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چکیده
مسکن و شرايط آن عامل مهم و محوری در کيفيت زندگي و تمايز بين افراد ،گروهها و نواحي قلمداد ميشود ،مبحث مسکن روستايي به طور خاص
از جمله مهمترين مباحث مطرحشده در برنامههای توسعه بعد از انقالب اسالمي به شمار ميرود .در همين راستا ،يکي از اين برنامهها ارائه تسهيالت
در جهت مقاومسازی و ارتقای کيفي مساکن روستايي در قالب طرح بهسازی و مقاومسازی مسکن روستايي ميباشد .هدف از تحقيق حاضر اين است
که طرح بهسازی و مقاوم سازی مسکن روستايي تا چه ميزان توانسته است در بهبود کيفيت زندگي روستاييان نقش داشته باشد .روش تحقيق به
صورت توصيفي-تحليلي ،روش گردآوری اطالعات به صورت کتابخانهای و ميداني ،همچنين برای تجزيه و تحليل اطالعات از نرمافزارهای
 spss20,Amoseاستفاده گرديد ،جامعه آماری تحقيق حاضر  71353خانوار روستايي شهرستان اروميه ميباشد ،جهت تعيين حجم نمونه از
فرمول کوکران استفاده شد که حجم نمونه الزم جهت تکميل پرسشنامهها  265خانوار محاسبه گرديد ،نتايج به دست آمده از تحقيق نشان ميدهد
که ميان اجرای طرح بهسازی و مقاوم سازی مسکن روستايي با کيفيت زندگي رابطه مثبت و معني داری وجود دارد به طوری که اجرای اين طرح
 56درصد از تغييرات متغير وابسته کيفيت زندگي ميان روستاييان شهرستان اروميه را تبيين ميکند و از لحاظ سطح بندی اثرات طرح بهسازی و

مقاوم سازی مسکن روستايي  64/9درصد پاسخگويان اثرات طرح را متوسط ارزيابي ميکنند.
واژگان کلیدی :طرح بهسازی و مقاومسازی مسکن روستايي ،کيفيت زندگي ،شهرستان اروميه

آنها از نظر روش ساخت و کاربرد مصالح ساختماني مرغوب است
(شهبازی .)1389 ،روستاييان با توجه به دسترسي به مواد اوليه مسکن
که اغلب از منابع محلي تأمين ميشود ،اقدام به احداث مسکن خود
مينمايند که در نهايت استانداردهای مربوط به مسکن در آنها رعايت
نشده است ،از اين رو توجه جدی به کيفيت و کميت مسکن روستايي،
در برنامههای توسعه روستايي الزم و ضروری مينمايد ،چرا که مسکن
مناسب و استاندارد از شاخصهای توسعه روستايي به شمار ميرود
(لطفي و همکاران .)1389 ،در واقع وجود مسکن مناسب به نيازهای
اساسي ش به مواردی از قبيل دسترسي به فضا و آسايش مناسب،
امنيت کافي ،تأمين مالکيت ،پايداری و دوام سازهای ،سيستم روشنايي،
تهويه وگرمايش مناسب و زيرساختهای اوليه به عنوان ويژگيهای
مسکن مناسب تاکيد شده است) .(UNCHS,1996نتايج مطالعات
کيفيت زندگي مي تواند به ارزيابي سياستها ،رتبه بندی مکانها،
تدوين استراتژیهای مديريت و برنامه ريزی روستايي کمک کند و

مقدمه
مسکن به عنوان يکي از پديدههای انسان ساخت دارای ويژگيهايي
است که در کارکردها و جلب رضايتمندی استفادهکنندگان آن تأثير
زيادی دارد .لذا خصوصياتي مانند شکل مطلوب ،استحکام ،امنيت،
ايمني ،ميزان دسترسي ساکنان به تسهيالت ،تأمين تجهيزات و
زيرساختهای مورد نياز مسکن در کيفيت مسکن تأثيرگذار ميباشند
(سجادی قيداری و همکاران)1394،؛ بنابراين مسکن به عنوان يک
سرپناه ،يکي از اساسيترين نيازهای انسان ميباشد .(Babatunde
)Femi,2014مسکن و شرايط آن عامل مهم و محوری در کيفيت
زندگي و تمايز بين افراد ،گروهها و نواحي قلمداد ميشود (شکوری و
عسگری)1391 ،؛ به عبارت ديگر مسکن زمينهساز توسعه و پيشرفت
اجتماعي -اقتصادی ساکنين خود بوده و کيفيت آن با توسعه ملموس و
نيازهای آنان مرتبط است (مطيعي لنگرودی و بخشي .)1390 ،امروزه
از جمله مشکالت اساسي مساکن روستايي کشور ،پايين بودن کيفيت
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درک و اولويت بندی مسايل اجتماع را برای برنامهريزان و مديران
روستايي ،با هدف ارتقای کيفيت زندگي روستاييان را تسهيل سازد.
همچنين ،يافتههای کيفيت زندگي ميتواند برای بازشناسي استراتژی-


