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 پوشش زیر مددجویان مسکن فیزیکی کیفیت بهبود در امداد ةکمیت ای خیریه نهاد نقش

 (میانه شهرستان ،کندوان بخش :موردی ةنمون) روستایی

 
 مدرس تربیت دانشگاه ،روستایی ریزی برنامه و جغرافیا گروه دانشیار -افتخاری الدین رکن عبدالرضا

 مدرس تربیت دانشگاه ،روستایی ریزی برنامه و جغرافیا ارشد کارشناس -*جاللیمیر اکبر

 

 09/07/1392: نهایی ییدأت     22/04/1392: مقاله پذیرش

 

 یدهچک
است که بشر همواره با  یمسائل یننخستاز  ،یواقع های یدهپداز  یکی عنوان به مسکن

مناسب، معقول و  یپاسخ یافتنو  یدگرگون یبرا همواره وبوده  یبانگرآن دست به 

اما نه هر  ،است یازن یک مسکن ین،بنابرا؛ استتالش کرده  آن یبرا یشیدهاند

 حدود مناسب است. یفیتبا ک یمسکنبه  یدسترساست،  یآدم آل یدها آنچه. یمسکن

 غیر های خانه در نفر میلیون 800 تا 600 تقریباً و فقیرند جهان جمعیت از نیمی

 و الزم های زیرساخت و امنیت بدون ها آن سکونت محل زیرا ؛دکنن می زندگی استاندارد

 در .دارد قرار متعدد های مخاطره معرض در نیز و است فاضالب و برق و آب تسهیالت

 که شد مطرح مشکل این رفع هدف با ای عمده راهکارهای ،۲0 قرن پایانی های سال

 که است جهان در (NGO) خیریه بنیادهای یا ها سازمان اقدام ،راهکارها این از یکی

 یواکاو ،پژوهش این هدف)ره( است.  خمینی امام امداد کمیتة ،ایران در آن بارز نمونة

 ایران روستاهای های خانه فیزیکی وضعیتدر بهبود  امداد کمیتة ای خیریهنقش نهاد 

و با  یلیو تحل یفیتوص روش با ،یمایشیپ و ای کتابخانهاز منابع  استفاده با که است

 شده یسع مقاله ینا در ،منظور همین به. استانجام شده  spss افزار نرماستفاده از 

 مددجویانمسکن  فیزیکی کیفیت بهبود آن در تأثیرنهاد و  این های اقدام است تا

 همین به. دشو یابیو ارز تحلیل ی،بررس ،میانه شهرستان کندوان بخش در روستایی

 یلکاکسوناستفاده از آزمون و با ،مددجویان مسکن فیزیکی وضعیت غیرهایمت سبب،

سه  قالب رد ،کندوانبخش  روستای 37 در ،امداد کمیتة حمایتو بعد از  قبل دورة در

 های امدادرسانیکه  دهد مینشان  یقتحق نتایج. شد بررسی خانوار 160 ودهستان 

در نزد  معنادار تغییرهای به ،مسکن فیزیکی وضعیت متغیرهای یدر تمام امداد کمیتة

 است.  شده منجر پوشش زیر یانمددجو
 

 وضعیت ،ای خیریه نهادهای ینی،امداد امام خم یتةکم یی،روستا توسعة: ها واژهکلید

 .روستایی های خانه فیزیکی

 

                                                                                                                                                                          
 Email:akbarmirjalali@yahoo.com  09149012782: مسئول سندةینو* 

mailto:akbarmirjalali@yahoo.com
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 مقدمه

 یةاول یازهاین از عضیب ،سرپناه ینادر  .آید یم شمار ههر خانواده ب یاساسو  یهاولسرپناه  ،یزیکیف مکان عنوان به مسکن

 ینأمت یعتطبدر مقابل  یستز یطشراو خالصه  یجو یطشراخواب، استراحت، حفاظت در برابر  مانند خانوار، یافرد 

 تمامیشامل  یعموم یالتتسهخدمات و  یتماماست و  یزیکیفسرپناه صرفاً  یکاز  یشب یزیچ ،مسکن. شود یم

اشتغال، آموزش  یها طرحکردن خانواده و  یزندگبهتر  یبرا یازن مورد یضرور یالتتسهو  یاجتماع یساتتأسخدمات و 

 سکونت نیاز به پاسخگویی بر عالوه روستاها، در مسکن ینکها یگرد (.18 :13۶3 )مخبر، شود یمرا شامل  و بهداشت افراد

. خورد می پیوند آن با متقابل ای گونه به و گیرد می بر در را روستا تولیدی نظام از ای حلقه ،خانواده حریم و امنیت تأمین و

 زیرا ؛(44-43: 1384 پور، سرتیپی) است بوده توجه رکزم ،ساخت امر در همه از بیش مسکن کیفیت یمقد از ،میان این در

 توجه لزوم و شود می نمایان بیشتر آن فناوری و ای سازه ضعف در ،حوادث یا طبیعی سوانح برابر در مسکن پذیری آسیب

 از نفر میلیون 22،235 (1385 ،ایران آمار مرکز) ورکش سرشماری آخرین براساس. دهد می نشان را مسکن کیفیت به

 به نزدیک ،کشور در ساکن خانوار میلیون 9/14 مجموع از ،آمار همین براساس. ندهست ساکن روستاها در ،کشور جمعیت

 رشد ،باال رقم این به توجه با. دارند سکونت مسکونی واحد میلیون 42/4 در و هستند روستایی ،خانوار لیونیم 09۶/5

 پیش از بیش مسکن کیفیت امر به توجه و مسکن تأمین به نیاز ،مسکونی واحد هر در خانوار 14/1 تراکم و آن طبیعی

 ،ندندار مناسبی مسکن ،رپذیآسیب قشر ویژه به ،روستایی جامعةافراد  اغلب اینکه به توجه با(. 44: همان) شود می معلوم

 و گذاری سیاست به بتداا ،نیازها این به پاسخگویی برای که آنجا از. شود می مشخص پیش از بیش امر این به توجه لزوم

 ؛است احتیاج ،کشور در روستایی مسکن امر دارعهده مختلف های سازمان و نهادها همکاری دوم، و مناسب ریزی برنامه

