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  نقش اعتبارات بهسازي مسكن در توانمندي و ماندگاري جمعيت روستايي 
  دهستان بيهق، شهرستان سبزوار

  
   ـ استاد دانشكده جغرافيا، دانشگاه تهران*سيدحسن مطيعي لنگرودي

  ريزي روستايي، دانشگاه تهران  ا و برنامهزهرا بخشي ـ دانشجوي كارشناسي ارشد جغرافي
  

  11/8/1388:  تأييد نهايي   24/4/1388 :پذيرش مقاله
  

  چكيده
جانبه آغـاز شـده،       منظور توسعه روستايي در برنامه چهارم توسعه به صورت همه           هايي كه به    از جمله طرح  

و با اهـدافي چـون احـداث    س سازي، هم اعتبارات مقاوم. هاي روستايي است   سازي مسكن   طرح ملي مقاوم  
مسكن مقاوم، تأمين مسكن متناسب با نياز روستاييان، حفظ هويت و سيماي عمـومي روسـتاها، و نظـاير              

هـاي روسـتايي از       پذيري نسبتاً زياد مسكن     كيفيت نامطلوب و آسيب   . شود  اينها به روستاييان پرداخت مي    
ابي نامناسب و ديگر عوامل از      ي دوام، مكان   مصالح كم دليل استفاده از      بار و ناخواسته طبيعي، به      حوادث زيان 

دهستان بيهـق نيـز در      . كند  هاي زيادي را به خانوار و جامعه روستايي تحميل مي           اين دست، ساالنه هزينه   
لرزه قرار دارد، و مصالح مورد استفاده در غالب           اين مورد، در محدوده خطرپذيري نسبتاً زياد از لحاظ زمين         

سـازي و بهـسازي    اين مشكالت، بر ضرورت مقاوم . اند  ها نيز عمدتاً فرسوده     تند و مسكن  موارد، سنتي هس  
در . هاي توصيفي و تحليلي استفاده شده است        در اين مطالعه، از روش    . كنند  هاي روستايي تأكيد مي     مسكن

يي در سازي مسكن بر توانمندي، رضايتمندي و ماندگاري جمعيت روسـتا  اين تحقيق نقش اعتبارات مقاوم 
 بـين دو    99/0گيرنده مورد مطالعه قرار گرفته، و تفاوت معنـاداري در سـطح               گيرنده و غيروام    دو گروه وام  

بنابراين پرداخت  . گروه از نظر توانمندي، رضايتمندي از بهبود مسكن و تثبيت جمعيت مشاهده شده است             
ه مسكن، در ماندگاري جمعيت در اعتبارات مسكن، ضمن ايجاد توانمندي و رضايتمندي روستاييان در زمين         

  .روستاها نيز مؤثر است
  

  هـاي روسـتايي،       اعتبـارات خُـرد، اعتبـارات مـسكن روسـتايي، توسـعه روسـتايي، مـسكن                :ها  واژه  كليد
  .دهستان بيهق

  
  مقدمه

از ايـن  بخـش مهمـي   . اند و هـستند   بودهاجههاي مختلف توسعه، همواره با مشكالت فراواني مو        جوامع روستايي در زمينه   
مشكالت ناشي از عدم توسـعه روسـتايي بـه    . مشكالت به دليل كمبود يا نبود سرمايه و اعتبارات الزم براي اين امر است        

اي نيست كه بتوان آن را به يك روستا يا چند نقطه روستايي محـدود كـرد، بلكـه دامنـه تأثيرگـذاري آن شـهرهاي                    گونه
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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روسـت،    ونه است كه بسياري از معضالتي كه امروزه جامعه شهري با آن روبه            گ گيرد و اين    كوچك و بزرگ را نيز در بر مي       
شـود و   هاي مختلف مشاهده مـي  هونگمشكالت ناشي از عدم توسعه روستايي به . ريشه در نابساماني توسعه روستايي دارد   

ها، دادن اعتبارات به  انديشي يكي از اين چاره. اي بينديشند مسئوالن را بر آن داشته است كه براي برطرف كردن آنها چاره          
فقـر  .  روسـتاها زدود  جوامع روستايي است تا بتوان فقر اقتصادي ـ و در پـي آن فقـر فرهنگـي و اجتمـاعي ـ را از چهـره       

روستايي در ابعاد مختلف مانع اصلي ايجاد انگيزه و خالقيت و كارآفريني است، و روسـتاييان را بـه فكـر گريـز از محـيط                          
تـر از گذشـته    تر شـود و شـهرها نيـز ناخوشـايندتر و خـشن         شود چهره روستاها هر روز پژمرده        و باعث مي   اندازد  روستا مي 

هـاي    ي و نيز توانمندسـازي روسـتاييان، اعتبـارات روسـتايي در بخـش             يمنظور رفع فقر از جامعه روستا       به. خودنمايي كنند 
شـود، كـه در اكثـر مـوارد ضـمن ايجـاد رضـايت و                  كشاورزي، دامي، مسكن، بهداشت و جز اينها به روستاييان داده مـي           

اعتبارات مسكن در كشور ما در چـارچوب طـرح ملـي            . گردد  توانمندي موجب تمايل جمعيت براي ماندگاري در روستا مي        
بـسياري از   . شـود   هاي چهارم و پنجم توسعه آغاز شـده اسـت و دنبـال مـي                هاي روستايي، طي برنامه     سازي مسكن   مقاوم

گـذرد، تحـت حمايـت ايـن طـرح قـرار گرفتـه و                 نقاط مختلف كشور طي سه مرحله كه از اجراي طرح مي          روستاييان در   
تواند به موفقيت     هاي گوناگون مي    هاي حاصل از اين طرح در جنبه        بررسي تأثيرگذاري . اند  اعتبارات مسكن را دريافت كرده    

وري، شناسايي مشكالت و      منظور افزايش بهره    همچنين ارزيابي طرح در مراحل مختلف اجرايي به       . بيشتر طرح كمك كند   
  .رسد نظر مي رفع آنها، الزم و ضروري به

. بخـشد، اهميـت بـسياري در توسـعه فـضايي دارد             جمعيت به عنوان نماد هستي در مكان كه به آن موجوديت مـي            
ي و بهبود شرايط زندگي  هاي محيطي و طبيعي باعث رونق اقتصاد        برداري از توان    جمعيت با پويايي و تحرك خود در بهره       

اند و در اكثـر        از دست دادن جمعيت فعال و جوان خود قرار گرفته          معرضامروزه روستاهاي ما به علل مختلف در        . شود  مي
تشديد روند . تواند متضمن توسعه روستايي باشد فعال از نظر توان جمعيت دارند، كه اين حالت نمي اي پير و كم موارد چهره
ا ـ شهري و مشكالت حاصل از آن در ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و جز آن، در سـطوح   هاي روست مهاجرت

