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 74/3/7493 پذيرش:   71/7/7493 وصول:

 دهيچک
 يزنتد  وضتييت  بهبتود و پايتداري هتد  بتا ييروستتا مسکن يبهساز طرح ،رياخ يهاسال در

 ابياد يبررس هد  با ،مقاله نيا شد. يياجرا يييطب يايبال مقابل در مساکن يسازمقاوم و انييروستا

 يشتيآزما ريغ و يشيمايپ ،قيتحق روش اس . شده مطرح ييروستا مسکن يبهساز بر مؤثتر مختلف

 از استتااده با نمونه حجم اس . شده برده بهره اتاطتالع آوريجمع جه  پرسشنامه ابزار از که اس 

 بتوده  يرند انوام ريغ و يرند ان وام يبرا ينار 144 ةجامي دو با برابر که شد نييتي کوکران فرمول

 ؛بتوده ستازمشکل قتهيوث تهيتة طيشرا رند ان يوام يبرا که دهندمي نشان قيتحق هاييافته اس .

 آنهتا اس . بوده کم زين وام زانيم ،حال نيع در اس . بوده مشکل يحدود تا يادار نديفرا نيهمچن

 ةجتينت از يتمنديرضتا ،يبهستاز تحقتتق نتديفرا از يتمنديرضا همچون يعوامل که اندداشته باور

 کته شتوديم ستب  يبانک يهانامهضمان  از يتمنديرضا و هامجوتز صدور از يتمنديرضا ،يبهساز

 کهولت  ،انتدنگرفته وام کته يافتراد نيب در باشد. برخوردار يباالتر موفتقيت  از وام اف يدر نديفرا

 هايينتههز و يبهستاز زمتان در سکون  يبرا يمکان نداشتن ،يبانک يهانامهضمان  طيشرا ،يسنت

 داد نشتان قيتحق نيا  ينها در اس . بوده وام اف يدر در مردم موانع جمله از يبهساز طرح ياجرا

 بازپرداخت  در ستال ينترراح  59۳1 سال و وام بازپرداخ  يبرا سال ينترسخ  593۱ سال که

   .اس  بوده وام

 ،يبهستاز بتر متؤثتر يهاهمؤلتات ،ييروستتا مستکن التيتسته ،يبهساز پايداري، :يديکل واژ ان

 .ييروستا مسکن ،کرمانشاه شهرستان
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 مهمقدت 

 و سااخ  روش نظار از آنهاا کیفیّا  باودن پاایین ایران، کشور روستایی یهاخانه اساسی مشکالت جمله از امروزه،

 بناهاای شادید پذیرییبآسا و ناپایاداری عواما  از ،اساسای مشاکالت این اس . مرغوب ساختمانی مصالح کاربرد

 اسا . بوده دیگر، سوی از زمین، لغزش و خاك رانش و سویک از زلزله و سی  مانند طبیعی بالیای برابر در روستایی

 یعنای ،آنهاا درون لاوازم و اسباب و هاساختمان و طیور و دام تنها نه ،سوانح این از یک هر دادن رخ با که ایگونه به

 گوناهینا نانسااک یاا انساانی هاییهسارما جاان آن، از تارمهم بلکه ؛رودیم بین از یملّ هاییهسرما از یمهمّ بخش

 و نظاری اساتدالل که اس  حالی در این (.34 :7439 ،ی)شهباز گیردیم قرار خطر معرض در هم کیفیّ یب بناهای

 را هاانساان فاردی هااییژگیو و یشخصیّت ابعاد انسان، زندگی مح ّ رفاه و بهداش  دهد،می نشان تجربی هاییافته

 مساکن بنیااد توسّط 7413 سال از ،روستایی مسکن بهسازی طرح .(6799، 7)گولد و جونز دهدیم قرار تأثیر تح 

 آساایش و رفااه بهداشاتی، ایمنای، ساطح یارتقاا و روساتایی باف  و مسکن کیفیّ  بهبود هدف با اسالمی، انقالب

 دایجاا ضامن کاه یاف یم را آن  قابلیّ ،هایرساخ ز و تسهیالت ةارائ با همگام ،مهم این .شد آغاز روستایی مسکن

 و بصاری سایمای بهباود خاانوار، جمعیّا  تاراکم حفا  مکاان، باه قتعلّا حسّ ایجاد به کالبدی، باف  در پایداری

 و فاراز باا ،طارح نیاا هرچناد بینجاماد، روساتایی زندگی بهسازی نتیجه در و مسکن یسازمقاوم روستا، اندازچشم

 مساکن بهساازی اجارای روناد در تساری  منظاور باه کنیل بود، روهروب اجرایی و اداری فراوان مشکالت و هایبنش

 یهاساال کمباود و ضاع  نقاا  شناساایی و ارزنده تجارب کسب به عنای  با و طرح این اهداف به نی  و روستایی

 رساید. تصاویب به و شده مطرح دول  محترم تأیه در 7433 سال در روستایی مسکن بهسازی ةویژ طرح گذشته،

 و اقادام ،کشاور کا ّ روساتاهای در دوامیبا و دوامکام مساکونی واحدهای یسازوممقا به نسب  طرح این اساس بر

 واحاد میلیاون دو تعداد ،دول  ةسالپنج ةبرنام دو طی در و شودیم ساخته روستایی مسکونی واحد هزار 344 ساالنه

   (.3 :7439 ،یاسالم انقالب مسکن ادی)بن شد خواهد یسازمقاوم روستایی مسکونی

 رونادهای و محیطای ماثثّر عواما  و نیروها نهای ، در و معیشتی زیستی، هاییوهش گاهیتجلّ ستایی،رو مساکن 

 عواماا  ینتارمهم از مسااکن (.7414 )ساعیدی، اساا  آنهاا بااه بخشایشااک  در تأثیرگاذار اقتصااادی - اجتمااعی

 شارایط در تغییار هرگوناه بناابراین ؛باوده انساانی و طبیعای عواما  از رمتأثّ که اس  روستایی باف  دهندةی تشک

  علّا باه روساتایی مسااکن .(7439 امینی، و )سعیدی یابدیم یتجلّ مسکن مختل  هایشیوه به انسانی، و طبیعی

 کاه باوده بااالیی تنوّع دارای ،روستایی خانوارهای اقتصادی سطح و متفاوت جغرافیایی موقعیّ  فرهنگی، تنوّع وجود

 بهساازی طارح اجارای .(46: 3474، 3یانگ و همکاران) اس  مثثّر آن ساکنان گیزند و مسکن کیفیّ  بر ،تنوّع این

 داشاته عهاده بار آشاکاری نقاش روساتایی یهاخانه کارکردهای و ساخ  در دگرگونی برپایی در روستایی مسکن

 ایان تاییروسا یهاخاناه کارکردهاای و سااختار بین ارتبا  به الزم توجّه عدم و شهرگرایی ترغیب به توجّه با اس .

