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. 75 بها( مههاجرت روند و جمۀیت در اثرگذاری میزان شخص، اجتماعی جایگاه و رفتار و فرهنگ بر اثرگذاری خانواده، بهداشتی وضۀیت بر اثرگذاری
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 مهمقدّ. 1
 . طرح مسأله1. 1

در  کشهورهای روستایی امهروزه یکهی از مسهامل مهه ّ ةتوسۀ

ق آن شهود کهه بهرای تحقّهحال توسۀه و کشور مها محسهوب می

ههای مختلفهی در ههر کشهور هها و پارادای ارچوبهچ ها،سیاست

های خههدماتی در بسههیاری از نارسههایی زیههرا ؛شههودمطههرم می

 ،چنهیناجتمهاعی و اقتصهادی و ه  های مختلف فرهنگهی،زمینه

های جاذبهههای روستایی از یک سو و محدودیت اشتغال درعرصه

گونه روندها را هه  بهه زیهان این ،نهایتدر  شهری از سوی دیگر،

 –ها و مناطق شهری و ه  به بهای فروپاشی نظهام زیسهتیحوزه

)مطالۀهات  های روستایی تشهدید کهرده اسهتگاهفضایی سکونت

بسیاری از مشکتت شههری ریشهه در  ،بنابراین .(1388 کالبدی،

 ،وسهتایی دارنهد. بهر ایهن اسهاسهای رمشکتت و نارسایی حوزه

های روستایی کشور در جههت رسهیدن بهه توجّه جدّی به عرصه

ریزی ن برنامهسؤوالروستایی یکی از اهداف مه  کشور و م ةتوسۀ

ارچوب ایهن ههدر چ ،چنان کهه اشهاره شهدکه ه  استروستایی 

های مختلفهی را بهرای رسهیدن بهه برنامهه هها وراه حل ،پارادای 

ها، اعطهای یکهی از ایهن برنامهه .کننهدیی اعمال میروستا ةتوسۀ

که  استتسهیتت از جمله تسهیتت بانکی مسکن به روستاییان 

بنهدی کشهور جههت ریزی و بودجههرساله مبلغ زیادی در برنامه

 زیهرا ؛شهودمی فمین مسهکن مناسهب، بهرای روسهتاییان صهرأت

ها گاه  کالبدی سهکونتترین شکل تجسّمسکن به عنوان کوچک

گیری سههاختار نقههش اساسههی در شههکل بندی آن،و اسههتخوان

 )سهرتییی پهور، کالبدی و هویت مۀماری روستایی دارد –فضایی

و بهه عنهوان  (32، ص. 1389 ،امینیسۀیدی و  ؛16، ص. 1388

خصهوص هب ،هاگاهسهکونت ةالت و توسهۀوّآغهاز تحه ةپایه و نقطه

ذر زمهان و شهود کهه در گههای روستایی شهناخته میگاهسکونت

اقتصادی و گسترش امکانات و  –های اجتماعیگام با دگرگونیه 

 )سهۀیدی، دههدعی را نشهان میی جوامع اشهکال متنهوّدانش فنّ

 ؛مین مسکن مناسب نهه تنهها در کشهور مهاأت. (104، ص. 1388

تها جهایی کهه  ،باشهدیهت میبلکه در سطح جهان نیز دارای اهمّ

اسهتانبول  کهه در 1996ل مین اجتس اسکان بشهر در سهادردوّ

 مسکن مناسب چنین تۀریف شده است: ،شد برگزار

ترین نیازها بهرای ههر مسکن مناسب به عنوان یکی از اساسی

 شهودت انسهانی شهناخته میفرد و خانوده بهرای زنهدگی بها عهزّ

به عنوان یهک شهاخص کلیهدی بها بهبهود  و (2011)فریمیونگ، 