افزون بر اينهـا، ايـن رونـد    . اين امر توسعه روستايي را با مشكل مواجه كرده است        . اي و ملي مشهود است      محلي و منطقه  
. رو كـرده اسـت    را در بعد ملي نيز با چالش روبـه          و روند توسعه   هجوامع شهري را نيز به نوعي ديگر با مشكل مواجه ساخت          

اي كه تشديد مهـاجرت باعـث بـه           اي تسلسلي است، به گونه      رابطه بين افزايش مهاجرت و عدم توسعه در روستاها، رابطه         
بـراي حـل معـضل تخليـه        . شـود   تعويق افتادن توسعه، و عدم توسعه نيز خود موجب افزايش ميل بيشتر به مهاجرت مـي               

ها و راهكارهـاي جديـد و كارآمـدي           ها و نگرش    روستاهاي كشور و قرار گرفتن در مسير توسعه روستايي، به ايده          جمعيتي  
براي جلوگيري از ادامه تشديد چنـين رونـدي،         . نياز است، و دولت هم در ايجاد چنين تواني در نواحي روستايي سهم دارد             

اتي و همچنين دادنِ اعتبـارات بـه روسـتاييان در جهـت ايجـاد      هاي عمراني و خدم گذاري تواند از طريق سرمايه    دولت مي 
توانند با  هاي دولت مي برنامه. اشتغال و افزايش رفاه، در ايجاد انگيزه و اشتياق براي زندگي و ماندگاري در روستاها بكوشد 

رضايتمندي و تثبيت اختالف روستا ـ شهري حاصل از توسعه نابرابر، موجب  از بين بردن برخي از علل مهاجرت و كاهش 
هاي اجراشدني در نواحي روستايي، كه سبب توانمند شدن  ترين برنامه در زمان حاضر يكي از مهم  . جمعيت روستايي گردند  

اي اسـت، زيـرا يكـي از          هاي مختلـف توسـعه      گذاري  گردد، دادن اعتبارات مالي الزم به روستاها براي سرمايه          روستاها مي 
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  .هاست گذاري حي روستايي كمبود سرمايه و اعتبارات الزم براي انواع سرمايهترين مشكالت امروز نوا مهم
سـازي مـسكن      شـود، اعتبـارات مقـاوم       گذاري بخش دولتي بـه روسـتاييان داده مـي           از جمله اعتباراتي كه با سرمايه     

 توسـعه، در ادامـه       در برنامه چهـارم    1384سازي واحدهاي مسكوني روستايي از سال         توجه به مقولة مقاوم   . روستايي است 
منظـور ارتقـاي سـطح ايمنـي،          وسيله بنياد مسكن انقالب اسالمي، به        به 1374طرح بهسازي مسكن روستايي كه از سال        

تـر مـورد توجـه        تر و وسيع    طور گسترده و با حمايت دولت با نگرشي جديد          بهداشتي، رفاه و آسايش روستاييان آغاز شد، به       
هـاي روسـتايي      هدف اين طرح، ارتقا و بهبود كيفيت مـسكن        ). 25،  1386الب اسالمي،   بنياد مسكن انق  (قرار گرفته است    

هاي ناكافي و با وسايل       گيرد كه اغلب روستاييان در منزل       سازي در ايران از آنجا نشأت مي        ضرورت طرح ويژه مقاوم   . است
اي بـسيار جـدي       روستايي مسئله كنند، و درواقع نامناسب بودن وضعيت بهداشت مسكن           تهويه ناقص و تاريك زندگي مي     

هاي روستايي در برابـر سـوانح و مخـاطرات طبيعـي              عالوه، مقاوم نبودن مسكن       به). 100،  1386مطيعي لنگرودي،   (است  
شـمار    ي روستايي به  اه  ترين مسائل و مشكالت مسكن      لرزه، سيل، رانش زمين، طوفان و نظاير اينها، از مهم           همچون زمين 

اي در ايـن   ها نيـز نقـش عمـده       وساز مسكن   ويژه عدم رعايت ضوابط فني در ساخت        دوام و به    صالح كم استفاده از م  . آيد  مي
  ).164، 1383رضواني، (زمينه دارد 

هاي گريز از روستا، ضمن تخريب چهره طبيعـي و كالبـديِ         هاي اخير دهستان بيهق، در كنار ديگر انگيزه         خشكسالي
زايي و رفع محروميت      در كنار اين مشكالت برخي تحوالت در زمينه اشتغال        . ها شده است    روستاها، باعث تشديد مهاجرت   

وجـود دو كـاركرد     . خـورد   سازي در سطح دهستان بـه چـشم مـي           عتبارات مقاوم او همچنين تحوالتي در زمينه استفاده از        
 نقـش ايـن     متضاد، يكي در جهت تثبيت جمعيت و ديگري در جهت مهاجرت جمعيت دهستان، ضرورت مطالعه در مـورد                 

بـر ايـن    . سـازد   اعتبارات را در توانمندي و رضايتمندي روستاييان در بعد مسكن، و ماندگاري جمعيت روستايي آشكار مـي                
هـا    سـازي مـسكن     آيا اعتبـارات مقـاوم    : شود  هايي از اين قبيل مطرح مي       اساس و با توجه به موضوع مورد مطالعه، پرسش        

سـازي   براي روستاييان در زمينه مسكن، به همراه داشته باشند؟ آيا اعتبـارات مقـاوم       اند توانمندي و رضايتمندي را        توانسته
هـاي    هاي مطرح شده، فرضـيه      توانند باعث تمايل جمعيت به ماندگاري در روستاها شوند؟ با توجه به پرسش              ها مي   مسكن

دي و رضايتمندي روسـتاييان در      ها، موجب توانمن    سازي مسكن   شوند كه اعتبارات مقاوم     اين پژوهش بدين گونه مطرح مي     
هاي روستايي در ماندگاري جمعيت در روستاها نقـش و تـأثير مثبـت     سازي مسكن اند؛ و يا اعتبارات مقاوم بعد مسكن شده 

  .دارند
  

  مباني نظري تحقيق
ي روسـتايي   هـا   هدف از توسعه روستايي ايجاد شرايط مطلوب پايدار در تمام ابعاد اقتصادي و اجتماعي و جز آن در محيط                  

ويـژه افـراد    بـه ـ هاي مختلـف جامعـه روسـتايي      هاست كه در نهايت بايد به بهبود و ارتقاي كيفيت زندگي و معيشت گرو
ها و امكانات مطلوب را براي زندگي مناسـب و شايـسته در محـيط روسـتا      بينجامد و فرصتـ توان مالي   بضاعت و كم بي

هـاي طبيعـي ـ اجتمـاعي آن، و همچنـين در       ي بايد ريشه در روستا و ويژگيتوسعه روستاي. براي ساكنان آن فراهم سازد
در اهميـت توسـعه روسـتايي، فريـدمن و ويتـز ـ از       ). 12، 1384نـوري نـائيني،   (فرايند كلي توسـعه ملـي داشـته باشـد     
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، غفـاري،  ازكيـا (كنند كه توسعه ملي در گـرو توسـعه روسـتايي اسـت      نظران مكتب روهوت ـ اين گونه عنوان مي  صاحب
از سويي با توجه به شرايط نامطلوب اقتصادي ـ معيشتي و فقر مالي در روسـتاها، كـه منجـر بـه نـاتواني در       . )20، 1383