 روساتایی خانوارهاای بنیاادین هایفعّالیّ  و مسکن بین دوگانگی نوعی ایجاد سازینهزم موارد یاپاره در ،هایدگرگون

 اساالمی انقالب مسکن بنیاد روستایی، مساکن بهسازی و نوسازی جه  .(9 :7493 همکاران، و )سعیدی اس  شده

 مناساب یهااطرح ةارائا و بودجاه قاانون محا ّ از ریاال میلیون 794 فردی سق  تا بانکی تسهیالت ةارائ طریق از

 مساکن نوساازی و بهساازی ةویاژ طارح ،الزم نظارت اعمال و جمعیّ  نفر 39444 زیر شهرهای و روستایی مسکن

 ةدور) سااخ  ةدور مجماوع .(7494 شارقی، آذربایجاان اساالمی انقاالب مساکن )بنیاد نمایدیم اجرا را روستایی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Gould and  Jones 

2- Yang et al 
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 مااه 73 سااخ  ةدور حاداکرر کاه اسا  ماه 734 اقساطی( فروش ة)دور اقسا  بازپرداخ  ةدور و مدنی( مشارک 

 صاورت هبا وام بازپرداخا  .گارددیم منظاور اقسااطی فروش ةدور عنوان به مابقی و ماه( 46 تا تمدید )قاب  تعیین

 شاد خواهاد اخاذ یانیروساتا از ماهانه و ماههسه ،ماههشش متقاضی تمای  و درخواس  صورت در ،سالهیک اقسا 

 اصاولی غیار سازهای و ساخ  باعث که عواملی ینترمهم از .(7494 شرقی، آذربایجان اسالمی انقالب مسکن )بنیاد

 یهااروش اجارای از ناشی ینةهز افزایش و (46 :7433 )بیات، اقتصادی مشکالت ،شودیم کشور مختل  مناطق در

 و یساازمقاوم ضوابط نشدن اجرا باعث که اس  اجتماع ضعی  اقشار برای آن مینأت مشکالت و زلزله برابر در مقاوم

 بناا، اساتحکام رفاهی، اقتصادی، عام  پنج (.33 :7439 )ثقفی، شودیم هاساختمان اجرای در مربوطه هاینامهیینآ

 کنناد تبیاین را تحقیاق یهاشااخ  واریاانس از %11 از بیش که هستند قادر یوربهره و زیس یطمح با همسازی

 علیرضاا تحقیاق در نیستند. یکی مسکن ةتوسع در مثثّر هایمتغیّر اهمّیّ  میزان البتّه (.7493 همکاران، و )بسحاق

 کاه انادبوده ماثثّر شاخ  33 مسکن، به مربو  هایمتغیّر میان از که شده مشخّ  (7493) همکاران و جمشیدی

 عااملی، تحلیا  از آماده دسا  باه عوام  ،اندیافته تقلی  عام  9 به هاشاخ  این عاملی تحلی  روش از استفاده با

 34/39 تنهاایی باه رفااهی عاما  شاده، اساتخرا  عام  9 بین در .گیرندیم دربر را واریانس از درصد 91/64 جمعاً

 ایان باا .(7493 همکااران، و )جمشایدی اس  مطالعه در عام  یرگذارترینتأث که دهدیم پوشش را واریانس درصد

 یهاخاناه باه نساب  روساتایی مساکن طارح یهاخانه یهاشاخ  تا شده موجب روستایی مسکن بهسازی ،همه

 ،همکااران و )گلپایگاانی دارد وجاود زیاادی ةفاصال مطلاوب وض  با هنوز هرچند کنند، پیدا بهتری وضعیّ  ،تیسنّ

 در هساتند. نیز روستایی مردم عملکرد و آگاهی به وابسته ،روستایی مسکن بهسازی بهتر چههر تحقّق البتّه (.7493

 در یمهمّا بسایار نقاش آماوزش کاه اسا  شاده داده نشاان (7493) همکااران و ناژادمهدوی محمدجواد ةمطالع

 گذشا  از پس ولی ،دهندمین نشان را چندانی موفّقیّ  آغاز در مبناخانواده یهاآموزش هرچند که دارد سازیمقاوم

 در ماردم مشاارک  موفّقیّا  میازان هماه ایان باا .اندداشاته همراه به را باالتری موفّقیّ  دوره، پایان ویژهبه و زمان

 برخوردارناد. بسازایی اهمّیّ  از درآمدی و اقتصادی یهاهمثلّف که اس  مربو  یتعدّدم عوام  به بهسازی یهاطرح

 خانوارهاای کاه اسا  ایگوناه باه روستایی مسکن فقر عمق که دهندمی نشان مطالعات برخی ،ییروستا مناطق در

 درآمادی فقار و باشاندمای محروم مناسب مسکن نماگرهای از %34 حدود به دسترسی از توسّطم طور به روستایی

 ویاژهباه و ایران در روستایی مسکن (.7493 همکاران، و )شیروانیان اس  درصدی 333/7 شکاف میانگین دارای آنها

 باه یتاوجّهکام و دوامکام مصاالح وجود ساز، و ساخ  تکنیکی ضع  :بردمی رنج عام  چند از ،کرمانشاه استان در

 نیااز جدیاد مساکونی واحاد 71119 حادود به کرمانشاه استان روستایی مناطق اس . روستایی مسکن سازیمقاوم

 گاردی درصاد 3/33 و دوامکام درصاد 9/44 بادوام، کرمانشاه استان روستایی مسکن درصد 3/34 ه،ساز نظر از دارد.

 واحادهای درصاد 39 و دارناد زیربناا متار 744 از کمتار ،مساکونی واحدهای از درصد 13 از بیش هستند. دوامیب

 خطار باا یالارزه تاوان دارای اساتان شارقی بخش ،یزیخلرزه ةپهن نظر از دارند. سال 39 از بیش قدمتی مسکونی

 قسام  و میاانی بخاش هساتند. ساکن آنجا در جمعیّ  درصد 79 و مساح  درصد 33 از بیش که بوده زیادخیلی

 19 از بایش کاه دارد قارار زیااد خطر موقعیّ  در اس  استان مساح  درصد 17 معادل که غربی بخش از کوچکی

طم خطار یالارزه تاوان دارای کرمانشااه اساتان مساح  از درصد 9 تنها هستند. ساکن آن در جمعیّ  درصد  توساّ

 47796 کا ّ از میازان ایان اسا . باوده واحد 9993 کرمانشاه شهرستان ک ّ در شدهبهسازی واحدهای تعداد اس 

 واحاد تعاداد بیشاترین اناد.شاده بازساازی واحدها ک ّ از درصد 33/71 حدود عبارتی به اس . بوده مسکونی واحد

 14/74) اسا  باوده مساکونی واحاد 3433 کا ّ از شادهبهسازی واحد 437 با نوکان آبادی به قمتعلّ شدهبهسازی
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 )بنیااد (%34/47 حادود روساتا، 191 ک  )از اندنداشته شدهبهسازی واحد هیچ حال به تا آبادی 337 ک (. از درصد

 باه که بوده ایپروژه روستایی مسکن بهسازی که گف  توانمی مجموع در (.7494 کرمانشاه، اسالمی انقالب مسکن

 ماردم زنادگی کیفیّا  و رفاه سطح افزایش و طبیعی مخاطرات بمخرّ اثر کاهش روستایی، مساکن بازسازی منظور

 زلزلاه باه نسب  هاخانه پذیریآسیب عل  جمله از ،هاخانه ةبنی ضع  و پروژه مناسب اجرای عدم اس . شده مطرح

 بهساازی در موجود مشکالت دیگر از یمحلّ مدیری  و مردم با همکاری و مشارک  نبود اس . بوده مخاطرات سایر و

 بار مثثّر عوام  جمله از مردم به آگاهی همراه به نمساک سازیمقاوم و بهسازی استاندارد کارهای و ساز رعای  .اس 

 یتعادّدم عواما  بهساازی عملکارد بهباود برای که گف  توانمی همه این با .س ا روستایی مساکن قموفّ بهسازی