های سياسي قبلي و طراحي سياستهای برنامهريزی آينده استفاده
شود). (Lee,2008

مبانی نظری
مسکن در عين حال عامل اصلي جامعه پذيری افراد نسبت به جهان و
کااليي عمده و تعيين کننده در سازمان اجتماعي است که در شکل
گيری هويت فردی ،روابط اجتماعي و اهداف جمعي افراد نقش بسيار
تعيين کنندهای دارد) . (Short,2006با توجه به اين تفاسير مسکن
پايدار عبارت است از مسکني که از لحاظ اقتصادی متناسب ،از لحاظ
اجتماعي قابل قبول ،از نظر فني و کالبدی امکانپذيرو مستحکم و
سازگار با محيط زيست باشد) . (Charles,2007افزايش سطح
زندگي روستاييان از دغدغههای جدی دولت بعد از انقالب اسالمي
بوده ،به همين مناسبت دولت کوشيده است از طريق سازماندهي
مجدد سازماني و اداری سازمانهای روستايي و کشاورزی قبل انقالب،
ايجاد ارگان ها و نهادهای انقالبي و با تدوين و اجرای برنامههای
متعدد ،زندگي روستاييان را ارتقا بخشد ،يکي از برنامههايي که به
صورت نظاممند در سالهای اخير مورد توجه قرارگرفته ،بهبود کيفيت
مساکن روستايي بوده است ،چرا که مسکن يکي از ابعاد مهم کيفيت
زندگي را نمايان ميسازد (افتخاری و همکاران .)1390،طرح بهسازی
مسکن روستايي از سال  1374توسط بنياد مسکن انقالب اسالمي ،با
هدف بهبود کيفيت مسکن و بافت روستايي و ارتقا سطح ايمني،
بهداشتي ،رفاه و آسايش مسکن روستايي آغاز گرديد .اين مهم همراه
با ارائه تسهيالت و زيرساختها ،قابليت آن را مييافت که به ايجاد
حس تعلق به مکان ،حفظ تراکم جمعيت خانوار ،بهبود سيمای بصری و
چشم انداز روستا ،مقاوم سازی مسکن و در نتيجه بهسازی زندگي
روستايي بيانجامد ،طرح ويژه بهسازی مسکن روستايي در سال 1384
در هيات محترم دولت مطرح شده و به تصويب رسيد .بر اساس اين
طرح نسبت به مقاوم سازی واحدهای کم دوام و بيدوام در روستاهای
کل کشور اقدام و ساالنه  200هزار واحد مسکوني روستايي ساخته
ميشود و در طي دو برنامه پنج ساله دولت تعداد دو ميليون واحد
مسکوني روستايي مقاوم سای خواهد شد (بنياد مسکن انقالب
اسالمي.)1389،

امروزه مسايل مربوط به مسکن به يک امر جهاني تبديل شده و جوامع
و کشورهای مختلف با مشکالت زيادی در اين حوزه روبهرو ميباشند،
به طوری که در حال حاضر  640ميليون انسان در جهان بدون سرپناه
زندگي ميکنند) . (Veltmere,2010در گزارش سازمان ملل در
نشست ونکوور  2006و پکن  2008آمده است که بخش اعظمي از
فقرای جهان در مناطق روستايي ساکن هستند و با توجه به درآمد
اندک و ضعف پايه های اقتصادی توانايي تامين مسکن مناسب را
ندارند) . (Merrill,2009از اين رو از ديدگاه برنامه اسکان سازمان
ملل ،ارائه اعتبارات مسکن به عنوان يکي از مهمترين رويکردهای
تامين مسکن مناسب به ويژه برای گروههای کم برخوردار و کاستن از
آسيبهای ناشي از مخاطرات طبيعي در بين آنها ميباشد(UN-
) Habitat,2005؛ بنابراين ،دسترسي به منابع اعتبارت مسکن به
عنوان يک عامل تسهيلگردر فرآيند مقاوم سازی ساخت و سازهای
روستايي از طريق به کارگيری دانش و ضوابط فني ،مصالح مقاوم،
نظارت مهندسان ،استفاده از نيروی کار تخصصي ،مالکيت و خريد
زمين مطرح است ) . (Fletschner,2011اين در حالي است که
نبود مسکن مناسب و با کيفيت بر جنبههای گوناگون زندگي انسانها
خصوصا در نواحي روستايي موثر بوده ،در مناطقي که انسانها با
مشکل مسکن روبهرو هستند مشکالتي مانند ترک تحصيل ،نرخ باالی
جرم و جنايت و نبود سالمت جسمي و روحي در ابعاد وسيع وجود
دارد) . (Manjarrez,2006از نظر بسياری از محققان نبود مسکن
مناسب در نواحي روستايي بر بسياری از مولفههای زندگي سالم در اين
نواحي موثر واقع ميشود ،همچنين نامساعد بودن مسکن يکي از
عوامل اصلي در بروز مهاجرتهای روستايي به حساب مي-
آيد) .(Herrman,2009منجر به افزايش نابرابریهای
اجتماعي) ، (WHO,2010اختالل در سالمت رواني افراد ساکن در
اين گونه مساکن) (Howell,2005و افزايش خطر ابتال به بيماری-
ها و تغذيه ضعيف را به دنبال دارد) . (Ruel,2010در بسياری از
موارد مهمترين عامل تاثيرگذار بر ميزان رضايت فرد از سکونت در
محله ،مسکن و شرايط محيطي آن است). (Westawey,2006
 کیفیت زندگی
کيفيت زندگي مفهومي پيچيده و چند بعدی است که تحت تاثير
مولفههايي چون زمان و مکان ،ارزشهای فردی و اجتماع قرار دارد و
از اين رو معاني گوناگوني برای افراد و گروههای مختلف بر آن مترتب

