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چکیده
يکی از مهم ترين نیازهاي توسعه روستايي، مسکن روستايي است که در سال های اخیر 
سیاست های بهسازی و نوسازی مسکن برای بهبود وضعیت مساکن روستايی اجرا شده 
است. در تحقیق حاضر، به بررسی نقش اعتبارات بهسازی مسکن در بهبود کیفیت زندگی 
روستايیان در سه بعد اجتماعی، اقتصادی و کالبدی پرداخته شده است. روش تحقیق 
میدانی  و  کتابخانه ای  به صورت  اطالعات  گردآوری  روش  تحلیلی،  توصیفی-  به صورت 
)پرسشنامه و مصاحبه( و روش تجزيه و تحلیل اطالعات به صورت توصیفی )میانگین 
آماری  جامعه  است.  گرفته  دوجمله ای( صورت  )آزمون  استنباطی  و  معیار(  انحراف  و 
تحقیق حاضر، خانوارهای روستاهای بخش مرکزی شهرستان تايباد که بین سال های 
1384 تا 1389 اعتبارات بهسازی مسکن را دريافت کرده اند که شامل 5076 خانوار 
می باشد. جهت تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد که حجم نمونه الزم 
جهت تکمیل پرسشنامه ها، 180 خانوار محاسبه گرديد. نتايج به دست آمده از تحقیق 
نشان می دهد اعتبارات دريافتی بیشترين تأثیر را در شاخص های بعد کالبدی و کمترين 
به دست آمده  آمار  به عبارتی طبق  اجتماعی داشته است.  بعد  را در شاخص های  تأثیر 
از میانگین نظرات افراد، در بعد اجتماعی گويه های دسترسی آسان به مراکز خريد در 

javadmikaniki@birjand.ac.ir                                        1. دانشیار گروه جغرافیا دانشگاه بیرجند
2. دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ريزی روستايی دانشگاه بیرجند

elnazdavoodian@birjand.ac.ir 
mshateri@birjand.ac.ir                                                 3. استاديار گروه جغرافیا دانشگاه بیرجند



 فصلنامه علمی - ترویجی مطالعات فرهنگی - اجتماعی خراسان/ سال 12/ ش 2/ زمستان 96   134

روستا، دسترسی بهتر به مراکز آموزشی، دسترسی بهتر به حمل و نقل عمومی راحت تر 
و دسترسی بهتر به مراکز درمانی و بهداشتی، کمترين میزان رضايت را توسط ساکنان 
داشته اند. از اين رو، می توان گفت با ارائه نقشه و طرح های مناسب با موقعیت روستاها از 
طريق بخشداری و مکان يابی مناسب مساکن جديد در نزديکی مراکز آموزشی، درمانی 
و بهداشتی، دسترسی ساکنان را به اين مراکز آسان تر نمود و رضايت آنان را جلب کرد.
واژگان کلیدی: مسکن روستايی، تسهیالت، بهسازی مسکن، نواحی روستايی، تايباد

مقدمه 
انسان به مقتضای نیازهای گوناگونش، در تالش برای رفع هر کدام از اين نیازهاست. 
انسان، تأمین مواد غذايی در درجه نخست و در  اولويت بخشی به نیازهای اساسی  در 
اهمیت  حائز  بسیار  به عنوان يک سرپناه  آن  در  استقرار  و  داشتن مسکن  بعد،  مرحله 
است. مسکن از مهم ترين عوامل تشکیل دهنده بافت روستايی است که متأثر از عوامل 
طرق  به  انسانی  و  طبیعی  شرايط  در  تغییر  هرگونه  بنابراين  بوده،  انسانی  و  طبیعی 
مختلف در مسکن تجلی می يابد. از مهم ترين برنامه های اجرا شده در زمینه بهسازی و 
نوسازی مسکن در کشورهای در حال توسعه، می توان به رويکرد اعطای اعتبارات اشاره 
کرد. بعد از انقالب اسالمی، به دلیل نامناسب بودن وضعیت مساکن در نواحی روستايی، 
مهم ترين  از  يکی  به  کشورمان  روستاهای  در  مساکن  اين  بهبود  جهت  برنامه ريزی 
دغدغه های دولت ها تبديل و در طی برنامه های توسعه، دولت اعتبارات بهسازی مساکن 
را در سطح وسیعی در اختیار روستايیان قرار داده است. در طی سال های اخیر، رويکرد 
در  قانونی  اصل  اين  به  دستیابی  برای  و  گسترده  سطح  در  مسکن  بهسازی  اعتبارات 
نواحی روستايی کشورمان اجرا شده است. هدف اين طرح، ارتقاء و بهبود کیفیت مساکن 
بهسازی مسکن  روستايی است. تسهیالت مسکن روستايی که تحت عنوان تسهیالت 
روستايی در اختیار روستايیان قرار می گیرد، محدوديت ها و الزماتی به لحاظ زيربنا، نوع 
مصالح و نقشه اين مساکن اعمال می کند که اين مساکن را از مساکن سنتی روستايی 
متمايز ساخته است. اما به نظر می رسد برای تأمین مسکن مناسب روستايی در کنار 
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فناوری  امکاناتی که  به  بايد  اخیر،  اقتصادی در سال های  اجتماعی-  به تحوالت  توجه 
جديد در اختیار انسان گذاشته توجه داشت. مسکن روستايی فراتر از سرپناه فیزيکی، 
نقش تولیدی دارد، به همین دلیل ضمائم آن در رابطه با کارکردهای گوناگون فرهنگی، 
از  برنامه ريزی توسعه مسکن روستايی  و  اساسی می يابد  اهمیت  اقتصادی  و  اجتماعی 
روند توسعه روستايی و حتی از توسعه جامع منطقه ای قابل تفکیک نیست. از اين رو، 
در پژوهش حاضر به بررسی نقش اعتبارات بهسازی مسکن در بهبود وضعیت زندگی 
مسکن  است.  شده  پرداخته  کالبدی  و  اقتصادی  اجتماعی،  بعد  سه  در  و  روستايیان 
به عنوان پناهگاه و محل اقامت انسانی، از مهم ترين نیازها و احتیاجات انسان ها است، 
به طوری که می توان گفت از اصلی ترين عنصرهای تشکیل دهنده ی زندگی فرد می باشد. 
بشر همیشه در طول تاريخ و قبل از آن برای داشتن سرپناهی بهتر و ايمن تر، روش های 
گوناگونی را انجام داده و سعی بر آن داشته است که همیشه مسکن خود را به گونه ای 