 (.7 شک ) .شوندمی ارائه مفهومی مدل یک چارچوب در که هستند دخی 

 مساکن یبهسااز باه نساب  یمناسب یابیارز تا اس  یضرور طرح، شدن ییاجرا زمان از سال 9 گذش  از بعد الح

 نیاا قیاتحق یاصال ساثال لاذا .ردیگ قرار یبررس مورد آن ضع  و تقوّ نقا  قیطر نیا از تا ردیبگ صورت ییروستا

 یفرعا سثاالت و گذارندیم اثر کرمانشاه نشهرستا در ییروستا مسکن یبهساز و پایداری بر ییهاهمثلّف چه که اس 

 هستند: ریز شرح به

 . مدل ماهومي تحقيق5شکل 

 ؟هستند چه ییروستا مسکن یبهساز بر مثثّر یهاهمثلّف 

 دارد؟ ییروستا مسکن وام اخ دبازپر یسخت سهول / بر یریتأث چه تورّم نرخ 
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  اس ؟ بوده چه انشاهکرم شهرستان در ییروستا مسکن یبهساز طرح از مردم یآگاه منب 

 بررسي مورد منطقة فيميرت
 اختصاص خود به را کرمانشاه استان مساح  از درصد 3/33 ،یلومترمرب ک 9679 وسع  با کرمانشاه شهرستان

 شرق از، لرستان به جنوب از، کردستان استان به شمال از و دارد قرار استان مرکز در شهرستان این اس . داده

 اسا . شاده محادود آباداساالم و داالهاو روانسار، یهاشهرساتان به غرب از و رسینه و صحنه شهرستان به

 استان راهبردی ریزیبرنامه )معاون  اس  بوده نفر 9134447 با برابر ،7494 سال در، شهرستان اینجمعیّ  

 .(3شک  ) (79 :7436 کرمانشاه،

 
 مطاليه موردمنطقة  .۱ شکل

 هاروش و مواد
 شاام  اسا ، ینفار 344 گاروه دو بار مشاتم  ،یآماار ةجامع اس . یشیمایپ یشیآزما ریغ - یکم قیتحق روش

 اسا . باوده کاوکران فرماول از اساتفاده باا یریگنمونه روش .(7)جدول  ییروستا یرندگانگوام یرغ و گیرندگانوام

 باه و آن کاردن گارد باا هکا شد نفر 434 حدود جامعه دو هر یبرا نمونه تعداد ،شد گرفته 9/4 با برابر q و p مقدار

 .(شاد  یاتوز یآمار ةجامع دو یبرا پرسشنامه 344 حدود مجموع )در اف ی شیافزا نفر 344 به دق  شیافزا منظور

 یتصاادف صورت به بخش هر در اس . بوده کیستماتیس یتصادف یریگنمونه ،افراد از روستا داخ  یریگنمونه روش

 تعاداد اگار منتها اس . بوده ساده یتصادف گیرینمونه اساس بر زین ستاهارو انتخاب و شد انتخاب دهستان کی ساده

 تاا بخاش هار در شاده  یتوز پرسشنامه تا شدیم شتریب روستا ةشدانتخاب هاینمونه تعداد بود، کم روستا جمعیّ 

 باشند. تحلی  برای قبولی قاب  مقدار، تعداد نظر از و باشند هم به کینزد یحدود
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 قيتحق يآمار ةجامي .5 جدول

 بخش نام
 آماري جاميه تيداد

  يرند انوام غير  يرند انوام

 37 33 مرکزی

 19 14 کوزران

 19 34 یروزآبادف

 34 34 ماهیدش 

 37 33 بیلوار

 344 344 ک 

 صاورت باه ،یعلما تیأه یاعضا یبرخ و کرمانشاه یاسالم انقالب مسکن ادیبن مسئوالن از استفاده با قیتحق ییروا

 قیاطر از زیان قیاتحق ییایپا .گرف  قرار ییدتأ مورد بارتل  آزمون و K.M.O بیضر قیطر از یکم قالب در و یفیک

   (.3 جدول) گرف  قرار ییدتأ مورد کرونباخ یآلفا بیضر

 قيتحق ييروا و ييايپا .۱ جدول

 K.M.O آلاا  يضر کرتيل فيط نام
 دارييمين سطح

 بارتل  آزمون

 4/4 13/4 34/4 گیرندگانوام دید از ییروستا مسکن یسازبه بر مثثّر عوام 

 4/4 19/4 34/4 گیرندگانوام ریغ دید از ییروستا مسکن یبهساز بر مثثّر عوام 

  و بحث نتايج
طم .اندبوده زن یمابق و مرد انیپاسخگو درصد 4/94 شام  ؛گیرندگانوام یفرد هاییژگیو  انیپاساخگو یسانّ توساّ

 4/39 شاام  یرنادهگوام ریاغ افاراد یژگایو اسا . باوده سال 34 سن حداکرر و سال 37 سن  حداق ،سال 44/39

 34 حاداکرر و ساال 34 سان حاداق  و باوده سال 1/39 یسنّ نیانگیم .اندبوده زن یمابق و مرد انیپاسخگو درصد

 شاتریب اسا . گرفتاه قارار یبررسا ماورد یبهسااز وام ةدرباار گیرنادگانوام نگارش 4 جادول در اس . بوده سال

 بار بهساازی ویاژهباه اسا . داشاته یتاوجّه قابا  یرتأث آنها یزندگ بر مسکن یبهساز که بودند معتقد انیپاسخگو

 کاه شاودیم مشاخّ  ،جادول نیاا از آمده دس  به جینتا و اوصاف نیا با اس . داشته یمثثّر نقش یفرد بهداش 

طم  یرضاا گیرندگانوام شتریب اامّ ؛اندداشته ییباال  یرضا ،یبهساز طرح از مجموع در گیرندگانوام  نساب  یتوساّ

 مراال طاور باه اسا . ساخ  و دهیاچیپ ،ندیفرا نیا که کردندیم عاادّ یبرخ و داشته وام اف یدر مراح  یسادگ به

 یهمکاار و ضامان  افا یدر )ناوع شاودینم رفتهیپذ هابانک توسّط ملک خود ضمان  ویژهبه یبانک ضمان  ةمسئل

 معتقاد یرنادهگوام افاراد زیان کاار کیفیّ  مورد در .دارد( بانک سیرئ میتصم به بسته و بوده اییقهسل یحدّ ات بانک

 ارانیاکام و کرمانشااه ریانظ اطاراف یشهرها از اغلب )چراکه اس  بوده بسمنا رفته کاره ب مصالح کیفیّ  که بودند

 چاون نبودناد. یراض چندان خود یاستادکارها از همه نیا با .اس  شهر مر  مصالح کیفیّ  واق  در و (شودیم تهیّه

 کاار نیاا در ،خاود ةخان یبهساز و شتریب ةتجرب ةواسط به که بودند اطراف یروستاها ای روستا همان یبوم ،افراد نیا

 ،آب ریانظ مسائول یهاساازمان بودناد. دهیاند یچندان آموزش و  تخصّ لذا و کردندیم فعّالیّ  و بودند شده وارد

 یفرهنگا راثیام باا کاه بودناد معتقاد یبرخا اامّ ،اندداشته مسکن یبهساز یبرا یمناسب یهمکار زین ...و گاز ،رقب

   اس . بوده محدود افراد نیا تعداد یول ،اندداشته مشک 
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  يرند انوام نيب در يبهساز بر مؤثتر يهامتغيتر به نسب  انيپاسخگو نگرش .9 جدول

