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چکيده
در سالهاي اخير ،طرح بهسازي مسکن روستتايي بتا هتد پايتداري و بهبتود وضتييت زنتد ي
روستاييان و مقاومسازي مساکن در مقابل بالياي طبييي اجرايي شد .اين مقاله ،با هد بررسي ابياد
مختلف مؤثتر بر بهسازي مسکن روستايي مطرح شده اس  .روش تحقيق ،پيمايشي و غير آزمايشتي
اس که از ابزار پرسشنامه جه جمعآوري اطتالعات بهره برده شده اس  .حجم نمونه با استتااده از
فرمول کوکران تييين شد که برابر با دو جامية  144ناري براي وام يرند ان و غير وام يرند ان بتوده
اس  .يافتههاي تحقيق نشان ميدهند که براي وام يرند ان شرايط تهيتة وثيقته مشکلستاز بتوده؛
همچنين فرايند اداري تا حدودي مشکل بوده اس  .در عين حال ،ميزان وام نيز کم بوده اس  .آنهتا
باور داشتهاند که عواملي همچون رضايتمندي از فراينتد تحقتتق بهستازي ،رضتايتمندي از نتيجتة
بهسازي ،رضايتمندي از صدور مجوتزها و رضايتمندي از ضمان نامههاي بانکي ستب ميشتود کته
فرايند درياف وام از موفتقيت باالتري برخوردار باشد .در بين افترادي کته وام نگرفتهانتد ،کهولت
سنتي ،شرايط ضمان نامههاي بانکي ،نداشتن مکاني براي سکون در زمتان بهستازي و هزينتههاي
اجراي طرح بهسازي از جمله موانع مردم در درياف وام بوده اس  .در نهاي اين تحقيق نشتان داد
که سال  593۱سخ ترين سال براي بازپرداخ وام و سال  59۳1راح ترين ستال در بازپرداخت
وام بوده اس .
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دمه
مق ت
امروزه ،از جمله مشکالت اساسی خانههای روستایی کشور ایران ،پاایین باودن کیفیّا آنهاا از نظار روش سااخ و
کاربرد مصالح ساختمانی مرغوب اس  .این مشاکالت اساسای ،از عواما ناپایاداری و آسایبپذیری شادید بناهاای
روستایی در برابر بالیای طبیعی مانند سی و زلزله از یکسو و رانش خاك و لغزش زمین ،از سوی دیگر ،بوده اسا .
به گونهای که با رخ دادن هر یک از این سوانح ،نه تنها دام و طیور و ساختمانها و اسباب و لاوازم درون آنهاا ،یعنای
بخش مهمّی از سرمایههای ملّی از بین میرود؛ بلکه مهمتار از آن ،جاان سارمایههای انساانی یاا سااکنان اینگوناه
بناهای بیکیفیّ هم در معرض خطر قرار میگیرد (شهبازی .)34 :7439 ،این در حالی اس که اساتدالل نظاری و
یافتههای تجربی نشان میدهد ،بهداش و رفاه مح ّ زندگی انسان ،ابعاد شخصیّتی و ویژگیهاای فاردی انساانها را
تح تأثیر قرار میدهد (گولد و جونز .)7996 ،7طرح بهسازی مسکن روستایی ،از سال  7413توسّط بنیااد مساکن
انقالب اسالمی ،با هدف بهبود کیفیّ مسکن و باف روساتایی و ارتقاای ساطح ایمنای ،بهداشاتی ،رفااه و آساایش
مسکن روستایی آغاز شد .این مهم ،همگام با ارائة تسهیالت و زیرساخ ها ،قابلیّ آن را مییاف کاه ضامن ایجااد
پایداری در باف کالبدی ،به ایجاد حسّ تعلّاق باه مکاان ،حفا تاراکم جمعیّا خاانوار ،بهباود سایمای بصاری و
چشمانداز روستا ،مقاومسازی مسکن و در نتیجه بهسازی زندگی روساتایی بینجاماد ،هرچناد ایان طارح ،باا فاراز و
نشیبها و مشکالت فراوان اداری و اجرایی روبهرو بود ،لیکن باه منظاور تساری در روناد اجارای بهساازی مساکن
روستایی و نی به اهداف این طرح و با عنای به کسب تجارب ارزنده و شناساایی نقاا ضاع و کمباود ساالهای
گذشته ،طرح ویژة بهسازی مسکن روستایی در سال  7433در هیأت محترم دول مطرح شده و به تصاویب رساید.
بر اساس این طرح نسب به مقاومسازی واحدهای مساکونی کامدوام و بایدوام در روساتاهای کا ّ کشاور ،اقادام و
ساالنه  344هزار واحد مسکونی روستایی ساخته میشود و در طی دو برنامة پنجسالة دول  ،تعداد دو میلیاون واحاد
مسکونی روستایی مقاومسازی خواهد شد (بنیاد مسکن انقالب اسالمی.)3 :7439 ،
مساکن روستایی ،تجلّیگاه شیوههای زیستی ،معیشتی و در نهای  ،نیروها و عواما ماثثّر محیطای و رونادهای
اجتمااعی  -اقتصااادی تأثیرگاذار در شااک بخشای بااه آنهاا اسا (ساعیدی .)7414 ،مسااکن از مهمتارین عواما
تشکی دهندة باف روستایی اس که متأثّر از عواما طبیعای و انساانی باوده؛ بناابراین هرگوناه تغییار در شارایط
طبیعی و انسانی ،به شیوههای مختل مسکن تجلّی مییابد (سعیدی و امینی .)7439 ،مسااکن روساتایی باه علّا
وجود تنوّع فرهنگی ،موقعیّ جغرافیایی متفاوت و سطح اقتصادی خانوارهای روستایی ،دارای تنوّع بااالیی باوده کاه
این تنوّع ،بر کیفیّ مسکن و زندگی ساکنان آن مثثّر اس (یانگ و همکاران .)46 :3474 ،3اجارای طارح بهساازی
مسکن روستایی در برپایی دگرگونی در ساخ و کارکردهای خانههای روساتایی نقاش آشاکاری بار عهاده داشاته
اس  .با توجّه به ترغیب شهرگرایی و عدم توجّه الزم به ارتبا بین سااختار و کارکردهاای خاناههای روساتایی ایان
دگرگونیها ،در پارهای موارد زمینهساز ایجاد نوعی دوگانگی بین مسکن و فعّالیّ های بنیاادین خانوارهاای روساتایی
شده اس (سعیدی و همکاران .)9 :7493 ،جه نوسازی و بهسازی مساکن روستایی ،بنیاد مسکن انقالب اساالمی
از طریق ارائة تسهیالت بانکی تا سق فردی  794میلیون ریاال از محا ّ قاانون بودجاه و ارائاة طرحهاای مناساب
مسکن روستایی و شهرهای زیر  39444نفر جمعیّ و اعمال نظارت الزم ،طارح ویاژة بهساازی و نوساازی مساکن
روستایی را اجرا مینماید (بنیاد مساکن انقاالب اساالمی آذربایجاان شارقی .)7494 ،مجماوع دورة سااخ (دورة
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مشارک مدنی) و دورة بازپرداخ اقسا (دورة فروش اقساطی)  734ماه اسا کاه حاداکرر دورة سااخ  73مااه