 ؛4، ص. 2007 )یانههگ،اسههت ن مههرتبط اکیفیههت زنههدگی سههاکن

در کشور مها ایهران نیهز بهه مسهکن بهه . (14 ، ص.2008مایلن، 

تا جایی  ،شودیت داده میعنوان سرپناهی برای زندگی بسیار اهمّ

ردیف غذا ه  ،که مسکن به عنوان یکی از سه نیاز اساسی هر فرد

 ،، کیهانی سهلمی و سهلطانیصهیدایی) آیهدو پوشاک به شمار می

م قهانون وسهوّیک  و چهلواصهول سهی به طوری کهه در؛ (1389

ویژه اقشهار جامۀهه بهه ةف است بهرای همهدولت موظّ اساسی نیز

)مرکهز  مسکن مناسب تدارک ببیند ،های ضۀیف و روستاییگروه

 بنیهاد، اخیهر ةدهه در چند .(1، ص. 1385 های مجلس،پژوهش

 اساسهی قانون 31 مسکن انقتب استمی در راستای اجرای اصل

 دریهک( یرانهیی اهاهخانواد و افراد نیاز با مناسب کنمس مینأت)

ه بهه توجّ سازی مسکن روستایی را بامقاوم طرم اجرای ویژه نگاه

ایهن . ویژه زلزله به عهده گرفته استبه ،ر سوانح طبیۀیوقوع مکرّ

 ةتسهیتت بانکی بهه مبلهغ پایه ةدر قالب ارام 1384طرم از سال 

 12ت بازپرداخهت درصهد و مهدّ 5میلیون ریال و بها کهارمزد  50

کهه  دشهواث مسکن روسهتایی واگهذار میسال به متقاضیان احد

تطبیهق  های روسهتایی وگاهسهکونت ةتوسهۀ ،یکی از اههداف آن

اگرچه ایراداتی در . کالبد مسکن روستایی با زندگی امروزی است

زمان ک  تهای زیاد، مدّمانند سود و بهره ؛های پرداختیمورد وام

ازپرداخههت وام، قههوانین و شههرایط سههخت دریافههت وام بههرای ب

 ؛وجهود دارد و غیرهبودن مبلغ وام (، ک غیره )بوروکراسی اداری و

 ثیرات اجتمهاعی،أاند تهایهن تسههیتت توانسهته ،ا با این حهالامّ

بخهش مسهکن  کالبدی مختلفی که ناشی از محیطی و اقتصادی،

وستایی شهرستان در نواحی ر ،این اساس بر است را اعمال کنند.

نظهر  ،همهین نکتهه اسهت.مندان وام زیهاد اشنویه نیز تۀداد بهره

ثیرات حاصهل از أرا به این سمت جلب کرده اسهت تها ته نامحققّ

روستایی را در این ناحیهه مهورد بررسهی  ةبخش مسکن بر توسۀ

رسهی نقهش تسههیتت برّ ،قرار دهد. هدف اصلی تحقیهق حاضهر

اسهت.  سهالهای بیستطی دوره روستایی ةبانکی مسکن در توسۀ

ثیرگذاری تسهیتت بانکی مسهکن در أبه میزان ت ،در همین راستا

رپهذیر از یثأمحیطی تکالبهدی و زیسهت اقتصادی، اجتماعی، ابۀاد

ها و ت و ضهۀف ایهن برنامههتها نقهاط قهوّ پردازدبخش مسکن می

اسهتفاده از  مشکتت موجود بر سر راه روسهتاییان را پیهدا کنهد.

ریزی روسهتایی لیان امر برنامهتواند متوّمی ،های این تحقیقهیافت

تسهیتت  ةهایی چون ارامها و طرمت و ضۀف برنامهرا از نقاط قوّ
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بهرد هرچهه پیش ةبانکی مسکن به روستاییان آگاه کند و در زمین