 هاهي و
 هيو  هر به پاسخ درصد

 نگرش نيانگيم
 پاسخ بدون کميليخ کم يتاحدود اديز اديزيليخ

 شاما یزنادگ بر چقدر مسکن یبهساز -7
 اس  داشته اثر خانه در

 ادیز 99/7 4 4/4 1/4 77 1/44 4/93

 باار چقاادر ییروسااتا مسااکن یبهساااز -3
  ؟اس  مثثّر یفرد بهداش 

 ادیز 64/7 4 4/4 4/4 4/77 1/39 1/93

 سااده حاد چاه تاا وام افا یدر ندیفرا -4
 اس ؟

 یدودحتا 66/4 1/4 4/44 33 43 1/9 4/4

 قبول مورد چقدر یملک ضمان  رشیپذ -3
 ؟گیردیم قرار هابانک

 کم 31/3 4/3 4/93 4/44 4/9 1/3 9

 ماورد چقدر اییرهزنج ضمان  رشیپذ -9
 اس  هابانک قبول

 ادیز 17/7 4/4 4/6 7 1/3 36 1/91

 شاما یبارا مساکن یسازبه حد چه تا -6
 اس ؟ بوده  یّاولو یدارا

 ادیز 36/7 1/7 4 1/4 4/4 1/71 1/16

 در زانیاام چااه تااا یساااختمان مصااالح -1
 هستند؟ دسترس

 ادیز 94/7 1/4 7 3 37 4/94 43

 الزم یهمکاار زانیم چه تا یفنّ ناظران -3
 ؟آورندیم عم  به را

 ادیز 77/3 1/4 1/4 4/1 1/73 4/46 4/44

 خاود یاساتادکارها کار از زانیم چه تا -9
 د؟یهست یراض

 ادیز 19/7 4/4 4/4 3 73 43 4/34

 مسااکن یبهساااز طیشاارا از چقاادر -74
 د؟یهست یراض ییروستا

 ادیز 94/3 1/7 3 73 49 1/46 1/73

 یپرداختاا وام زانیاام از حااد چااه تااا -77
 د؟یدار  یرضا

 یتاحدود 37/4 4 1/33 33 44 1/9 1/74

 چگوناه هابانک از شما  یرضا زانیم -73
 اس ؟ بوده

 ادیز 64/3 4 4 4/73 4/46 1/44 1/77

 صادور یبارا یفرهنگ راثیم با چقدر -74
 ؟7یداداشته مشک  پروانه

 کم 33/3 4/7 94 4/9 7 4/7 7

 یراضا شادهسااخته مساکن از چقدر -73
 د؟یهست

 ادیز 34/7 4/7 7 1/7 1/77 1/36 1/41

، فاضاالب و )آب مختل  یهاسازمان -79
 یبارا را الزم یهمکاار حد چه تا و...( برق
 ؟اندداشته مسکن یبهساز

 ادیز 36/7 4/4 1/4 3 4/74 1/97 1/43

 کمخیلی 9...................تاحدودی 4....................7 زیادیلیخ

 یباانک ةبهار نارخ کاه یجودو با اس . وام بازپرداخ  هستند، روهروب آن با یرندهگوام مردم که یمشکالت از یکی 

 از .شاوندمی مشاک  دچاار وام زانیام نیهما بازپرداخ  یبرا مردم ،مواق  یبرخ در اامّ اس ، %3 یبهساز وام یبرا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ماورد محادوده کاه شاوندمی ارائه صورتی در مجوزها اما اس ، بهسازی طرح مجوز صدور مسئول اسالمی انقالب مسکن بنیاد که وجودی با .7
 ساطح در کاه کمیسیونی در باید صورت این غیر در نباشد. مواجه ... و تاریخی فرهنگی، لحاظ به توسعه محدودی  با فرهنگی میراث توسط نظر

 گیرد. قرار بررسی مورد تا شده مطرح شود،می برگزار نشهرستا
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 نیهما باه کاه اس  انهیسال تورّم نرخ ،گذار اس  تأثیر مردم وام بازپرداخ  روند در ودشمی رتصوّ که یمسائل جمله

 بازپرداخا  کاه شاد دهیپرس مردم از ابتدا اس . گرفته قرار یبررس مورد یبهساز وام طرح زمان از ،تورّم نرخ منظور

 4/44 و باوده ساده یکار وام پرداخ  که بودند معتقد درصد 1/79 ،انیپاسخگو نیب از اس ؟ چگونه آنها نظر در وام

 باه را یساال کیاهر افاراد یماابق اسا . باوده مشک  هاسال یتمام در وام پرداخ  که بودند معتقد زین افراد درصد

 در ماردم شاتریب ،موجاود طیشارا به بسته ،یعبارت به .(4)شک   بودند نموده مطرح خود یبرا دارمشک  سال عنوان

 بعاد ساال نیلاوّ در که بودند معتقد انیپاسخگو ةهم که اس  حیتوض به الزم .اندشده روهروب مشک  با هاسال یبرخ

 اس . بوده همراه مشک  با قسط نیلوّا بازپرداخ  وام، اف یدر از

 
  يرند انوام يبرا سخ  سال .9شکل 

 بااال تاورّم یهاسال نرخ نیب ایمقایسه و کرده میترس یزمان هایسری روش از استفاده با را تورّم نرخ ،بعد ةمرحل در

 93 ساال کاه شاویمیم توجّاهم 3 شاک  در .شد انجام اس ، بوده سخ  مردم یبرا وام بازپرداخ  که ییهاسال با

 زیان 7 نماودار در ،انیپاساخگو نظار از اسا . باوده تاورّم نارخ نیکمتار یدارا 33 سال و تورّم نرخ نیشتریب یدارا

 ساال ترینسااده یعباارت )باه ساخ  سال نیکمتر و یفراوان درصد نیشتریب با 93 سال به مربو  سال ترینسخ 

 اس . بوده تورّم نرخ نیکمتر با 7433 سال وام( بازپرداخ 

 
 5939 ران،يا ياسالم يجمهور يمرکز بانک :أخذم؛ وام اف يدر يهاسال در تورتم نرخ .1شکل 
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 مساکن یبهسااز یبارا اعطاشاده وام چون واق  در اس . نبوده مسکن یبهساز وام به منحصر مسکن یبهساز البتّه

 و یبهسااز وام فااوتتّالماباه و کنند اف یدر وام یگرید مناب  از بتوانند تا بودند تالش در مردم لذا ؛اس  نبوده یکاف

 یگارید منااب  از مساکن یبهسااز وام از ریغ انیپاسخگو درصد 74 حدود در ند.ینما ینتأم را مسکن ساخ  ةنیهز

طم ان.یآشانا و دوساتان و ینایخم اماام امداد ةتیکم ،الحسنهقرض ساتمثسّ همچون ،بودند گرفته وام زین  وام توساّ

 یافتیادر وام حاداق  و ریال 344444444 یافتیدر وام حداکرر اس . بوده الیر 96394444 مناب  ریسا از یافتیدر

طم طاور باه وام افا یدر بار عالوه که بودند معتقد انیپاسخگو اس . بوده ریال 9444444  93/799144644 توساّ

 از اساا . بااوده الیاار 4444444 نااهیهز نیکمتاار و ریااال 944444444 نااهیهز نیشااتریب .اناادکرده نااهیهز الیاار

 (9)شک   کنند انیب را بودند کرده دایپ اطاّلع مسکن وام از آن قیطر از که را یمنبع که شد خواسته انیپاسخگو