طراحی کند که با محیط طبیعی وی سازگار باشد.
رضايت  که  باشد  ويژگی هايی  دارای  بايد  انسان ساخت  پديده ی  يک  به عنوان  مسکن 
استحکام،  مطلوب،  شکل  مثل  خصوصیاتی  بنابراين  کند.  جلب  را  کنندگان  استفاده 
امنیت، ايمنی، تأمین تجهیزات و زيرساخت های مورد نیاز مسکن در کیفیت مطلوب 
مسکن، تأثیرگذار می باشد. مسکن هم اکنون عامل اصلی جامعه پذيری افراد نسبت به 
جهان و کااليی عمده و تعیین کننده در سازمان اجتماعی فضاست که در شکل گیری 
هويت فردی، روابط اجتماعی و اهداف جمعی افراد، نقش بسیار تعیین کننده ای دارد 
)Short, 2006: 199(. بخش مسکن را می توان يکی از مهمترين بخش های توسعه 
در يک جامعه دانست که در اين میان، مساکن روستايی تجلی گاه شیوه های زيستی، 
اقتصادی  اجتماعی-  روندهای  و  محیطی  مؤثر  عوامل  و  نیروها  نهايت،  در  و  معیشتی 
تأثیرگذار در شکل بخشی به آنهاست )سعیدی، 1373: 511(. روستاها با توجه به ماهیت 
بويژه محیط  اقتصادی، فرهنگی و  با ساختارهای اجتماعی،  خود و هم چنین متناسب 
نوع  واقع شده اند، دارای ساماندهی درونی و کالبدی خاصی در  جغرافیايی که در آن 
سکونت هستند. مساکن روستايی در ايران با توجه به تنوع اقلیمی و جغرافیايی دارای 
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شکل های مختلفی است. اين مساکن با توجه به ويژگی های جغرافیايی، وضعیت زمین، 
نوع معیشت، شیوه های زيستی و سبک زندگی هر ناحیه ساخته شده اند. روستايیان با 
توجه به دسترسی به مواد اولیه مسکن که اغلب از منابع محلی تأمین می شود، اقدام 
به احداث مسکن خود می نمايند که در نهايت، استانداردهای مربوط به مسکن در آن 
رعايت نشده است. از اين رو، توجه جدی به کیفیت و کمیت ساختمان ها و يا به عبارتی 
مسکن روستايی، در برنامه های توسعه روستايی الزم و ضروری می نمايد، چرا که مسکن 
مناسب و استاندارد، از شاخص های توسعه روستايی به شمار می رود )لطفی، احمدي و 

حسن زاده فرجود، 1389: 106(.

بیان مسأله
امروزه از جمله مشکالت اساسی خانه های روستايی ايران، پايین بودن کیفیت آنها از 
نظر مصالح به کار رفته و ساخت مساکن است که اين کیفیت پايین، آسیب پذيری شديد 
مساکن روستايی را در برابر باليای طبیعی، مثل سیل و زلزله و رانش خاک و لغزش 
مهم ترين  زائیده  انسانی،  اقامتگاه  و  پناهگاه  به عنوان  است. مسکن  موجب شده  زمین 
مشکالت  روستايی،  نواحی  در  کیفیت  با  مسکن  نبود  امروز  و  انسان هاست  احتیاجات 

عديده از جمله مهاجرت و تخلیه روستاها را به همراه دارد.
با کیفیت نبودن مسکن روستايی عالوه بر مهاجرت روستايیان، افزايش نابرابری های 
اجتماعی را به دنبال داشته، سالمت روان افراد ساکن در اين مساکن را دچار اختالل و 
افزايش خطر ابتال به بیماری ها و تغذيه ضعیف را به دنبال دارد و باعث ايجاد مشکالت  
اين  کاهش  برای  است  نیاز  که  می شود  روستايی  نواحی  در  هم  محیطی  و  اقتصادی 
مسکن  گردد. هم چنین  فراهم  روستاها  در  زيربنايی  و  رفاهی  امکانات  مهاجرت ها، 
از يک سو و رانش  برابر باليای طبیعی مانند سیل و زلزله  نامناسب روستايیان را در 
خاک و لغزش زمین از سوی ديگر، در معرض خطر قرار می دهد. با خالی شدن روستاها 
و مهاجرت روستايیان به شهر، دولت درصدد حل اين مشکالت برآمده که در اين راستا، 
بازسازی منازل مسکونی روستايی در دستور کار قرار گرفته است. اهمیت اين امر باعث 
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شده که مسؤولین امر کشوری، سعی در برنامه ريزی صحیح در اين زمینه داشته باشند، 
چه بسا انتخاب برنامه صحیح در زمینه تأمین مسکن بوده که به روند توسعه ی کشورها، 
به  معطوف  بیشتر  زمینه  اين  در  برنامه ريزی  تاکنون  البته  است.  کرده  شايانی  کمک 
شهرها بوده است و آنچه در باب مسکن روستايی نگاشته شده، بیشتر کیفیت مسکن 
افزايش روزافزون  به  با توجه  واقع،  قرار داده است. در  ارزيابی  را مورد  نوع معماری  و 
و مديريت شهری،  افزايش معضالت شهرنشینی  و  به شهرها  روستايیان  مهاجرت های 

الزم است به توسعه روستايی توجه ويژه معطوف گردد. 
در طی سال های اخیر، رويکرد اعطای اعتبارات بهسازی مسکن در سطح گسترده و 
برای دستیابی به اين اصل قانونی در نواحی روستايی کشورمان اجرا شده است. هدف 
اين طرح، ارتقاء و بهبود کیفیت مسکن های روستايی است )مطیعی لنگرودی، 1386: 
100(. در برنامه ششم توسعه، تهیه طرح های هادی و بهسازی مسکن و طرح های توسعه 
و بازنگری آن برای همه ی روستاها و آبادی های باالی بیست خانوار و مناطق عشايری 
در اولويت قرار گرفته و با شناسايی روستاهای در معرض خطر سوانح طبیعی، جهت 
اجرای طرح های بهسازی و ايمن سازی مساکن روستايی، به نوعی برنامه ريزی شده که تا 
پايان اجرای قانون حداقل 30 درصد مساکن با مقاومت پايین ايمن سازی شوند )قانون 
برنامه ششم توسعه، 1396: 36(. با توجه به اين که روستاها در گذشته منشأ تولید و 
اشتغال بوده اند، بايد برنامه ريزان به سمتی حرکت کنند تا عالوه بر ايجاد بستر مناسب 
با اقداماتی از جمله تسريع در بهسازی روستاها، زمینه اشتغال و ماندگاری آنان را نیز 
فراهم کنند و در اين صورت است که معضل حاشیه نشینی شهرها و معضالت اجتماعی 