است (رضواني و همکاران .)1389،برخي محققان مفهوم کيفيت زندگي
را به معنای تندرستي افراد (غفاری و همکاران .)1390،برخي ديگر
اعتقاد دارند که ميزان توانايي هر فرد جهت دنبال کردن اهداف
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وارزشها نشان دهنده ميزان کيفيت زندگي آن فرد مي-
باشد) . (Jackson,2005از نظر برخي انديشمندان کيفيت زندگي
افراد وابستگي زيادی به پايداری محيط طبيعي داشته و در صورت
پايدار بودن محيط ،کيفيت زندگي افراد هم بهبود خواهد
يافت) .(Mcgillivary,2006در نواحي روستايي ابعاد کيفيت
زندگي شامل اجتماعي و فرهنگي مانند سنتها ،وجود زيرساختهای
اجتماعي ،ميزان انسجام اجتماعي ،بعد زيست محيطي به معنای رفاه
انسان که ناشي از حفاظت و ارتقای محيط زيست ،وبعد اقتصادی به
معنای رفاه کفايت و امنيت درآمد ميباشد). (Wilkinson,2009
به هر حال کيفيت زندگي افراد بر روی الگوهای تصميم گيری آنها در

انتخاب و گزينش محل سکونت تاثير ميگذارد .امروزه با گسترش
رويکردهای نرم افزاری در ديدگاههای توسعه روستايي ،مفهوم کيفيت
زندگي با مفاهيم جديدی از قبيل ظرفيت سازی و توانمندسازی ارتباط
مييابد (رکن الدين افتخاری)1385،؛ و در مناطق روستايي با ابعادی از
قبيل ميزان روابط و مشارکت ،شرايط مسکن ،امنيت اجتماعي و
اقتصادی و سطح آموزش ارتباط بااليي دارد (Mojica et
).al,2010از اين رو با توجه به نقش مقاوم سازی مسکن با استفاده
از اعتبارات در بهبود کيفيت زندگي ساکنين در ابعاد مختلف ،مدل
مفهومي تحقيق به شرح شکل ( )1ارايه شدهاست.

شکل  -1اثرات طرح بهسازی و مقاوم سازی مسکن روستايي بر کيفيت زندگي.



پیشینه تحقیق
دهه اخير ارائه اعتبارات مسکن روستايي در کشور توانسته است نقش
مهمي در مقاوم سازی مسکن در برابر سوانح طبيعي در عرصههای
روستايي ايفا کند .يعقوبي و همکاران ( ،)1392در مقاله تحليل مولفه-
های پيش برنده در اجرای موفقيت آميز طرح بهسازی و نوسازی
مسکن روستايي در شهرستان خدابنده مسايل ناشي از تامين مالي و
افزايش هزينههای مقاوم سازی در برابر سانحه زلزله را مهمترين عامل
ساخت وسازهای غير اصولي ميدانند .محمدی يگانه و همکاران
( ،)1392در مقاله نقش اعتبارات بهسازی مسکن بر بهبود کيفيت

مطيعي لنگرودی و بخشي ( ،)1389در مقاله نقش اعتبارات بهسازی
مسکن در توانمندی و ماندگاری جمعيت روستايي دهستان بيهق،
بسياری از چالشهای مسکن روستايي را با کمبود سرمايه و اعتبارات
الزم مرتبط ميدانند و معتقدند که سرمايهگذاریهای عمراني و
خدماتي و ارائه اعتبارات مورد نياز توسعه روستايي به ماندگاری جمعيت
و ارتقای کيفيت زندگي گروههای مختلف روستايي ميانجامد .سعيدی
و همکاران ( ،)1392در مقاله نوسازی مسکن و دگرگوني ساختاری-
کارکردی خانههای روستايي در شهرستان ايجرود معتقدند که در دو
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زندگي در نواحي روستايي شهرستان زنجان به اين نتيجه رسيدهاند که
بهسازی محيط کالبدی با بهبود شاخصهای کيفيت زندگي در ابعاد
اجتماعي و اقتصادی رابطه مستقيمي دارد.از بين محققين
خارجي) . (Vincent& et al,2001نقش سياستگذاریهای
مسکن ،دسترسي به زمين ،زيرساختهای مسکن ،مقررات ساخت،
مصالح ساختماني و صنايع مرتبط با مسکن را در کشور نيجريه بررسي

کردهاند و به اين نتيجه رسيدند که افزايش نقش بخش خصوصي ،مي-
تواند منجر به کاهش مشکالت مسکن گردد .همچنين
) (Huchzermeyer,2001در مطالعهای درباره سياستهای
مسکن در آفريقای جنوبي به اين نتيجه ميرسد که سياستهای
مسکن توسط دولت ،نيازهای فقيرترين قشر جامعه را ناديده گرفته
است.

 معرفی محدوده مورد مطالعه
شهرستان اروميه مرکز استان آذربايجان غربي ميباشد که در شمال
غرب ودر منطقه آذربايجان واقع شده است .شهرستان اروميه با
 963738نفر جمعيت ،دهمين شهر پرجمعيت ايران و دومين شهر
پرجمعيت در منطقه شمال غرب ايران است که شامل  5بخش و 21

دهستان ميباشد ،جمعيت روستايي شهرستان اروميه  283510نفر در
قالب  71353خانوار را شامل ميشود (گزيده نتايج سرشماری عمومي
نفوس و مسکن ،مرکز آمار ايران.)1390 ،

شکل  -2موقعيت منطقه مورد مطالعه



روششناسی پژوهش
باراندوز چای شمالي ،انزل شمالي و نازلو چای انتخاب گرديد .در مرحله
سوم از بين  114روستای موجود در دهستان های انتخابي تعداد 30
روستا بر اساس تعداد خانوار انتخاب شدند به گونهای که از هر طبقه
يعني روستاهای با جمعيت زياد ،متوسط و کم ،دو روستا به صورت
کامالً تصادفي انتخاب شدند و در نهايت با استفاده از فرمول کوکران
نسبت به انتخاب تعداد  265نفر پاسخگو به صورت تصادفي از بين
جمعيت  30روستا با  4792خانوار اقدام شد .ابزار اصلي جمع آوری
اطالعات ميداني اين تحقيق پرسشنامه بود که روايي ظاهری و
محتوايي آن با استفاده از ديدگاه گروهي از افراد صاحب نظر مورد
بررسي قرار گرفت.