 
 وام اف يدر از يآ اه منبع .1 شکل

 از کاه یوجاود باا افراد نیا .شودیم اشاره ،اندنکرده استفاده مسکن یبهساز وام از که یافراد دگاهید به 3 جدول در

 افاراد نیاا .انادکرده یخاوددار وام اف یدر از بودند، مندعالقه یبهساز به نسب  و اندداشته یکاف اطاّلع یبهساز وام

 کاه هساتند معتقد ای ندارند را وام زانیم و نهیهز فاوتتّالمابه پرداخ  ییتوانا ،اندنداشته را یبانک ضمان  تهیّة امکان

 در یمکاان کاه بودناد معتقاد افاراد یبرخ رند.یبگ وام که ارزدینم دردسرش به و تهداش دهیچیپ یندیفرا وام اف یدر

 موانا  ینتارمهم جملاه از یماال مشاکالت یعباارت باه کنناد. اقام  آنجا در یزبهسا زمان طول در تا ندارند اریاخت

   اس . بوده آنها توسّط ییروستا مسکن یبهساز

 روستايي مسکن بهسازي بر مؤثترهاي همؤلتا

 ناوع اسا . بوده عاملی تحلی  ،استفاده مورد روش .شودمی پرداخته بهسازی بر مثثّرهای همثلّف به ،بخش این در

 اس . بوده اصلیهای همثلّف ،عاملی تحلی  نوع و واریماکس ،چرخش

  يرند انوام ديد از روستايي مسکن بهسازي بر مؤثترهاي همؤلتا

 (.9جدول ) اس  شده استخرا  همثلّف 3 ک  در اس . شدهمشخّ   عاملی بار همراه به هامتغیّر
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  يرند انوام ريغ نيب در يبهساز بر مؤثتر يهامتغيتر به نسب  انيپاسخگو نگرش .1 جدول

 هاهي و
 هي و هر به پاسخ درصد

 نگرش نيانگيم
 پاسخ بدون کميليخ کم يتاحدود اديز اديزيليخ

 ادیز 34/3 4 4 4/46 4/33 4/43 44 د؟یدار طّالعا یبهساز وام از حد چه تا -7

 شاما یبارا حاد چه تا وام یبرا قهیوث تهیّة -3

 اس ؟ مشک 
 ادیز 94/7 4 4/7 1/9 4/33 4/34 4/31

 ةنایهز فااوتتّالماباه پرداخا  تاوان چقدر -4

 د؟یدار را یپرداخت وام و یبهساز
 کم 13/4 4 1/33 4/39 41 4/1 1/7

 ةخانا دیابا کاه کنیدیم احساس حد چه تا-3

 د؟یکن یبهساز را خود
 ادیز 33/3 4 1/9 9 4/34 4/33 1/46

 اف یدر یادار ندیفرا حد چه تا شما نظر به -9

 اس ؟ ساده وام
 کم 46/3 4/7 4/1 44 1/36 1/4 7

 یتاحدود 77/4 6/7 1/77 4/33 1/44 1/34 77 د؟یدار اطّالع وام اف یدر مراح  از چقدر -6

 هخانا ،یادار نظار از که کنیدیم فکر چقدر -1

 اس ؟ مسکن یبهساز واجد
 ادیز 73/3 1/4 1/3 4/74 1/79 47 1/39

 یبهساااز یباارا یساانّ و یجساام وضااعیّ  -3

  اس ؟ مناسب چقدر مسکن
 ادیز 33/3 1/4 4/4 4/9 4/47 44 4/39

  یّااولو شاما یبارا چقادر مسکن یبهساز -9

 دارد؟
 ادیز 36/3 7 3 74 1/76 4/36 43

 و انیااطراف ةشد یبهساز مسکن از چقدر -74

 د؟یهست یراض خود دوستان
 ادیز 33/7 4/7 4 1/3 34 4/39 1/34

 دس  ندهیآ در که دهیدمی احتمال چقدر -77

 د؟یبزن مسکن یبهساز به
 یتاحدود 93/3 4/3 1/73 4/73 1/43 34 77

 در  موقّ مسکن به یدسترس امکان چقدر -73

 د؟یدار یبهساز زمان
 کم 11/4 4 4/44 1/31 31 4/1 1/3

 یبهساز دنینرس سرانجام به نگران چقدر -74

 د؟یهست کار به زاآغ صورت در
 یتاحدود 74/3 4/4 1/9 9 4/34 1/76 39

 یبهسااز یبارا چقادر یدولت ینهادها به -73

 د؟یدار نانیاطم خود مسکن
 ادیز 46/3 1/4 4/4 4/3 1/46 4/33 1/36

 یبارا اقادام ان ما یماال مشاکالت چقدر -79

 اس ؟ شده خود مسکن یبهساز
 ادیز 39/7 4 4/3 6 33 1/74 96

 اعتمااد وام اف یدر یبرا هابانک به چقدر -76

 د؟یدار
 ادیز 33/3 4 4 1/74 4/43 33 36

 کمخیلی 9...................تاحدودی 4....................7 زیادیلیخ

تحقّاق  فرایناد از رضاایتمندی ،لاوّ ةمثلّفا اسا . شده نوشتهآنها  وزن همراه بهها همثلّف از هریک وزن ،6جدول  در

 و اساتادکارها عملکرد مصالح،کیفیّ   شام  بهسازیتحقّق  فرایند از رضایتمندی میزان ،همثلّف این در اس . بهسازی

 از لاذا و باودهه مثلّف این به مربو ها همثلّف وزن بیشترین اس . شدهمشخّ   پرداختی یهاوام حجم از رضایتمندی

 اسا  بهساازی ةجنتی از رضایتمندی ،مدوّ ةمثلّف اس . بوده برخوردارگیرندگان وام بین وام دریاف  در باالییاهمّیّ  
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  يرند انوام ديد از ييروستا مسکن يبهساز بر مؤثتر يهامتغيتر و هاهمؤلتا .1 جدول

 1 ةمؤلتا 9 ةمؤلتا ۱ ةمؤلتا 5 ةمؤلتا هاهي و

   13/4  یفرد یزندگ بر مسکن یهسازب یرتأث -7

   36/4   یفرد بهداش  بر ییروستا مسکن یبهساز یرتأث -3

  31/4    وام اف یدر ندیفرا سهول  -4

 -14/4     یملک ضمان  رشیپذ سهول  -3

 13/4     اییرهزنج ضمان  رشیپذ سهول  -9

  -66/4    مسکن یبهساز  یّاولو -6

    33/4  یساختمان مصالح بودن سدستر در -1

    13/4  یفنّ ناظران یهمکار زانیم -3

    13/4 استادکارها کار از  یرضا زانیم -9

    97/4  ییروستا مسکن یبهساز طیشرا از رضای  زانیم -74

    33/4  یپرداخت وام زانیم از  یرضا -77

    99/4  هابانک از شما  یرضا زانیم -73

  19/4    یبهساز ةپروان صدور یبرا یفرهنگ راثیم یهمکار انزیم -74

   69/4   شدهساخته مسکن از  یرضا زانیم -73

 یبهسااز یبارا و...( بارق ،فاضاالب و )آب مختل  یهاسازمان یهمکار -79

  مسکن
 94/4   

 گرفتاه قارارتوجّاه  ماورد تلا مخ یهاسازمان همکاری و بهداشتی شرایط بهبود بر بهسازی یرتأث ،همثلّف این در که

 همچاون یماوانع و ماردم یبارا یبهسااز  یّااولو ،همثلّف نیا اس . موّس ةمثلّف ،هامجوّز صدور از یتمندیرضا اس .

