبالره دفرع و آوریغبار، جمرع و گرد از ناشی آلودگی كاهش

 كراهش بره زيرزمينی، كمرک و سطحی هایآب آلودگی كاهش

روسرتا،  طبيعری انرداز چشم از خاک، حفاظت فرسايش و تخريب

 مخراطرات برابرر در سرازها و امنيرت وسراخت شدن مندضابطه

-در گروه الزامات اساسری قررار مری و غيره(طبيعی )سيل، زلزله 

-شربکه گازرسانی، تسهيل)روستا  هایزيرساخت یگيرند  توسعه

 و تراريخی ارزش با هایبافت به و غيره( توجه فاضالب وآب ی

 ميرزان صدور سند مالکيت، افرزايش برای فرهنگی، ايجاد زمينه

 مناسرب يرابیروستا، مکران خدماتی در بخش فعاليت به گرايش

 امنيت زندگی و افزايش به اميد و اجتماعی شان خدمات، افزايش

گيرنرد  و در نهايرت روستا در گروه الزامات عملکردی قرار می در

 قيمرت ورزشری، افرزايش و تفريحری فضراهای عوامل گسترش

 و غيرمسرتقيم، افرزايش مسرتقيم اشرتغال ايجاد اراضی، افزايش

جديرد،  اقتصرادی هرایفرصرت و روستا در گذاریسرمايه ميزان

 شريوه در روسرتاييان، تغييررات انردازپس و درآمد سط  افزايش

 طبيعرت و فرهنر  با هادی طرح هایساخت بودنتوليد، منطبق

باغی در گروه الزامات  و زراعی اراضی از حراست و محلی و حفظ

  گيرند انگيزشی قرار می
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 يان از طرح هادیروستاي رضايتمندی الزامات عوامل بندیطبقه .2جدول

  هاپرسش
 هاپاسخ یفراوان

M O A I طبقه 

 M - 7 95 102 یارتباط یرهايمس و هاراه تيوضع بهبود

 O - 36 117 51 خدمات مناسب یابيمکان
 O 1 19 141 43 یزندگ به ديام و یاجتماع شان شيافزا

 M - 7 9 188 هازباله دفع و یآور جمع
 A - 89 74 41 یزشور و یحيتفر یفضاها گسترش

 M - 20 33 151 روستا در تيامن شيافزا
 A - 121 33 50 ديجد یاقتصاد یهافرصت و روستا در یگذارهيسرما زانيم شيافزا

 O - 8 145 51    (و فاضالب و آب یشبکه ،یگازرسان لي)تسهروستا یهارساختيز یتوسعه

 M 1 41 61 101 ینيرزميز و یسطح یهاآب یآلودگ كاهش

 M - 11 72 121 روستا بافت مشکالت حل

 O 1 53 90 60 تيمالک سند صدور یبرا نهيزم جاديا

 M - 23 58 123 یبهداشت و یفرهنگ -یآموزش ،یرفاه خدمات به یدسترس سهولت

 A - 101 74 29 انييروستا انداز پس و درآمد سط  شيافزا

 O - 31 95 78 یفرهنگ و یخيتار ارزش با یهابافت به توجه

 M - 30 63 111    ( و زلزله ل،يس) یعيطب مخاطرات برابر در تيامن

 A - 170 17 17 یاراض متيق شيافزا

 M - 16 81 107 غبار و گرد از یناش یآلودگ كاهش

 A 1 98 58 47 یباغ و یزراع یاراض از حراست و حفظ

 A - 104 71 29 یمحل عتيطب و فرهن  با یهاد طرح یهاساخت بودن منطبق

 M - 22 67 115 خاک شيفرسا و بيتخر كاهش به كمک

 A - 94 81 29 ميرمستقيغ و ميمستق اشتغال جاديا شيافزا

 O 4 81 99 20 روستا یخدمات بخش در تيفعال به شيگرا زانيم شيافزا
 A - 125 47 32 ديتول وهيش در راتييتغ

 M - 23 84 97 روستا یعيطب انداز چشم از حفاظت

 M 9 45 68 82 سازهاوساخت شدن مندهضابط

 