ناشی از آن کاهش می يابد.
  روستاهای بخش مرکزی شهرستان تايباد، بارها شاهد بارش باران های شديد و وزش 
بادهای سهمگین بوده که موجب سقوط درختان و تیر برق، آبگرفتگی معابر روستايی 
از  از همه، آبگرفتگی تعدادی  و تخريب چند آب بند و سردهنه کشاورزی و مهم ترين 
خانه های روستايی شده است. در اين بین نیاز به بازسازی خانه ها و يا به عبارتی ساخت 
خانه هايی با مقاومت باال در برابر اين باليا ضروری است. از جمله ابعاد مثبت احتمالی 
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تسهیالت بهسازی مسکن در منطقه مورد مطالعه، می توان به استحکام و مقاومت در برابر 
حوادث طبیعی، بهبود شاخص های بهداشتی و ايجاد درآمد و اشتغال برای روستايیان، 
به خصوص اقشار بدون  زمین و کارگران روستا اشاره کرد. هم چنین از اشتغال ايجاد شده 
برای افراد در روستا، از مهاجرت های فصلی اين افراد به شهرهای بزرگ و اشتغال به کار 
در آنجا، جلوگیری شده است. طبق آمار گرفته شده از بنیاد مسکن شهرستان تايباد، 
روستاهای بخش مرکزی از سال 1384 تا 1393، اعتبارات بهسازی مسکن را دريافت 
کرده اند. اين پژوهش نیز تأثیر اعتبارات بهسازی مسکن را بر بهبود زندگی روستايیان 
مورد بررسی قرار می دهد. بنابراين اعتباراتی مورد پژوهش قرار گرفتند که حداقل پنج 
سال از اعطای آنها به روستايیان و استفاده از وام جهت بهسازی مسکن گذشته باشد. 
از 21 روستای بخش مرکزی، روستاهای قومی، محمدآباد قدس، کشکک، میرآقا بیک 
از  نکرده اند  دريافت  اعتباراتی   1389 تا   1384 زمانی  فاصله  در  اين که  به علت  ايله  و 
دايره پژوهش حذف گرديده و 16 روستای ديگر مد نظر می باشند که جمعاً تسهیالت 
به  توجه  با  است.  بوده  مسکن  بهسازی  اعتبار   391 زمانی،  فاصله  اين  در  شده  ارائه 
اعتبارات اعطاء شده به تعداد زيادی از روستاهای بخش مرکزی شهرستان تايباد، حال 
سنجش اثرات اين طرح ها در قالب سؤالی مطرح می شود و آن اين است که اجرای طرح 
مقاوم سازی مساکن چه تأثیری بر وضعیت مسکن روستايیان و بهبود وضعیت زندگی 

خانوارهای روستايی داشته است؟
 

پیشینه
و  اعتبارات صورت گرفته است  و  تاکنون در زمینه مسکن روستايی  زيادی  مطالعات 
حتی المقدور سعی شده است از نتايج اين تحقیقات در تحقیق حاضر استفاده شود. در 
اين قسمت ابتدا به بررسی تحقیقات و مطالعات ساير کشورها و سپس منابع و تحقیقات 

داخلی پرداخته شده است.
مسکن  سیاست های  درباره  خود  مطالعه  در   )Huchzermeyer, 2001( هازرماير 
در آفريقای جنوبی به اين نتیجه رسید که سیاست های مسکن توسط دولت، نیازهای 
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فقیرترين قشر جامعه را ناديده گرفته است. تأکید اصلی وی بر شناخت همه جانبه ابعاد 
مسکن در میان گروه های مختلف جامعه و تأثیرات منفی نگريستن تک بعدی و داشتن 
يک سیاست خاص در قبال مناطق مختلف در آفريقای جنوبی است. ويسنت و جوسپه 
)Vicent & Joscpeh, 2001( نقش سیاست گذاری های مسکن، دسترسی به زمین، 
زيرساخت های مسکن، مقررات ساخت، مصالح ساختمانی و صنايع مرتبط با مسکن را در 
کشور نیجريه بررسی کرده اند و به اين نتیجه رسیده اند که افزايش نقش بخش خصوصی 

می تواند به کاهش مسکن منجر شود. 
محمدی يگانه و ديگران )1391(، در پژوهش خود به بررسی نقش اعتبارات بهسازی 
مسکن در بهبود کیفیت زندگی روستايیان دهستان معجزات شهرستان زنجان در چهار 
بعد اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و زيست محیطی پرداختند. نتايج به دست آمده در اين 
تحقیق نشان می دهد اعتبارات دريافتی بیشترين تأثیر را در شاخص های بعد کالبدی و 

کمترين تأثیر را در بعد اقتصادی و شاخص های آن داشته است.
آذربايجان  استان  آقبراز  روستای  در  پژوهشی  در   ،)1391( زاده  رستمعلی  و  قاسمی 
مساکن  بهسازی  ويژه  طرح  اجرای  نتیجه  در  که  تحوالتی  و  تغییر  بررسی  به  شرقی، 
روستايی و استفاده از تسهیالت مسکن روستايی در شیوه زندگی و معیشت روستايیان 
به وجود می آيد پرداخته اند. نتايج تحقیق نشان می دهد که وام مسکن روستايی دارای 
شیوه  در  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  کالبدی،  تأثیرات  و  بوده  و ضعف  قوت  نقاط 

زندگی و معیشت روستايیان داشته است. 
نقش  "ارزيابی  عنوان  تحت  خود  پژوهش  در   ،)1393( رومیاني  و  چراغي  عینالی، 
روستايی"،  سکونتگاههای  کالبدی  آسیب پذيری  کاهش  در  مسکن  بهسازی  اعتبارات 
به بررسی نقش اعتبارات مسکن ارائه شده در مناطق روستايی در کاهش آسیب پذيری 
با بهبود شرايط فیزيکی مساکن پرداخته اند. نتايج حاصل از تحلیل  آن در برابر زلزله 
اعتبارات  از  استفاده  از  بعد  و  قبل  دوره  در  معنادار  کاماًل  تفاوت  دهنده  نشان  داده ها 
مسکن در مؤلفه های کالبدی تأثیرگذار در کاهش آسیب پذيری مسکن است که میانگین 
رتبه ای فريدمن و ضريب کای دو نیز اين تفاوت را به نفع دوره بعد و بهبود شاخص ها 
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نشان می دهد. بسحاق، تقديسي و آقامرايي )1393(، پژوهشی با هدف تحلیل و ارزيابی 
شاخص های پايداری مسکن روستايی در دهستان سیالخور شرقی شهرستان ازنا انجام 
داده اند. نتايج نشان می دهد که 40% از شاخص های بررسی شده در شرايط ناپايدار قرار 
دارند که جا دارد در راستای بهره مندی از مسکن سالم و پايدار، برنامه ريزی هايی در 
راستای ارتقای شاخص های ناپايدار که اغلب نیز در بعد اقتصادی قرار گرفته اند، صورت 

گیرد.
 

مبانی نظری
توسعه روستایی

توسعه روستايی فرايندی چندبعدی است که موضوع آن بهبود و ارتقای کیفیت زندگی 
اقشار فقیر و آسیب پذير اجتماع روستايی است. تحقق چنین توسعه ای نیازمند دگرگونی 
در ساختارهای نهادی، فنی، شخصیتی و ارزشی است که منجر به تغییرات اساسی در 

ساختار اجتماعی و ويژگی های شخصیتی روستايیان می شود )ازکیا، 1383: 84(.

توسعه پایدار
تعريف توسعه پايدار بسیار مشکل است و تعاريف بسیاری که در متون مختلف وجود 
دارد هريک بر جنبه ای از توسعه پايدار، تأکید بیشتری دارند )صادقی و قنبری، 1388: 
و  اجتماعی  پیشرفت  اقتصادی،  توسعه  طريق  از  تا  است  آن  بر  پايدار  »توسعه   .)31
و  زيست پذير  خوب،  دنیايی  سوی  به  را  انسانی  جامعه  محیطی،  مسؤولیت پذيری 
دوام يافتنی رهنمون سازد« )پورطاهری، سجاسی قیداری و صادق لو، 1389: 4(. در اين 
معنا، هسته مرکزی مفهوم پايداری بر حفظ و نگه داشت ذخاير سرمايه ای استوار است. 
انسانی، اجتماعی، طبیعی و  در حقیقت توسعه پايدار چیزی جز حفظ ذخاير سرمايه 

اقتصادی نیست )همان: 4(.
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توسعه اقتصادی
در تعريف توسعه اقتصادی جاناتان لمکو1 چنین بیان می دارد: توسعه اقتصادی اصطالحی 
اين مطالب گسترش  به کار می رود.  از مطالب گوناگون  است عام که در مورد شماری 
ساختاری  تحوالت  مستلزم  اقتصادی  توسعه  برمی گیرد.  در  را  سرمايه  کاربرد  دامنه ی 
است به گونه ای که تولید کاال و خدمات به صورت انبوه افزايش يابد )نراقی، 1370: 32(.