 نادیفرا از یتمندیرضاا شاام  چهاارم ةمثلّفا .ردیاگیم دربر وام مجوّز صدور و وام اف یدر ندیفرا و یفرهنگ راثیم

 اس . بوده وام اف یدر سهول  ةدهندنشان همثلّف نیا از مردم  یرضا زانیم که اس  یبانک یهانامهضمان  اف یدر

 هاهمؤلتا از کيهر وزن .1 جدول

 همؤلتا وزن همؤلتا نام فيرد

 133/31 یبهساز تحقّق ندیفرا از یتمندیرضا 5

 943/74  یبهساز ةجینت از یتمندیرضا ۱

 331/3 هامجوّز صدور از یتمندیرضا 9

 933/1 یبانک یهانامهضمان  از یتمندیرضا 1

 333/94 مجموع

  يرند انوام ريغ ديد از ييروستا مسکن يبهساز بر مؤثتر هايهمؤلتا

 .(1 جدول) اس  شده داده نشان همثلّف 9 در یعامل بار همراه به هامتغیّر مرحله نیا در

 کاه پاردازدیم بهساازی ضارورت باه لاوّ ةمثلّفا اس . شده نوشته 3در جدول  آنها وزن همراه بهها همثلّف از هریک

 ،همثلّفا ایان اسا . احتماالیموفّقیّ   عدم از ناشی هایینگران همچنین و فرد در بهسازی احساس و ضرورت شام 

ها همثلّفا باین از وزنای سهم بیشترین و کند منصرف وام دریاف  از را وی تا داشته فرد گیرییمتصم در یمهمّ نقش

 وهاا بانک شاام  کاه اسا ها ساازمان و خاود باه اطمیناان ةمسائل ،مدوّ ةمثلّفا اسا . داده تصااصاخ به خود را

 اطمیناان توانمی هاسازمان این به بهسازی کار به شروع برای چقدر کهشود می فرد خود یحتّ و دولتی یهاسازمان
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 بهساازی از آگااهی ةمسئل ،مسوّ ةمثلّف اس . بوده مثثّر وام دریاف  عدم در ،نهادها این به اطمینان عدم ،واق  در کرد.

 ،چهاارم ةمثلّفا اس . یرندهگوام دیگر دوستانموفّقیّ   میزان و قوانین همچنین و وام دریاف  ةپروس شام  که اس 

 و وام باا هایناههز فااوتتّالماباه پرداخا  تاوان همچاون یهایهمثلّف شام  که اس  فردی( و )مالی بهسازی شرایط

 اینجاا در کاه دهادیم را روساتایی مساکن بهسازی امکان وی به که اس  فرد فیزیکی و جسمانی یطشرا همچنین

 و وام فرایناد از آگاهی شام  که اس  وام به مربو  مسائ  ،پنجم ةمثلّف اس . شده وام دریاف  مان  شرایط این نبودِ

 کمتار آگااهی هرچاه و باشادتر مشاک  کیبان هاییقهوث ةتهیّ هرچه اس . بانکی هاییقهوث ةتهیّ چگونگی همچنین

   .شودرو میروبه مردمتوسّط  بیشتری مقاوم  و مان  با وام دریاف  باشد،

  يرند انوام ريغ ديد از ييروستا مسکن يبهساز بر مؤثتر يهامتغيتر و هاهمؤلتا .7 جدول

 1 ةمؤلتا 1 ةمؤلتا 9 ةمؤلتا ۱ ةمؤلتا 5 ةمؤلتا هاهي و

 99/4      یبهساز وام از اطاّلع -7

 31/4      وام یبرا قهیوث ةتهیّ  سهول  -3

  99/4     یپرداخت وام و یبهساز ةنیهز نیب فاوتتّالمابه پرداخ  توان -4

     91/4 یفرد مسکن یبهساز ضرورت -3

   99/4    اف یدر یادار ندیفرا سهول  -9

   13/4    وام اف یدر مراح  از یآگاه -6

     96/4 وام اف یدر یبرا فرد بودن واجد زانیم -1

  14/4    وام اف یدر یبرا یسنّ  و یجسم وضعیّ  -3

     96/4  مسکن یبهساز اولویّ  -9

   94/4   انیآشنا و دوستان مسکن یبهساز از  یرضا -74

    34/4  ندهیآ در مسکن یبهساز احتمال -77

  63/4    یبهساز نزما در  موقّ یاخانه به یدسترس امکان -73

     69/4  مسکن یبهساز دنینرس سرانجام به از ینگران -74

    94/4   یبهساز یبرا یدولت ینهادها هب اعتماد -73

     14/4  مسکن یبهساز یبرا یمال مشکالت -79

    39/4   وام اف یدر یبرا هابانک به اعتماد -76

 هاهمؤلتا از کيهر وزن .۳ جدول

 همؤلتا وزن همؤلتا نام فيرد

 333/34  یبهساز ضرورت 5

 334/73 یبهساز یبرا هاسازمان و خود به نانیاطم ۱

 136/3 یبهساز از یآگاه 9

 739/1 (یفرد و ی)مال یبهساز طیشرا 1

 414/6 وام به مربو  مسائ  1

 99/99 مجموع

  يرند انوام وامِ پرداخ  در تورتم نقش يرتأث يبررس

 رابطاه ناوع یبررسا به ،بخش نیا در شد. اشاره انییروستا وام بازپرداخ  بر تورّم یرتأث به قیتحق هایهیافت بخش در

 وام پرداخا زبا یبارا ساخ  سال و تورّم نرخ نیب ةرابط که شودمی یبررس موضوع نیا یعبارت به .شودمی پرداخته
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 گرفتاه رساونیپ یهمبساتگ گیرنادگانوام یبارا ساخ  ساال یفراوان و تورّم نرخ نیب لذا اس ؟ چگونه انییروستا

 وام پرداخا  شادنساخ  و تاورّم نرخ نیب دارییمعن ةرابط 49/4 سطح در که شده مشخّ  9 جدول در .شودمی

 سابب تورّم نرخ آمدن نییپا که شودمی جادیا مشک  مردم وام پرداخ  در تورّم نرخ افتنیتشدّ با یعنی دارد. وجود

   .شودیم وام بازپرداخ  سهول 

  يرند انوام يبرا سخ  سال و تورتم نرخ نيب ةرابط .3 جدول

 دارييمين r  يضر وابسته متغيتر مستقل متغيتر

 43/4* 91/4 گیرندگانوام یبرا سخ  سال یفراوان تورّم نرخ

 41/4 سطح در دارييمين*

 نیایتع یبارا ادامه در اس . مثثّر وام داخ بازپر یرو بر تورّم نرخ زانیم چه تا که شودمی مطرح مسئله نیا ادامه در

 اسا  باوده 91/4 باا برابار نییتع بیضر .شودمی استفاده یخطّ ونیرگرس از وام بازپرداخ  مشکالت در تورّم نقش

 )نارخ مساتق  متغیّار از یناشا (گیرندگانوام یبرا سخ  سال ی)فراوان وابسته متغیّر از درصد 91 دهدیم نشان که

 دارد. نقاش ییساتاور ماردم وام یباازپرداخت مشکالت در تورّم %91 زانیم به که اس  یمعن نیا به نیا اس . (تورّم