 نهادهای و ها سازمان و ای خیریه نهادهای نقش تبیین آن، به نیاز انبوه حجم و مسکن کیفیت امر به توجه با بنابراین،

 کمیتة ای خیریه نهاد نقش مطالعة مقاله، این هدف ،رو این از. رسد می نظر به ضروری روستایی مسکن مسائل با مرتبط

نهاد،  ینا که است این اساسی سؤال و ستا سازمان این پوشش زیر مددجویان مسکن کیفیت ارتقای چگونگی در ،امداد

 این به پاسخ در بنابراین، ؟است داده انجام پوشش زیر مددجویان مسکن فیزیکی وضعیت بهبود برای یهای اقدام چه

 مددجویان های خانه یکالبد یتبهبود وضع به ،امداد کمیتة های اقدام اینکه بر مبنی است شده تدوین ای فرضیه ،الؤس

 .است شده منجر ،پوشش زیر

 

 نظری مبانی

 و خدمات تمامی شامل و است امروزی خانوارهای اساسی نیازهای جزء ،است سرپناه و فیزیکی مکانی که مسکن

 زمینة بتواند که شود می گفته مکانی و فضا به ،مناسب مسکن .شود می ادافر زیستیبه برای نیاز مورد ضروری تسهیالت

 و روحی نیازهای حسب بر دنبتوان ها آن که نحوی به ؛کند فراهم ار خانوار افراد از یکره جمعی و فردی رشد برای الزم

 زمرة در مسکن ،ضمن در (.32: 138۶ احمد، صمیمی) بیابند را الزم حریم ،نظر مورد فعالیت نوع و خود روانی

 عنوان به دیرباز از ،پوشاک و خوراک همراه به و ستهاکشور ای توسعه ریزی برنامه در ها بخش ترین حساس و ترین اساسی

 اولیه سرپناه ،فیزیکی مکان یک عنوان به مسکن(. 8: 1382 ،رهنمایی) است بوده مطرح انسانی های گروه نیاز ترین اصلی

 در حفاظت استراحت، خواب، نندما ،فرد یا خانوار اولیة نیازهای از بعضی ،سرپناه این در .آید می شمار به خانوار اساسی و

 واحد مثابة به مسکن(. 7: 13۶7 ،دیگران و اهری) شود می تأمین طبیعت مقابل در زیست شرایط و جوی شرایط برابر

 بر افزون و (14: 1981)بورن،  دارد نیز جمعی یا اجتماعی نقش ،پردوام و اقتصادی کاالیی عنوان به یا فیزیکی تسهیالت

: 1980 تروور، و کیتر) هست نیز افراد اجتماعی اقتصادی وضعیت نمایش عنوان به ،مالی نیازهای رفع بر مشتمل ها این
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 و پیچیده فهومیم ،کیفیت این. است زندگی کیفیت در تأثیرگذار عوامل از یکی مسکن که گفت توان می بنابراین، ؛(38

 تعبیر دست این از مواردی و رضایتمندی ،شادکامی ،اجتماعی زیستیبه ،عمومی رفاه عنوان به را آن بعضی .است چندبعدی

 .(83: 2007و منون،  ی)اپل دان کرده

 کیفیت و آلودگی مانند ،کنند می زندگی آن در مردم که محیطی وضعیت به ،کلی طور به ،زندگی کیفیت اصطالح

: 2003 یون،)پس دارد اشاره به آن دسترسی و سالمت انندم ،مردم خود های ویژگی و ها صفت بعضی به چنینهم و مسکن

 از برخورداری حق عنوان به ،مناسب مسکن داشتن ،1948 سال در ربش حقوق منشور تصویب با سبب، همین به (.42

 اسکان برای را جهانی یراهبرد نیز بشر اسکان کمیتة ،خصوص این در حتی. است شده شناخته زندگی مطلوب کیفیت

 و سرشتنیکو) است اجتماعی های گروه همة برای مناسب مسکن تأمین ،واقع در آن اصلی هدف که کرده پیشنهاد بشر

 هشد تعریف چنین مناسب مسکن ،شد زاربرگ استانبول در که بشر اسکان اجالس دومین در .(۶11: 1375 زبردست، خراط

 امنیت ،آسایش یعنی مناسب سرپناه ؛نیست شخص هر سر باالی سقف یک وجود معنای به تنها ،مناسب هپناسر :است

 ،رسانی آب قبیل از درست اولیة ایه ساختزیر مناسب، گرمایی سامانة و تهویه ،روشنایی ،ای سازه دوام و پایداری ،مالکیت

 و کار نظر از ،دسترس در و مناسب مکان ،بهداشتی عوامل ،محیطی زیست مناسب کیفیت ،زباله دفع ،آموزش و بهداشت

 ساخت در (.3: 1379 ،پور دالل) شود تأمین مردم مالی استطاعت به توجه با باید موارد این همة که است اولیه تسهیالت

 و کار پرورش، و موزشآ ،تغذیه بهداشت، نظیر ،فرهنگی و اقتصادی -اجتماعی امور مامیت که دارد ضرورت نیز مسکن

 هگرفت رنظ در زمانهم طور به ،مسکن کیفیت بردن باال برای ،اجتماعی ثبات و امنیت ،رکتمشا ،خانوادگی زندگی شغل،

 -مسکن اولیة مواد به دسترسی به توجه با روستاییان ایران، در یروستای سنتی های خانه در (.375: 1374 ،فر خوش) شود

 نیازهای و استانداردها با را ها خانه این ساخت شرایط اگر که اند کرده ساز و ساخت -شد می مینأت محلی منابع از اغلب که

 نبود تعل به یبترت  بدین و ندارند را مسکن به مربوط استانداردهای اغلب که شویم می متوجه یم،سنجب امروزی

 و سخت بسیار روستایی های سکونتگاه زندگی کیفیت بردن باال برای ضروری های سیاست اجرای مناسب، های زیرساخت

 در ،روستایی های ساختمان کمیت و کیفیت به جدی توجه ،رو این از .(205: 2003 یا،)بوکن است شده پرهزینه