تعیین (قاب تمدید تا  46ماه) و مابقی به عنوان دورة فروش اقسااطی منظاور میگاردد .بازپرداخا وام باه صاورت
اقسا یکساله ،در صورت درخواس و تمای متقاضی ششماهه ،سهماهه و ماهانه از روساتاییان اخاذ خواهاد شاد
(بنیاد مسکن انقالب اسالمی آذربایجان شرقی .)7494 ،از مهمترین عواملی که باعث ساخ و سازهای غیار اصاولی
در مناطق مختل کشور میشود ،مشکالت اقتصادی (بیات )46 :7433 ،و افزایش هزینة ناشی از اجارای روشهاای
مقاوم در برابر زلزله و مشکالت تأمین آن برای اقشار ضعی اجتماع اس که باعث اجرا نشدن ضوابط مقاومساازی و
آییننامههای مربوطه در اجرای ساختمانها میشود (ثقفی .)33 :7439 ،پنج عام اقتصادی ،رفاهی ،اساتحکام بناا،
همسازی با محیطزیس و بهرهوری قادر هستند که بیش از  %11از واریاانس شااخ های تحقیاق را تبیاین کنناد
(بسحاق و همکاران .)7493 ،البتّه میزان اهمّیّ متغیّرهای مثثّر در توسعة مسکن یکی نیستند .در تحقیاق علیرضاا
جمشیدی و همکاران ( )7493مشخّ شده که از میان متغیّرهای مربو به مسکن 33 ،شاخ ماثثّر بودهاناد کاه
با استفاده از روش تحلی عاملی این شاخ ها به  9عام تقلی یافتهاند ،عوام باه دسا آماده از تحلیا عااملی،
جمعاً  64/91درصد از واریانس را دربر میگیرند .در بین  9عام اساتخرا شاده ،عاما رفااهی باه تنهاایی 39/34
درصد واریانس را پوشش میدهد که تأثیرگذارترین عام در مطالعه اس (جمشایدی و همکااران .)7493 ،باا ایان
همه ،بهسازی مسکن روستایی موجب شده تا شاخ های خانههای طارح مساکن روساتایی نساب باه خاناههای
سنّتی ،وضعیّ بهتری پیدا کنند ،هرچند هنوز با وض مطلاوب فاصالة زیاادی وجاود دارد (گلپایگاانی و همکااران،
 .)7493البتّه تحقّق هرچه بهتر بهسازی مسکن روستایی ،وابسته به آگاهی و عملکرد مردم روستایی نیز هساتند .در
مطالعة محمدجواد مهدویناژاد و همکااران ( )7493نشاان داده شاده اسا کاه آماوزش نقاش بسایار مهمّای در
مقاومسازی دارد که هرچند آموزشهای خانوادهمبنا در آغاز موفّقیّ چندانی را نشان نمیدهند ،ولی پس از گذشا
زمان و بهویژه پایان دوره ،موفّقیّ باالتری را به همراه داشاتهاند .باا ایان هماه میازان موفّقیّا مشاارک ماردم در
طرحهای بهسازی به عوام متعدّدی مربو اس که مثلّفههای اقتصادی و درآمدی از اهمّیّ بسازایی برخوردارناد.
در مناطق روستایی ،برخی مطالعات نشان میدهند که عمق فقر مسکن روستایی باه گوناهای اسا کاه خانوارهاای
روستایی به طور متوسّط از دسترسی به حدود  %34از نماگرهای مسکن مناسب محروم مایباشاند و فقار درآمادی
آنها دارای میانگین شکاف  7/333درصدی اس (شیروانیان و همکاران .)7493 ،مسکن روستایی در ایران و باهویاژه
در استان کرمانشاه ،از چند عام رنج میبرد :ضع تکنیکی ساخ و ساز ،وجود مصاالح کامدوام و کامتاوجّهی باه
مقاومسازی مسکن روستایی اس  .مناطق روستایی استان کرمانشاه به حادود  71119واحاد مساکونی جدیاد نیااز
دارد .از نظر سازه 34/3 ،درصد مسکن روستایی استان کرمانشاه بادوام 44/9 ،درصاد کامدوام و  33/3درصاد دیگار
بیدوام هستند .بیش از  13درصد از واحدهای مساکونی ،کمتار از  744متار زیربناا دارناد و  39درصاد واحادهای
مسکونی قدمتی بیش از  39سال دارند .از نظر پهنة لرزهخیزی ،بخش شارقی اساتان دارای تاوان لارزهای باا خطار
خیلیزیاد بوده که بیش از  33درصد مساح و  79درصد جمعیّ در آنجا ساکن هساتند .بخاش میاانی و قسام
کوچکی از بخش غربی که معادل  17درصد مساح استان اس در موقعیّ خطر زیااد قارار دارد کاه بایش از 19
توساط
درصد جمعیّ در آن ساکن هستند .تنها  9درصد از مساح اساتان کرمانشااه دارای تاوان لارزهای خطار م ّ
اس تعداد واحدهای بهسازیشده در ک ّ شهرستان کرمانشاه  9993واحد باوده اسا  .ایان میازان از کا ّ 47796
واحد مسکونی بوده اس  .به عبارتی حدود  71/33درصد از ک ّ واحدها بازساازی شادهاناد .بیشاترین تعاداد واحاد
بهسازیشده متعلّق به آبادی نوکان با  437واحد بهسازیشاده از کا ّ  3433واحاد مساکونی باوده اسا (74/14
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درصد از ک ) 337 .آبادی تا به حال هیچ واحد بهسازیشده نداشتهاند (از ک  191روساتا ،حادود ( )%47/34بنیااد
مسکن انقالب اسالمی کرمانشاه .)7494 ،در مجموع میتوان گف که بهسازی مسکن روستایی پروژهای بوده که باه
منظور بازسازی مساکن روستایی ،کاهش اثر مخرّب مخاطرات طبیعی و افزایش سطح رفاه و کیفیّا زنادگی ماردم
مطرح شده اس  .عدم اجرای مناسب پروژه و ضع بنیة خانهها ،از جمله عل آسیبپذیری خانهها نسب باه زلزلاه
و سایر مخاطرات بوده اس  .نبود مشارک و همکاری با مردم و مدیری محلّی از دیگر مشکالت موجود در بهساازی
اس  .رعای ساز و کارهای استاندارد بهسازی و مقاومسازی مساکن به همراه آگاهی به مردم از جمله عوام مثثّر بار
بهسازی موفّق مساکن روستایی اس  .با این همه میتوان گف که برای بهباود عملکارد بهساازی عواما متعادّدی
دخی هستند که در چارچوب یک مدل مفهومی ارائه میشوند( .شک .)7
حال بعد از گذش  9سال از زمان اجرایی شدن طرح ،ضروری اس تا ارزیابی مناسبی نساب باه بهساازی مساکن
روستایی صورت بگیرد تا از این طریق نقا قوّت و ضع آن مورد بررسی قرار گیرد .لاذا ساثال اصالی تحقیاق ایان
اس که چه مثلّفههایی بر پایداری و بهسازی مسکن روستایی در شهرستان کرمانشاه اثر میگذارند و سثاالت فرعای
به شرح زیر هستند:
عوام موثر بر بهسازی