نوع تحقيق کاربردی و از نظر ماهيت توصيفي -تحليلي ميباشد .که
اطالعات مورد نياز آن به روش پيمايشي و با استفاده از ابزار پرسشنامه
جمعآوری شده است .جامعه آماری تحقيق حاضر را  71353خانوار
روستايي شهرستان اروميه تشکيل داد که بر اساس آمار سال 1390
حدود  29/44درصد يا  283510نفر از جمعيت  963738نفری
شهرستان اروميه را در  734آبادی دارای سکنه شامل ميشد .برای
انتخاب مشارکت کنندگان در تحقيق از روش نمونهگيری چند
مرحلهای استفاده شد ،در مرحله اول از ميان پنج بخش موجود در
شهرستان اروميه يعني انزل ،سيلوانه ،صومای برادوست ،مرکزی ،نازلو
تعداد سه بخش (انزل ،مرکزی ،نازلو) و در مرحله دوم از بين 14
دهستان بخش های انتخابي تعداد  5دهستان يعني دول ،بکشلو چای،
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مشتمل بر دو بخش ديگر برای اندازهگيری متغيرهای اصلي تحقيق
بود که شامل )1 :طرح بهسازی و مقاوم سازی مسکن روستايي شامل
ابعاد کالبدی با  9گويه ،اقتصادی با  9گويه ،اجتماعي با  6گويه که بر
اساس تحقيقات مختلف همچون (بسحاق  ،1392حسيني و باقريان
 ،)Fleschner,2011 ،1393استخراج شده بودند ،اندازهگيری شدند.
 )2کيفيت زندگي شامل ابعاد کالبدی ،اقتصادی واجتماعي به ترتيب با
تعداد  6 ،5 ،8گويه که بر اساس مطالعات (بدری Pearle, ،1392
 )Eldin et al,2013 ،2011استخراج شده بودند ،اندازهگيری شد.

سطح پايايي پرسشنامه تحقيق با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای
ابعاد کالبدی ( ،)0/80اقتصادی ( ،)0/77اجتماعي ( )0/72مربوط به
طرح بهسازی و مقاوم سازی مسکن روستايي ،و در بخش مربوط به
کيفيت زندگي ضريب آلفای کرونباخ برای ابعاد کالبدی (،)0/92
اقتصادی ( ،)0/86اجتماعي ( )0/70به دست آمدکه بيانگر ضريب
اعتماد باال ميباشد .جهت تجزيه و تحليل اطالعات از آمار توصيفي (
ميانگين و انحراف معيار) از نرم افزار  Spssو آمار استنباطي (جهت
رابطه ها از نرم افزار  Amosاستفاده شده است .همچنين استفاده از
پرسشنامه به عنوان ابزار اين تحقيق عالوه بر ويژگيهای فردی

جدول  -1ابعاد و شاخصهای به کار گرفته شده در تحقيق حاضر

ابعاد
طرح بهسازی و مقاوم سازی مسکن روستایی

کالبدی

اقتصادی

اجتماعي

کالبدی
کیفیت زندگی

اقتصادی

اجتماعي

شاخصهای مورد استفاده
پيشبيني تاسيسات زيربنايي مانند (آب و برق) ،اعمال و رعايت اصول بهداشتي ،تهيه طرحها و
نقشهها متناسب با نيازهای زيستي و معيشتي ،انتخاب محل زمين مسکوني با در نظر گرفتن
مخاطرات طبيعي ،مکان گزيني مناسب با قابليت دسترسي به خدمات ،سطح زيربنا و مساحت تعيين
شده ،توجه به دوام سازهای و نوع مصالح ،استفاده از تيپ معماری استاندارد ،ميزان نظارت فني بر
ساخت و ساز در هنگام احداث واحد مسکوني
فرآيند زماني دريافت تسهيالت و اعتبارات ،شرايط و مقررات جهت اخذ ضمانت بانکي ،هماهنگي
مبلغ اعتبار با نياز روز احداث واحد مسکوني ،تعداد اقساط و سود بانکي ،فرآيند زماني بازپرداخت
اعتبارات ،تاثير در صرفهجويي انرژی ،تغيير قيمت مسکن.محدوديت در برپايي فعاليتهای اقتصادی
که در گذشته در منزل مرسوم بوده ،اشتغالزايي برای ساکنين به عنوان نيروی کار در فرآيند احداث
واحد نوساز.
رعايت عدالت اجتماعي در پرداخت وام بانکي به افراد ،عدالت و برابری ميان مسکن روستايي و
شهری ،افزايش انگيزه ماندگاری و کاهش در مهاجرتهای روستايي ،محدوديت در تامين رفاه و
سکونت خانوار ،عدم انطباق طراحي برخي عناصر داخلي مسکن با اعتقادات محلي ،توجه به بعد
خانوار و احساس امنيت و آرامش.
نوساز و بادوام بودن مسکن ،امکانات گرمايشي و سرمايشي ،تاسيسات بهداشتي (حمام و سرويس
بهداشتي) ،نما و معماری واحد مسکوني ،وضعيت نورگيری و روشنايي ،مقاومت واحد مسکوني در
برابر مخاطرات طبيعي ،مساحت و زيربنا ،دسترسي به امکانات (حمل و نقل عمومي و مراکز خريد.
درآمد ساليانه ،تنوع فرصتهای شغلي موجود ،دسترسي به خدمات مالي و اعتباری (بانکها و
موسسات اعتباری) ،توانايي خانواده در تامين هزينههای نيازهای اوليه (خوراک و پوشاک) ،توانايي
خانواده در تامين هزينههای تفريحي و آموزشي
دسترسي به خدمات آموزشي ،دسترسي به خدمات فرهنگي و مذهبي (حسينيهها ،مساجد) ،سطح
امنيت موجود در محل ،سطح اتحاد و انسجام بين ساکنين روستا ،پايين بودن سطح نزاع و درگيری
در منطقه ،اميد به آينده شغلي