ها شده    انداز نكردن و تشديد مهاجرت      زايي، پس   هاي توليدي و اشتغال     گذاري در زمينه    تأمين نيازهاي اساسي، عدم سرمايه    
. فرض گرفتن توانمندسازي و كاهش فقر، نامحتمل است         توسعه در روستاها، بدون پيش    است، هر گونه پايدارسازي فرايند      

ي جديد توسعه روستايي بيش از هر چيز مبتني بر دو اصل توانمندسازي روسـتاييان و فقرزدايـي از                   ها   بر اين اساس برنامه   
  ).273، 1388ها،  ها و دهياري سازمان شهرداري(روستاهاست 

هـاي   تـرين انگيـزه   عمـده . هاي متعددي وجـود دارد  هاي روستايي، نظريات و ديدگاه  مهاجرتدر مورد علل و عوامل 
رسـند، و     جمعيت در روستاها به درآمد و نقدينگي كافي مي          خانوارهايي كه در مراكز كم    . اند  هاي اقتصادي   انگيزه   مهاجرتي،

هـاي اجتمـاعي و        و انگيـزه   كننـد،   مهـاجرت مـي   گاه خانوارهايي به لحاظ ضعف درآمد و قدرت توليدي روستاها اقدام بـه              
ضـعف سـاختارهاي    ). 70-71،  1383 مطيعـي لنگـرودي،   (ويژه نيازهاي خدماتي در اولويت بعدي قـرار دارنـد             فرهنگي به 

هـاي بهتـر زنـدگي بـه          دسـت آوردن فرصـت      اقتصادي و اجتماعي مناطق روستايي سبب شده است تا روستاييان براي به           
مانـده بيـشتر ناشـي از         هاي روستايي در كشورهاي عقـب       مهاجرت). 68،  1380طاهرخاني،  (نند  مناطق شهري مهاجرت ك   

فقـر در جوامـع روسـتايي از    ). 89، 1377سعيدي، (رساني روستايي است  ها در خدمات ركود نواحي روستايي و ضعف دولت     
مسائلي است كه باعث توجه خاصي      شود، و يكي از       هاي روستايي مي    ترين عللي است كه باعث تشديد روند مهاجرت         مهم

  ).291، 1384عمادي، (به توسعه روستايي در سطح جهان شده است 
هاي دادن اعتبارات به جامعه روسـتايي         توان به سياست    در كاهش فقر روستايي، مي    هاي مداخله دولت      در ميان شيوه  

هـاي عمرانـي، خـدماتي،     گذاري ور ما سرمايهدر كش. هايي بالقوه نقش مهمي در كاهش فقر دارند  چنين مداخله . اشاره كرد 
منظـور ايجـاد    شـود كـه درواقـع تالشـي اسـت بـه       رفاهي و مانند اينها، و نيز تخصيص اعتبارات از سوي دولت انجام مي          

توانند تـأثيرات مـستقيم و غيرمـستقيمي بـر كـاهش فقـر                ها مي   گذاري  سرمايه. هاي مناسب براي توسعه روستايي      فرصت
هاي رفـاهي نـصيب       زايي و برنامه    گذاري در امور اشتغال     ات مستقيم شامل منافعي است كه از طريق سرمايه        تأثير. بگذارند
هاي روستايي، موجب افزايش      ها در زيرساخت    گذاري  آيد كه سرمايه    شود؛ و تأثيرات غيرمستقيم زماني به وجود مي         فقرا مي 

هاي شغلي و درآمدزايي      زي و غيركشاورزي شوند و فرصت      روستاييان، رشد كشاور    آموزش  تحقيقات كشاورزي، بهداشت و   
  ).169-170، 1384تركماني، جمالي مقدم، (را براي روستاييان فقير به همراه آورند 

خانوارهاي روستايي بـراي امـور توليـدي و         . اعتبارات در جامعه روستايي از ابتداي حيات روستايي وجود داشته است          
 گرفتن اعتبـارات شـامل      منابع غيررسميِ ). 54،  1372طالب،  (اند    كرده  اعتبارات استفاده مي  شان از     زراعي و يا امور مصرفي    

را هاي دولت اعتبار كشاورزي       ها يا منابعي هستند كه در سياست        اند؛ و منابع رسمي نيز بانك       خرها و رباخواران    مالك، سلف 
شـوند و در      انداز در روستاها مي     گذاري و پس    د سرمايه اعتبارات باعث تقويت فراين   ). 68 و   58همان منبع،   (آورند    فراهم مي 

هـاي     بـدين سـو از طـرح       1980  از دهه . اند  عنوان ابزاري براي رشد درآمد و كاهش فقر مطرح          تمامي كشورهاي جهان به   
، 1998ملـل در سـال      سـازمان   ). 99،  1381يارون و همكاران،    (تباري به مثابه روشي براي كاهش فقر دفاع شده است           عا
هاي خرد، با اين ايده كه به مـردم كمـك             گذاري  سرمايه. هاي خُرد اعالم كرد     گذاري   را به عنوان سال سرمايه     2005ال  س
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اعتبـارات خُـرد را   ). Peer Smets, 2006, 595(انـد   خواهند كرد تا از فقر رهايي يابند، مـورد توجـه خـاص قـرار گرفتـه     
نامنـد كـه داراي اهـدافي چـون توانمندسـازي             مـي ) بدون وثيقه (سان  آمدت و     هاي مالي و اعتباري كوجك، كوتاه       فعاليت

). 8،  1384نوري نـائيني،    (آور و پايدار هستند       هاي سود   آفريني براي فعاليت    محوري و فرصت    محرومان، فقرستيزي، عدالت  
ي توليـدي و    هـا   هاي فقير در سراسر دنيا، بـراي كمـك بـه فعاليـت              گيرنده  هاي كوچك به قرض     هدف اينها دادن سرمايه   

  ).Jiang, Ahlin, 2008. 1(خوداشتغالي است 
 هـاي مـرتبط بـا آن        برند و بيشتر آنان به كـشاورزي و فعاليـت           از آنجا كه اكثر فقيران در مناطق روستايي به سر مي          

تغذيـه   اي كه سوء آورند براي زندگي متوسط كافي نيست، به گونه دست مي  اشتغال دارند، درآمد ناچيزي كه از اين محل به        
توانند نقش مؤثري در اين ميان ايفا كنند و بـه كـاهش         اعتبارات خُرد مي  . شود  در اكثر مناطق روستايي به وضوح ديده مي       

گـذاري بـراي      تواند باعث سرمايه    اعطاي اعتبارات خُرد به جامعه روستايي، يا مي       . )18،  1384بختياري،  (فقر ياري برسانند    
هاي كشاورزي، صنايع دستي و جز اينها وجود دارد؛ يـا اعتبـاراتي               د اعتباراتي كه در بخش    ايجاد اشتغال و حرفه شود، مانن     