 .(7 )رابطة اس  ریز شرح به ونیرگرس ةمعادل فرمول ،اساس نیا بر .شودمی ارائه قیتحق یونیرگرس فرمول ،انتها در

 Y=-0.06+0.65X                    (7) ةرابط

X= گیرندگانوام یراب سخ  سال یفراوان Y= توّرم نرخ 

 رضاایتمندی .انادبوده متمایا  مساکن بهساازی وام گارفتن به مردم بیشتر که شد مشخّ  یرندگانگوام بخش در

 مناساب، شارایط باودن صاورت در کاه اسا  آن از حااکی روساتایی مسکن بهسازی یراتتأث به نسب  مردم باالی

 موانا  برخای کاه دهدیم رخ زمانی اقدام این همه این با اس . وستاییر مردم هایاولویّ  از یکی مسکن وام گرفتن

 ماردم اسا . ماردم هاایینگران جمله از بانکی یهانامهضمان  به مربو  مشک  ،مرال طور به گردد. برطرف موجود

    .اس مسکن وام گرفتن راه سر بر بزرگ مانعی عام  این و نداشته معتبری وثیقة یا ضامن معموالً روستایی

 ساخ  اوضااع و تاورّم کاه اس  وام بازپرداخ  در مشک  اس ، مثثّر وام دریاف  بر که دیگری عل  ینترمهم از 

 باه .شاودیم روروباه چالش با وام بازپرداخ  ،شودیم وارد مردم بر سنگینی مالی فشار که ییهاسال در ویژهبه مالی

 هماراه دیرکارد باا آنهاا وام بازپرداخ  یا ندارند، را وام بازپرداخ  امکان که افرادی تعداد ،هاسال این در دلی  همین

 .شودیم زیاد ،شودیم

 دریافا  هساتند معتقاد که دارد وجود کمی تعداد که فهمید توانیم ،اندنگرفته وام که افرادی بین در طرفی از 

 سار بار کاه ماوانعی و مشاکالت دلی  به بلکه بانکی، وام با مخالف  خاطر به نه افراد این عبارتی به نیس . مفید وام

 و مشاکالت ،بااال سانّ .انادنرفته وام دریافا  سراغ به وثیقه، و وام بازپرداخ  بحث همچون دارد، وجود وام دریاف 

 اسا . کارده روروبه مخاطره با را مسکن وام که اس  عللی دیگر از دارد، همراه به وام دریاف  پروسة که هایییسخت

 کاه هساتند ایان نگاران و کنند اقام  کجا در خود ،مسکن بازسازی دورة در که دانندینم افراد از بسیاری همچنین

جمعیّا   تعداد یا و داشته کوچک فرزند که آنها برای ویژهبه ،مسئله این د.نشو روروبه زیادی مشکالت با شانخانواده

   .کندیم صدق بیشتر دارند، باالیی

 اس : زیر موارد شام  که دارند نقش افراد وام دریاف  در اساسی ةمثلّف 3 مجموع در
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 بهساازی از روساتایی ماردم رضاایتمندی میازان هرچقادر دهادیم نشان که بهسازی تحقّق فرایند از رضایتمندی

 رضاایتمندی ایان .شاودیم بیشتر آن از ناشی مخاطرات پذیرش و وام دریاف  احتمال باشد، بیشتر روستایی مسکن

 اس . مربو  آن از بعد مناف  و کار کیفیّ  به زیادی حدّ تا

 از معاا شاده ارائاه امکاناات و رفته کاره ب مصالح لحاظ به خانه کیفیّ  از ناشی که بهسازی نتیجة از رضایتمندی 

 افاراد ترغیاب در یمهمّ نقش تواندیم آن پیشین وضعیّ  به نسب  ویژهبه خانه در افراد رفاه اس . و... گاز ،آب ،برق

 بکنند. پیدا خود خانة بهسازی به تمای  همسایگانشان میان در هاخانه این دیدن با که نماید ایفا یدجد

 و اساالمی انقاالب مساکن بنیااد طریاق از وام مجوّز اعطای فرایند از ناشی بیشتر هامجوّز صدور از رضایتمندی 

 اعطاای ،موضاوع ایان کناار در اس . گذاریرتأث نهادهای از یکی عنوان به فرهنگی میراث سازمان همکاری همچنین

 صادور از روساتایی ماردم رضاایتمندی افزایش در یمهمّ نقش تواندیم مشک  کمترین با فاضالب و آب و برق خطّ

 باشد. هامجوّز

 اییقهسال عمادتاً هابانک ،بخش این در اس . مردم مهم یهاچالش از یکی بانکی یهانامهضمان  از رضایتمندی 

 یتراشامان  یاا کناد تساهی  را پروسه این تواندیم و داشته یمهمّ نقش بانک مدیر زیادی حدود تا و ندکنیم عم 

 بیشاتر بهساازی باه ماردم تمای  و مجوّز دریاف  لذا و شده بیشتر رضایتمندی د،شبا ترساده فرایند این هرچه کند.

 .شودیم

 وام دریافا  و شاده بیشاتر ماردم ایتمندیضار بکنند،  تقوی را همثلّف چهار این بتوانند مسئوالن و دول  هرچه 

 .شودیم بیشتر سازیزبا واحدهای تعداد و شده تسهی 

  يرييجهنت
 ،گیرنادگانوام دگاهیاد از اس . بوده تحقیق موضوع کرمانشاه شهرستان در روستایی مسکن بهسازی و پایداری بحث

 هااییزهانگ جملاه از یزندگ سطح بهبود و یجمع و یفرد لحاظ به روستایی مساکن پایداری افزایش و مسکن بهبود

 گیرنادگانوام اسا . گرفته قرار اشاره مورد زین (7493) همکاران و یگانیگلپا توسّط ،موضوع نیا اس . بوده یبهساز

 یگاانیپاگل دگاهیاد با موضوع نیا .کردندیم تهیّه شهرها از را خود مصالح ةعمد و اندبوده یراض استادکارها عملکرد از

 از را خاود ةیّلاوّ مواد شدهبهسازی مساکن چون که دهدیم نشان ما قاتیتحق رایز اس . متفاوت (7493) همکاران و

 ییبااال کیفیّا  از زین شدهبهسازی مساکن که ندبود معتقد آنان اامّ دارند، یمناسب کیفیّ  لذا ؛کردندیم تهیّه شهرها

 از ،یباانک ةقایوث مشاکالت و سااز و ساخ  هایینههز یمابق ینتأم همچون یمشکالت همه نیا با .ستندین برخوردار

 و یسانّ و یجسام مشاکالت همچاون یعلل زین گیرندگانوام ریغ انیم در اس . بوده یبهساز طرح مشکالت جمله

 وام کاه آناان یحتّا هماه نیاا باا اسا . بوده وام اف یدر عدم عل  جمله از یمال مشکالت و قهیوث ةتهیّ امکان عدم

 کاه دهدیم نشان گیرندگانوام از قیتحق جینتا اس . یضرور یامر یبهساز که اندداشته اذعان ،بودند نکرده اف یدر

 مسائله نیهما کاه دهادیم نشاان امر نیا دارد. وجود تورّم نرخ و وام بازپرداخ   سخ سال نیب دارییمعن  ارتبا

 و ناژادیمهادو جینتا با قیتحق هاییافته باشد. یبانک وام خ بازپردا یبرا سال ینترمشک  7493 سال تا شده سبب

 نیاا و اسا  مساکن یبهسااز یبرا مردم یضرور ازین ،آموزش که بودند معتقد آنان اس . مشابه (7493) همکاران