*مقياس بر اساس طيف ليکرت (خيلي کم =  1تا خيلي زياد = )5
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بحث اصلی یافتههای تحقیق

 یافتههای توصیفی
 96/6درصد متاهل و  3/4درصد پاسخگويان مجرد بودند .همچنين از
نظر سطح سواد بيشترين فراواني مربوط به افرادی است که دارای
سطح تحصيالت متوسطه با درصد فراواني  32/5ميباشند .نتايج
حاصل از توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب نوع شغل اصلي آنان
نشان داد  44/9درصد از پاسخگويان در بخش کشاورزی 8/7 ،درصد
بيکار 21/9 ،درصد در بخش صنعت و  10/6درصد در فعاليتهای
مربوط به بخش خدمات شاغل ميباشند.

نتايج حاصل از تحقيق در بخش ويژگيهای فردی نشان داد که
ميانگين سني پاسخگويان کمتر از  47سال ( )46/92با انحراف معيار
 9/28بود .توزيع سني پاسخگويان بين کمينه  25سال و بيشينه 75
سال بود .همچنين  78/9درصداز محل سکونت اصلي خانوارها روستا
ميباشد 20 ،درصد به صورت فصلي (بين شهر و روستا) و  1/1درصد
در شهر زندگي ميکنند .از لحاظ جنسيت  84/5درصداز پاسخگويان
مرد و  15/5درصد را زنان تشکيل ميدهند .از لحاظ وضعيت تاهل

جدول  -2اطالعات مربوط به ويژگيهای فردی پاسخگويان
متغیر
گروه سنی

کمتر از  40سال

85

32

(میانگین46/92 :سال؛ انحراف معیار9/28 :

 41- 55سال
 56- 65سال

131
44

49/5
16/6

 65سال و باالتر
بيسواد
ابتدايي
راهنمايي
متوسطه
فوقديپلم
ليسانس و باالتر
متأهل
مجرد يا بدون همسر

5
21
53
52
86
32
21
256
9

1/9
7/9
20
19/6
32/5
12/1
7/9
96/6
3/4

جنسیت

مردان
زنان

224
41

84/5
15/5

وضعیت شغلی

کشاورزی
بخش صنعت

177
37

66/8
14

بخش خدمات
بيکار

28
23

10/6
8/7

سال؛ کمینه  25و بیشینه  75سال)
سطح تحصیالت

وضعیت تأهل



فراوانی

درصد

بعد کالبدی طرح بهسازی و مقاومسازی مسکن روستایی
مسکن متناسب با نيازهای زيستي و معيشتي خانوار روستايي» با

نتايج حاصل از تحقيق در رابطه با اولويتبندی گويه های مرتبط
با بعد کالبدی طرح بهسازی و مقاومسازی مسکن روستايي
همانگونه که در جدول( )3آمده است ،نشان ميدهد که گويه
های «توجه به دوام سازهای و نوع مصالح به کار گرفته شده در
احداث واحد مسکوني» و «ميزان نظارت فني بر ساخت و ساز
مسکن توسط مسئولين بنياد مسکن» با ميانگين  3/40و 3/23
دارای باالترين اولويت و گويه «تهيه طرحها و نقشههای ساخت

ميانگين  2/03دارای کمترين اولويت بودند.
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جدول -3اولويتبندی گويههای مرتبط با بعد کالبدی طرح بهسازی و مقاومسازی مسکن روستايي

اولویت

میانگین*

گویه

انحراف
معیار

1

توجه به دوام سازهای و نوع مصالح به کار گرفتهشده در احداث واحد مسکوني

3/40

0/74

2

ميزان نظارت فني بر ساختوساز مسکن توسط مسئولين بنياد مسکن

3/23

0/89

3

پيشبيني و لحاظ تأسيسات زيربنايي مانند(آب و برق) در احداث واحد نوساز توسط بنياد مسکن

2/81

0/87

4

توجه به اعمال و رعايت اصول بهداشتي مانند(سرويس و حمام) در احداث واحد نوساز

2/54

0/79

5

سطح زيربنا و مساحت زمين تعيينشده جهت احداث واحد مسکوني

2/49

0/88

6

استفاده از تيپ معماری استاندارد و اجتناب از ايجاد مسکن همگن و طرح يکنواخت

2/47

0/78

7

انتخاب محل زمين مسکوني با در نظر گرفتن مخاطرات طبيعي

2/45

0/92

8

مکان گزيني مناسب با قابليت دسترسي به خدمات با حداقل تحرک مکاني

2/27

0/79

9

تهيه طرحها و نقشههای ساخت مسکن متناسب با نيازهای زيستي و معيشتي خانوار روستايي

2/03

0/98

2/63

0/53

ميانگين کل
*مقياس :بر اساس طيف ليکرت پنج سطحي(خيلي کم= 1تا خيلي زياد=)5



بعد اقتصادی طرح بهسازی و مقاومسازی مسکن روستایی
انرژی» و «شرايط و مقررات جهت اخذ ضمانت الزم در قبال ارائه
تسهيالت اعتباری» با ميانگين  2/76و  2/39دارای باالترين
اولويت و گويه «هماهنگي مبلغ اعتبار با نياز روز احداث يک واحد
مسکن روستايي» با ميانگين  1 /60دارای کمترين اولويت بودند.