توسعه اجتماعی
توسعه اجتماعی از مفاهیمی است که با چگونگی و شیوه زندگی افراد يک جامعه پیوند 
تنگاتنگ دارد و در ابعاد عینی، ناظر بر باالبردن سطح زندگی عمومی از طريق ايجاد 
شرايط مطلوب و بهینه در زمینه فقرزدايی، تغذيه، بهداشت، مسکن، اشتغال، آموزش 
و چگونگی گذراندن اوقات فراغت می باشد. براين مبناست که گفته می شود منظور از 
توسعه اجتماعی، اشکال متفاوت کنش متقابلی است که در يک جامعه ی خاص، همراه با 
توسعه مدرن رخ می دهد. توسعه اجتماعی و توسعه فرهنگی جنبه های پیوسته و مکمل 
يک پديده اند و هر دو نوع الزاماً به وجوه تمايز فزاينده جامعه منجر می شوند. پس توسعه 
اجتماعی در پی ايجاد بهبود وضعیت اجتماعی افراد يک جامعه است که برای تحقق 
چنین بهبودی در پی تغییر الگوهای دست وپاگیر و زايد رفتاری، شناختن و روی آوردن 
به يک نگرش، آرمان و اعتقاد مطلوب تری است که بتواند پاسخگوی مشکالت اجتماعی 

باشد )ازکیا، 1383: 7(.

مسکن
را  مکانی  اصطالح،  در  و  سکونت  و  آرامش  محل  معنای  به  است  مکان  اسم  مسکن 
لغت نامه دهخدا، مسکن چنین تعريف  انسان در آن زندگی می کند. در  می گويند که 
"خانه"  يا  "مسکن"  آرام. کلمه  بیت، جای سکونت و مقام، جای  شده است: منزل و 
متعالی  مفهومی  در همه جوامع  است،  مفهوم محل سکونت خانواده  آنچه رساننده  يا 

1. Jonathan Lomeko
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و مقدس دارد. انسان ها در بیرون از خانه درگیر نبردی طوالنی و دائمی برای زندگی 
کردن هستند. از طرفی، انسان ها تنها وقتی که در خانه و در میان عزيزان خود هستند، 
احساس آرامش می نمايند. به عبارت ديگر، مسکن گذشته از حفظ و حراست انسان از 
گرما و سرما، کارکردهای متنوع ديگری دارد و نه تنها مکانی برای فراغت انسان، بلکه 
می تواند در تکامل او اثر بگذارد و يا باعث ايجاد تنش های روانی، نابهنجاری ها و روی 
آوردن به دنیای جرم و جنايت شود )آخوندی، 1393: 20(. مسکن در مجموعه بافت 
روستا به عنوان يک جزء از هويت کلی روستا و ايفاگر نقشی چندکارکردی است. مسکن 
عالوه بر نقش سکونت، به عنوان بخشی از فضای اشتغال و تولید مطرح بوده که اين امر 
از نقش سکونت و شیوه زيست و کیفیت استفاده از محیط و اقتصاد حاکم در روستا 
با تکیه بر نظريه  و سنت ها و هنجارهای پنهان و آشکار روستايی نشأت گرفته است. 
کارکردگرايی، وحدت اجزای مسکن اهمیت يافته و دوام و بقاء اجزاء مسکن به فايده و 
سودمندی آنها مربوط می باشد. طبق نظريه کارکردگرايی، در مطالعه مسکن پیوستگی 

و کلیت اجزاء و عناصر اصلی آن مهم است )فکوهی، 1381: 159(.

مسکن پایدار
روستايی محسوب  پايدار  توسعه  در  مهم  عوامل  از  پايدار  به خصوص مسکن  و  مسکن 
می شود. مفهوم مسکن عالوه بر مکان فیزيکی، کل محیط مسکونی را نیز دربرمی گیرد که 
شامل کلیه خدمات و تسهیالت ضروری برای بهتر زيستن خانواده و طرح های اشتغال، 
آموزش و بهداشت افراد است. در واقع، تعريف و مفهوم عام مسکن يک واحد مسکونی 
واحد  مثابه  به  )مخبر، 1363: 17(. مسکن  می گردد  را شامل  بلکه کل محیط  نیست، 
تسهیالت فیزيکی به عنوان کااليی اقتصادی و پردوام است که نقش اجتماعی يا جمعی نیز 
دارد )Bourne, 1981: 14( و افزون بر اين ها مشتمل بر رفع نیازهای مالی، به عنوان 
 .)Cater & Trevor, 1989: 38( نمايش مقام وضعیت اقتصادی و اجتماعی افراد نیز هست
عمده  کااليی  و  به جهان  نسبت  افراد  جامعه پذيری  اصلی  عامل  عین حال،  در  مسکن 
روابط  فردی،  هويت  شکل گیری  در  که  فضاست  اجتماعی  سازمان  در  کننده  تعیین  و 
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 .)Short, 2006: 199( اجتماعی و اهداف جمعی افراد، نقش بسیار تعیین کننده ای دارد
بنابراين مسکن دارای ابعاد مختلف مکانی، معماری، کالبدی و فیزيکی، اقتصادی، مالی، 

.)Cullingworth, 1997: 166( روانشناختی و پزشکی است

مسکن پایدار روستایی
مسکن پايدار روستايی به مفهوم مسکنی است که از لحاظ اقتصادی متناسب، از لحاظ 
اجتماعی قابل قبول، از نظر فنی و کالبدی امکان پذير و مستحکم و سازگار با محیط 
زيست می باشد )Charles, 2007: 3(. مسکن پايدار نقش با اهمیتی در ثبات خانواده، 
رشد اقتصادی و اجتماعی و باال بردن ضريب ايمنی افراد و خصوصاً ارتقای فرهنگی و 
آرامش روحی اعضای خانواده دارد و در کل نظام نیز تأثیر می گذارد )آسايش، 1374: 