غیر وام گیرندگان

دریاف کنندگان وام

جنبههای اداری و سازمانی

ارتباطات سازمانی

فرایند اجرای بهسازی

فرایند دریاف وام

اثر بهسازی بر سطح زندگی

آگاهی

جنبه های مالی اعتباری

ح موان

 مثلّفههای مثثّر بر بهسازی مسکن روستایی چه هستند؟
 نرخ تورّم چه تأثیری بر سهول  /سختی بازپرداخ وام مسکن روستایی دارد؟

می به بهسازی

شکل  .5مدل ماهومي تحقيق

جنبههای اداری و سازمانی

ح موان

افزایش متقاضیان دریاف وام بهسازی

شناسايی مؤلّفههاي مؤثّر در پايداري و بهسازي مسکن روستايی (مطالعة موردي :شهرستان کرمانشاه)
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 منب آگاهی مردم از طرح بهسازی مسکن روستایی در شهرستان کرمانشاه چه بوده اس ؟

ميرتفي منطقة مورد بررسي
شهرستان کرمانشاه با وسع  9679کیلومترمرب  33/3 ،درصد از مساح استان کرمانشاه را به خود اختصاص
داده اس  .این شهرستان در مرکز استان قرار دارد و از شمال به استان کردستان ،از جنوب به لرستان ،از شرق
به شهرستان صحنه و هرسین و از غرب به شهرساتانهای روانسار ،داالهاو و اساالمآباد محادود شاده اسا .
جمعیّ این شهرستان ،در سال  ،7494برابر با  9134447نفر بوده اس (معاون برنامهریزی راهبردی استان
کرمانشاه( )79 :7436 ،شک .)3

شکل  .۱منطقة مورد مطاليه

مواد و روشها
روش تحقیق کمی  -غیر آزمایشی پیمایشی اس  .جامعة آمااری ،مشاتم بار دو گاروه  344نفاری اسا  ،شاام
وامگیرندگان و غیر وامگیرندگان روستایی (جدول  .)7روش نمونهگیری باا اساتفاده از فرماول کاوکران باوده اسا .
مقدار  pو  qبرابر با  4/9گرفته شد ،تعداد نمونه برای هر دو جامعه حدود  434نفر شد کاه باا گارد کاردن آن و باه
منظور افزایش دق به  344نفر افزایش یاف (در مجموع حدود  344پرسشنامه برای دو جامعة آماری توزیا شاد).
روش نمونهگیری داخ روستا از افراد ،نمونهگیری تصادفی سیستماتیک بوده اس  .در هر بخش به صورت تصاادفی
ساده یک دهستان انتخاب شد و انتخاب روستاها نیز بر اساس نمونهگیری تصادفی ساده بوده اس  .منتها اگار تعاداد
جمعیّ روستا کم بود ،تعداد نمونههای انتخابشدة روستا بیشتر میشد تا پرسشنامه توزی شاده در هار بخاش تاا
حدودی نزدیک به هم باشند و از نظر تعداد ،مقدار قاب قبولی برای تحلی باشند.
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جدول  .5جامية آماري تحقيق

نام بخش

تيداد جاميه آماري
وام يرند ان

غير وام يرند ان

مرکزی

33

37

کوزران

14

19

فیروزآباد

34

19

ماهیدش

34

34

بیلوار

33

37

ک

344

344

روایی تحقیق با استفاده از مسئوالن بنیاد مسکن انقالب اسالمی کرمانشاه و برخی اعضای هیأت علمای ،باه صاورت
کیفی و در قالب کمی از طریق ضریب  K.M.Oو آزمون بارتل مورد تأیید قرار گرف  .پایایی تحقیاق نیاز از طریاق
ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرف (جدول .)3
جدول  .۱پايايي و روايي تحقيق