 های آتی راهنمایی کند.بهتر برنامه

 تحقیق نظری ةپیشین. 2. 1

 قانون 31 می در راستای اجرای اصلنیاد مسکن انقتب استب

 در( ایرانهیة خهانواد و افهراد نیاز با مناسب مسکن مینأت) اساسی

ه توجّ سازی مسکن روستایی را بامقاوم طرم اجرای ویژه نگاه یک

. ویژه زلزله به عهده گرفتهه اسهتبه ،ر سوانح طبیۀیبه وقوع مکرّ

کی بهه مبلهغ تسهیتت بهان ةدر قالب ارام 1384این طرم از سال 

 12ت بازپرداخت درصد و مدّ 5میلیون ریال و با کارمزد  50 ةپای

 شهایان د.شوسال به متقاضیان احداث مسکن روستایی واگذار می

مبلهغ  درصد افزایش خواهد یافت. 15ذکر است مبلغ وام هرساله 

 . بسیاری از روسهتاییان درشدبامی ریال میلیون 15 اکنونوام ه 

گهذرد، اجرای طرم می طی سه مرحله که از ،رنقاط مختلف کشو

دریافهت  گرفته و اعتبارات مسهکن را تحت حمایت این طرم قرار

 ههدف ایهن طهرم، .(1388لنگرودی و بخشهی، )مطیۀی  اندکرده

های روستایی اسهت. ضهرورت طهرم کیفیت مسکن و بهبود ارتقا

گیردکههه اغلههب جهها نشههأت مینآ ایههران از سههازی درمقاوم ةویههژ

وسایل ناقص و فاقد استاندارد  های ناکافی و بامنزل ستاییان دررو

های روستایی نبودن مسکنمقاوم ،چنینه  کنند.الزم زندگی می

مخاطرات طبیۀهی از مشهکتت اساسهی جوامهع  سوانح و برابر در

روستایی یکی از اهداف اصلی هر  ةتوسۀ .استروستایی در کشور 

که شامل رسیدن  استپایدار  ةارچوب پارادای  توسۀهکشور در چ

 اقتصهادی، اجتماعی، ةبه شرایط مطلوب و پایدار در ابۀاد چهارگان

در جههت ارتقهای  ،باشد و در پایهانمحیطی میکالبدی و زیست

 کشور کند. درکیفیت زندگی و رسیدن به تۀالی انسانی تتش می

 نیهز و اینها مانند خدماتی، رفاهی و های عمرانی،گذاریسرمایه ما

 ،واقهع کهه در شهودسوی دولهت انجهام می تخصیص اعتبارات از

 ةهای مناسهب بهرای توسهۀتتشی است به منظور ایجهاد فرصهت

 ،ایهن اسهاس بهر .(1388 بخشهی، ولنگهرودی )مطیۀی  روستایی

دارای  ،شهودتسهیتت بانکی مسکن که از سهوی دولهت داده می

 عی،کهه ابۀهاد اجتمها اسهتثیرات مختلفهی در بخهش مسهکن أت

از آن  رثّأجملهه ابۀهاد متهمحیطی از کالبهدی و زیسهت اقتصادی،

مطالۀات به نسبت زیادی، در مورد مسکن روستایی در  باشند،می

مطالۀات مربوط بهه  ،یسطح کشور انجام نشده است و به طور کلّ

مسکن روستایی در کشور ضۀیف بوده و این درحهالی اسهت کهه 

دهند و اییان تشکیل میمیلیون جمۀیت کشور را روست20حدود 

توان گفت که نیمی از مساکن روسهتایی کشهور نیهز ت میأجربه

پذیر در برابهر دارای بافهت آسهیب ،در واقهع ،ساز نبهودهمهندسی

هههای های اخیههر، طرمهرچنههد کههه در دهههه ،سههوانح هسههتند

حال اجرا بهوده  سازی مساکن در سطح کشور درسازی و بهمقاوم

مسهکن  ةگذاری دولت در زمینتر سرمایهشبی ،با این وجود است.

تهر در شهرها بوده و مطالۀات مربوط به بخهش مسهکن نیهز بیش

بهه  از جمله این مطالۀهات؛ گیردمیبر بخش مسکن شهری را در 

 باشند:شرم زیر می

 

 تحقیق ةپیشین -1 جدول
 1394 ،پژوهش هاییافته: مأخذ

 دیفر عنوان ناقمحقّ سال ردیف عنوان ناقمحقّ سال

 افراخته حسن 1378
به هایضرورت و توسۀه هایبرنامه

 روستایی ةخان سازی
6 1391 

 قاسمی علی

 اردهانی

 در روستایی مسکن وام اثرات

 روستایی زندگی تغییرات
1 

 کریستیاین برمبرژه 1390
 ةجامۀ در مۀماری و مسکن

 ایران روستایی
 افراخته حسن 1390 7

 در مسکن وام نقش بر تحلیلی

 روستایی ةۀتوس
2 

 الدینی شمس علی 1390 8 روستایی مسکن یتکمّ و کیفت سۀیدی عباس 1375
 روستایی مساکن نوسازی ثیرأت