 . (2: 1388 ،دیگران و لطفی) است ضروری و الزم ،روستایی توسعة های یزیر برنامه

به و امر این به رسیدن راهکارهای ترین مهم از یکی ،مردم به رسانی تخدم در ها دولت محدود امکاناتتوجه به  با

 است روستایی جوامع به رسانی خدمت برای( ای خیریه) ادنه مردم و دولتی غیر های سازمان تشکیل مسکن، کیفیت ویژه

 که شود می سبب مسکن های فعالیت ارزیابی و اجرا ،ریزی برنامه در ها تشکل این فعال مشارکت (.13: 1385 ،رفیعی)

 ایجاد که است روشن (.24: 1382 ،سعیدی) کند پیدا سوق واقعی نیازهای سمت هب دولت های برنامه سوی و سمت

 و سرمایه تأمین در مشارکت ،مسکن های نهاد عرضة ،ها ساختزیر ابعاد در نهاد مردم و ای خیریه غیردولتی های تشکل

 و مسکن های نهاد تأمین همیشه که چرا ؛است بررسی شایان ،مسکن های پروژه نیاز مورد انسانی نیروی همچنین و اعتبار

 افزایش برای مانعی منزلة به و رفته می شمار به دشوار امری سازو ساخت هنگام در روستاها مردم برای ساختمانی مصالح

 ایجاد ،آن رفع برای بنابراین، ؛دارد مستقیم ارتباط افراد مالی فقر با مشکل این است. کرده عمل افراد گیری تصمیم قدرت

 ضروری امری ،مسکن بخش گذاران سیاست و مسئوالن حمایت مورد و ولتد نظارت با دولتی غیر های تشکل و ها تعاونی

 برای .شود می یاد مسکن توسعة راه سر بر جدی یانعم عنوان به مالی های محدودیت از روستاها در زیرا ؛رسد می نظر به

 ایجاد و مناسب سود با مالی منابع کردن فراهم با ای خیریه و دولتی غیر های تشکل که است ضروری ،مشکل این رفع

 روستاها در مسکن کیفیت توسعة و بهبود به ،سانآ شرایط و ضوابط با روستایی مردم به تسهیالت و وام اعطای شرایط

 ،یکم بعد .دارد یفیکو  یکمبعد  دوبه مسکن  یازن که گفت توان یم یگرسخن د به (.9: 1379 ،شهبازی) کنند کمک

 میزان ،که در واقع شود یممربوط  ،به آن یدسترس یزانمو  سرپناه نبودکه به  شود یم یامورو  ها یدهپد شناخت شامل
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در بعد  اما ،شود می مطرح ،یازنو شکل  نوع تنهااست و  نظر آن مورد یفیتکبدون در نظر گرفتن  ،یازنبه  ییپاسخگو

 (.۶3 :1384 ،یعهش) آن یتکمتوجه است تا  رکزم ،یفیک یها جنبه یامسکن  (یزیکی)ف یکالبد یها جنبه ،یشترب ،یفیک

 از ای مجموعه یفتعر به ،امر این بهبود در ای یریهخ ینهادها یرتأثبردن به  یمسکن و پ یفیتسنجش ک یبرا

 یراز داریم؛ نیاز ها آن ارتقای رنهادها د ینا یتموفق یزانو مشخص کردن م روستایی مسکن( یزیکی)ف یفیک یها شاخص

و تحقق  موفقیت یزانم یابیارز یبرا ای یلهوسو  آن های تحولمسکن و روند  یتوضع گیری اندازهابزار  ،ها شاخص

 ،هدف اینکه به نظر. (3 -1: 1389 ،دیگران و دریب) استدر امر مسکن  یمتول ینهادها های یاستسو  ها برنامه

 . است شده پرداخته ها شاخص این بررسی به مقاله این در بنابراین، است، مسکن فیزیکی های شاخص
 

 مسکن فیزیکی های شاخص .1 جدول

 لمثا همقول صشاخ نوع

 یکیف

 حمصال وضعیت فرسودگی، میزان اختمان،س عمر طبیعی، خطرهای برابر در دوام یایمن

 فضاهای جداسازی نحوة ،توالت حمام، آب، کشی هلول امکانات نورگیری، ب،فاضال دفع نحوة تبهداش
 یزیست از معیشتی

 زگا تلفن، برق، آب، امکانات، و تسهیالت هرفا و آسایش

 و آجر آرمه، بتون ،فلزی اسکلت) یساختمان مصالح ،مسکونی زیربنای سرانة بنا، زمین مساحت نمسک فیزیکی بعد
 چوب، و خشت چوب، تمام ،سیمانی بلوک چوب، و نگس یا چوب و آجر آهن، و سنگ یا آهن

 (گل و خشت

 فیزیکی غیر بعد
 نمسک

 در نفر تراکم خانوار، هر برای اتاق مسکونی، واحد در خانوار تراکم مسکونی، واحد در نفر تراکم
 یمسکون واحد به خانوار رشد نسبت اتاق، رد خانوار تراکم اتاق،

 122: 1388 ،اندیگر و یلطف: مأخذ

 

 هایدهک در و است درصد 31.5 حدود ،1389 سال در ایرانی خانوار یک های هزینه سبد در مسکن هزینة متوسط

 تفاوت ،است رصدد 2 حدود در آن سهم که صنعتی کشورهای با مقایسه در که است مقدار این از باالتر حتی ،پایین

 .شود می طبقاتی شکاف ایجاد و حرومم های طبقه بر فشار سبب ،مسکن قیمت افزایش بنابراین، شود؛ می دیده معناداری

: 1389 ،زاده شریف) است اشتغال و کنمس مسئلة ،کشور اداقتص راهبردی کالن های مشکل از یکی یزن حاضر حال در

 واقعیت این ،کشور بودن خیز زلزله به توجه با و روستاها در مسکن مناسب کیفیت نبود علت  به این، بر عالوه .(218-220

 سامانة یک از استفاده ،نتیجه در و نیست روستایی جامعة زنیا جوابگوی ،سنتی نظام از استفاده که شود یم روشن

 اومتمق ایجاد و خطر رفع برای مناسب سازة طراحی و مناسب فناوری کارگیری به و باال صنعتی تولید توان با ساختمانی