ارزیابي مياان رضدای  و نارضدایتي روسدتایيان از  درح 

 هادي 

های موجود در مدل كانو و مشخ  شردن پس از انجام گام

هر يک از عوامل اساسی، عملکردی و انگيزشی ضريب رضرايت 

ی ويژگری دارد كه آيا ارائرهمحاسبه شد  ضريب رضايت بيان می

آورد برداران را فراهم مریخدمات موجبات رضايت بهره خاصی از

رضرايت  بكنرد  ضرريو يا تنها از نارضايتی آنها جلروگيری مری

دهد كه ويژگی خدمات به چه شدت ممکرن اسرت برر نشان می

برردار ی ويژگی بر نارضايتی بهرهرضايت و يا در حالت عدم ارائه

ک ويژگری برر تأثيرگذار باشد  برای محاسربه ميرانگين ترأثير ير

های الزامات عملکردی و انگيزشی را برا هرم رضايت بايد ستون

هرای الزامرات عملکرردی، جمع نموده و سپس برر جمرع سرتون

-انگيزشی، اساسی و ستون نتايجی كه بر رضايت مشرتريان بری

 يرک ترأثير ميرانگين یمحاسربه بررای تاثير است تقسيم كرد و

مات عملکردی و اساسری الزا هایستون بايد نارضايتی بر ويژگی

هرای الزامرات عملکرردی، را با هم جمع نمود و بر جمرع سرتون

ترأثير اسرت، انگيزشی، اساسی و ستون نتايجی كه بر رضايت بی

تقسيم كرد  ضريب مثبت رضايت، بين صفر و تا يک متغير است 
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ترر باشرد، ترأثير آن برر و هر چقدر اين مقردار بره يرک نزديرک

 منفری به قدر چه هر نارضايتی ضريب رضايتمندی بيشتر است و

كيا طاهریاست ) بيشتر نارضايتی بر آن تأثير باشد، نزديکتر يک

  ( 1391و همکاران، 

 الاامات تفکيک ب  متیيرها بشدياولوی 

 اساسي الاامات گرو  در هااولوی 

شردن مند ، به ترتيب نشانگر ضابطه3بر مبنای نتايج جدول 

دارای  55/0وسازها از ديدگاه روستاييان با ضريب رضايت ساخت

انداز طبيعی روسرتا و كراهش بيشترين اهميت و حفاظت از چشم

هررای سررطحی و زيرزمينرری برره ترتيررب بررا ضررريب آلررودگی آب

هرای بعردی رضرايتمندی دارای رتبه 50/0و  52/0رضايتمندی 

از طرر  گرروه هستند  بنابراين اگر اين عوامل به نحرو احسرن 

ی خردمات كره در ايرن مرورد بنيراد مسرکن انقرالب دهندهارائه

اسالمی است، ارائه گردد از نارضايتی روستاييان و مرردم محلری 

 شود  جلوگيری می

 

 ها در گروه الزامات اساسیترين اولويتمهم. 3جدول

 ضريب نارضايتی ضريب رضايتمندی اولويت

 -73/0 55/0 سازهاوساخت مند شدنضابطه
 -88/0 52/0 انداز طبيعی روستاحفاظت از چشم
 -79/0 50/0 های سطحی و زيرزمينیكاهش آلودگی آب
 -96/0 50/0 ها و مسيرهای ارتباطیبهبود وضعيت راه

 -92/0 48/0 كاهش آلودگی ناشی از گرد و غبار
 -85/0 46/0 امنيت در برابر مخاطرات طبيعی)سيل، زلزله و    (

 -89/0 44/0 ه كاهش تخريب و فرسايش خاکكمک ب
 -94/0 41/0 حل مشکالت بافت روستا

 -88/0 40/0 سهولت دسترسی به خدمات رفاهی، آموزشی و فرهنگی و بهداشتی
 -90/0 26/0 افزايش امنيت در روستا

 هاآوری و دفع زبالهجمع
08/0 
 

96/0- 

 

 کردیها در گروه الزامات عملترين اولويتمهم .4جدول

 ضريت نارضايتی ضريب رضايتمندی اولويت

 -58/0 88/0 افزايش ميزان گرايش به فعاليت در بخش خدماتی روستا
 -90/0 78/0 افزايش شان اجتماعی و اميد به زندگی