نام طيف ليکرت

ضري

آلاا

K.M.O

سطح مينيداري
آزمون بارتل

عوام مثثّر بر بهسازی مسکن روستایی از دید وامگیرندگان

4/34

4/13

4/4

عوام مثثّر بر بهسازی مسکن روستایی از دید غیر وامگیرندگان

4/34

4/19

4/4

نتايج و بحث
توساط سانّی پاساخگویان
ویژگیهای فردی وامگیرندگان؛ شام  94/4درصد پاسخگویان مرد و مابقی زن بودهاند .م ّ
 39/44سال ،حداق سن  37سال و حداکرر سن  34سال باوده اسا  .ویژگای افاراد غیار وامگیرناده شاام 39/4
درصد پاسخگویان مرد و مابقی زن بودهاند .میانگین سنّی  39/1سال باوده و حاداق سان  34ساال و حاداکرر 34
سال بوده اس  .در جادول  4نگارش وامگیرنادگان درباارة وام بهساازی ماورد بررسای قارار گرفتاه اسا  .بیشاتر
پاسخگویان معتقد بودند که بهسازی مسکن بر زندگی آنها تأثیر قابا تاوجّهی داشاته اسا  .باهویاژه بهساازی بار
بهداش فردی نقش مثثّری داشته اس  .با این اوصاف و نتایج به دس آمده از ایان جادول ،مشاخّ میشاود کاه
توساطی نساب
وامگیرندگان در مجموع از طرح بهسازی ،رضای باالیی داشتهاند؛ امّا بیشتر وامگیرندگان رضاای م ّ
به سادگی مراح دریاف وام داشته و برخی ادّعا میکردند که این فرایند ،پیچیاده و ساخ اسا  .باه طاور مراال
مسئلة ضمان بانکی بهویژه ضمان خود ملک توسّط بانکها پذیرفته نمیشاود (ناوع دریافا ضامان و همکااری
بانک تا حدّی سلیقهای بوده و بسته به تصمیم رئیس بانک دارد) .در مورد کیفیّ کاار نیاز افاراد وامگیرناده معتقاد
بودند که کیفیّ مصالح به کار رفته مناسب بوده اس (چراکه اغلب از شهرهای اطاراف نظیار کرمانشااه و کامیااران
تهیّه میشود) و در واق کیفیّ مصالح مر شهر اس  .با این همه از استادکارهای خود چندان راضی نبودناد .چاون
این افراد ،بومی همان روستا یا روستاهای اطراف بودند که به واسطة تجربة بیشتر و بهسازی خانة خاود ،در ایان کاار
وارد شده بودند و فعّالیّ میکردند و لذا تخصّ و آموزش چندانی ندیاده بودناد .ساازمانهای مسائول نظیار آب،
برق ،گاز و ...نیز همکاری مناسبی برای بهسازی مسکن داشتهاند ،امّا برخای معتقاد بودناد کاه باا میاراث فرهنگای
مشک داشتهاند ،ولی تعداد این افراد محدود بوده اس .

شناسايی مؤلّفههاي مؤثّر در پايداري و بهسازي مسکن روستايی (مطالعة موردي :شهرستان کرمانشاه)
جدول  .9نگرش پاسخگويان نسب
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به متغيترهاي مؤثتر بر بهسازي در بين وام يرند ان

درصد پاسخ به هر ويه
ميانگين نگرش

ويهها
خيليزياد زياد تاحدودي کم خيليکم بدون پاسخ
 -7بهسازی مسکن چقدر بر زنادگی شاما
در خانه اثر داشته اس
 -3بهسااازی مسااکن روسااتایی چقاادر باار
بهداش فردی مثثّر اس ؟
 -4فرایند دریافا وام تاا چاه حاد سااده
اس ؟
 -3پذیرش ضمان ملکی چقدر مورد قبول
بانکها قرار میگیرد؟
 -9پذیرش ضمان زنجیرهای چقدر ماورد
قبول بانکها اس
 -6تا چه حد بهسازی مساکن بارای شاما
دارای اولویّ بوده اس ؟
 -1مصااالح ساااختمانی تااا چااه می ازان در
دسترس هستند؟
 -3ناظران فنّی تا چه میزان همکااری الزم
را به عم میآورند؟
 -9تا چه میزان از کار اساتادکارهای خاود
راضی هستید؟
 -74چقاادر از شاارایط بهسااازی مسااکن
روستایی راضی هستید؟
 -77تااا چااه حااد از می ازان وام پرداخت ای
رضای دارید؟
 -73میزان رضای شما از بانکها چگوناه
بوده اس ؟
 -74چقدر با میراث فرهنگی بارای صادور
پروانه مشک داشتهاید7؟
 -73چقدر از مساکن سااختهشاده راضای
هستید؟
 -79سازمانهای مختل (آب و فاضاالب،
برق و )...تا چه حد همکااری الزم را بارای
بهسازی مسکن داشتهاند؟

93/4

44/1

77

4/1

4/4

4

7/99

زیاد

93/1

39/1

77/4

4/4

4/4

4

7/64

زیاد

4/4

9/1

43

33

44/4

4/1

 4/66تاحدودی

9

3/1

9/4

44/4

93/4

3/4

3/31

کم

91/1

36

3/1

7

6/4

4/4

7/17

زیاد

16/1

71/1

4/4

4/1

4

7/1

7/36

زیاد

43

94/4

37

3

7

4/1

7/94

زیاد

44/4

46/4

73/1

1/4

4/1

4/1

3/77

زیاد

34/4

43

73

3

4/4

4/4

7/19

زیاد

73/1

46/1

49

73

3

7/1

3/94

زیاد

74/1

9/1

44

33

33/1

4

 4/37تاحدودی

77/1

44/1

46/4

73/4

4

4

3/64

زیاد

7

7/4

7

9/4

94

7/4

3/33

کم

41/1

36/1

77/1

7/1

7

7/4

7/34

زیاد

43/1

97/1

74/4

3

4/1

4/4

7/36

زیاد

خیلیزیاد  4....................7تاحدودی 9...................خیلیکم
یکی از مشکالتی که مردم وامگیرنده با آن روبهرو هستند ،بازپرداخ وام اس  .با وجودی کاه نارخ بهارة باانکی
برای وام بهسازی  %3اس  ،امّا در برخی مواق  ،مردم برای بازپرداخ هماین میازان وام دچاار مشاک میشاوند .از

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .7با وجودی که بنیاد مسکن انقالب اسالمی مسئول صدور مجوز طرح بهسازی اس  ،اما مجوزها در صورتی ارائه میشاوند کاه محادوده ماورد
نظر توسط میراث فرهنگی با محدودی توسعه به لحاظ فرهنگی ،تاریخی و  ...مواجه نباشد .در غیر این صورت باید در کمیسیونی کاه در ساطح
شهرستان برگزار میشود ،مطرح شده تا مورد بررسی قرار گیرد.
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جمله مسائلی که تصوّر میشود در روند بازپرداخ وام مردم تأثیر گذار اس  ،نرخ تورّم سالیانه اس کاه باه هماین
منظور نرخ تورّم ،از زمان طرح وام بهسازی مورد بررسی قرار گرفته اس  .ابتدا از مردم پرسیده شاد کاه بازپرداخا
وام در نظر آنها چگونه اس ؟ از بین پاسخگویان 79/1 ،درصد معتقد بودند که پرداخ وام کاری ساده باوده و 44/4
درصد افراد نیز معتقد بودند که پرداخ وام در تمامی سالها مشک باوده اسا  .ماابقی افاراد هریاک ساالی را باه
عنوان سال مشک دار برای خود مطرح نموده بودند (شک  .)4به عبارتی ،بسته به شارایط موجاود ،بیشاتر ماردم در
برخی سالها با مشک روبهرو شدهاند .الزم به توضیح اس که همة پاسخگویان معتقد بودند که در اوّلین ساال بعاد
از دریاف وام ،بازپرداخ اوّلین قسط با مشک همراه بوده اس .