 ؛(93 -89 :1387 ،هرمانیق) باشد کشور در مسکن کیفی و کمی اینیازه جوابگوی تواند می طبیعی حوادث برابر در

 و رشد به رسیدن و کشور بر حاکم اقتصادی توسعة الگوی الحصا در مهم اصول از یکی ،که کرد اذعان توان می بنابراین،

 طبمرت های شاخص و فیزیکی یتکیف بهبود و کنمس امر به پرداختن ،محرومان منافع بر مبتنی اقتصادی متوازن توسعة

 است ای خیریه نهادهای یژهو به و مسکن امر متولی نهادهای سوی از منسجم ریزی برنامه نیازمند هم این که است آن به

 بسیاری های مشکل ،فیزیکی و البدیک نظر از کشور روستاهای ،ها بررسی و ها مطالعه اساسبر .(2 -1 :1388 ،طفیل)

 مخرب عوامل مقابل در کم مقاومت و ساخت پایین کیفیت ،باریک و تنگ ربمعا ،مناسب مسکن به دسترسی نبود :دارند

 دچار را کشور روستایی جامعة ،... و بومی ،دوام کم مصالح از استفاده ،ها خانه بافت پذیری آسیب ،نتیجه در و طبیعی

 ،ندارد خوبی کیفیت ،کشور روستاهای مسکن که آنجا زا ،اساس این بر. است کرده اجتماعی و اقتصادی های آسیب

 و مسکن امر متولی های ازمانس توسط مسکن امر در حمایتی خدمات و مسکن ریزی برنامه مسئلة به توجه ضرورت

 (.4 -3 :همان) یابد می اهمیت خیریه نهادهای ویژه به
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 یروستای مسکن امر در حمایتی خدمات

 مسکن زیکیفی کیفیت بهبود برای دولت طرف از متعددی های اقدام ،درآمد کم اقشار مسکن بخش های همطالع براساس

 و نوسازی. 2 ؛(مهر مسکن) صفر زمین سیاست. 1 :از عبارتند که است شده انجام نظر مورد های شاخص ارتقای و روستایی

 های خانواده سکنم تأمین) مسکن جامع طرح. 4 ؛روستایی ارزشبا های بافت بهسازی. 3 ؛روستایی های خانه بهسازی

 ولی .(29: 1387 ،ارعیز) ساختمان صنعت ارتقای. ۶ ؛مسکن تأمین مالی نظام بهبود. 5 ؛(ها ساختمان سازی مقاوم درآمد، کم

 ،است روستایی های خانه فیزیکی کیفیت بهبود در امداد کمیتة ای خیریه نهاد نقش بررسی ،مقاله این هدف که آنجا از

 مسکن فیزیکی بهبود و توسعه و تأمین های برنامه سازو ساخت امر متولی .است شده ررسیب ،سازمان این حمایتی خدمات

 .(12: 1384 طهری،ا) است اسالمی انقالب مسکن بنیاد ،امداد کمیتة مددجویان

 

 امداد تةیکم یتیحما خدمات

خود قرار  یجد یها تالش هدفرا  انیمددجو مسکن ازینرفع  ،خود یتیحما فیوظا اساسبر )ره( ینیخمامام  امداد تةیکم

 مسکن ادیبنو توافق  یهماهنگبا  ،دولت یمحورعدالتو  ییزدا تیمحروم یها استیس با همسو ب،یترت نیبد. استداده 

 یا نهیزم ،ییمسکن روستا یو بهساز ینوساز طرح یایمزااز  انیمددجو یمندبهره تیاولو ینیب شیپو  یاسالمانقالب 

و  یسازمقاوم ،یبازساز یبرا مربوط، یبانک التیتسهاستفاده از  و یو نوساز یبهساز طرح یاجرابا  تا دهشفراهم 

 ،یریشگیپتقدم اصل  تیرعاضمن  ،انیمددجو شدندارخانهتا عالوه بر  کند اقدام ییروستا یمسکون یواحدها ینوساز

 .ابدی کاهشمترقبه  ریغ حوادث متعدد یها تخسار

 

 طرح اهداف

 .3 ؛حاصل از وقوع حوادث یها یناهنجار از یریشگیپ. 2 ؛ییروستا یمسکون فرسودة یها بافت یسازمقاومبه  کمک. 1

 یبرامناسب  مسکن جادیاو  تیوضع. بهبود 4 ؛مترقبه ریغاز وقوع حوادث  یناش یمالو  یجان یهاخسارت کاهش

 ،یاقتصاد تیوضعبه بهبود  کمک. 5 ؛نامحروم مسکن ازینرفع  یها برنامه در تحقق عیتسرو  تیحما تحت انیمددجو

 بیترغ. 7 ؛سازوساختدر روستاها در امر  الاشتغ جادیا .۶ ؛پوشش ریز یها خانواده یبهداشتو  یفرهنگ ،یاجتماع

 .(12: همان)ن آ با تبطمرمتعدد  یها مشکل از مهاجرت به شهرها و یریجلوگدر روستاها و  سکونتبه  ها خانواده

 

 پژوهش روش

 یسنجتوان یبررسو  تیحما ریز یها خانوادهخاص  طیشرا گرفتننظر  در ،یاسالمانقالب  مسکن ادیبن با یهماهنگ با

 ،یو کانینزداقوام و  ایمددجو  نتوا احراز از پس (فال :از عبارتند شدهینیبشیپ ییاجرا یها روش ،طرح یاجرا یبرا

از  یریگبهره با ،)ره( ینیخمامام  امداد تةیکم (ب ؛شود یم ساختهنهاد  نیا کامل ارتو با نظ آنان خود توسط مسکن

 یها نقشه یتمام .دکن یم اقدام تیحما ریز یها خانواده مسکن ساخت یبرا خود ،یص و منابع مالمتخص یروهاین

 میمستق نظارت تحت و رسند یم یاسالمانقالب  مسکن ادیبن دییتابه  شوند، یم هیته یفنضوابط  تیرعابا  ،ییاجرا

 .(12: همان) دنشو یم اجرا یفن انناظر

 