نتايج حاصل از تحقيق در رابطه با اولويتبندی گويه های مرتبط با
بعد اقتصادی طرح بهسازی و مقاومسازی مسکن روستايي همان-
گونه که در جدول( )4آمده است ،نشان ميدهد که گويه های
«ميزان تاثير معماری واحد مسکوني احداثي در صرفه جويي از

جدول  -4اولويتبندی گويههای مرتبط با بعد اقتصادی طرح بهسازی و مقاومسازی مسکن روستايي

میانگین*

انحراف معیار

اولویت

گویه

1

ميزان تأثير معماری واحد مسکوني احداثي در صرفهجويي از انرژی

2/76

0/72

2

شرايط و مقررات جهت اخذ ضمانت الزم در قبال ارائه تسهيالت اعتباری

2/39

0/84

3

ايجاد بدهکاری در خانوار روستايي در قبال نوسازی و بهسازی مسکن

2/38

0/70

4

رضايت از فرآيند زماني دريافت تسهيالت و اعتبارات

2/26

0/76

5

اجرای اين طرح به چه ميزان منجر به افزايش قيمت مسکن گرديده است

2/12

0/79

6

تعداد اقساط ،سود بانکي و فرآيند زماني بازپرداخت اعتبارات

2/02

0/75

7

هزينههای مربوط به نقل و انتقال و بهرهگيری از مصالح ساختماني باکيفيت

1/70

0/98

8

هماهنگي مبلغ اعتبار با نياز روز احداث يک واحد مسکن روستايي

1/60

1/009

2/15

0/52

ميانگين کل
*مقياس :بر اساس طيف ليکرت پنج سطحي(خيلي کم= 1تا خيلي زياد=)5



بعد اجتماعی طرح بهسازی و مقاومسازی مسکن روستایی
برابری ميان مسکن شهری و روستايي» با ميانگين  3/02و  3دارای
باالترين اولويت و گويه «توجه به بعد خانوار و احساس امنيت و
آرامش در واحد مسکوني» با ميانگين  2/34دارای کمترين اولويت
بودند.

نتايج حاصل از تحقيق در رابطه با اولويتبندی گويه های مرتبط با
بعد اجتماعي طرح بهسازی و مقاومسازی مسکن روستايي همانگونه
که در جدول( )5آمده است ،نشان ميدهد که گويه های «رعايت
عدالت اجتماعي در پرداخت وام بانکي به افراد» و «احساس عدالت و
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جدول  -5اولويتبندی گويههای مرتبط با بعد اجتماعي طرح بهسازی و مقاومسازی مسکن روستايي

گویه

اولویت

میانگین*

انحراف معیار

3/02

0/92

3

0/83
0/72

1

رعايت عدالت اجتماعي در پرداخت وام بانکي به افراد

2

احساس عدالت و برابری ميان مسکن شهری و روستايي

3

تغيير در ابعاد فضاهای زيستي و معيشتي مسکن به دليل هزينههای احداث مسکن

2/68

4

افزايش انگيزه ماندگاری و به تبع آن کاهش در مهاجرتهای روستايي

2/64

0/67

5

محدوديت در برپای برخي فعاليتهای اقتصادی گذشته که در محيط منزل مرسوم بوده

2/59

0/71

6

محدوديت درتامين رفاه و سکونت خانوار در درون واحد مسکوني

2/56

0/69

7

تغييرات فرهنگي و ايجاد محدوديت در مهمانداری به سبک و شيوه مرسوم گذشته

2/55

0/58

8

عدم انطباق طراحي برخي عناصر داخلي مسکن با باورها و اعتقادات محلي

2/51

0/64

9

اشتغالزايي برای ساکنين به عنوان نيروی کار در فرآيند احداث واحد مسکوني

2/49

0/76

10

توجه به بعد خانوار و احساس امنيت و آرامش در واحد مسکوني

2/34

0/69

2/64

0/39

ميانگين کل
*مقياس :بر اساس طيف ليکرت پنج سطحي(خيلي کم= 1تا خيلي زياد=)5



یافتههای تحلیلی
ساختاری اثر کلي طرح بهسازی و مقاوم سازی مسکن روستايي بر
کيفيت زندگي نشان داد که اين مدل بر اساس شاخصهای مختلف از
برازش مناسبي برخوردار بود (جدول .)4

در اين بخش ،به منظور آزمون فرضيههای اصلي پژوهش در رابطه با
بررسي اثر کلي طرح بهسازی و مقاوم سازی مسکن روستايي بر
کيفيت زندگي در ميان روستاييان شهرستان اروميه از مدلسازی
معادالت ساختاری استفاده شد .نتايج حاصل از برازش نيکويي مدل

جدول  -6نتايج ميزان انطباق مدل ساختاری اثر کلي طرح بهسازی و مقاوم سازی مسکن روستايي بر کيفيت زندگي با شاخصهای برازش

شاخص

x2
df

GFI

IFI

CFI

TLI

RMSEA

معيار پيشنهاد شده

≤5

≤ 0/90

≤ 0/90

≤ 0/90

≤ 0/90

≤ 0/08

مقدار گزارش شده

2/286

0/980

0/988

0/988

0/974

0/070

آزمون فرضيه اصلي تحقيق ،رابطه مثبت و معني داری ميان اجرای
طرح بهسازی و مقاوم سازی مسکن روستايي با کيفيت زندگي در ميان
روستاييان شهرستان اروميه وجود دارد ()β= 0/749 ،ρ=0/000
(جدول .)5