 یتمندیرضاا ةمثلّفا 3 که دهندمی نشان هایافته اس . یبهساز مشکالت از یآگاه نبود که دهدیم نشان زین قیتحق

 از یتمندیرضااا و هااامجوّز صاادور از یتمندیرضااا ،یبهساااز ةجااینت از یتمندیرضااا ،یبهساااز تحقّااق ناادیفرا زا

 و بساحاق کاه اسا  یطیشارا در نیا اس . ییروستا مسکن یبهساز مثثّر هایهمثلّف جمله از یبانک یهانامهضمان 

 یبهسااز در را یوربهاره و زیسا یطمح باا همساازی بناا، استحکام رفاهی، اقتصادی، عام  پنج (7493) همکاران
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 از یآگااه ،یبهسااز یبارا هاسازمان و خود به نانیاطم ،یبهساز ضرورت  ینها در .انددانسته مثثّر ییروستا مسکن

   اس . ییروستا مسکن یبهساز مثثّر هایهمثلّف از وام به مربو  مسائ  و (یفرد و ی)مال یبهساز طیشرا ،یبهساز

 گردد. یر مطرح میپیشنهادات به صورت ز

 بار اسا . برخاوردار زیاادی  یّاهمّ از روستاییان اقتصادی توان ارتقای ،روستایی مساکن در پایداری تحقّق برای .7

 باا دریافتی وام فاوتتّالمابه گرفتن امکانِ و نشده مسکن بنیاد به منحصر ،وام اعطای تا اس  ضروری ،اساس این

 شود؛ امهیّ حداق  بهرة با هندهدوام مناب  دیگر از ساخ  هایینههز

 ینتاأم نیهمچنا اسا . مشاک  یامار انییروستا یبرا قهیوث ةتهیّ اس . وام ةقیوث ،مردم مهمّ مشکالت از یکی .3

 ایا یافتاهیشافزا وام مبلا  تاا شاودمی هیتوصا لاذا اس . مشک  ییروستا مردم یبرا یبهساز هایینههز یمابق

 شود؛ فراهم آنها یبرا گرید مناب  از وام ینتأم امکان

 یریپاذانعطاف هااپرداخ  در تاا اسا  بهتار .شودمی مشک  وام پرداخ  رودمی باال تورّم نرخ که ییهاسال در .4

 ؛دهد رخ یزمان نظر از یشتریب

 آماوزش نیاا و داشاته وام افا یدر مراحا  یط یچگونگ و وام اف یدر در یدیکل نقش ییروستا مردم آموزش .3

 رد.یگ صورت بروشورها  یتوز و یجیترو یهابرنامه ،هارسانه قیطر از دتوانمی

 يارزسپاسگ

 ییروساتا مساکن یبهساز ةبازدارند و برندهشیپ هایهمثلّف ییشناسا» عنوان با یپژوهش طرح از مستخر  مقاله نیا

 انجاام باه کرمانشااه اساتان یاسالم انقالب مسکن ادیبن  یحما با که اس  «کرمانشاه شهرستان در راهکارها ةارائ و

   اس . دهیرس

 منابع
 چاا  ،(5934)بر مبناي سال  ،5951-593۱کاالهاي مصرفي  شاخص کلت (7494) ایاران اسالمی جمهوری مرکزی بانک

 تهران. ایران، اسالمی جمهوری مرکزی بانک انتشارات ل،اوّ

ها و عواما  پایاداری مساکن اخ تحلی  و ارزیابی شا (7493) اسکندر سید ،صیدائی ؛اسماعی ، ساالروند ؛محمدرضا ،بسحاق

ريتزي پتووهش و برنامته ةمجلتت موردی: مناطق روستایی بخاش مرکازی شهرساتان روانسار(، ةروستایی )مطالع

 .39-31 ص . ،(3) 3 ،روستايي

 از برگرفتاه ،روستتايي مستکن بهسازي ةووي طرح روستایی، مسکن و بازسازی مورا (7439) اسالمی انقالب مسکن بنیاد

   http://www.bonyadmaskan.com(1389) در بنیاد اینترنتی سای 

 طترح مشتکالت و هتاچالش (7494) روساتایی مسکن و بازسازی معاون  - شرقی آذربایجان اسالمی انقالب مسکن بنیاد

 www.ea-bonyadmaskan.ir.:در بنیااد اینترنتای سای  از برگرفته ،تاييروس مسکن نوسازي و بهسازي ةويو

(1390) 

 (7494): در بنیااد اینترنتای ساای  از برگرفتاه ،روستتايي مسکن بهسازي (7494) کرمانشاه اسالمی انقالب مسکن بنیاد
http://bmskermanshah.ir 

مساکن روساتایی اساتان  یهاتحلی  شااخ  (7493) یممر ،نجفی ؛اسکندر، سید صیدایی ؛داود ،جمینی؛ علیرضا، جمشیدی

 صا . ،(734) 43 ،مسکن و محيط روستا ةفصلنام، یاآنها با استفاده از تحلی  عاملی و خوشاه یبندایالم و سطح

747-774.   

 سامینار مقااالت مجموعاه ،روستتايي مستکن ساز و ساخ  در اقتصادي -اجتماعي اماتلزا (7414) عباس، سعیدی

 .947-941 .ص  شهرسازی، و مسکن وزارت تهران، ل،اوّ جلد ایران، در مسکن ةتوسع هاییاس س

http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6654&Number=4&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6654&Number=4&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1181&Number=143&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1181&Number=143&Appendix=0
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 ،(31) 3 ،جغرافيتا ةفصلنام ،ل کارکردی مسکن روستاییناپایداری سکونتگاهی و تحوّ (7439) فریبا ،امینی؛ عباس، سعیدی

 .39-33. ص 

های روساتایی کارکردی خاناه -نوسازی مسکن و دگرگونی ساختاری (7493) علیرضا ،رابط ؛مصطفی ،طالشی؛ عباس ،سعیدی

 .9-47ص .  ،(43) 77 ،جغرافياة فصلنام ،()مورد: روستاهای شهرستان ایجرود )استان زنجان(

 ،بهشاتی شاهید دانشاگاه انتشاارات ل،اوّ  چاا ،توسيه روستتايي شناسيي درآمدي بر آس (7439) اسماعی ، شهبازی

 تهران.

عدی فقار مساکن رویکرد فقر درآمدی و رویکرد چندبُ ةمقایس( 7493) سعید ،مهرجو ؛محمد، بخشوده ؛عبدالرسول ،شیروانیان

     .69-37 ص . ،(4) 9 ،تحقيقات اقتصاد کشاورزي ةمجلت ،حمای  از مسکن روستایی در ایران ةدر برنام

بهداشاتی و  یهاآن بار شااخ  یرطرح مسکن روستایی و تأث (7493) اعظم ،زیدآبادی ؛نرگس، خانجانی ؛عبدالعلی، گلپایگانی

 .39-93  ص . ،(733) 43 ،مسکن و محيط روستا ةفصلنام ،ایمنی مسکن

 کرمانشاه. ،کرمانشاه استان آماري ةسالنام ،7436، کرمانشاه استانداری راهبردی ریزیبرنامه معاون 

ازی ساجها  مقاوم« خاانواده مبناا»ضرورت آموزش  (7493) فرزانه ،محمدی علی ؛مائده ،الهپورفتح ؛محمدجواد ،نژادمهدوی

 .49-93 .ص  ،(734) 43 ،مسکن و محيط روستا ةفصلنام ،مسکن روستایی
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