 انیمددجو مسکن نیتأم

 یو گذران زندگ شیآسا یامن برا یبه سرپناه و محل ازیو ن انیمددجو مسکن نیتأم مسئلة)ره(  ینیامام خم امداد تةیکم
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؛ است داشته یتوجه انیشاو خدمات  ها تیفعال زین نهیزم نیدر ا ،خدمات خود ریسا کناراشته و در را همواره مدنظر د

بر آن است که  یسع مقاله نیادر  .شود یمانجام  یو نوساز یدر قالب طرح بهساز انیمسکن مددجو نیتأم امر ن،یبنابرا

 یکیزیف تیتا بهبود وضع میکن یبررس ،شود یم حاصل که از پرسشنامه یجیبا نتا را نکندوا بخش امداد تةیکمعملکرد 

 .دشو مشخص ،بودن پوشش ریزدورة  در ییروستا انیمسکن مددجو

 
 الیرمبلغ به هزار  ؛87 -78 یها سال در انهیم شهرستان ییروستا مسکن یبهساز و ینوساز طرح .۲ جدول

 87 هیپا سال 78ا مبن سال 

 نهیهز مبلغ واحد تعداد نهیهز مبلغ دواح تعداد تیفعال نوع

 84118000 7۶ ۶5۶14805 11 احداث و دیخر

 343498 59 13390۶ 4۶ هآشپزخان و حمام ،یبهداشت سیسرو احداث

 29۶2540 70 42322 12 یکشحصار

 1۶00532 420 80512 29 یو بازساز لیتکم ،ریتعم

 1۶0 1۶ 100 20 1مسکن وام

 11۶19۶8 121 403343 4۶ آب، برق و گاز انشعاب و یکشلوله

 1387و  1378 ،امداد کمیتة آماری سالنامة: مأخذ

 

 ل.ایمبلغ به هزار ر ؛87 -78 یها سال در کندوان بخش ییروستا مسکن یبهساز و ینوساز طرح. 3 جدول

 87 هیپا سال 78ا مبن سال 

 نهیهز مبلغ واحد تعداد نهیهز مبلغ دواح تعداد تیفعال نوع

 578۶03254 97 154954410 14 احداث و دیخر

 187۶22 39 127۶۶ 4 آشپزخانه و حمام ،یبهداشت سیسرو ساخت

 73255 13 25001 ۶ یحصار کش

 1۶1239 31 10743 3 یبازساز و لیتکم ،ریتعم

2مسکن وام
 - - 5 5 

 ۶99800 75 120453 13 گاز و برق آب، انشعاب، و یکشلوله

 

 امروزی سبک به ای خیریه مؤسسة ،کندوان بخش در و است کم میانه شهرستان سطح در خیریه های مؤسسه تعداد

 -است تحقیق موردی مطالعة که -میانه شهرستان کندوان بخش در خیریه های مؤسسه این، بر عالوه. ندارد وجود

 در هاروستا مسکن توسعة امر در ،ستانشهر مرکز خیریة های همؤسس یشترعملکرد ب رو، این زا .دندار وجود ثبتی صورت به

 بخش در مسکن امر در دیگر خیریة نهادهای سایر از بیش که ای خیریه نهاد تنها و است ناچیز بسیار کندوان بخش

 بررسی ریآما های تحلیل و تجزیه از استفاده با ،هادن این عملکرد نحوة بنابراین، ؛است امداد کمیتة است، فعال کندوان

 (.1387و  1378 امداد کمیتة آماری سالنامة) تاس شده

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
 است. الیر ونیلیمبلغ به م. 1
 .است الیر ونیلیمبلغ به م. 2
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 پژوهش مفهومی مدل. 1 نمودار

 

 تحقیق انجام روش و مواد

 روش بهپرسشنامه ) یمشاهده، مصاحبه و طراح یقاز طر ها داده آوری جمعاست.  یلیتحل -توصیفی ،تحقیق انجام روش

 ضریببا  کرونباخ آلفایبا استفاده از روش  پایایی و روایی( صورت گرفته و انمددجوی با حضوری مصاحبةو با  یمیدان

 آماری جامعة .است ای رتبه ما استفادةمورد  یاسمق و یفیک ،پژوهش پرسشنامة .است پذیرفتنی که است 8۶54/0 معادل

 1۶0 لو شام چایتیر ،شمالی گرمة ،کندواندر سه دهستان  ترتیب بهو  یانهبخش کندوان شهرستان م روستای 37 شامل

 رافزا نرماز  ها داده تحلیل و یهتجز برای .است شده انتخاب تصادفی صورت به آماری جامعة ینا است. پوشش زیر انوارخ

SPSS درصد  22مربع مساحت،  یلومترک 1244استفاده شده است. بخش کندوان با  ،ویلکاکسون پارامتریکان آزمون از و

و از  یلاز شمال به شهرستان سراب، از شرق به استان اردب ،بخش این. دهد می یلرا تشک یانهاز مساحت شهرستان م

 درجة 38تا  37 و یشرق طول درجة 48تا  47 یاییرافجغ موقعیت رمحدود است و د یانهجنوب و غرب به شهرستان م

 کلیدی مفاهیم تعیین

  ویانمددج مسکن فیزیکی وضعیت بهبود

 هایسامانه بهداشتی، سرویس بودن، نوساز
 ،ایمنی و روشنایی سرمایشی، گرمایشی،

 کیفیت واحد، هر در اتاق تعداد زیربنا، اندازة
 تلفن برق، آب، راه، به دسترسی مصالح،

 کنندهتفسیر نظری مبانی

 (ها گویه) مؤلفه

 روستایی پوشش زیر مددجویان مسکن فیزیکی کیفیت بهبود در امداد کمیتة ای خیریه نهاد نقش

)بخش  روستایی مددجویان مساکن کالبدی وضعیت بهبود موجب ،امداد کمیتة کالبدی هایاقدام آیا
 است؟ شده( کندوان

 امداد کمیتة مددجویان مسکن

  مسکن یفیزیک ابعاد بررسی

 راهبردی مفاهیم راهبردی مفاهیم

 پژوهش سؤال
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 یتکل جمع ،1385 ماه آبان سرشماری براساس(. 52: 1384 ئبی،)ناشهر ترک واقع شده است  زمرک اب شمالی عرض