 روستاییان مۀیشتی اقتصاد بر
3 

 جدّید امینی اهری، زهرا 1375
 در مختلف کشورهای تجارب و

 تامین،مسکن
 اهریزهرا  1383 9

 در مسکن کیفی ابۀاد بررسی

 ایران
4 

1369 
 ،دیپورمحمّ حمدرضام

 ایند ،خوب سۀید

 با رابطه در مختلف هایالیتفۀّ

 شهری سازیخانه و مسکن
10 1379 

 محمدی، محمدرضا

 پوردالل
 5 مسکن ریزیبرنامه
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 شناسی تحقیقروش. 2
 . قلمرو جغرافیایی پژوهش1. 2

های های روستایی مهورد مطالۀهه مراکهز دهسهتانگاهسکونت

ایهن  ند.هسهتتوابع استان آذربایجهان غربهی شهرستان اشنویه از 

شهرستان در جنوب غربی آذربایجان غربی، بین سه کشور ایران، 

کیلومتر فاصله دارد.  71عراق و ترکیه واقع شده و با مرکز استان 

متهر  1524فهوت مۀهادل  5080ط آن از سطح دریا ارتفاع متوسّ

 ایهن .کیلهومتر اسهت 64منطقهه اشهنویه  است و مسهاحت کهلّ

کههه  اسههتهی شهرسههتان دارای جمۀیههت روسههتایی قابههل تههوجّ

شههماری در آن اجههرا شههده اسههت و در هههای بیاکنههون طرمه 

 از ایهن رو، .شهودههایی در آن اجهرا میای نزدیک نیز طرمیندهآ

الیههت غالههب در ایههن . فۀّاسههتریزی رسههی و برنامهههنیازمنههد برّ

بهه ایهن شهرسهتان دارای دو بخهش اسهت. شهرستان کشاورزی 

دارای چهار  ،چنینه  ،های بخش مرکزی و بخش نلوس استنام

های اشنویه شمالی و دشهتبیل و دهستان در بخش مرکزی به نام

بخهش اشهنویه جنهوبی در بخهش نههالوس  دو دهسهتان دیگهر در

 ،در بین ایهن روسهتاها است.روستایی  ةنقط 76دارای  و باشدمی

پژوهشی مطالۀه  فضای ند.هستروستا فقط دارای طرم هادی  14

ههای اغهبتد در مهوقۀیتی دهستان بهه نام مرکز 4 بخش با 2در 

ده شمس بها مهوقۀیتی  کوهی،نلیوان با موقۀیتی پای کوهستانی،

ه بهه کهه بها توجّه باشهدکوهی میای و هق با موقۀیتی پایجلگه

منهدان از وام از تهرین تۀهداد بهرهها بیشموقۀیت ایهن دهسهتان

ه بهه نقهاط شههری نزدیهک بهوده و دارای روستاهایی هستند که

 کوهی هستند.ای و پایموقۀیت جلگه

 
 
 

 
 اشنویه شهرستان جغرافیایی موقعیت نقشة -1 شکل

 1394، پژوهشهای مأخذ: یافته
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 اشنویه شهرستان روستایی نقاط پراکندگی نقشة -2 شکل

 1394، پژوهشهای مأخذ: یافته

 