هاي كالبدي ـ فضايي همچون تعمير مسكن، ساخت مسكن جديد، ايجاد سرپناه براي حيوانات و نظاير اينها   كه در بخش
كامالً شناخته شده است، بخـش كـشاورزي   هايي كه اعتبارات خرد در آنها  ترين بخش   از مهم . گيرد  به روستاييان تعلق مي   

تواند پذيرش    وسيله نهادهاي مالي روستايي مي      دسترسي به سرمايه در گردش يا اعتبارات درازمدت پيشنهاد شده به          . است
هـاي   منـدي از فرصـت   هاي كشاورزي مدرن و الگوهاي توليد را تسريع كند، به كارآفرينان روسـتايي اجـازه بهـره               فناوري
هـاي درآمـدي بـراي     رو شدن بـا شـوك      ري را بدهد، به كشاورز در تحمل ريسك ياري برساند و در موقع روبه             گذا  سرمايه

  ). ZHU Xi, LI Zi-nai(مصرف مناسب به آنها كمك كند 
اند، بانك كشاورزي است، كه از        اي در كشور داشته     كننده  از جمله مؤسساتي كه در تأمين منابع مالي خُرد نقش تعيين          

درآمدترين قشرهاي   فعاليت خود در تأمين منابع مالي و توانمندسازي روستاييان ـ كه هميشه از فقيرترين و كم همان آغاز
اعتبـارات خـرد كـشاورزي، يكـي از پژوهـشگران در      در زمينه ). 337، 1384سجادي، (اند ـ تالش كرده است   كشور بوده

يافت اعتبار كشاورزان از منابع رسمي و غيررسمي، مـصارف          ترين دليل در    مطالعه خود به اين نتيجه رسيده است كه اصلي        
 در زمينه اعتبارات خرد براي زنان روستايي، پژوهشگر ديگـري           .)2،  1384نجفي،  (هاي توليدي است      توليدي و رفع هزينه   

هـاي   در مطالعه خود به اين نتيجه رسيده است كه اعتبارات پرداختي عـالوه بـر كمـك بـه اشـتغال، در افـزايش قابليـت                       
اجتماعي و فرهنگي زنان روستايي، همچون باال بردن اعتماد گروهي، ايجاد احـساسي قـوي بـراي انجـام كـار، افـزايش                       

  ). 143، 1384يعقوبي، (مهارت مديريتي زندگي و افزايش اعتماد به نفس و نظاير اينها نيز مؤثر بوده است 
ختلف اقتـصادي ـ معيـشتي، اجتمـاعي و فرهنگـي      هاي پراهميت توسعه در ابعاد م مسكن به عنوان يكي از شاخص

مسكن مناسب ضمن تأمين نيازهاي فردي و اجتماعي، باعث بهبود كيفيت زندگي فـردي و خـانوادگي و اجتمـاعي                   . است
هاي كمي و كيفـي مـسكن و          توجهي به شاخص     علت بي   در روستاها به  . شود و درواقع مفهومي فراتر از سرپناه را دارد          مي

. دسترس بودن زمين براي ساخت مسكن، مشكالت موجود در اين بخش كمتر مورد توجه قرار گرفتـه اسـت         همچنين در   
هاي روستايي افزايش يافته      مندي از امكانات رفاهي و بهداشتي و نظاير اينها در مسكن            رغم اينكه تمايل به بهره      امروزه به 

وزارت (انـد   شـان هـم غيرمقـاوم     درصـد  70انـد و      داشتي به  ها فاقد حمام و سرويس      گونه مسكن    درصد اين  40است، هنوز   
وسـازها، از   پذيري سرپناه روستايي در برابر سوانح به علت كيفيـت پـايين سـاخت           آسيب). 33،  1385مسكن و شهرسازي،    
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دهـد و      مـي  رعوامل مهم در دامن زدن به فقر روستايي است كه هر ساله اندوخته و سرمايه خانوارهـاي روسـتايي را هـد                     
بـا ايـن همـه نـسبت هزينـه مـسكن       ). 515، 1375پور،  شناس و مشهدي موسي حق(هاست    لي براي تشديد مهاجرت   عام

 درصـد و در سـال   10، ايـن نـسبت   1375يابد، به طوري كـه در سـال    روستايي به كل هزينه خانوار با شتاب افزايش مي      
هـا و نواقـصي كـه در بخـش       تمام كاسـتي  با). 33،  1385وزارت مسكن و شهرسازي،     ( درصد بوده است     17 حدود   1385

مسكن روستايي وجود دارد، توجه به مسكن روستايي تاكنون مورد غفلت قرار گرفته و اختصاص اعتبار به طور خـاص بـه        
يافته در برنامه چهارم مطرح بوده،        ارات در بخش مسكن روستايي به صورت سامان       باعت. اين بخش بسيار اندك بوده است     

دهي به روستاييان، يا ناتواني روستاييان در معرفي ضامن و همچنين عواملي از ايـن          ها براي وام    ايل بانك به خاطر عدم تم   
شان، اكثراً در تأمين  روستاييان با توجه به شرايط اقتصادي. شده است ها در حد مناسب و مطلوبي اجرا نمي دست، اين طرح

 و اعتباردهي به مسكن روستايي از سوي دولت، با توجـه بـه ضـعف                گذاري  لزوم سرمايه . اند  اين هزينه با مشكالت مواجه    
تنگناهـاي مـالي در روسـتاهاي كـشور، اجـازه           . رسـد   بنيه اقتصادي روستاييان در ساخت مسكن مقاوم، الزامي به نظر مي          

 در بخـش  هـاي مـالي دولـت    دهد؛ و بنـابراين سياسـت      هاي اجرايي ساختمان مقاوم را نمي       نامه  وساز مطابق با آيين     ساخت
سازي، تأمين مالي، ايجاد تعاوني       هاي تأمين زمين براي خانه      در كشور ما سياست   . مسكن بايد به اين امر توجه داشته باشد       

  ). 141، 1385شفاعت، (دار شدن نيازمندان باشد  ريزي براي مسكن بايست از جمله تدابير نظام برنامه و مسكن حمايتي مي
  

  روش تحقيق
ربـط، اطالعـات و آمـار         ها و ادارات ذي     ها، منابع اينترنتي، مراجعه به سازمان       استفاده از مطالعات كتابخانه   در اين مطالعه با     

هاي جديد و قـديم صـورت         كارِ ميداني نيز با استفاده از تكميل پرسشنامه، مصاحبه و بازديد از مسكن            . آوري شد   اوليه گرد 
، GISفزارهـاي   ا هـا نيـز بـا اسـتفاده از نـرم            توصيف و تحليل داده   . دآوري ش   هاي مورد نياز جمع     گرفت و اطالعات و داده    

Office و SPSSانجام گرفت .  
، دوم  )1384-85سـال   ( خانوار، طـي سـه مرحلـه اول          269 خانوار موجود، تعداد     2147در دهستان بيهق از مجموع      