 یخانوار شهر 4۶نوار، شامل خا 920 ،تعداد ین. از ااستخانوار  5875 شامل ،نفر 24820 ،شبخ ینا یساکن در روستاها

 پوشش زیرنفر  215۶مجموع،  درو  یینفر روستا 2049و  ینفر شهر 107 دلامع جمعیتی با روستایی خانوار 874 و

 (.3: 1385 ،امداد کمیتة آماری سالنامةقرار دارند ) امداد کمیتة
 

 
 

 میانه کندوان بخش های دهستان قشةن .1 شکل

 
 (کندوان بخش) روستاها پراکندگی توزیع ةنقش .۲ شکل
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 در ،7براساس جدول  روستایی، مسکن مورد در پوشش زیر مددجویان نزد در امداد کمیتة عملکرد بررسی برای

 .استامداد  یتةکم حمایتو پس از  یششده که مربوط به دو دورة پ یطراح هایی هیپژوهش، گو یرهایاز متغ یکهر

 

 پژوهش های گویه و متغیر .4 جدول

 گویه مؤلفه

 اندازة ،ایمنی و روشنایی ،سرمایشی ،گرمایشی های سامانه ،بهداشتی سرویس داشتن مسکن، بودن نوساز مسکن فیزیکی وضعیت
 تلفن برق، آب، راه، به دسترسی مصالح، کیفیت واحد، هر در اتاق تعداد ،زیربنا

 

 ها یافتهو  بحث

 صیفیتو های یافته. 1

 دهندة نشان و دهد می نشان را مثبتی     ًکامال  روند ،کمیته حمایت از قبل به نسبت فراوانی درصد و تعداد ،ها گویه تمام در

 .است مسکن کالبدی کیفیت زمینة در مددجویان رضایتمندی سطح
 

 مددجویان های خانه فیزیکی وضعیت مؤلفة دربارة مددجویان های دیدگاه فراوانی توزیع .5 جدول

فه
ؤل

م
 

 کالبدی ابعاد
 قرار گرفتن پوشش زیر از بعد قرار گرفتن پوشش زیر از قبل

 درصد فراوانی درصد فراوانی

ت
ضعی

و
 

ی
یک

یز
ف

 
کن

مس
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ط 
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 0 0 4/3 1/38 5/58 0 0 9 7۶ 70 0 0 0 18 82 0 0 0 2۶ 134 مسکن بودن نوساز

 3/1 4/4 9/17 3/۶1 2/15 2 13 38 82 20 0 0 8/1 73 2/25 0 0 ۶ 107 47 بهداشتی سرویس

 3/1 3/4 ۶/1۶ 2/51 7/2۶ 2 13 3۶ 72 32 0 0 1/1 9/43 1/53 0 0 5 77 78 سرمایشی سامانة

 سامانة وجود
 گرمایشی

58 94 8 0 0 7/33 7/۶2 ۶/3 0 0 2۶ 71 43 13 2 3/20 9/50 2/23 3/4 3/1 

 3/1 8/2 2/20 9/38 9/39 2 9 40 58 44 0 0 2/9 4/4۶ 4/44 0 1 19 81 59 زیربنا اندازة

 3/1 5/2 7/28 ۶/38 9/28 2 10 54 52 35 0 0 4 5/۶4 ۶/31 0 0 11 97 52 روشنایی

 3/3 ۶/3 8/21 ۶/37 7/34 2 10 44 53 42 0 0 5/3 2/4۶ 3/50 0 0 7 75 78 ایمنی سامانة

 هر رد اتاق تعداد
 واحد

47 99 14 0 0 33 3/۶0 7/۶ 0 0 29 ۶9 41 14 2 ۶/23 2/47 8/22 2/53/1 3/1 

 2/2 3/4 4/17 ۶/43 5/32 4 11 41 59 40 0 0 3/4 5/49 1/4۶ 0 0 7 75 78 مصالح کیفیت

 آب، به دسترسی
 تلفن و برق

۶4 83 13 0 0 7/43 3/50 ۶ 0 0 39 51 47 13 5 7/32 2/38 1/22 5 9/1 

 

 (یاستنباط آمار) یلیتحل یها افتهی

 متغیرها بین روابط چگونگی و شود یو آزمون م یلتحل ،فرضیه ،استنباطی آمار های روش از استفاده با ،بخش این در

 زیر مددجویان مسکن فیزیکی وضعیت بودبه در امداد کمیتة های اقدام یبررس از پس .شود می شناسایی ،آن اساسبر

 عملکرد اطالعات و آمار بخش از استفاده و نهاد این مسئوالن با مصاحبه صورت به کندوان بخش اهایروست پوشش

 بخش امداد کمیتة پوشش زیر افراد مسکن وضعیت تحلیل .یمکن می مقایسه ،استنباطی آمار یجبا نتا را یجنتا ،امداد کمیتة

 به نیز و شده ساخته جدید مسکن ،امداد کمیتة توسط ،بخش این مددجویان از سوم یک برای که دهد می نشان کندوان

 . است شده پرداخت مسکن تعمیر و ساخت وام ،آنان از بسیاری
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 امداد کمیتة حمایت زا پس و پیش دورة در مددجویان مسکن فیزیکی وضعیت. 6 جدول

 مؤلفه

 ها داده میانگین یکالبد ابعاد
 رتبة
 مثبت

 رتبة
 منفی

 رتبة
 ربراب

Z محاسبه 
 هشد 

 سطح
 گویه معناداری

 زا پیش
 حمایت

 زا  پس
 حمایت

ضع
و

ی
 یکیزیف ت

کن
مس

 