.)65

طرح بهسازی مسکن
بـا توجـه به وجود فقر مسـکن در نواحی روسـتايی کشـورهای در حال توسـعه، امروزه 
بهسـازی و نوسـازی اين مسـاکن جهت دسترسـی روسـتايیان به بهداشـت و رفاه بهتر، 
بـه يکـی از مهم تريـن سیاسـت های بهبـود وضعیـت روسـتايیان تبديـل شـده اسـت 
)Plagerson, Harpham & Mathee, 2010: 14(. از مهم تريـن برنامه هـای اجرا 
شـده در زمینه بهسـازی و نوسـازی مسـاکن در کشـورهای در حال توسـعه، می توان به 
رويکـرد اعطای اعتبارات اشـاره کـرد. در طی دهه های اخیر، موفقیـت نهادهای مالی در 
کشـورهای در حال توسـعه در راسـتای ارائه اعتبارات خرد به فقرا جهت توانمندسـازی 
باعـث شـده اسـت تـا انديشـمندان از ايـن موفقیت ها بـا عنوان انقـالب خرد يـاد کنند 
)Sengupta & Aubuchon, 2008: 120(. يکـی از اهـداف کلـی اعتبـارات بهبود 
وضعیـت مسـکن در ايـران و از جملـه اعتباراتـی کـه بـا سـرمايه گذاری بخـش دولتـی 
بـه روسـتايیان داده می شـود، اعتبـارات بهسـازی و نوسـازی مسـکن روسـتايی اسـت. 
توجه به مقوله ی بهسـازی و نوسـازی واحدهای مسـکونی روسـتايی از سـال 1384 در 
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برنامـه چهـارم توسـعه و در ادامـه طرح بهسـازی مسـکن روسـتايی که از سـال 1374 
به وسـیله بنیـاد مسـکن انقـالب اسـالمی، بـه منظور ارتقـای سـطح ايمنی، بهداشـتی، 
رفـاه و آسـايش روسـتايیان آغـاز شـد، به طـور گسـترده و بـا حمايـت دولـت، نگرشـی 
جديدتـر و وسـیع تر مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت )پرتـال بنیـاد مسـکن، 1396(. 

فرضیه های پژوهش
شده - 1 روستايی  فیزيکی-کالبدی  وضعیت  بهبود  موجب  مسکن  بهسازی  اعتبارات 

است.
اعتبارات بهسازی مسکن موجب بهبود وضعیت اقتصادی خانوارهای روستايی شده - 2

است.
اعتبارات بهسازی مسکن موجب بهبود وضعیت اجتماعی خانوارهای روستايی شده - 3

است.

روش شناسی تحقیق
با توجه به فرضیه های تحقیق، روش تحقیق به صورت پیمايشی مبتنی بر پرسش نامه 
و نوع پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی انجام شده است. در تحقیق حاضر به منظور 
ارزيابی نقش اعتبارات بهسازی مسکن در وضعیت زندگی در نواحی روستايی با استفاده 
از گويه های عینی و ذهنی، سطوح رضايت خانوارهای دريافت کننده اعتبارات بعد از 
قرار گرفته  بررسی  و کالبدی مورد  اقتصادی  اجتماعی،  بعد  بهسازی مسکن و در سه 
می باشند  تايباد  شهرستان  مرکزی  بخش  روستاهای  خانوارهای  آماری،  جامعه  است. 
که بین سالهای 1384 تا 1389 اعتبارات بهسازی مسکن را دريافت کرده اند که شامل 
که  شد  استفاده  کوکران  فرمول  از  نمونه  حجم  تعیین  جهت  می باشد.  خانوار   5076
حجم نمونه الزم جهت تکمیل پرسشنامه ها 180 خانوار محاسبه گرديد. ابزار گردآوری 
اطالعات نیز پرسش نامه می باشد که اساساً از سؤاالت بسته و با پاسخ هايی در طیف پنج 
قسمتی لیکرت تشکیل شده است. در جدول 1 شاخص های بکار رفته در تحقیق )در 
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سه بعد اجتماعی و اقتصادی و کالبدی( آمده است. 
جدول1( شاخص های به کار رفته در تحقیق

شاخص هاابعاد
امنیت احشام و لوازم خانگی، احساس امنیت اعضای خانوار، احساس عدالت اجتماعی و برابری اجتماعی

کاهش  اجتماع،  به  تعلق  احساس  آينده،  به  امید  ماندگاری،  انگیزه  افزايش  شهر،  و  روستا  میان 
اجتماعی،  موقعیت  از  رضايت  خانوار،  اعضای  نیاز  مورد  فضاهای  بهبود  روستايی،  مهاجرت های 
دسترسی آسان به مراکز خريد در روستا، دسترسی بهتر به مراکز درمانی و بهداشتی، دسترسی 
ساز مسکن، دسترسی  و  در ساخت  مردم  همکاری  میزان  عمومی،  نقل  و  وسايل حمل  به  بهتر 
به مراکز آموزشی، رضايت از مراکز بیرونی مساکن جديد، رضايت از طرح و نقشه مسکن خود، 
برخورداری از واحدهای مسکونی از اسناد مالکیت، افزايش اعتماد به نفس در مساکن دارای سند 

مالکیت، احساس آسايش و آرامش روانی، احساس امنیت در برابر سوانح طبیعی 

کاهش هزينه های زندگی، افزايش قیمت مسکن، کاهش احساس فقر، امید به آينده شغلی، ايجاد اقتصادی
انگیزه جهت بهبود وضعیت کار، ايجاد انگیزه جهت پیشرفت شغلی، دسترسی به خدمات اعتباری و 
مالی، گرايش مردم به ساخت مساکن جديد، کاهش ساخت وساز در زمین های کشاورزی، ماندگاری 
جمعیت باعث رونق در همه بخش های اقتصاد از جمله کشاورزی شده است، دسترسی به فناوری 
برق،  امکانات  از  جديد  مساکن  برخورداری  ثابت،  تلفن  از  جديد  مساکن  برخورداری  اطالعات، 
گاز،  امکانات  از  جديد  مساکن  برخورداری  آب،  لوله کشی  امکانات  از  جديد  مساکن  برخورداری 

برخورداری مساکن جديد از تاسیسات بهداشتی

از فرايند نوسازی کالبدی بنا، رضايت  از موقعیت قرارگیری  استفاده از شکل معماری استاندارد، رضايت 
مسکن، رعايت استحکام ديوارها در ساخت مسکن، افزايش میزان دوام اسکلت واحدهای مسکونی، 
میزان برخورداری مساکن از امکانات ضد زلزله، بهبود نمای ظاهری در خانه های جديد نسبت به 
خانه های قديمی، افزايش استفاده از الگوی معماری بومی، کاربرد مصالح بومی بادوام در واحدهای 
مسکونی، افزايش میزان دوام مصالح به کار رفته در مساکن، میزان نظارت بر ساخت وساز مسکن، 
تهويه مناسب هوا در واحدهای مسکونی، مطابقت معماری مساکن جديد با تولید خانوار روستايی 
مانند دامپروری، میزان تاثیر ساخت مساکن جديد در صرفه جويی انرژی، سازگاری خانه های جديد 
افزايش  مسکونی،  واحدهای  سقف  در  رفته  به کار  مصالح  دوام  میزان  افزايش  اقلیمی،  شرايط  با 
میزان دوام مصالح به کار رفته در کف واحدهای مسکونی، بهبود نورگیری روشنايی خانه، رضايت 