همچنين ،همانطور که از شکل ( )3پيداست طرح بهسازی و مقاوم
سازی مسکن روستايي در حدود  56درصد از تغييرات متغير وابسته
کيفيت زندگي در ميان روستاييان شهرستان اروميه (شامل ابعاد
کالبدی ،اقتصادی و اجتماعي) را تبيين مينمايد .خالصه نتايج به دست
آمده از برآورد مدل ساختاری تحقيق در جدول ( )5نشان داده شده
است .بر اساس يافتههای به دست آمده از مدل ساختاری در رابطه با

جدول  -7ضرايب ر گرسيوني اثر کلي طرح بهسازی و مقاوم سازی مسکن روستايي بر کيفيت زندگي در ميان روستاييان شهرستان اروميه

رابطه

مقدار
غيراستاندارد

خطای
استاندارد

ضريب
استاندارد

نسبت
بحراني

سطح
معنيداری

طرح بهسازی و مقاوم سازی مسکن
روستايي ← کيفيت زندگي

0/908

0/102

0/749

8/900

0/000

مآخذ يافته های پژوهش.1395،
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شکل  -3مدل ساختاری اثر کلي طرح بهسازی و مقاوم سازی مسکن روستايي بر کيفيت زندگي در ميان روستاييان شهرستان اروميه

اقتصادی و اجتماعي) بر کيفيت زندگي نشان داد که اين مدل بر اساس
شاخصهای مختلف از برازش مناسبي برخوردار بود (جدول .)6

نتايج حاصل از برازش نيکويي مدل ساختاری اثر ابعاد سه گانه طرح
بهسازی و مقاوم سازی مسکن روستايي (شامل؛ ابعاد کالبدی،

جدول  -8نتايج ميزان انطباق مدل ساختاری اثر ابعاد طرح بهسازی و مقاوم سازی مسکن روستايي بر کيفيت زندگي با شاخصهای برازش

شاخص

x2
df

GFI

IFI

CFI

TLI

RMSEA

معيار پيشنهاد شده
مقدار گزارش شده

≤5
2/631

≤ 0/90
0/981

≤ 0/90
0/987

≤ 0/90
0/987

≤ 0/90
0/966

≤ 0/08
0/079

زندگي روستاييان به اندازه  0/270واحد افزايش پيدا مي کند .بر اين
اساس فرضيه تحقيق مبتني بر اثر بعد اقتصادی طرح بهسازی و مقاوم
سازی مسکن روستايي بر کيفيت زندگي روستاييان شهرستان اروميه
تاييد مي گردد.
اثر بعد اجتماعي طرح بهسازی و مقاوم سازی مسکن
روستايي بر کيفيت زندگي روستاييان در شهرستان اروميه مثبت و معني
داری مي باشد ( β=0/230و سطح معني داری=( )0/000جدول  .)7بر
اين اساس به ازای هر يک واحد افزايش يا بعبارت بهتر بهبود در بعد
اجتماعي طرح بهسازی و مقاوم سازی مسکن روستايي سطح کيفيت
زندگي روستاييان به اندازه  0/304واحد افزايش پيدا مي کند .بر اين
اساس فرضيه تحقيق مبتني بر اثر بعد اجتماعي طرح بهسازی و مقاوم
سازی مسکن روستايي بر کيفيت زندگي روستاييان شهرستان اروميه
تاييد مي گردد.
همچنين نتايج نشان مي دهد که ابعاد سه گانه طرح بهسازی ومقاوم
سازی مسکن روستايي تبيين کننده  %46از تغييرات کيفيت زندگي
روستاييان در اين مطالعه مي باشند که تقريبا  %10کاهش در مقايسه
با مدل ساختاری اثر کلي اين طرح بر کيفيت زندگي روستاييان در
شهرستان اروميه را نشان مي دهد (شکل .)4

بررسي مدل ساختاری اثر ابعاد کالبدی ،اقتصادی و اجتماعي طرح
بهسازی و مقاوم سازی مسکن روستايي بر کيفيت زندگي روستاييان در
شهرستان اروميه همانگونه که در جدول  7آمده است ،نشان مي دهد
که؛
اثر بعد کالبدی طرح بهسازی و مقاوم سازی مسکن
روستايي بر کيفيت زندگي روستاييان در شهرستان اروميه مثبت و معني
داری مي باشد ( β=0/324و سطح معني داری=( )0/000جدول .)7بر
اين اساس به ازای هر يک واحد افزايش يا به عبارت بهتر بهبود در بعد
کالبدی طرح بهسازی و مقاوم سازی مسکن روستايي سطح کيفيت
زندگي روستاييان به اندازه  0/308واحد افزايش پيدا مي کند .بر اين
اساس فرضيه تحقيق مبتني بر اثر بعد کالبدی طرح بهسازی و مقاوم
سازی مسکن روستايي بر کيفيت زندگي روستاييان شهرستان اروميه
تاييد مي گردد.
اثر بعد اقتصادی طرح بهسازی و مقاوم سازی مسکن
روستايي بر کيفيت زندگي روستاييان در شهرستان اروميه مثبت و معني
داری مي باشد ( β=0/270و سطح معني داری=( )0/000جدول .)7بر
اين اساس به ازای هر يک واحد افزايش يا بعبارت بهتر بهبود در بعد
اقتصادی طرح بهسازی و مقاوم سازی مسکن روستايي سطح کيفيت
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جدول  -9ضرايب رگرسيوني اثر ابعاد مختلف طرح بهسازی و مقاوم سازی مسکن روستايي بر کيفيت زندگي در ميان روستاييان شهرستان اروميه