 000/0 -895/۶ 74 9 72 ۶۶45/1 1۶25/1 مسکن بودن نوساز

 000/0 -270/۶ 82 11 ۶2 322۶/2 7438/1 بهداشتی سرویس

 000/0 -574/۶ ۶5 1۶ 74 31۶1/2 ۶875/1 سرمایشی سامانة

 000/0 -215/7 7۶ ۶ 73 2323/2 5438/1 گرمایشی مانةسا وجود

 000/0 -42۶/4 93 14 4۶ 1307/2 7۶25/1 زیربنا اندازة

 000/0 -115/۶ ۶2 19 72 2941/2 7438/1 روشنایی

 000/0 -572/۶ ۶3 1۶ 74 4575/2 55۶2/1 ایمنی سامانة

 000/0 -110/۶ 74 14 ۶7 29۶8/2 7938/1 واحد هر رد اتاق تعداد

 000/0 -۶۶1/5 ۶9 19 ۶7 2258/2 8188/1 مصالح کیفیت

 000/0 -153/۶ 55 24 7۶ 31۶1/2 ۶812/1 تلفن و برق ،بآ به دسترسی

 

 یلکاکسونو پارامتریکان آزمون از ،مسکن فیزیکی وضعیت های مؤلفه و تحقیق فرضیة آزمون و تحلیلو  تجزیه برای

 کمیتة مسکن بخش های فعالیتبه  مربوط های گویهو  ها مؤلفهدر تمام  که است آناز  حاکی ،نتایجاستفاده شده است. 

 از پیشنسبت به  ،پوشش زیر مددجویان وضعیت ،معناداریمثبت و سطوح  های رتبهو تعداد  ها میانگین بهبا توجه  ،امداد

 یانگیناز سطح م تر ینپای ،معناداری سطح ،دهد میکه جدول نشان  طور هماناست.  شده مطلوب قرار گرفتن، پوشش زیر

قرار  پوشش زیراز  پس یها میانگین زیرا ؛دهد می نشان نیزرا  ها میانگینمعنادار  های تفاوت یلکاکسونو آزمون است.

 یتواقع این دهندة نشان ،ینمیانگ از معناداری سطح بودن پایین ولی د،دار بهبود به رو روند آن، از لنسبت به قب ،گرفتن

 ،بوده مؤثردر بخش کندوان  ییروستا یانمسکن مددجو یزیکیدر بهبود ف امداد کمیتة های اقدامکه درست است که  است

 .یردصورت گ یندهامر در آ یندر ا یادیاهتمام ز یدو با یستن یکاف یول

 

 گیرینتیجه

 در ،مسکونی واحدهای در بتونی و فلزی اسکلت از استفاده و مسکن ساخت در تر مرغوب ساختمانی الحمص از استفاده

 در نیز تلفن و گاز آب، برق، نظیر خدماتی و تسهیالت از مسکونی واحدهای برخورداری. است افزایش به رو اخیر های دهه

 ایران روستاهای در مسکن وضعیت کمی و کیفی بهبود روند دهندة نشان ها لتحو این. است یافته افزایش زمانی دورة این

 غیر های سازمان به ،برنامه این در. شد ای عمده توجه مسکن به ،توسعه چهارم برنامة در .است گذشته های دهه طول در

 توجه با. است گرفته قرار برنامه اصلی هدف روستا و رشه مسکن امر در ها سازمان این تقویت و دهش توجه خیریه و دولتی

 تکنیکی ضعف مانند ای عمده موارد ،مسکن بنیاد مساعدت و کمک با و امداد کمیتة ییاجرا فمختل های طرح به

 که ،سازیمقاوم امر به توجهیبی و روستایی های خانه در آن مناسب کاربرد نبود و دوامکم مصالح وجود ،سازو ساخت

 از ،اجرا و ساخت تکنیک .است یافته بهبود گذشته های سال هب نسبت ،بوده روستایی مسکن کیفیت بودن نامطلوب باعث

 واقع ثرؤم آن کیفیت و یروستای مسکن( اجرا و راحیط) یگیرشکل و یجادا مختلف مراحل در که است مواردی جمله

 پیشرفت موجب ،روستایی ةدیدآسیب مناطق در آن یاحیا و نوسازی ،بهسازی ،سازیمقاوم های طرح بهبودی با و هدش

  .است شده روستایی های خانه در آسایش و رفاه ،بهداشت ،ایمنی بافت، و مسکن کیفیت

  :کرد بندی صورت گونه این توان می را H1 و H0 ایه فرضیه ،فرضیه آزمون برای

H0 :است نشده منجر پوشش زیر مددجویان های خانه کالبدی یتبهبود وضع به ،امداد کمیتة های اقدام. 
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H1 :است شده منجر پوشش زیر مددجویان های خانه کالبدی وضعیتبهبود  به ،امداد کمیتة های اقدام. 

 این مددجویان از سوم یک برای که دهد می نشان کندوان بخش امداد کمیتة پوشش زیر افراد مسکن وضعیت تحلیل

 شده پرداخت مسکن تعمیر و ساخت وام ها آن از بسیاری به نیز و شده ساخته جدید مسکن ،امداد کمیتة توسط ،بخش

 در حل مشکل مسکن تواند می ولی ؛نیست امداد کمیتة مؤثر عملکرد ةدهند نشان ،مسکن وام پرداخت صرف. است

 ساخت برای که نیست حدی به وام مبلغ اما ،هستند یتواول در که شود می داده مددجویانی به وام، ینا .باشد تأثیرگذار

 که رود می انتظار بنابراین، ؛کند می تقبل امداد کمیتة خود را مسکن ساخت هزینة ةبقی .باشد یکاف مددجویان مسکن

 فیزیکی وضعیت میانگین ،دهد مینشان  ۶ جدول که طور همان ،منظور بدین .یابد کاهش پوشش زیر افراد مسکن مشکل

 ،آن از قبل به نسبت کمیته، حمایت از پس روستایی مددجویان مسکن با مرتبط های گویه تمامی در مثبت، های رتبه و

 05/0 آلفا از تر پایین اه گویه تمام در مسکن کالبدی ابعاد داریمعنا سطح همچنین. دهد می نشان را افزایشی یروند

 که یمگرفت نتیجه و کردیم مقایسه پژوهش های یافته با را امداد کمیتة عملکرد آمار امر، این تأیید برای. است شده برآورد

 رشد روبه یروند 89 سال تا 84 لسا از ،کندوان بخش در ویژه به ،امداد کمیتة عملکرد و ها اقدام ،ینوساز ،بهسازی طرح