 95در ايـن ميـان   . انـد  ستفاده كردهسازي مسكن روستايي ا  ، از اعتبارات مقاوم   )1386-87سال  (، و سوم    )1385-86سال  (
شـوند و   اند از جامعه آماري حـذف مـي        اند، و چون هنوز از وام استفاده نكرده         خانوار هنوز به مرحله اول دريافت وام نرسيده       

  . دهند مانده جامعه آماري را تشكيل مي  خانوار باقي174
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 خانوار بـه عنـوان جامعـه        120، از اين تعداد     )140،  1387نيا،   حافظ (

  .اند  روستا پراكنده16نمونه انتخاب شدند كه در 

   تعداد متقاضيان در مراحل مختلف دريافت وام، دهستان بيهق.1جدول 

  مرحله اول  انعقاد قرارداد  معرفي به بانك  ثبت و تقاضا
  دريافت وام

  مرحله دوم
  دريافت وام

  مرحله سوم
  جمع  پايان كار   وامدريافت

49  35  11  30  18  8  118  269  
  .1387بنياد مسكن انقالب اسالمي شهرستان سبزوار، تابستان : منبع     
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براساس تعـداد خـانوار     ند و پرسشنامه     طبقه تقسيم شد   5براي تكميل پرسشنامه، براساس تعداد جمعيت، روستاها به         
  ).2جدول ( گرديدهر طبقه تكميل 

  كننده از وام، دهستان بيهق  پرسشنامه براساس تعداد خانوار استفاده تعداد.2جدول 
  تعداد روستا  طبقات جمعيتي  اند خانوارهايي كه وام دريافت كرده

  درصد  تعداد
  تعداد پرسشنامه

  12  11  32  2   خانوار20زير 
  10  6  17  7   خانوار99 تا 20
  18  15  39  4   خانوار199 تا 100
  38  33  88  2   خانوار299 تا 200

  42  35  93  1   خانوار300بيش از 
  120  100  269  16  جمع

  .1387هاي تحقيق، تابستان  يافته: منبع    
  

 خانوار براي جامعه نمونه انتخـاب شـدند         318، تعداد   )2گروه  (اند    خانواري كه از وام استفاده نكرده      1878از مجموع   
  ).3جدول ( اند  روستا پراكنده23كه در 
  

   دهستان بيهقاند،  استفاده نكردهاز وامهايي كه تعداد پرسشنامه براساس تعداد خانوار .3جدول 
  اند خانوارهايي كه وام دريافت نكرده

  تعداد روستا  طبقات جمعيتي
  درصد  تعداد

  تعداد پرسشنامه

  6   2  7  2   خانوار20زير 
  120   38  721  13   خانوار99 تا 20
  88   28  544  5   خانوار199 تا 100
  60   18  336  2   خانوار299 تا 200

  44  14  269  1   خانوار300بيش از 
  318   100  1877  23  جمع

 1387هاي تحقيق، تابستان   يافته:منبع     
  

  هاي تحقيق بحث و يافته
  دقيقه 52 درجه و    35 دقيقه و عرض جغرافيايي      9 درجه و    58 دقيقه تا    31 درجه و    57دهستان بيهق بين طول جغرافيايي      

  .است دهستان بخش ششتمد شهرستان سبزوار 4 دقيقه واقع شده، و جزء يكي از 6 درجه و 36تا 
.  كيلومتري جنوب شرق شهرستان سبزوار قـرار دارد 35شهر ششتمد مركز بخش ششتمد و مركز دهستان بيهق، در         

 به  1379شداري بود و در سال       به عنوان مركز بخش، داراي بخ      1330 كيلومتر مربع مساحت، قبل از سال        15اين شهر با    
  ).463، 1384، ن نيروهاي مسلحسازما( شهر تبديل شد

اي و آب و هـوايي نيمـه          داراي موقعيت تپه   آنبيشتر روستاهاي   كه  ،  )1شكل( آبادي است    28دهستان بيهق داراي    
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تـرين و ثقيـه بـا        مرتفـع  متر ارتفاع،    1750ديوان خوي با    .  متر است  1383ارتفاع متوسط روستاهاي آن     . اند  خشك و بري  
، 10 كيذور به ترتيب بـا        و روستاهاي بجدن، عزيزآباد  . آيند  شمار مي   بهترين نقاط روستايي دهستان       متر ارتفاع پست   1048

  ). 477- 512، 1384ن جغرافيايي نيروهاي مسلح، سازما( ترين روستاهاي دهستان هستند  قرن قدمت، قديمي7 و8
 روسـتاهاي كالوشـك،     . دارنـد    جمعيت  خانوار 3بر و سودآباد زير      هاي كاشك، نخ    آبادي 1385  سال طبق سرشماري 

  .اند  خانوار جمعيت20بيش از داراي  خانوار، و بقيه روستاها 20آباد و بيزخ زير  بيات، حسين كالته

  1387 تا 1355ي سال ها جمعيت روستاهاي دهستان بيهق در .4جدول 
  بعد خانوار  خانوار  جمعيت به نفر  سال

1355*  10591  2532  18/4  
1365*  11373  2562  43/4  
1375*  8999  2249  00/4  
1385*  7289  2195  32/3  
1387**  7375  2122  47/3  

  .1385 و 65،75، 55هاي   مركز آمار ايران، سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال:منبع *
  .1387 مركز بهداشت شهرستان سبزوار و شهر ششتمد، :منبع **

  
 مهاجرت جمعيت به 1385 تا 1355ي سال ها عوامل روند كاهش جمعيت دهستان بيهق در ترين مهم

  .ست اي شغلي بودهها فرصت فقدانخارج از روستاها به لحاظ خشكسالي و 
  
  

  
  .1387اداره راه و ترابري شهرستان سبزوار، :  منبع                   

  دهستان بيهق. 1شكل
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 درصد در 7 درصد در بخش خدمات و    20شاغل روستاييان در بخش كشاورزي،       درصد م  73در سطح دهستان بيهق     
هاي زراعت، باغداري، پرورش دام و طيور را در بر  بخش كشاورزي دهستان عمدتاً فعاليت  . بخش صنعت و ساختمان است    

 نـوع از    هـاي آب و هـوايي آن بـه يـك يـا چنـد                هر روستا با توجه به موقعيت طبيعي، جـنس خـاك و ويژگـي             . گيرد  مي
مثالً در روستاهاي پايكوهي مانند ديوانخوي، بيزخ، بسك و برخي ديگر، به علت كمبـود              . پردازد  هاي كشاورزي مي    فعاليت
شود، و عمدتاً باغداري رايج است، و پرورش دام و طيور             مشاهده مي هاي زراعي به ندرت       هاي زراعي مسطح، فعاليت     زمين

اي كه شرايط توپوگرافي مساعد و مناسبي دارنـد، محـدوديتي در         در روستاهاي تپه  . در آنها محدود به مصارف خانوار است      
در ميان محصوالت زراعي گندم و در ميان محصوالت باغي بادام و انگور و آلو               . خورد  هاي كشاورزي به چشم نمي      فعاليت