شکل  .9سال سخ

براي وام يرند ان

در مرحلة بعد ،نرخ تورّم را با استفاده از روش سریهای زمانی ترسیم کرده و مقایسهای بین نرخ سالهای تاورّم بااال
با سالهایی که بازپرداخ وام برای مردم سخ بوده اس  ،انجام شد .در شاک  3متوجّاه میشاویم کاه ساال 93
دارای بیشترین نرخ تورّم و سال  33دارای کمتارین نارخ تاورّم باوده اسا  .از نظار پاساخگویان ،در نماودار  7نیاز
سخ ترین سال مربو به سال  93با بیشترین درصد فراوانی و کمترین سال ساخ (باه عباارتی ساادهترین ساال
بازپرداخ وام) سال  7433با کمترین نرخ تورّم بوده اس .

شکل  .1نرخ تورتم در سالهاي درياف

وام؛ مأخذ :بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران5939 ،

شناسايی مؤلّفههاي مؤثّر در پايداري و بهسازي مسکن روستايی (مطالعة موردي :شهرستان کرمانشاه)
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البتّه بهسازی مسکن منحصر به وام بهسازی مسکن نبوده اس  .در واق چون وام اعطاشاده بارای بهساازی مساکن
کافی نبوده اس ؛ لذا مردم در تالش بودند تا بتوانند از مناب دیگری وام دریاف کنند و ماباهالتّفااوت وام بهساازی و
هزینة ساخ مسکن را تأمین نمایند .در حدود  74درصد پاسخگویان غیر از وام بهساازی مساکن از منااب دیگاری
توساط وام
نیز وام گرفته بودند ،همچون مثسّسات قرضالحسنه ،کمیتة امداد اماام خمینای و دوساتان و آشانایان .م ّ
دریافتی از سایر مناب  96394444ریال بوده اس  .حداکرر وام دریافتی  344444444ریال و حاداق وام دریاافتی
توساط 799144644/93
 9444444ریال بوده اس  .پاسخگویان معتقد بودند که عالوه بار دریافا وام باه طاور م ّ
ریاال هزینااه کردهانااد .بیشااترین هزینااه  944444444ریااال و کمتاارین هزینااه  4444444ریاال بااوده اسا  .از
پاسخگویان خواسته شد که منبعی را که از طریق آن از وام مسکن اطّالع پیدا کرده بودند را بیان کنند (شک )9

شکل  .1منبع آ اهي از درياف

وام

در جدول  3به دیدگاه افرادی که از وام بهسازی مسکن استفاده نکردهاند ،اشاره میشود .این افراد باا وجاودی کاه از
وام بهسازی اطّالع کافی داشتهاند و نسب به بهسازی عالقهمند بودند ،از دریاف وام خاودداری کردهاناد .ایان افاراد
امکان تهیّة ضمان بانکی را نداشتهاند ،توانایی پرداخ مابهالتّفاوت هزینه و میزان وام را ندارند یا معتقد هساتند کاه
دریاف وام فرایندی پیچیده داشته و به دردسرش نمیارزد که وام بگیرند .برخی افاراد معتقاد بودناد کاه مکاانی در
اختیار ندارند تا در طول زمان بهسازی در آنجا اقام کنناد .باه عباارتی مشاکالت ماالی از جملاه مهمتارین موانا
بهسازی مسکن روستایی توسّط آنها بوده اس .
مؤلتاههاي مؤثتر بر بهسازي مسکن روستايي
در این بخش ،به مثلّفههای مثثّر بر بهسازی پرداخته میشود .روش مورد استفاده ،تحلی عاملی بوده اسا  .ناوع
چرخش ،واریماکس و نوع تحلی عاملی ،مثلّفههای اصلی بوده اس .
مؤلتاههاي مؤثتر بر بهسازي مسکن روستايي از ديد وام يرند ان
متغیّرها به همراه بار عاملی مشخّ

شده اس  .در ک  3مثلّفه استخرا شده اس (جدول .)9
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جدول  .1نگرش پاسخگويان نسب به متغيترهاي مؤثتر بر بهسازي در بين غير وام يرند ان