 -96/0 75/0 ی آب و فاضالب و   (های روستا)تسهيل گازرسانی، شبکهی زيرساختتوسعه
 -82/0 75/0 يابی مناسب خدماتمکان

 -73/0 70/0 ايجاد زمينه برای صدور سند مالکيت
 -84/0 62/0 های با ارزش تاريخی و فرهنگی توجه به بافت

 

 عملکردي  الاامات گرو  در هااولوی 

 ، به ترتيب عوامل افرزايش4بر مبنای نتايج مندرج در جدول 

 شران روستا، افرزايش خدماتی بخش در فعاليت به گرايش ميزان

روسرتا  هرایزيرسراخت یزنردگی و توسرعه بره اميد و عیاجتما

برا ضرريب  (و غيرره فاضالب و آب یشبکه گازرسانی، تسهيل)

بيشررترين ميررزان اهميررت از  75/0و  78/0، 88/0رضررايتمندی 

هرا، ديدگاه پاسخگويان را دارا بودند  بدين معنری كره نبرودن آن

 ايشنارضايتی چشمگيری را به همرراه خواهرد داشرت و برا افرز

 روسرتاييان ميزان رضرايت عملکردی، الزامات بهتر هرچه يافتن
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 يابد  می افزايش نسبت همان به نيز تقريبا

 

 انگياشي   الاامات گرو  در هااولوی 

دهرد در گروه نيازهای انگيزشی نشان می 5های جدول يافته

ترين عوامل در گروه الزامات انگيزشی به ترتيب مربروط كه مهم

 انردازپس و درآمد سط  اراضی، افزايش قيمت افزايشبه عوامل 

 و فرهنر  برا هادی طرح هایساخت بودن روستاييان و منطبق

اسرت  86/0و  86/0، 92/0محلی با ضريب رضايتمندی  طبيعت

ی اين عوامل هيجان و رضايت باتيی در بين روسرتاييان و ارائه

طمينان و به وجود آورده است كه اين امر در نهايت موجب جلب ا

 مندی آنان شده است  رضايت

 

 ها در گروه الزامات انگيزشیترين اولويتمهم .5جدول

 ضريب نارضايتی ضريب رضايتمندی اولويت
 -16/0 92/0 افزايش قيمت اراضی

 -50/0 86/0 انداز روستاييانافزايش سط  درآمد و پس
 -49/0 86/0 های طرح هادی با فرهن  و طبيعت محلیمنطبق بودن ساخت

 -53/0 86/0 ايجاد اشتغال مستقيم و غيرمستقيم 
 -38/0 84/0 تغييرات در شيوه توليد

 -56/0 80/0 گسترش فضاهای فرهنگی و ورزشی
 -51/0 76/0 حفظ و حراست از اراضی زراعی و باغی 

 -/40 75/0 های اقتصادی جديدگذاری در روستا و فرصتافزايش ميزان سرمايه

 