 سازمان مداوم نظارت ،مقاوم مصالح و مناسب زیربنای با مسکن ساخت بهبود مسائل بر عالوه که طوری به. است داشته

 و مسکن رفاهی تجهیزات و تسهیالت بهبود ،مسکونی واحدهای هنگامزود تخریب از جلوگیری سبب ،مهندسینظام

 1387 سال در که دهد می نشان 3 جدول ،ارتباط این در .است شده پوشش زیر مددجویان درآمد افزایش و اشتغال ایجاد

 شده مددجویان روستایی مسکونی واحد 97 تعداد خرید و بازسازی تکمیل، احداث، تعمیر، صرف ریال میلیون 41/4 معادل

 لیتکم ،تعمیر صرف ریال میلیون 38 واحد، 97 دخری و احداث صرف ریال میلیون 4100 مبلغ ،ها هزینه ینا کل از .است

 سیسرو واحد 39ث احدا صرف ریال 187۶22 واحد، 13 کشی رحصا صرف ریال هزار 43255 واحد، 31 یبازساز و

 مسکونی واحد 75 تعداد برای ،آب، برق و گاز انشعاب و یکشلوله برای ریال هزار ۶99800 ،آشپزخانه و حمامو  یبهداشت

 مددجویان مسکن عمرانی های فعالیت .است شده رداختپ پوشش زیر نیازمند خانوار 5 به مسکن وام ریال میلیون 30 و

 اساسرب ،1387 سال در. است داشته افزایش( ریال میلیارد ۶/3 هزینه مبلغ) 78 سال به نسبت هزینه نظر از ،87 لسا

 که است آن امر این علت .اند شده برخوردار بانکی تسهیالت از خانوار 5 تعداد ،روستایی مسکن نوسازی و بهسازی طرح

 مددجویان توان از خارج ،بود شده عرضه مددجویان به 88 تیح و 87 سال در که (نتوما میلیون 10 تا 5) ها وام مبلغ

 طریق از اخیر های سال در هایی وام حتی. نیستند ها وام قسط پرداخت به قادر خود کم مالی استطاعت با مددجویان و است

از  یک هیچ ،(تومان میلیون 10) آن باالی مبلغ خاطر به اما است، هشد عرضه مددجویان به )س( زینب حضرت طرح

 از بعد این در .است شده پرداخت مددجو غیر به ناچار به ها وام این و نشدند ها وام این از استفاده به حاضر یانمددجو

 در وام این سقف و نیست چشمگیر چندان کندوان بخش امداد کمیتة طرف از کنمس وام ارائة گفت باید ها مطالعه

 پرداخت مسکن بنیاد به امداد کمیتة طرف از واحدها این ساخت هزینة. است بوده تومان میلیون 10 الی 5 ،اخیر های سال

 افزایش آن از قبل به نسبت ،امداد کمیتة حمایت دورة در مددجویان سکونیم واحدهای فیزیکی وضعیت بهبود. دشو می

 اسکان برای شده ساخته واحدهای تعداد (1387 سال در) ،کمیته حمایت از بعد که طوری به. است داشته چشمگیری

 های سال در. نبود فراتر عدد 14 از کندوان بخش امداد کمیتة تاسیس از پیش دادتع این که ؛است رسیده 97 به مددجویان

 از استفاده با در دست اقدام است که کندوان بخش امداد کمیتة توسط مددجویان برای مسکن 72 حدود ساخت نیز اخیر

 طریق از و مسکونی واحد 31 رد 1387 سال در مددجویان های خانه بازسازی و تعمیر. ودش می انجام مسکن بنیاد وام

 امداد کمیتة باال، موارد بر عالوه. است شده انجام یتهکم خود توسط یا تعمیر وام و الحسنه قرض وام مانند اعتبارهایی

 مددجویان قدیمی های خانه از تعدادی و ساخت تازه های خانه گاز و آب و برق کنتور اعطای و انشعاب کار ،کندوان بخش

 که است رسیده مورد 151 به 1387 سال تا 1377 سال از ها انشعاب این تعداد. است گرفته عهده بر 1377 لسا از بعد را
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 مددجویان برای      ًمعموال . است متغیر متر ۶0 تا متر 40 از واحدها زیربنای و اندازه. است بوده مورد 75 ،1387 سال سهم

 طریق از شد اشاره    ًقبال  که طور همان ،عملکرد این گزارش .است متر ۶0 مددجویان بقیة برای و متر 40 سرپرست بی

 نتیجه این به توان می آماری های داده تحلیل و تجزیه نتایج با آن مقایسة با و هآمد دست هب امداد کمیتة آماری سالنامة

 از مددجویان و دهد یم نشان تهیکم تیحما از قبل به نسبت را یمعنادار تفاوت ،مسکن یکالبد تیوضع بعد که رسید

 اذعان و رد H1 نفعبه را  H0 فرض توان یم بنابراین، ؛اند بوده راضی امداد کمیتة ةشد ساخته های خانه فیزیکی کیفیت

 ها اقدام ینا ولی ،شده است پوشش زیر یانمسکن مددجو یکالبد یتمنجر به بهبود وضع ،امداد کمیتة های اقدام که کرد

 با ین،بنابرا است؛ یانگیناز سطح م تر پایین ،یبهبود یناشاره شد، ا ها یافته   ً         قبال  در قسمت  که طور همانو  یستن کافی

 خوبی های اقدام یندهدر آ یدبا یزن مددجویان بقیة یبرا ،اند شدهصاحب مسکن  یانسوم مددجو یکحدود  ینکهتوجه به ا

 .گیرد صورتمسکن  یزیکیدر جهت بهبود ف

 

 اهپیشنهاد

ضمانت  تواند میکمیته امداد  خود ، ... و ضامن اعتماد نبود مانند ،مسکن های وامشرایط اعطای  دشواری علت به. 1

 .بگیرد برعهده را ها واماین 

 های وام میزان باید امداد ةکمیت ،نیست کافی پرداختی های وام میزان که کردند اعالم مددجویان اینکه به توجه با. 2

 .کند تعیین تورم و اقتصادی وضعیت براساس را خود
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