 شناسی تحقیق. روش2 .2
گر چهارچوبی اسهت کهه راهنمهای انجهام مطالۀه بیهان روش

)پیمایشی( با  توصیفی -روش کیفی ،در این تحقیق .تحقیق باشد

هها آوری دادهجمع باشد که روشپژوهی میاستفاده از روش اقدام

 : استبه دو صورت زیر 

 ،هاهمجلّه )روزنامهه، مقاالت ها،کتاب اسنادی شامل روش -1

 -2 هاتصهاویر و نقشهه ها،اخبار و سهخنرانی ا،هآمارنامه اینترنت(،

گیههران از وام و بهها بهره عمقههی ةمصههاحب روش میههدانی شههامل

 ،ناقهمشارکتی محقّ ةمشاهدن روستایی و اصکارشناسان و متخصّ

هههای تعههاتی محیطهههای اطّگیههری از بانکابههزار تحلیههل بهره

در ایههن مطالۀههه مصههاحبه از طریههق  ،excel و  spssافههزارینرم

شده انجام شده است کهه احیطرّشده و ازپیشکنترل ةنامپرسش

ن صهورت اقط محقّبراساس مطالۀات میدانی و مشاهداتی که توسّ

ثیرپذیر از دریافت تسهیتت بانکی مسکن أچهار بۀد ت ،گفته است

 شههامل ابۀههاد اجتمههاعی، ،روسههتایی نقههش دارنههد ةکههه در توسههۀ

ها و شههاخص محیطی بههه صههورتکالبههدی و زیسههت اقتصههادی،

روایی صهوری  ،سیس .دشنامه تدوین صورت پرسشه هایی بگویه

ها از مصاحبه .ن و اساتید دانشگاهی اعتم شداصط متخصّآن توسّ

ای بها مند وام به عنوان نمونهه بها روش دلفهی از جامۀههبهره 28

از چهار مرکزدهسهتان شهرسهتان اشهنویه و مند بهره 208حج  

اند و بهه برداری شده و کدگهذاری شهدهنسخه ،سیس ،انجام شده

ط کارشناسهان کهه توسّه  اندگشهتهتبدیل هایی ها و نمایهشاخص

  دهی شده و با استفاده از نهرم افهزاربخش مسکن روستایی وزن

SPSS  وExcel انههد و براسههاس آنمههورد تحلیههل قههرار گرفته، 

روسهتایی  ةثیر تسههیتت بهانکی مسهکن در توسهۀأن به تاقمحقّ

 .استاند که مدل انجام تحقیق به صورت زیر هپرداخت
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محیطی بۀد زیست                  تماعی       جبۀد ا                            بۀد اقتصادی                                بۀدکالبدی           

  

   

 نمایه نمایه نمایه    نمایه       

 

 

 انطباق با محیط زیست -2 تخریب محیط زیست -1مشارکت                        -5 تۀامتت -4 بهداشت -3 رفاه -2 مهاجرت -1فضا مۀیشتی و مسکونی                      -3 اقتصاد خرد -2وریهبهر و درآمد -1استحکام واحد مسکونی        میزان  -2 برخورداری از -1

 خدمات محیط زیست -7 فرهنگ -6رضایت اقتصادی  -5 دسترسی ةشبک -4ها نآین بفضا و بهداشت و ارتباط 

                                            1شاخص سطح                        1شاخص سطح                                       1شاخص سطح                                 1شاخص سطح

 

 

 میزان آلودگی و انطباق با محیط -1وضۀیت مشارکت  -4 ارتباط با دیگران -3 سطح رفاه -2 تغییرات جمۀیت -1اقتصاد خرد                           -2 تغییرات فضای مۀیشتی و مسکونی -1                                زیبایی -3 بهداشت -2 فضا -1

 جویی انرژی و تهویه صرفه-2تغییرات فرهنگی و جایگاه شخص و بهداشت  رضایت از وام -5 یتوان مال -4 دسترسی ةوضۀیت شبک -3استحکام واحد مسکونی  -4

                         2شاخص سطح                              2شاخص سطح                                  2شاخص سطح                             2شاخص سطح

 

 

 

   بافت و نما نوع -2 فاضتب و زباله دفع -1        بودندوره  و صمیمیت -3 اسایش و رفاه سطح -2 مهاجرت نوع -1           حیوانات دارینگه وضۀیت -2مسکونی و مۀیشتی فضای تغییرات-1ی                                    دوام مواد مصرف--1

 هاعداد پنره ت-3 بهداشت محیط -2آب گرم  حمام و مشارکت در ساخت مسکن، -5 تغییرات فرهنگی و اجتماعی -4رضایت از روند گرفتن وام  -5 درآمد -4 آمدووضۀیت مۀابر و رفت -3 احی خانه خانگیطرّ -3 غییرات زیربنا تراک  وت -2

 .است شده ساخته آن در مسکننوع زمینی که  -4 هاالمپ واستحکام و عمر مفید مسکن 

 

 

 داده                      داده                                   داده                                           داده             

 تحقیق کیفی مدل -3 شکل

 1394، پژوهشهای مأخذ: یافته

 