روستاييان  ارزيابی ميزان رضايتمندی با هد  حاضر پژوهش

كوه شهرسرتان اروميره آغاجاز اجرای طرح هادی در روستای قره

معرفری مردل كرانو در ارزيرابی  ضمن اين پژوهش انجام شد  در

 مشخ  اولويت ترتيب به شدهپايش الزامات رضايتمندی، ميزان

 ذيل حاصل شد   نتايج و

 برررای را فرصررت يان ايررنروسررتاي نيازهررای بنرردیدسررته

 بره امکانرات هردايت برا تا آوردمی و مديران فراهم ريزانبرنامه

 سرمت به بيشتری شدت و سرعت با نيازها، طبقات خاص سمت

 مردم محلی و بهبود نسبی زندگی آنران حركرت نيازهای ارضای

 مردل اسراس بر رضايتمندی الزامات تعيين تحقيق اين در  كنند

 انگيزشرری و عملکررردی اساسرری، ازهررایني گررروه سرره در كررانو

نشرانگر  6نشانگر در گروه الزامات اساسری،  11كه استخراج شد 

نشانگر در گروه الزامات انگيزشی  8در گروه الزامات عملکردی و 

بيشرترين ميرزان كرانو،  مردل خروجری به عنايت باقرار گرفتند  

ی ترأمين رضايت روسرتاييان از اجررای طررح هرادی در زمينره

سازها وساخت شدن مندهای اساسی مربوط به نشانگر ضابطهنياز

-و كمترين ميزان مربوط به نشانگر جمع 55/0با ضريب رضايت 

ايرن نتيجره برا اسرت   08/0آوری و دفع زباله با ضريب رضايت 

(، تركاشروند 1388های تحقيقات امار و صرميمی شرارمی )يافته

د  در ايرن زمينره ( مطابقت دار1389( و برزو و همکاران )1388)

گردد كه به مسائلی چرون به مسئوتن اجرايی طرح پيشنهاد می

ها توجره آوری زبالهها و پساب خانگی و جمعشبکه دفع فاضالب

همچنرين در برين عوامرل الزامرات عملکرردی نيرز جدی شود  

افرزايش ميرزان گررايش بره  بيشترين ميزان رضايت به نشرانگر

و  88/0برا ضرريب رضرايت فعاليرت در بخرش خردماتی روسرتا 

 و تراريخی ارزش با هایبافت به ترين ميزان به نشانگر توجهكم

 اختصراص يافرت  نترايج 62/0روستا با ضريب رضايت  فرهنگی

 زيربنرايی بر خردمات هادی طرح روستاييان، ديد از كه داد نشان

 هاطرح اين فرهنگی اثرات اما است، گذارده مثبتی تاثير روستايی

 هرایيافتره نتيجره برا تروانمی را مسأله اين  است هبود محدود
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( 2019) راراسرتی و ( و فرجری1389يراری ) و لنگررودی مطيعی

 طررح اشرکاتت از يکی كه بودند معتقد هاآن  هماهن  دانست

 هرامکران در تمرامی هرادی طررح الگوهای نگریيکسان هادی

  اسرت فرهنگی و محيطی و جغرافيايی هایتفاوت به توجه بدون

 فرهنگری كم تأثير علت توانمی نتايج اين مطالعه نيز به توجه با

 هرر بافت فرهنگی به بهسازی الگوهای توجهیبی را هاطرح اين

در گروه الزامات انگيزشی نيز بيشترين و كمترين   دانست منطقه

 قيمرت ميزان رضايتمندی به ترتيب مربوط بره نشرانگر افرزايش

 در گذاریسرمايه ميزان افزايشو  92/0اراضی با ضريب رضايت 

 75/0جديرد برا ضرريب رضرايت  اقتصرادی هایفرصت و روستا

از اين رو با توجه به نترايج، تأكيرد هرم زمران برر مشخ  شد  

اهدا  اقتصادی در كنار اهدا  محيطی و كالبدی طررح هرادی 

در راستای توسعه پايدار و افزايش رضرايت روسرتاييان ضررورت 

های روستا ي  اعتبارات مالی كافی به قابليتدارد  بنابراين تخص

گرذاری در بخرش توليرد و صرنايع سربک و به منظرور سررمايه

های مذكور بايد كارگاهی بايد مورد توجه قرار گيرند  اجرای طرح

 در حداقل زمان ممکن انجام شود تا نارضايتی مردم كاهش يابد   

 بره ربروطم عوامرل بهبود برای اولويت در گفت بايد انتها در

الزامررات  سررپس اساسری، الزامررات بررا ابتردا اولويررت گررروه، سره

 عردم كره چررا باشرد مری انگيزشری نهايتا الزامات و عملکردی

 را روسرتاييان نارضايتی شديد موجبات اساسی الزامات از رضايت

 اطمينان راستای در بايد اوليه هایتالش روآورد از اينمی فراهم

 در مقابرل امرا  شرود برقرار نيازها ناي كامل و مناسب ارضای از

 رضرايت آنران نخواهرد بر منفی تاثير انگيزشی الزامات ارائه عدم

 بررای چشرمگيری تامين الزامات عملکردی نيز رضرايت داشت 

 نيز عملکردی الزامات ميان آورد  همچنين درمی پديد روستاييان

ن روسرتاييا بررای را اهميت بيشترين كه است عواملی با اولويت

 ،(2021) همکراران و وانر  پنگيران نترايج بره توجره داشتند  با

مشراركت  ( عدم1390همکاران ) و عظيمی ( و1392عنابستانی )