درصد پاسخ به هر ويه

ويهها

خيليزياد زياد تاحدودي کم خيليکم بدون پاسخ

 -7تا چه حد از وام بهسازی اطّالع دارید؟

ميانگين نگرش

44

43/4

33/4

46/4

4

4

3/34

زیاد

 -3تهیّة وثیقه برای وام تا چه حاد بارای شاما
مشک اس ؟

31/4

34/4

33/4

9/1

7/4

4

7/94

زیاد

 -4چقدر تاوان پرداخا ماباهالتّفااوت هزیناة
بهسازی و وام پرداختی را دارید؟

7/1

1/4

41

33/1 39/4

4

4/13

کم

-3تا چه حد احساس میکنید کاه بایاد خاناة
خود را بهسازی کنید؟

46/1

33/4

34/4

9

9/1

4

3/33

زیاد

 -9به نظر شما تا چه حد فرایند اداری دریاف
وام ساده اس ؟

7

4/1

36/1

44

1/4

7/4

3/46

کم

 -6چقدر از مراح دریاف وام اطّالع دارید؟

77

34/1

44/1

77/1 33/4

7/6

 4/77تاحدودی

 -1چقدر فکر میکنید که از نظار اداری ،خاناه
واجد بهسازی مسکن اس ؟

39/1

47

79/1

74/4

3/1

4/1

3/73

زیاد

 -3وضااعیّ جساامی و س انّی باارای بهسااازی
مسکن چقدر مناسب اس ؟

39/4

44

47/4

9/4

4/4

4/1

3/33

زیاد

43

36/4

76/1

74

3

7

3/36

زیاد

 -74چقدر از مسکن بهسازی شدة اطرافیاان و
دوستان خود راضی هستید؟

34/1

39/4

34

3/1

4

7/4

7/33

زیاد

 -77چقدر احتمال میدهید که در آینده دس
به بهسازی مسکن بزنید؟

77

34

43/1

73/1 73/4

3/4

 3/93تاحدودی

 -73چقدر امکان دسترسی به مسکن موقّ در
زمان بهسازی دارید؟

3/1

1/4

31

44/4 31/1

4

 -9بهسازی مسکن چقادر بارای شاما اولویّا
دارد؟

 -74چقدر نگران به سرانجام نرسیدن بهسازی
در صورت آغاز به کار هستید؟

39

76/1

34/4

9

9/1

4/4

4/11

کم

 3/74تاحدودی

 -73به نهادهای دولتی چقادر بارای بهساازی
مسکن خود اطمینان دارید؟

36/1

33/4

46/1

3/4

4/4

4/1

3/46

زیاد

 -79چقدر مشاکالت ماالی ماان اقادام بارای
بهسازی مسکن خود شده اس ؟

96

74/1

33

6

3/4

4

7/39

زیاد

 -76چقدر به بانکها برای دریاف وام اعتمااد
دارید؟

36

33

43/4

74/1

4

4

3/33

زیاد

خیلیزیاد  4....................7تاحدودی 9...................خیلیکم
در جدول  ،6وزن هریک از مثلّفهها به همراه وزن آنها نوشته شده اسا  .مثلّفاة اوّل ،رضاایتمندی از فرایناد تحقّاق
بهسازی اس  .در این مثلّفه ،میزان رضایتمندی از فرایند تحقّق بهسازی شام کیفیّ مصالح ،عملکرد اساتادکارها و
رضایتمندی از حجم وامهای پرداختی مشخّ شده اس  .بیشترین وزن مثلّفهها مربو به این مثلّفه باوده و لاذا از
اهمّیّ باالیی در دریاف وام بین وامگیرندگان برخوردار بوده اس  .مثلّفة دوّم ،رضایتمندی از نتیجة بهساازی اسا
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جدول  .1مؤلتاهها و متغيترهاي مؤثتر بر بهسازي مسکن روستايي از ديد وام يرند ان

مؤلتاة 5

ويهها

مؤلتاة ۱

 -7تأثیر بهسازی مسکن بر زندگی فردی

4/13

 -3تأثیر بهسازی مسکن روستایی بر بهداش فردی

4/36

 -4سهول فرایند دریاف وام

مؤلتاة 9

مؤلتاة 1

4/31

 -3سهول پذیرش ضمان ملکی

-4/14

 -9سهول پذیرش ضمان زنجیرهای

4/13
-4/66

 -6اولویّ بهسازی مسکن
 -1در دسترس بودن مصالح ساختمانی

4/33

 -3میزان همکاری ناظران فنّی

4/13

 -9میزان رضای از کار استادکارها

4/13

 -74میزان رضای از شرایط بهسازی مسکن روستایی

4/97

 -77رضای از میزان وام پرداختی

4/33

 -73میزان رضای شما از بانکها

4/99
4/19

 -74میزان همکاری میراث فرهنگی برای صدور پروانة بهسازی
 -73میزان رضای از مسکن ساختهشده

4/69

 -79همکاری سازمانهای مختل (آب و فاضاالب ،بارق و )...بارای بهساازی
مسکن

4/94

که در این مثلّفه ،تأثیر بهسازی بر بهبود شرایط بهداشتی و همکاری سازمانهای مختلا ماورد توجّاه قارار گرفتاه
اس  .رضایتمندی از صدور مجوّزها ،مثلّفة سوّم اس  .این مثلّفه ،اولویّا بهساازی بارای ماردم و ماوانعی همچاون
میراث فرهنگی و فرایند دریاف وام و صدور مجوّز وام دربر میگیارد .مثلّفاة چهاارم شاام رضاایتمندی از فرایناد
دریاف ضمان نامههای بانکی اس که میزان رضای مردم از این مثلّفه نشاندهندة سهول دریاف وام بوده اس .
جدول  .1وزن هريک از مؤلتاهها

نام مؤلتاه

رديف

وزن مؤلتاه

5

رضایتمندی از فرایند تحقّق بهسازی

31/133

۱

رضایتمندی از نتیجة بهسازی

74/943

9

رضایتمندی از صدور مجوّزها

3/331

1

رضایتمندی از ضمان نامههای بانکی

1/933

مجموع

94/333

مؤلتاههاي مؤثتر بر بهسازي مسکن روستايي از ديد غير وام يرند ان
در این مرحله متغیّرها به همراه بار عاملی در  9مثلّفه نشان داده شده اس (جدول .)1
هریک از مثلّفهها به همراه وزن آنها در جدول  3نوشته شده اس  .مثلّفاة اوّل باه ضارورت بهساازی میپاردازد کاه
شام ضرورت و احساس بهسازی در فرد و همچنین نگرانیهای ناشی از عدم موفّقیّ احتماالی اسا  .ایان مثلّفاه،
نقش مهمّی در تصمیمگیری فرد داشته تا وی را از دریاف وام منصرف کند و بیشترین سهم وزنای از باین مثلّفاهها
را به خود اختصااص داده اسا  .مثلّفاة دوّم ،مسائلة اطمیناان باه خاود و ساازمانها اسا کاه شاام بانکهاا و
سازمانهای دولتی و حتّی خود فرد میشود که چقدر برای شروع به کار بهسازی به این سازمانها میتوان اطمیناان
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کرد .در واق  ،عدم اطمینان به این نهادها ،در عدم دریاف وام مثثّر بوده اس  .مثلّفة سوّم ،مسئلة آگااهی از بهساازی
اس که شام پروسة دریاف وام و همچنین قوانین و میزان موفّقیّ دوستان دیگر وامگیرنده اس  .مثلّفاة چهاارم،
شرایط بهسازی (مالی و فردی) اس که شام مثلّفههایی همچاون تاوان پرداخا ماباهالتّفااوت هزیناهها باا وام و
همچنین شرایط جسمانی و فیزیکی فرد اس که به وی امکان بهسازی مساکن روساتایی را میدهاد کاه در اینجاا
نبودِ این شرایط مان دریاف وام شده اس  .مثلّفة پنجم ،مسائ مربو به وام اس که شام آگاهی از فرایناد وام و
همچنین چگونگی تهیّة وثیقههای بانکی اس  .هرچه تهیّة وثیقههای بانکی مشاک تر باشاد و هرچاه آگااهی کمتار
باشد ،دریاف وام با مان و مقاوم بیشتری توسّط مردم روبهرو میشود.
جدول  .7مؤلتاهها و متغيترهاي مؤثتر بر بهسازي مسکن روستايي از ديد غير وام يرند ان

مؤلتاة 5

ويهها

مؤلتاة ۱

مؤلتاة 9

مؤلتاة 1

مؤلتاة 1

 -7اطّالع از وام بهسازی

4/99

 -3سهول ته ّیة وثیقه برای وام

4/31

 -4توان پرداخ مابهالتّفاوت بین هزینة بهسازی و وام پرداختی
 -3ضرورت بهسازی مسکن فردی