خي موارد نيز به شكل پيشرفته دامداري در سطح دهستان اغلب به شكل سنتي و در بر          . بيشترين سطح زير كشت را دارند     
 1اري پيـشرفته و  د روستاي داراي گوسـفند   6 روستاي مورد مطالعه داراي گاوداري پيشرفته،        23 روستا از مجموع     9. است

مرغ مقـام نخـست را دارد، و روسـتاي            روستاي كيذور در توليد گوشت و تخم      . اند  گذار پيشرفته   روستا داراي مرغداري تخم   
هـاي معـدني و صـنايع دسـتي      توان عمدتاً به دو بخش پتانسيل بخش صنعت دهستان بيهق را مي. يد شير آباد در تول    عزيز

در بخش صـنايع  . موجود، هنوز نتوانسته است براي روستاييان ايجاد شغل كند   هاي    رغم پتانسيل   اين بخش به  . تقسيم كرد 
  ).1387ه جهاد كشاورزي شهرستان سبزوار، ادار(رود  شمار مي روستاييان بهترين فعاليت  بافي مهم دستي، قالي

 خانوار روستايي در سطح دهستان بيهق در مراحل مختلـف دريافـت وام              369دهد كه     مطالعات انجام شده نشان مي    
سررود و گاچ   ه سادات،ت، طزرق، ثقيه، كاليخو  روستاي مورد مطالعه، در روستاهاي بسك، ديوان     23از  ). 1جدول  (هستند  

 و 25، 83، 93آباد به ترتيب با  آباد و ابراهيم روستاهاي كيذور، بجدن، عزيز. ه از اعتبارات وجود نداشته است   متقاضي استفاد 
 مـورد   1آبـاد هـر كـدام فقـط بـا             آباد و هالك    عليو روستاهاي جنبذ،    اند؛     مورد، بيشترين استفاده از اعتبارات را داشته       11

  .كمترين ميزان استفاده را

  كننده از وام دهستان برحسب تعداد خانوار و استفاده روستاهاي .8جدول 

  تعداد  گروه جمعيتي
  تعداد كل  نام روستا  روستا

  ∗خانوار
  تعداد خانوار
  ∗وام گيرنده

  ∗∗32  20  .آباد حسين-بيزخ  2   خانوار20زير 

  13   خانوار99 تا 20
،  سررود چشمه،خوي  ديوان، ثقيه، پادر، بادآشيان،بسك
 ،آباد  علي، طزرق،سادات  كالته،ان كيذق،آباد  حسن،آوش

  .آباد هالك
738  17  

  39  583  . گاچ، عزيزآباد، جنبذ،خيرات  باغ،آباد ابراهيم  5   خانوار199 تا 100
  88  424  . بجدن،برازق  2   خانوار299 تا 200

  93  362  .كيذور  1   خانوار300بيش از 
  269  2127    23  جمع

  .1387ر و شهر ششتمد و بنياد مسكن انقالب اسالمي شهرستان سبزوار، تابستان  مركز بهداشت شهرستان سبزوا:منبع ∗   
  .ستگيرنده در روستا اختالف در تعداد كل خانوار و خانوار وام گيرنده، به دليل سكونت غيردائم خانوارهاي وام∗∗   

  
 درصـد بـه آن اضـافه        15لـه    ميليون ريال بود، كه هر مرح      50مبلغ اعتبارات بانكي مسكن روستايي، در مرحله اول         

 درصـد آن را متقاضـي پرداخـت         5 درصد آن را دولت و       11 درصد در نظر گرفته شده است كه         16سود اعتبارات   . شود  مي
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مدت زمان انتظار براي دريافت وام، از شروع . شود  درصد منعقد مي  5قرارداد بانك با متقاضي براساس ميزان سود        . كند  مي
  .  ماه است4 الي 3ن مرحله اعتبارات، حدود ثبت نام تا دريافت اولي

 مـاه، و بـاقي بـه        24 تـا حـداكثر      18دوره ساخت بين    .  ماه است  144مجموع دوره ساخت و دوره بازپرداخت اقساط        
. دهي، خريد و فروش خانه ساخته شده منتفـي اسـت            شود؛ و تا پايان مهلت قسط       عنوان دوره بازپرداخت اقساط منظور مي     

ماهه، سـه ماهـه و ماهانـه         ساله، شش   هاي يك   ساط تسهيالت، بنا به درخواست و تمايل متقاضي در دوره         نحوه پرداخت اق  
  .است

كنـي و فونداسـيون       براي مرحله اول كه شـامل پـي       . شود  اعتبارات مسكن، غالباً طي سه مرحله به متقاضي داده مي         
وسيله ناظران بنياد مسكن، مبلـغ        ن مرحله و تأييد آن به     بعد از اتمام اي   . شود   ميليون ريال به متقاضي داده مي      7است، مبلغ   

كاري و نماسازي مبلغ سـوم وام         براي مرحله سفت  نوبت  در آخرين   . گردد  دوم وام براي مرحله اسكلت و سقف پرداخت مي        
  ).1387بنياد مسكن انقالب شهرستان سبزوار، (شود  پرداخت مي

  
  ها تحليل يافته

سازي مسكن، موجـب توانمنـدي و رضـايتمندي روسـتاييان در بعـد                د، اعتبارات مقاوم  طور كه در فرضيات مطرح ش       همان
  .مسكن شده است

  
  توانمندي

انـد كـه       متغير در زمينه توانمندي مورد سنجش قـرار گرفتـه          3كنندگان اعتبارات با      كنندگان و غيردريافت    دو گروه دريافت  
  :ست آمده ا10 و 9بندي شده آنها در جداول  هاي رتبه پاسخ

  )درصد ( توانمنديهاي پرسش به 1هاي گروه   فراواني پاسخ.9جدول 
 پرسش

  
  رتبه 

وام مسكن تا چـه حـد در        
ساخت مـسكن بـه شـما       

  كمك كرده است؟

بدون وام تا چه حد تـصميم       
بــه ســاخت مــسكن جديــد 

  داشتيد؟

بدون وام تا چه حـد توانـايي        
مالي بـراي سـاخت مـسكن       

  جديد داشتيد؟
   7/1   7/1   7/61  بسيار زياد

  7/6   3/8   35  زياد
   7/16   3/13   3/3  متوسط
   20   25   0  كم

   55   7/51  0  بسيار كم
  .1387هاي تحقيق، تابستان   يافته:منبع       

  

  )كننده از اعتبارات استفاده(در گروه اول ) الف
 . اند را انتخاب كرده» بسيار زياد« درصد در مورد اينكه وام تا چه حد به آنها كمك كرده است، گزينه 7/61 •

 .اند داشته اند كه بدون دريافت وام، بسيار كم تصميم به ساخت مسكن جديد  درصد پاسخ داده7/51بيش از  •