از مساحت واحد مسکونی

منبع: )جمعه پور و رشنودي، 1390: 55؛ سرتیپی پور، 1384: 46(

منطقه مورد مطالعه
تايباد با وسعت 2929/07 کیلومترمربع در فاصله 230 کیلومتري جنوب شرقی مشهد 
قرار گرفته و بزرگترين نقطه شهری اين شهرستان بوده و دارای طول جغرافیايی 60 
دقیقه   45 و  درجه   34 جغرافیايی  عرض  و  شرقی  ثانیه   37/5 و  دقیقه   47 و  درجه 
کشور،  در  رضوی  خراسان  استان  موقعیت   1 شکل  می باشد.  شمالی  ثانیه   16/83 و 



 فصلنامه علمی - ترویجی مطالعات فرهنگی - اجتماعی خراسان/ سال 12/ ش 2/ زمستان 96   146

شهرستان تايباد در استان و نیز بخش مرکزی را در شهرستان نشان می دهد. ارتفاع آن 
از سطح دريا 810 متر می باشد. اين شهرستان بر سر راه هرات، اسالم قلعه و تربت جام 
واقع می باشد و با کشور افغانستان 75 کیلومتر مرز مشترک دارد. اين شهرستان دارای 
دو بخش، سه شهر و چهار دهستان با جمعیت 117564 نفر می باشد که 66% جمعیت 
در شهر و 34% جمعیت در روستاها ساکن می باشند. از نظر طبیعی، بخش شمالی و 
جنوبی آن کوهستانی بوده و شامل ارتفاعاتی از جمله ايله است. در جنوب و غرب آن نیز 
دشت های فرزنه، محمدآباد، سرداب، کاريزچه، پلبند و دشت بی حاصل دوغارون و ... قرار 
دارد. تايباد اقلیمی معتدل مايل به گرم دارد و از نظر بارندگی در زمره مناطق خشک 
خشکی  در  مهمی  نقش  سیستان  روزه  صدوبیست  معروف  بادهای  و  می آيد  به شمار 
"روس" در شمال و رود  اين شهرستان می توان  از مهم ترين رودهای فصلی  هوا دارد. 
تايباد در  نمود. بخش مرکزی شهرستان  اشاره  آن  "هريررود" در شمال شرقی  مرزی 
موقعیت جغرافیايی 67 درجه و 17دقیقه تا 67 درجه و 97 دقیقه طول شرقی و 38 
درجه و 34 دقیقه تا 39 درجه و 8 دقیقه عرض شمالی واقع شده است. بخش مرکزی 
دارای دو دهستان به نام های کرات و پايین واليت است و دارای 21 روستا به نام های 
رهنه، اسدآباد، کرات، فرمان آباد، آبقه، حاجی آباد، ارزنچه سفلی، محسن آباد، قلعه نو آبقه، 
پشته، ارزنچه علیا، دوغارون، فرزنه، سرداب، کوه آباد، فیض آباد، قومی، محمدآباد قدس، 
جمعیتی  دارای  تايباد  شهرستان  مرکزی  بخش  مي باشد.  ايله  و  بیک  میرآقا  کشکک، 
معادل 24249 نفر جمعیت است که از اين تعداد، 12620 نفر زن و 11638 نفر مرد 
به  را  واليت(  پايین  و  )کرات  مرکزی  بخش  های  می باشد. جدول2 جمعیت دهستان 

تفکیک زن و مرد نشان می دهد.
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جدول2( جمعیت دهستان های بخش مرکزی شهرستان تایباد طبق سرشماری 1395

زنمردجمعیتنام دهستان
1805286649388کرات

619729743232پايین واليت

شکل1( موقعیت استان خراسان رضوی در کشور، شهرستان تایباد در استان و بخش مرکزی در 

شهرستان تایباد

یافته های پژوهش
آمار توصیفی

آنها زن  يافته های توصیفی تحقیق نشان می دهد 68/9% پاسخگويان مرد و %31/1 
ابتدايی،  افراد دارای سواد  افراد فاقد سواد، %7/8  از بین 180 نمونه %7/2  می باشند. 
26/2% آنها دارای مدرک راهنمايی، 26/7% آنها دارای مدرک ديپلم و 36/1% هم باالتر 
از ديپلم تحصیالت داشته اند. سن افراد مورد مطالعه طبق نتايج تحقیق، 48/3% بین 
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20 تا 40 سال، 44/4% در بازه 41 تا 60 سال و سن 7/2% افراد مورد بررسی در بازه 
سنی 61 تا 80 سال می باشد. هم چنین میانگین و انحراف معیار سن افراد مورد مطالعه 
به ترتیب برابر 43/06 و 10/05 سال می باشد. از نظر اشتغال 15/6% سرپرستان خانوار 
کارمند، 20/6% کارگر، 33/9% کشاورز، 18/3% دامدار و 11/7% از افراد در ساير مشاغل 
افراد مجرد و 90% آنها متأهل  فعالیت دارند. وضعیت تأهل آنان نشان می دهد %10 

می باشند.
توزيع فراوانی افراد مورد مطالعه بر اساس نظر آن ها درباره اينکه اجرای طرح بهسازی 
مسکن بیشترين تأثیر را بر کدام بخش داشته است نشان می دهد که از نظر 16/1%افراد 
بیشترين تأثیر اجرای طرح بهسازی مسکن بر بخش صنعت، 22/8% در بخش اجتماعی- 
فرهنگی، 35% در بخش کشاورزی و 16/7% در بخش تجارت بوده است و از نظر %9/4 
افراد بیشترين تأثیر اجرای طرح بهسازی مسکن در بخش خدمات می باشد. در جدول 
3 توزيع فراوانی افراد مورد مطالعه بر اساس نظر انان درباره بخش متأثر از اجرای طرح 

بهسازی مسکن آمده است.
جدول3( توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس نظر آنان درباره بخش متأثر از اجرای طرح بهسازی مسکن

درصدفراوانی
2916/1صنعت

4122/8اجتماعی- فرهنگی
6335کشاورزی

3016/7تجارت
179/4 خدمات

180100جمع

طبق نتايج به دست آمده شناخت افراد از طرح بهسازی مسکن روستايی، 83/3% افراد 
شناخت زياد و 16/7% افراد، شناخت متوسط از طرح بهسازی مسکن دارند.

در جدول 4 توزيع فراوانی ديدگاه افراد پیرامون میزان تأثیر اعتبارات بهسازی مسکن 
بر وضعیت زندگی خانوارهای روستايی در بعد اجتماعی، اقتصادی و کالبدی به همراه 
میانگین و انحراف معیار و ضريب تغییرات  نظرات بیان شده است. الزم به ذکر است 
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نظر  تغییرات  نتیجه می گیريم که  باشد،  متغیر کمتر  تغییرات يک  که هر چه ضريب 
افراد در مورد اين متغیر کمتر است و يا به عبارت ديگر، بايد گفت افراد در مورد پاسخ 
سؤال مربوطه هم نظر هستند. با توجه به جدول 4 بعد اجتماعی با میانگین 2/86 و 
ضريب تغییرات 0/15 و بعد کالبدی با میانگین 3/76 و ضريب تغییرات 0/11 به ترتیب 
کمترين و بیشترين میزان رضايت خانوارهای استفاده کننده از اعتبارات بهسازی مسکن 
را به دست آورده اند. اين بدين معنی می باشد که گويه های بعد کالبدی از جمله استحکام 
مساکن، سطح زيربنا و ... با توجه به نیاز روستايیان و متناسب با محیط روستا و نیز 
بر  که  داشته اند  بخش  خانوارهای  از سوی  را  رضايت  بیشترين  سوانح،  برابر  در  مقاوم 
اين امر تأکید می کند که خانوارهای اين بخش، قبل از دريافت و پیاده سازی اعتبارات 
و نوسازی و بهسازی خانه های خود، از مشکالتی مهم  چون کم دوام بودن مساکن رنج 