4/99
4/91

 -9سهول فرایند اداری دریاف

4/99

 -6آگاهی از مراح دریاف وام

4/13
4/96

 -1میزان واجد بودن فرد برای دریاف وام

4/14

 -3وضعیّ جسمی و س ّنی برای دریاف وام
4/96

 -9اولویّ بهسازی مسکن

4/94

 -74رضای از بهسازی مسکن دوستان و آشنایان
4/34

 -77احتمال بهسازی مسکن در آینده
 -73امکان دسترسی به خانهای موقّ در زمان بهسازی
 -74نگرانی از به سرانجام نرسیدن بهسازی مسکن

4/63
4/69
4/94

 -73اعتماد به نهادهای دولتی برای بهسازی
4/14

 -79مشکالت مالی برای بهسازی مسکن

4/39

 -76اعتماد به بانکها برای دریاف وام
جدول  .۳وزن هريک از مؤلتاهها

نام مؤلتاه

رديف

وزن مؤلتاه

5

ضرورت بهسازی

34/333

۱

اطمینان به خود و سازمانها برای بهسازی

73/334

9

آگاهی از بهسازی

3/136

1

شرایط بهسازی (مالی و فردی)

1/739

1

مسائ مربو به وام

6/414

مجموع

99/99

بررسي تأثير نقش تورتم در پرداخ وامِ وام يرند ان
در بخش یافتههای تحقیق به تأثیر تورّم بر بازپرداخ وام روستاییان اشاره شد .در این بخش ،به بررسای ناوع رابطاه
پرداخته میشود .به عبارتی این موضوع بررسی میشود که رابطة بین نرخ تورّم و سال ساخ بارای بازپرداخا وام
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روستاییان چگونه اس ؟ لذا بین نرخ تورّم و فراوانی ساال ساخ بارای وامگیرنادگان همبساتگی پیرساون گرفتاه
میشود .در جدول  9مشخّ

شده که در سطح  4/49رابطة معنیداری بین نرخ تاورّم و ساخ شادن پرداخا وام

وجود دارد .یعنی با شدّتیافتن نرخ تورّم در پرداخ وام مردم مشک ایجاد میشود که پایین آمدن نرخ تورّم سابب
سهول بازپرداخ وام میشود.
جدول  .3رابطة بين نرخ تورتم و سال سخ

متغيتر مستقل

متغيتر وابسته

نرخ تورّم

فراوانی سال سخ برای وامگیرندگان

براي وام يرند ان

ضري
4/91

r

مينيداري
*4/43

*مينيداري در سطح 4/41

در ادامه این مسئله مطرح میشود که تا چه میزان نرخ تورّم بر روی بازپرداخ وام مثثّر اس  .در ادامه بارای تعیاین
نقش تورّم در مشکالت بازپرداخ وام از رگرسیون خطّی استفاده میشود .ضریب تعیین برابار باا  4/91باوده اسا
که نشان میدهد  91درصد از متغیّر وابسته (فراوانی سال سخ برای وامگیرندگان) ناشای از متغیّار مساتق (نارخ
تورّم) اس  .این به این معنی اس که به میزان  %91تورّم در مشکالت باازپرداختی وام ماردم روساتایی نقاش دارد.
در انتها ،فرمول رگرسیونی تحقیق ارائه میشود .بر این اساس ،فرمول معادلة رگرسیون به شرح زیر اس (رابطة .)7
رابطة ()7

Y=-0.06+0.65X

 =Xفراوانی سال سخ برای وامگیرندگان  =Yنرخ تورّم
در بخش وامگیرندگان مشخّ

شد که بیشتر مردم به گارفتن وام بهساازی مساکن متمایا بودهاناد .رضاایتمندی

باالی مردم نسب به تأثیرات بهسازی مسکن روساتایی حااکی از آن اسا کاه در صاورت باودن شارایط مناساب،
گرفتن وام مسکن یکی از اولویّ های مردم روستایی اس  .با این همه این اقدام زمانی رخ میدهد کاه برخای موانا
موجود برطرف گردد .به طور مرال ،مشک مربو به ضمان نامههای بانکی از جمله نگرانیهاای ماردم اسا  .ماردم
روستایی معموالً ضامن یا وثیقة معتبری نداشته و این عام مانعی بزرگ بر سر راه گرفتن وام مسکن اس .
از مهمترین عل دیگری که بر دریاف وام مثثّر اس  ،مشک در بازپرداخ وام اس کاه تاورّم و اوضااع ساخ
مالی بهویژه در سالهایی که فشار مالی سنگینی بر مردم وارد میشود ،بازپرداخ وام با چالش روباهرو میشاود .باه
همین دلی در این سالها ،تعداد افرادی که امکان بازپرداخ وام را ندارند ،یا بازپرداخ وام آنهاا باا دیرکارد هماراه
میشود ،زیاد میشود.
از طرفی در بین افرادی که وام نگرفتهاند ،میتوان فهمید که تعداد کمی وجود دارد که معتقاد هساتند دریافا
وام مفید نیس  .به عبارتی این افراد نه به خاطر مخالف با وام بانکی ،بلکه به دلی مشاکالت و ماوانعی کاه بار سار
دریاف وام وجود دارد ،همچون بحث بازپرداخ وام و وثیقه ،به سراغ دریافا وام نرفتهاناد .سانّ بااال ،مشاکالت و
سختیهایی که پروسة دریاف وام به همراه دارد ،از دیگر عللی اس که وام مسکن را با مخاطره روبهرو کارده اسا .
همچنین بسیاری از افراد نمیدانند که در دورة بازسازی مسکن ،خود در کجا اقام کنند و نگاران ایان هساتند کاه
خانوادهشان با مشکالت زیادی روبهرو شوند .این مسئله ،بهویژه برای آنها که فرزند کوچک داشته و یا تعداد جمعیّا
باالیی دارند ،بیشتر صدق میکند.
در مجموع  3مثلّفة اساسی در دریاف وام افراد نقش دارند که شام موارد زیر اس :
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رضایتمندی از فرایند تحقّق بهسازی که نشان میدهاد هرچقادر میازان رضاایتمندی ماردم روساتایی از بهساازی
مسکن روستایی بیشتر باشد ،احتمال دریاف وام و پذیرش مخاطرات ناشی از آن بیشتر میشاود .ایان رضاایتمندی
تا حدّ زیادی به کیفیّ کار و مناف بعد از آن مربو اس .
رضایتمندی از نتیجة بهسازی که ناشی از کیفیّ خانه به لحاظ مصالح به کار رفته و امکاناات ارائاه شاده اعام از
برق ،آب ،گاز و ...اس  .رفاه افراد در خانه بهویژه نسب به وضعیّ پیشین آن میتواند نقش مهمّی در ترغیاب افاراد
جدید ایفا نماید که با دیدن این خانهها در میان همسایگانشان تمای به بهسازی خانة خود پیدا بکنند.
رضایتمندی از صدور مجوّزها بیشتر ناشی از فرایند اعطای مجوّز وام از طریاق بنیااد مساکن انقاالب اساالمی و
همچنین همکاری سازمان میراث فرهنگی به عنوان یکی از نهادهای تأثیرگذار اس  .در کناار ایان موضاوع ،اعطاای
خطّ برق و آب و فاضالب با کمترین مشک میتواند نقش مهمّی در افزایش رضاایتمندی ماردم روساتایی از صادور
مجوّزها باشد.
رضایتمندی از ضمان نامههای بانکی یکی از چالشهای مهم مردم اس  .در این بخش ،بانکها عمادتاً سالیقهای
عم میکنند و تا حدود زیادی مدیر بانک نقش مهمّی داشته و میتواند این پروسه را تساهی کناد یاا مان تراشای
کند .هرچه این فرایند سادهتر باشد ،رضایتمندی بیشتر شده و لذا دریاف مجوّز و تمای ماردم باه بهساازی بیشاتر
میشود.
هرچه دول و مسئوالن بتوانند این چهار مثلّفه را تقوی بکنند ،رضاایتمندی ماردم بیشاتر شاده و دریافا وام
تسهی شده و تعداد واحدهای بازسازی بیشتر میشود.