  .شان براي ساخت مسكن جديد، بسيار كم بوده است اند كه بدون كمك وام، توانايي  درصد پاسخ داده55 •
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گيـري بـراي      جاد توانمندي در ساخت، توانمنـدي در تـصميم        اعتبارات بانكي مسكن روستايي توانسته است باعث اي       
  .كننده از اعتبارات شود ساخت، و تجهيز مالي روستاييان استفاده

  )درصد ( توانمنديهاي پرسش به 2هاي گروه   فراواني پاسخ.10جدول 
  پرسش

  
  رتبه

تواند بر وام مسكن تا چه حد مي
گيري شما براي ساخت تصميم

  ثر باشد؟ؤمسكن م

صورت ساخت مسكن جديد در 
 حد عالقه به استفاده از چهتا 

  وام داريد؟

در صورت ساخت مسكن جديد 
بدون دريافت وام تا چه حد 

  توانايي مالي داريد؟
  2  9/61  4/38  زياد بسيار

  2/4  6/17  1/15  زياد
  5/15  4/4  3/17  متوسط
  18  3/1  2/18  كم
  3/60  8/14  11  كم بسيار

  .1387 تابستان هاي تحقيق، يافته :منبع 
  

  )كننده از اعتبارات غيراستفاده(در گروه دوم ) ب
گيري آنها براي ساخت مسكن تأثير گذاشته         اند كه اعتبارات مسكن، بسيار زياد بر تصميم          درصد پاسخ داده   4/38 •

 . است

 .مسكن دارنداند كه در صورت ساخت مسكن جديد، عالقه بسيار زياد به استفاده از وام   درصد اظهار داشته9/61 •

  . مر بسيار كم استاشان براي اين  اند كه در صورت ساخت مسكن جديد، توانايي مالي  درصد اظهار داشته3/60 •
گيـري در سـاخت       شود كه نقش اعتبارات در توانمندسازي افـراد بـراي تـصميم             هاي داده شده مشخص مي      از پاسخ 

كننده از اعتبارات، بسيار برجـسته خواهـد    ي روستاييان غيراستفادهعالقه به استفاده از وام و تجهيز مال        مسكن جديد، ايجاد  
  .بود

  
  رضايتمندي از مسكن

  شـان مـورد پرسـش    هـاي  ، كيفيت و نوع سند مالكيت مسكن)طرح و نقشه(هاي رضايت از كميت     دو گروه در مورد گزينه    
  . آمده است12 و 11اند كه نتايج آن در جداول  قرار گرفته

  )درصد( رضايتمندي در زمينه مسكن هاي پرسش به 1هاي گروه   پاسخ فراواني.11جدول 
  پرسش

  رتبه
  تا چه حد از كيفيت 

  مسكن جديد خودرضايت داريد؟
  تا چه حد از طرح و نقشه 

  مسكن جديد خود رضايت داريد؟
 تا چه حد از نوع سند مالكيت 

  رضايت داريد؟ مسكن خود

   25  3/48   3/58  بسيار زياد
   3/53   3/43   7/31  زياد

   3/18  3/8   10  متوسط
   3/3   0   0  كم

   0   0   0  بسيار كم
  .1387هاي تحقيق، يافته: منبع   
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  )كننده از اعتبارات استفاده(در گروه اول ) الف
  .زياد و زياد از كيفيت مسكن جديد خود رضايت دارند ر بسيا كهاند داشته شوندگان اظهار  درصد پرسش90 •
  .اند  طرح و نقشه مسكن جديد خود رضايتمندي بسيارزياد و زياد داشته درصد از90بيش از  •
 . اند  درصد رضايت زياد داشته3/53 و ، درصد از سند مالكيت رضايت بسيارزياد25 •

  )درصد ( رضايتمندي از مسكنهاي پرسش به 2هاي گروه   فراواني پاسخ.12جدول 
 پرسش

  رتبه
تا چه حد از كيفيت مسكن خود 

  ؟رضايت داريد
تا چه حد از طرح و نقشه مسكن 

  خود رضايت داريد؟
تا چه حد از نوع سند مالكيت 

  خود رضايت داريد؟
   0   2/2  2/7  بسيار زياد

   0   2/7  47/9  زياد
   3/5  8/41   3/39  متوسط
   1/65   39  8/41  كم

   6/29   7/9   2/2  بسيار كم
  .1387هاي تحقيق،   يافته:منبع  

  

  )كننده از اعتبارات تفادهغيراس(در گروه دوم ) ب
 مسكن خود رضايت بسيار كم و كم دارند؛  اند كه از كيفيت داشته شوندگان اظهار  درصد پرسش50 •

 اند كه از طرح و نقشه مسكن خود رضايتمندي متوسط به پايين دارند؛   درصد اظهار داشته90حدود  •

  .وسط به پايين دارند درصد رضايتمندي مت100در مورد رضايتمندي از سند مالكيت نيز  •
شود كه در گروه اول، رضايتمندي از وضعيت مسكن بيش از گروه    گروه اين نتيجه حاصل مي     2هاي    از مطالعه پاسخ  

، در  1ويتنـي   ناآزمـون مـ   كننده از وام، طبـق        كننده و غيراستفاده    از طريق آزمون آماري نيز بين دو گروه استفاده        . دوم است 
ي در زمينه رضايتمندي از وضعيت مسكن مشاهده شده؛ يعني تأمين اعتبـارات مـسكن بـا                  درصد تفاوت معنادار   99سطح  

  . بهبود وضعيت مسكن، در رضايتمندي جمعيت روستايي مؤثر است

  ويتني نا نتايج آزمون م.13جدول

  ها مجموع رتبه  اي ميانگين رتبه  تعداد  گروه  متغير

  رضايتمندي از مسكن 00/44879  99/373  120  1
2  318  20/161  00/51262 

  
  
  
  

  

  آزمون  متغير
Mann-Whitney  

Wilcoxon W Z داري سطح معنا  

 000*  -837/15  000/51262  000/541  رضايتمندي از مسكن

  01/0معناداري در سطح  *

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Mann-Whitney 
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. سازي مسكن روستايي، در ماندگاري جمعيت روستاها مؤثر است          مقاومتوان بين كرد كه در فرضيه دوم اعتبارات           مي
كنندگان از وام، از لحاظ تمايل به مانـدگاري در روسـتا مـورد                كنندگان از وام و غيراستفاده      اين فرضيه دو گروه استفاده    در  

  .  آمده است14اند، كه نتايج آن در جدول  بررسي قرار گرفته

  )درصد( طرح شده در زمينه ماندگاري در روستا هاي پرسشها به   فراواني پاسخ.14جدول 

  تا چه حدي تمايل به ماندگاري در روستا داريد؟
  پرسش

  
  2گروه   1گروه   به   رت

   5/8  7/21  بسيار زياد
  1/31   7/46  زياد

   4/31   3/18  متوسط
   2/18   3/8  كم

  7/10   5  بسيار كم
  .1387 يافته هاي تحقيق، تابستان :منبع  

  
كه تمايل بسيار زياد و زياد بـراي مانـدگاري در        اند     درصد اظهار كرده   68، حدود   )1گروه  (كنندگان از وام      استفاده •