می بردند. 
جدول4( توزیع فراوانی دیدگاه افراد پیرامون میزان تأثیر اعتبارات بهسازی مسکن بر وضعیت زندگی 

خانوارهای روستایی در بعد اجتماعی، اقتصادی و کالبدی

تا کمهیچ
خیلی زيادحدودی

انحراف میانگینزياد
معیار

ضريب 
تغییرات

نتیجه بر 
اساس 
میانگین

تأثیر اعتبارات بهسازی 
مسکن بر وضعیت 
زندگی خانوارهای 
روستايی در بعد 

اجتماعی

03214170فراوانی
متوسط2/860/440/15

017/878/33/90درصد

تأثیر اعتبارات بهسازی 
مسکن بر وضعیت 
زندگی خانوارهای 
روستايی در بعد 

اقتصادی

00136440فراوانی
متوسط3/240/430/13

درصد
0

075/624/40

تأثیر اعتبارات بهسازی 
مسکن روستايی 

بر وضعیت زندگی 
خانوارهای روستايی 

در زمینه کالبدی

00421380فراوانی
زياد3/760/420/11

درصد
0

023/376/70
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آمار استنباطی
فرضیه اول: اعتبارات بهسازی مسکن موجب بهبود وضعیت فیزيکی-کالبدی روستايی 

شده است.
زندگی  وضعیت  بر  روستايی  مسکن  بهسازی  اعتبارات  تأثیر  میزان  بررسی  جهت 
استفاده شده  ناپارامتری دوجمله ای  آزمون  از  کالبدی،  زمینه  در  روستايی  خانوارهای 
است. با توجه به جدول 5 و مقادير Sig نتیجه می گیريم که به طور کلی تأثیر اعتبارات 
کالبدی  زمینه  در  روستايی  خانوارهای  زندگی  وضعیت  بر  روستايی  مسکن  بهسازی 
زياد می باشد. علت تأثیر زياد اعتبارات بهسازی مسکن روستايی در بعد کالبدی از نظر 
که  می باشد  روستايی  خانه های  کم دوام  عمدتاً  مصالح  به دلیل  بیشتر  پاسخ دهندگان، 
پیامد آن نیز کاستی هايی مانند آسیب پذيری در برابر سوانح طبیعی و ضعف سازه ای 
اين گونه مسکن ها می باشد. اين اعتبارات باعث بهبود وضعیت خانه های روستايی از نظر 

کالبدی شده است. 
جدول5( نتایج آزمون دوجمله ای در بررسی میزان تأثیر اعتبارات بهسازی مسکن روستایی بر 

وضعیت زندگی خانوارهای روستایی در زمینه کالبدی

گروه
تعداد  

پاسخ های 
مشاهده شده

نسبت 
پاسخ های 

مشاهده شده
نسبت 
آزمون

سطح 
Sigمعناداری

تأثیر اعتبارات بهسازی 
مسکن روستايی بر وضعیت 
زندگی خانوارهای روستايی 

در زمینه کالبدی

00/00گروه اول
0/50/050/000

1801/00گروه دوم

خانوارهای  اقتصادی  وضعیت  بهبود  موجب  مسکن  بهسازی  اعتبارات  دوم:  فرضیه 
روستايی شده است.

زندگی  وضعیت  بر  روستايی  مسکن  بهسازی  اعتبارات  تأثیر  میزان  بررسی  جهت 
شده  استفاده  دوجمله ای  ناپارامتری  آزمون  از  اقتصادی،  بعد  در  روستايی  خانوارهای 
است. با توجه به جدول 6 و مقادير Sig نتیجه می گیريم که به طور کلی تأثیر اعتبارات 
بهسازی مسکن روستايی بر وضعیت زندگی خانوارهای روستايی در بعد اقتصادی زياد 
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می باشد. در واقع، می توان گفت ايجاد فرصت اشتغال در روستا، بويژه برای افراد بی زمین 
بهسازی  اعتبارات  از  روستايی  خانوارهای  رضايت  دلیل  ازجمله  روستايی،  کارگران  و 
به گونه ای است که  آن جا که کارهای ساختمانی  از  اقتصادی می باشد.  بعد  مسکن در 
خانواده ها معموالً دارای مهارت های مورد نیاز برای اشتغال در فعالیت های ساختمانی 
و  اشتغال  برای  را  الزم  فرصت های  طرح  محل  در  ساختمانی  فعالیت های  می باشند، 
کسب درآمد خانوارهای منتفع شونده فراهم می سازد. ساکنان روستا در کارهای ساخت 
مسکن از خودياری و همیاری استفاده می کنند و اين امر به گونه ای است که افراد بیکار، 
خانوارها را به کار وامی دارد که حد افزايشی بر اشتغال و درآمد خانوار محسوب می شود. 
از طرفی نیز ضعف بنیان های مالی و درآمد اندک خانوارها، خود دلیلی بر رضايت باال از 

استفاده اعتبارات، برای بهسازی و نوسازی خانه های روستايی شده است.  
جدول6( نتایج آزمون دوجمله ای در بررسی میزان تأثیر اعتبارات بهسازی مسکن روستایی بر 

وضعیت زندگی خانوارهای روستایی در زمینه اقتصادی

گروه
  تعداد

 پاسخ های
مشاهده شده

 نسبت
 پاسخ های

مشاهده شده
 نسبت
آزمون

 سطح
Sigمعناداری

تأثیر اعتبارات بهسازی 
مسکن بر وضعیت زندگی 
خانوارهای روستايی در 

بعد اقتصادی

00/00گروه اول
0/50/050/000

1801/00گروه دوم

خانوارهای  اجتماعی  وضعیت  بهبود  موجب  مسکن  بهسازی  اعتبارات  فرضیه سوم: 
روستايی شده است.