نتيجه يري
بحث پایداری و بهسازی مسکن روستایی در شهرستان کرمانشاه موضوع تحقیق بوده اس  .از دیادگاه وامگیرنادگان،
بهبود مسکن و افزایش پایداری مساکن روستایی به لحاظ فردی و جمعی و بهبود سطح زندگی از جملاه انگیزههاای
بهسازی بوده اس  .این موضوع ،توسّط گلپایگانی و همکاران ( )7493نیز مورد اشاره قرار گرفته اسا  .وامگیرنادگان
از عملکرد استادکارها راضی بودهاند و عمدة مصالح خود را از شهرها تهیّه میکردند .این موضوع با دیادگاه گلپایگاانی
و همکاران ( )7493متفاوت اس  .زیرا تحقیقات ما نشان میدهد که چون مساکن بهسازیشده مواد اوّلیّة خاود را از
شهرها تهیّه میکردند؛ لذا کیفیّ مناسبی دارند ،امّا آنان معتقد بودند که مساکن بهسازیشده نیز از کیفیّا بااالیی
برخوردار نیستند .با این همه مشکالتی همچون تأمین مابقی هزینههای ساخ و سااز و مشاکالت وثیقاة باانکی ،از
جمله مشکالت طرح بهسازی بوده اس  .در میان غیر وامگیرندگان نیز عللی همچاون مشاکالت جسامی و سانّی و
عدم امکان تهیّة وثیقه و مشکالت مالی از جمله عل عدم دریاف وام بوده اسا  .باا ایان هماه حتّای آناان کاه وام
دریاف نکرده بودند ،اذعان داشتهاند که بهسازی امری ضروری اس  .نتایج تحقیق از وامگیرندگان نشان میدهد کاه
ارتبا معنیداری بین سال سخ بازپرداخ وام و نرخ تورّم وجود دارد .این امر نشاان میدهاد کاه هماین مسائله
سبب شده تا سال  7493مشک ترین سال برای بازپرداخ وام بانکی باشد .یافتههای تحقیق با نتایج مهادویناژاد و
همکاران ( )7493مشابه اس  .آنان معتقد بودند که آموزش ،نیاز ضروری مردم برای بهساازی مساکن اسا و ایان
تحقیق نیز نشان میدهد که نبود آگاهی از مشکالت بهسازی اس  .یافتهها نشان میدهند که  3مثلّفاة رضاایتمندی
از فراینااد تحقّااق بهسااازی ،رضااایتمندی از نتیجااة بهسااازی ،رضااایتمندی از صاادور مجوّزهااا و رضااایتمندی از
ضمان نامههای بانکی از جمله مثلّفههای مثثّر بهسازی مسکن روستایی اس  .این در شارایطی اسا کاه بساحاق و
همکاران ( )7493پنج عام اقتصادی ،رفاهی ،استحکام بناا ،همساازی باا محیطزیسا و بهارهوری را در بهساازی
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مسکن روستایی مثثّر دانستهاند .در نهای ضرورت بهسازی ،اطمینان به خود و سازمانها بارای بهساازی ،آگااهی از
بهسازی ،شرایط بهسازی (مالی و فردی) و مسائ مربو به وام از مثلّفههای مثثّر بهسازی مسکن روستایی اس .
پیشنهادات به صورت زیر مطرح می گردد.
 .7برای تحقّق پایداری در مساکن روستایی ،ارتقای توان اقتصادی روستاییان از اهمّیّ زیاادی برخاوردار اسا  .بار
این اساس ،ضروری اس تا اعطای وام ،منحصر به بنیاد مسکن نشده و امکانِ گرفتن مابهالتّفاوت وام دریافتی باا
هزینههای ساخ از دیگر مناب وامدهنده با بهرة حداق مهیّا شود؛
 .3یکی از مشکالت مهمّ مردم ،وثیقة وام اس  .تهیّة وثیقه برای روستاییان اماری مشاک اسا  .همچناین تاأمین
مابقی هزینههای بهسازی برای مردم روستایی مشک اس  .لاذا توصایه میشاود تاا مبلا وام افزایشیافتاه یاا
امکان تأمین وام از مناب دیگر برای آنها فراهم شود؛
 .4در سالهایی که نرخ تورّم باال میرود پرداخ وام مشک میشود .بهتار اسا تاا در پرداخ هاا انعطافپاذیری
بیشتری از نظر زمانی رخ دهد؛
 .3آموزش مردم روستایی نقش کلیدی در دریاف وام و چگونگی طی مراحا دریافا وام داشاته و ایان آماوزش
میتواند از طریق رسانهها ،برنامههای ترویجی و توزی بروشورها صورت گیرد.
سپاسگزاري
این مقاله مستخر از طرح پژوهشی با عنوان «شناسایی مثلّفههای پیشبرنده و بازدارندة بهسازی مساکن روساتایی
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