 موفقيرت عدم در مشکلی عنوان به گيریتصميم فرايند در مردم

 يرک را روسرتاييان مشاركت نبود است و شده عنوان هادی طرح

 تايج اين مطالعه نيزن اند،عنوان كرده هادی طرح در مهم مشکل

 كند اين مساله را تأييد می

اجررای  در توانمندسرازی منظرور به تحقيق نتايج به با توجه

بره نظرر مری رسرد كره  مردم سوی از آن مندیرضايت و طرح

 هایسازمان نظر و هاديدگاه طرح برای تهيه بايستی بنياد مسکن

برا  هراطررح دهرد و اجررای قررار توجره مورد را مرتب  با روستا

 هرايرا نماينردگان آن بوطره مر هاینظارت سازمان و هماهنگی

  گيرد  انجام

 هراهای معابر و خانهنقشه)های طرح شده برای روستا نقشه 

 باعرث ايجرادتی روبرو اسرت و تدر برخی مواقع با اشکا و غيره(

-شود كه در طرح نقشره طررحاست  پيشنهاد می شدهی التمشک

  استفاده شود اد بومی روستاافرهای هادی از نظر 

محدود است  مشاركت  ی اجراشدههامشاركت مردم در طرح 

بيشتر مرردم بره ويرژه در اجررای طررح ميتوانرد موفقيرت آن را 

 ؛افزايش دهد

مسراله مهمری در روسرتای مرورد ب و پسماندها الدفع فاض 

توجه به مديريت پسماندها و مکانيابی از طريق لذا  مطالعه است 

را  التباله ميتوان اين مشرکزع زباله و قرار دادن سط  محل دف

 اد؛كاهش دتاحدودی 

ارزيابی طرح هرادی در مراحرل مختلرف آن در جهرت رفرع 

های موجود مدنظر مديران ارشد و اجرايی قرار گيرد تا در كاستی

نهايررت بيشررترين اثرررات مثبررت و كمترررين اثرررات منفرری را در 

 رد های روستايی بر جای گذاسکونتگاه
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Abstract 

The aim of this study was to evaluate the satisfaction of villagers with the 

implementation of the Hadi project using the Kano model in Qara Aghajkooh village of 

Urmia city. The statistical population of the study consisted of all heads of households in 

Qara Aghajkooh village, 204 of whom were selected and evaluated using the Krejcie-

Morgan table as a sample. The research tool was a KANO couple questionnaire whose 

validity was confirmed by experts in the field. To evaluate the reliability, 30 out-of-sample 

questionnaires were completed and the Cronbach's alpha value was 0.883, which indicated 

the optimal reliability of the questionnaire. Factors Affecting Villagers' Satisfaction with 

the Implementation of the Master Plan According to the Kano model, they were classified 

into three sections: functional, basic and motivational requirements. Findings from Kano 

model showed that the highest level of satisfaction of villagers with the implementation of 

the master plan in the field of meeting the basic needs of the factor of standardization of 

structures with a coefficient of satisfaction of 0.55 and the lowest level of factor garbage 

collection and disposal with a satisfaction coefficient of 0.08. Also, among the factors of 

functional requirements, the highest level of satisfaction was allocated to the factor of 

increasing the tendency to work in the service sector of the village with a satisfaction 

coefficient of 0.88 and the lowest amount to the factor of attention to historical and 

cultural values of the village with a satisfaction coefficient of 0.62. In the group of 

motivational requirements, the highest and lowest levels of satisfaction are related to the 

factor of increasing land prices with a satisfaction coefficient of 0.92 and increasing the 

amount of investment in rural areas and new economic opportunities with a satisfaction 

coefficient of 0.75, respectively. In order to improve the factors related to the three groups, 

the priority is first with the basic requirements, then the functional requirements and 

finally the motivational requirements. 
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