زندگی  وضعیت  بر  روستايی  مسکن  بهسازی  اعتبارات  تأثیر  میزان  بررسی  جهت 
شده  استفاده  دوجمله ای  ناپارامتری  آزمون  از  اجتماعی،  بعد  در  روستايی  خانوارهای 
است. با توجه به جدول 7 و مقادير Sig نتیجه می گیريم که به طور کلی تأثیر اعتبارات 
بهسازی مسکن روستايی بر وضعیت زندگی خانوارهای روستايی در بعد اجتماعی زياد 
می باشد. با توجه به داده ها و اطالعات جمع آوری شده، عواملی که در رضايت داشتن 
از بعد اجتماعی مؤثر می باشند، می توان به احساس امنیت در اين مسکن ها  خانوارها 
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در برابر سوانح، سرمايه گذاری زياد در اين مسکن ها - که به افراد روستا اجازه نمی دهد 
به راحتی آن را ترک کنند - و هم چنین به احساس آسايش و آرامش روانی از زندگی در 

اين مسکن ها، اشاره کرد. 
جدول7( نتایج آزمون دوجمله ای در بررسی میزان تأثیر اعتبارات بهسازی مسکن روستایی بر 

وضعیت زندگی خانوارهای روستایی در بعد اجتماعی

گروه
  تعداد

 پاسخ های
مشاهده شده

 نسبت
 پاسخ های

مشاهده شده
 نسبت
آزمون

 سطح
Sigمعناداری

بهسازی  اعتبارات  تأثیر 
مسکن بر وضعیت زندگی 
در  روستايی  خانوارهای 

بعد اجتماعی

320/18گروه اول
0/50/050/000

1480/82گروه دوم

نتیجه 
امروزه مسکن به عنوان يک پديده اثرگذار بر فرايند توسعه کالبدی روستاها، توجهات 
زيادی را به خود جلب کرده است. اين پديده از جنبه های مختلف از جمله اقتصادی، 
برجای  روستاها  حیات  بر  را  شگرفی  تأثیرات  روستا،  معیشت  و  اجتماعی  فرهنگی- 
می گذارد. بدون ترديد هرگونه تغییر و دگرگونی در جهان، دير يا زود به جامعه ما وارد 
می شود که يکی از آنها تغییر در معماری مسکن می باشد که اين معماری، می بايست با 
فرهنگ جامعه ما تلفیق گردد. به علت اين که ساختارها در هر جامعه ای کارکرد متفاوتی 
را به وجود می آورد، بايد تغییر در ساختار مسکن مرتبط با کارکرد اقتصادی خانوار صورت 
در  بی بديلی  نقش  کارکردی مختلف،  ايفای  به دلیل  روستايی  نواحی  در  گیرد. مسکن 
زندگی مردمان آن ايفا کرده و هرگونه تغییری در آن، در تمامی ابعاد زندگی روستايیان 
تأثیرگذار است. از ديدگاه انديشمندان، سکونتگاه مناسب بايد شرايطی داشته باشد که 
انسان بتواند به واسطه آن، به سعادت و کمال وجودی خود دست يابد، به گونه ای که اين 
انديشمندان زيستن، سکونت، ساختن، رشد و پروراندن را با هم مترادف می دانند. اما 
در وضعیتی به دلیل اين که شاخص و معیارهای ساخت مسکن روستايی بدون توجه به 
آداب و رسوم و فرهنگی که در مناطق روستايی وجود دارد پیاده می شوند، اين امکان 
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قوت می يابد که تحوالت ناخواسته و ناخوشايند اجتماعی- فرهنگی، کالبدی- فیزيکی و 
حتی اقتصادی در محیط های روستايی رخ دهد. اين در حالی است که بیشترين مساکن 
روستايی کشورمان از کیفیت مناسبی برخوردار نبوده و به همین علت دولت در طی دهه 
اخیر، اعتبارات بهسازی مساکن را در سطح وسیعی در اختیار روستايیان قرار داده تا با 
بهبود وضعیت اين مساکن، افزايش کیفیت زندگی در نواحی روستايی محقق شود. برای 
روستاهای  در  زندگی  وضعیت  بهبود  بر  مسکن  بهسازی  اعتبارات  تأثیرگذاری  بررسی 
تسهیالت  کننده  دريافت  روستاهای  آماری  جامعه  از  تايباد،  شهرستان  مرکزی  بخش 
بهسازی مسکن استفاده شده و مطابق اظهار نظر پاسخگويان، جمع بندی نهايی صورت 
گرفته است. از اين رو، در اين تحقیق به بررسی تأثیر اعتبارات بهسازی مساکن روستايی 
در بهبود وضعیت زندگی روستايیان در سه بعد اجتماعی، اقتصادی و کالبدی پرداخته 
شده است. به منظور بررسی فرضیه های تحقیق، از آزمون دوجمله ای استفاده شده است 
که سطح معنی داری 0/000 و تأثیر اعتبارات مسکن بر سه بخش اجتماعی، اقتصادی و 
کالبدی به ترتیب 2/86، 3/24 و 3/76 می باشد. در بررسی تأثیر شاخص های اعتبارات 
بعد  بهبود  به شاخص  تأثیر متعلق  بیشترين ضريب  الگوی مسکن روستايی،  بر متغیر 
کالبدی مسکن خانوارهای روستايی به میزان 3/76 و بهبود وضعیت اقتصادی با ضريب 
تأثیر 3/24 در رده دوم قرار گرفته است. استفاده از اعتبارات مسکن روستايی در بین 
نمونه های مورد بررسی، نشان دهنده توجه مالکین مسکن به استفاده از مصالح بادوام و 
به کارگیری اصول و ضوابط فنی و ... توانسته است با افزايش استحکام و مقاومت مسکن، 
زمینه را برای احساس امنیت و آسايش خانواده ها فراهم سازد و آمادگی آنها را برای 
رويارويی با سوانح آتی افزايش دهد. با توجه به میانگین هر بعد، مؤلفه های اجتماعی 
پايین تر از حد متوسط و مؤلفه های اقتصادی و کالبدی در سطح  متوسط ارزيابی شده اند، 
يعنی اين که در ساخت وسازهای جديد به دلیل وجود رضايت از شکل معماری استاندارد، 
دوام اسکلت واحدهای مسکونی، رضايت از فرايند نوسازی مسکن، استحکام ديوارها در 
ساخت و رضايت از موقعیت قرارگیری بنا طبق ضريب تغییرات، در اولويت های اول قرار 
دارند که اين رضايت مندی جامعه نمونه را می رساند. در بعد اقتصادی هم که در سطح 
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متوسط قرار دارد مؤلفه هايی چون کاهش هزينه های زندگی، برخورداری بهتر مساکن 
جديد از امکانات برق، ايجاد انگیزه جهت بهبود وضعیت کار، دسترسی بهتر به خدمات 
اعتباری و مالی، برخورداری مساکن جديد از تلفن و ... طبق ضريب تغییرات، در اولین 
اولويت ها قرار دارد که اين نشان دهنده تأثیر خوب بعد اقتصادی مساکن روستايی است. 
در بعد اجتماعی نیز گويه هايی مانند امنیت بیشتر احشام و لوازم خانگی، امنیت اعضای 
انگیزه  افزايش  روستا،  و  شهر  میان  برابری  و  بیشتر  اجتماعی  عدالت  احساس  خانوار، 
ماندگاری برای فرزندان، کاهش مهاجرت های روستايی، بهبود فضاهای مورد نیاز خانوار 
و برخورداری واحدهای مسکونی از اسناد مالکیت، باالتر از حد متوسط قرار داشتند که 
به  مانند دسترسی آسان  اما گويه های ديگر  را جذب کردند.  نمونه  نظر مثبت جامعه 
مراکز خريد در روستا، دسترسی بهتر به مراکز درمانی و بهداشتی، دسترسی به حمل و 
نقل عمومی راحت تر و دسترسی بهتر به مراکز آموزشی، کمتر از حد متوسط بوده اند که 

اعتبارات بهسازی مسکن در اين بعد، نقش چندانی نداشته است. 
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