 .روستا دارند

 درصد تمايل بسيار زياد و زياد بـراي مانـدگاري در روسـتا اظهـار     39، حدود )2گروه  (كنندگان از وام      غيراستفاده •
 .اند كرده

بـين ايـن دو    درصـد  99ويتني تفاوت معناداري در سـطح   نااز طريق آزمون آماري نيز در اين فرضيه طبق آزمون م    
شود؛ يعني افراد گروه اول بيش از افراد گروه دوم تمايل به ماندگاري در روسـتاها   گروه، براي ماندگاري در روستا ديده مي     

  .دارند، و اعتبارات مسكن روستايي بر ماندگاري جمعيت در روستاها مؤثر است

  ويتني نا نتايج آزمون م.15جدول 

  ها مجموع رتبه  يا ميانگين رتبه  تعداد  گروه  متغير

  ماندگاري 00/32557  31/271  120  1
2  318  95/199  00/63584 

  

  آزمون  متغير
Mann-Whitney  

Wilcoxon W Z داري سطح معنا  

  000*   -463/5   000/63584   000/12863  ماندگاري

  01/0معناداري در سطح  *    
  
  گيري نتيجه
نـورگيري  : ي و اصيل، نواقصي هـم دارنـد، كـه از آن جملـه اسـت               هاي سنتي دهستان بيهق در كنار معماري بوم         مسكن

پذيريِ زياد، كمبود فضاهاي بهداشتي، اختالط با انبار و محل نگهداري دام، فضاهاي مـسكوني محـدود و             ضعيف، رطوبت 
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ايـن  .  اسـت  سازي، ضمن افزايش مقاومت بنا باعث رفع نسبي اين نواقص نيز شـده               استفاده از اعتبارات مقاوم    .نظاير اينها 
هاي جديد و توانمندي جمعيت، توانسته است تا حـدودي هـم بـه                بهبود در كيفيت و كميت، ضمن رضايتمندي از مسكن        

ري دارنـد،   تتر و جمعيت بيـش      هاي مطلوب   روستاهايي كه امكانات، خدمات رفاهي، دسترسي     . ماندگاري جمعيت كمك كند   
 است و تعداد متقاضيان براي دريافت وام نيز بيشترند؛ مانند روستاي كيذور             سازي در آنها بيشتر     انگيزه استفاده از وام مقاوم    

روسـتاهايي كـه    . گيرنـدگان آن بـيش از سـاير روستاهاسـت           ترين روستاي دهستان بيهق است و تعـداد وام          كه پرجمعيت 
ـ   شان براي استفاده از وام كمتـر اسـت و وام             امكانات و جمعيت كمتري دارند انگيزه و عالقه        دگان بيـشتر در خـارج از       گيرن

 مورد اسـتفاده از وام      32 خانوار جمعيت ساكن،     10آباد، كه هر كدام با        روستا سكونت دارند؛ مانند روستاهاي بيزخ و حسين       
  .اند داشته

سازي مسكن، بايد از طريق ايجاد انگيزه براي مانـدن در             از اعتبارات مقاوم   هتشويق و ترغيب روستاييان براي استفاد     
كاهش مشكالت و موانع موجود بر سر راه متقاضيان استفاده از وام، به ويـژه مـشكالت اقتـصادي و                    . صورت پذيرد روستا  

 روسـتايي،  هجانبـه از جامعـ   ها، تأسيسات عمراني، ارائه خدمات و امكانات رفاهي و كاهش فقر همـه  مالي، ايجاد زيرساخت 
توجه به اهداف كيفـي     . شود  زه روستاييان براي زندگي در روستا مي      گيرندگان و ايجاد عالقه و انگي       باعث افزايش تعداد وام   

حفظ معماري بومي، استفاده از مصالح بومي، پرهيز از تقليـد كوركورانـه از مـسكن               . سازي نيز بسيار مهم است      طرح مقاوم 
هاي جديد روسـتايي    خانهاند و   توجهي قرار گرفته    شهري، و نظاير اينها از جمله مواردي هستند كه متأسفانه بسيار مورد بي            

  .اند همگني و سازگاري محيط طبيعي و فيزيكي روستا را دستخوش تغيير ساخته
  

  پيشنهادها
با توجه به مشكالت عنوان شده از سوي روستاييان و نتايج حاصل از كار ميداني، پيشنهادهايي براي رفع برخي از موانع و                      

  : شود آيد مطرح مي سازي، به شرحي كه در ادامه مي ز اعتبارات مقاوممشكالت و همچنين ايجاد انگيزه براي استفاده ا
 افزايش مبلغ وام متناسب با قيمت مصالح و مزد نيروي كار؛  •

 هاي بادوام؛ اعطاي يارانة خريد مصالح به روستاييان براي ساخت خانه •

شدن تخفيف در بازپرداخت    گيرندگان در شرايط خشكسالي و بحراني و قائل           در نظر داشتن شرايط اقتصادي وام      •
 ها؛ وام

 هاي پايين اقتصادي؛ در نظر گرفتن تسهيالت بالعوض براي روستاييان دهك •

 ارائه تسهيالت ويژه براي افرادي كه قصد مهاجرت از شهر به روستا را دارند؛ •

مزدها، و  منظـور كـاهش دسـت       استفاده از پيمانكاران ساختماني زيرنظر بنياد مسكن انقالب اسالمي شهرستان به           •
همچنين استفاده از نيروي كار متخصص براي مراحل مختلف، زيرا غالباً روستاييان براي كـاهش دسـتمزدها از                  

 كنند؛ اي استفاده مي نيروي كار غيرحرفه

هاي مـورد نيـاز، تـا از ايـن طريـق       آموزش نيروي كار از ميان روستاييان، تحت نظر بنياد مسكن براي تخصص  •
  طرح براي روستاها فراهم شود؛ زمينه اشتغال از سوي
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  مصالح ساختماني در مركز بخش براي دسترسي راحت روستاييان به مصالح مورد نياز؛  اندازي فروشگاه راه •

، به منظور كاهش و حذف مراجعات )شهر ششتمد(پرداخت اعتبارات از سوي شعب بانكي موجود در مركز بخش            •
 روستاييان به شهر سبزوار؛ 

امـروزه امـور    (ياد مسكن در مركز بخش، براي راحتي كار روستاييان و تمركززدايي از امـور اداري                ايجاد شعبه بن   •
 ؛)شود مربوط به اعتبارات در بنياد مسكن شهرستان سبزوار انجام مي

 ي مناسب با موقعيت روستاها از طريق بخشداري، با هزينه كم؛ها  ارائه نقشه و طرح •

هاي روستايي  سازي مسكن ر جهت ايجاد انگيزه براي استفاده از اعتبارات مقاوم      تر د     ارائه خدمات و امكانات سهل     •
 و ماندگاري جمعيت در روستاها؛ و 

  .تالش در جهت رسيدن به اهداف عنوان شده در طرح ويژه بهسازي مسكن روستايي •
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