رابطه
بعد کالبدی طرح بهسازی و مقاوم
سازی مسکن روستايي ← کيفيت
زندگي
بعد اقتصادی طرح بهسازی و مقاوم
سازی مسکن روستايي ← کيفيت
زندگي
بعد اجتماعي طرح بهسازی و مقاوم
سازی مسکن روستايي ← کيفيت
زندگي

مقدار
غيراستاندارد
0/308

خطای
استاندارد
0/063

ضريب
استاندارد
0/324

نسبت
بحراني
4/92

سطح
معنيداری
0/000

0/270

0/062

0/270

4/388

0/000

0/304

0/09

0/230

3/393

0/000

شکل  -4مدل ساختاری اثر ابعاد طرح بهسازی و مقاوم سازی مسکن روستايي بر کيفيت زندگي در ميان روستاييان شهرستان اروميه



بحث و نتیجهگیری

امروزه با تغيير و تحوالت ايجادشده در مفهوم توسعه روستايي ،بيشتر

درصد از تغييرات متغير وابسته کيفيت زندگي ميان روستاييان

محققان توسعه روستايي را فرآيندی چندبعدی ميدانند که اهداف آن

شهرستان اروميه را تبيين ميکند ،طبق نتايج حاصل از تحقيق در بعد

در نهايت بهبود کيفيت ساکنان نواحي روستايي است .مسکن در نواحي

کالبدی به ازای هر واحد افزايش يا به عبارت ديگر بهبود در بعد

روستايي به دليل ايفای کارکردهای مختلف ،نقش بيبديلي در زندگي

کالبدی ،سطح کيفيت زندگي روستاييان به اندازه  0/308واحد افزايش

مردمان ايفا کرده و هرگونه تغييری در آن در تمامي ابعاد زندگي

پيدا ميکند ،در بعد اقتصادی به ازای هر واحد افزايش در بعد اقتصادی،

روستاييان تأثيرگذار است .اين در حالي است که بيشتر مساکن

سطح کيفيت زندگي به اندازه  0/270واحد افزايش پيدا ميکند ،در بعد

روستايي کشورمان از کيفيت مناسبي برخوردار نبوده و به همين علت

اجتماعي نيز به ازای هر واحد افزايش در بعد اجتماعي طرح بهسازی و

دولت در طي دهه اخير اعتبارات بهسازی مسکن رادر قالب طرح

مقاوم سازی ،سطح کيفيت زندگي به اندازه  0/304واحد ارتقا مييابد

بهسازی و مقاوم سازی مسکن روستايي در اختيار روستاييان قرار داده

که بيانگر اين است ،طبق فرضيه تحقيق ابعاد سهگانه طرح بهسازی و

تا با بهبود وضعيت اين مساکن ،افزايش کيفيت زندگي در نواحي

مقاوم سازی مسکن روستايي در ارتقای سطح کيفيت زندگي ساکنين

روستايي محقق شود ،.همچنين طبق نتايج حاصل ازتحقيق ميان

نواحي روستايي منطقه مورد مطالعه موثر ميباشد .همچنين از لحاظ

اجرای طرح بهسازی و مقاوم سازی مسکن روستايي با کيفيت زندگي

سطح بندی اثرات طرح بهسازی و مقاوم سازی مسکن روستايي64/9 ،

رابطه مثبت و معني داری وجود دارد به طوری که اجرای اين طرح 56

درصد از پاسخگويان اثرات طرح را متوسط ارزيابي کردهاند ،که بيانگر
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سطح رضايت مناسبي از اجرای طرح بهسازی و مقاوم سازی مسکن

يعقوبي و همکاران ( ،)1392محمدی يگانه و همکاران (،)1392

روستايي در منطقه مورد مطالعه ميباشد .نتايج پژوهش حاضر که به

( )Vincent& et al,2001و )(Huchzermeyer,2001

اثرات طرح بهسازی و مقاوم سازی مسکن روستايي بر کيفيت زندگي

که هرکدام به نحوی اثرات طرح بهسازی و مقاوم سازی مسکن

ساکنين نواحي روستايي شهرستان اروميه ميپردازد ،با پژوهشهای

روستايي پرداختهاند همسويي دارد.

مطيعي لنگرودی و بخشي ( ،)1389سعيدی و همکاران (،)1392

 با توجه به نقاط قوت و ضعف طرح
 بهسازی و مقاوم سازی مسکن روستايي در بين روستاييان منطقه مورد مطالعه ،در ادامه به ارائه پيشنهادهايي در جهت افزايش
کيفيت
سطح
 کيفيت زندگي و اجرای طرح بهسازی اشاره ميشود:
 -1ترغيب روستاييان به مشارکت در طرح ،با اطالعرساني از ميزان
تهديد مساکن فرسوده در مقابل مخاطرات طبيعي
 -2ارائه الگو با استفاده از نظر و تجربيات روستاييان در کنار مشاوره-
های متخصصان
 -3توجه به مقولههای معيشتي ،زيستي و توليدی در نقشههای
مساکن روستايي

 -4توجه به ابعاد کيفي مسکن روستايي (جنبههای زيستمحيطي،
تسهيالت بهداشتي ،هويتهای محلي ،منطقهای) در کنار ابعاد کمي
 -5هماهنگي مبلغ اعتبار ارائهشده متناسب با نياز روز جهت احداث
يک واحد مسکوني نوساز
 -6متناسب بودن تعداد اقساط ،سود بانکي و فرآيند زماني بازپرداخت
اعتبارات متناسب با درآمد روستاييان
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