آماری پژوهش شامل نواحی روستایی مرکهز دهسهتان  ةجامۀ

نفهر  34369بر  که دارای جمۀیتی بالغ استشهرستان اشنویه  از

واحهد مسهکونی  8818 جمۀیت روستایی است و به طور تقریبی

اکثر  ،ه به موقۀیت طبیۀی این شهرستانروستایی دارد که با توجّ

کنند و اکثراً الیت میجمۀیت این روستاها در بخش کشاورزی فۀّ

کهههه در جههههت تحقیهههق حاضهههر دارنهههد مسهههکن نامناسهههبی 
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منهد بهره 208هسهتان بها های روستایی مرکز چهار دگاهسکونت

مند از وام بانکی به عنوان نمونه بها روستا جمۀاً هفت بهره ودر هر

ن بنیهاد اصهمتخصّ دانشهگاهی، انادتروش دلفی و با راهنمایی اس

 مسکن شهرستان اشنویه انتخاب و مورد مصهاحبه قهرار گرفتنهد.

ه بهه آمهار بنیهاد مسهکن شهرسهتان ذکر است که با توجّه شایان

کهه دولهت، کهار شهروع  1393الهی  1384مۀاً از سال اشنویه ج

اعطای تسهیتت بانکی مسکن به روستاییان را بهه دوش کشهیده 

منههد از وام مسههکن بهره 1350شهرسههتان حههدود  کههلّ ،اسههت

مند از روستاهای بهره 208روستایی داشته است که از این تۀداد 

لۀهاتی اند که فضای مطاهای شهرستان اشنویه بودهمرکز دهستان

 گیرد.بر می این تحقیق را در
 

 و مندبهره تعداد خانوار، جمعیت،: هادهستان مرکز -2 جدول

 توپوگرافی نوع
؛ بنیاد مسکن انقتب استمی، شهرستان 1385مأخذ: مرکز آمار ایران، 

 1393اشنویه، 
 هق ده شمس نلیوان اغبتد دهستان نام مرکز

کوهیپای کوهستانی موقۀیت ایجلگه  کوهیایپ   

 186 204 176 231 خانوار

 927 1020 878 1158 جمۀیت

نفر 60 مند وامبهره نفر 70  نفر 15  نفر 63   

 

 4 ،روستایی به ترتیهب ةکید بر ابۀاد توسۀأدر این تحقیق با ت

بۀد که بۀد از دریافت تسهیتت بهانکی مسهکن روسهتایی تحهت 

برداری ه و نسخهبا استفاده از تکنیک مصاحب ،گیرندثیر قرار میأت

هایی به شرم زیهر ها و نمایهها و کدگذاری آن به شاخصمصاحبه

 اند.شدند که مورد تحلیل قرار گرفتهتبدیل 

ر از دریافت تسهیتت بانکی مسهکن کهه ثّأابۀاد اجتماعی مت 

های سطح یک و سهطح شده به شاخصهای گردآوریط دادهتوسّ

 ان تۀهامتت اجتمهاعی،میهز هایی چهونبهه نمایهه ،دو و درنهایت

 وری آموزشهی،میزان برخورداری از خدمات زیرسهاختی و بههروه

میهزان تغییهرات  وضهۀیت بهداشهتی خهانواده، میزان سطح رفاه،

وسهاز میزان مشارکت در روند ساخت فرهنگی و جایگاه اجتماعی،

 ،اندو میزان تغییرات جمۀیتی و مهاجرت در روستا تبهدیل شهده

 .می باشد

میهزان تغییهر فضهای  های چهونادی شهامل نمایههبۀد اقتص

 اقتصهاد ثیرگذاری مسکن درأمیزان ت مقاومت مصالح، مۀیشتی و

تغییهرات آن،  خرد، میزان ارتباط محیط مسهکونی و مۀیشهتی و

اسهتطاعت  شخصهی و ةوهزینثیرگذاری بر زمان سهاختأمیزان ت

ثیرگذاری أدسترسی، میزان ت ةوضۀیت شبک اثرگذاری بر شخص،

وری تولیههد، میههزان هبهههر ثیرمسههکن بههرأمههد، میههزان تآدربههر 

 .باشدروند ساخت مسکن می رضایتمندی از

وضۀیت برخورداری واحد  هایی چونبۀد کالبدی شامل نمایه

 تراک  طبقات، میزان استحکام واحد مسکونی از فضای بهداشتی،

کیفیهت محهیط مسهکونی  نوع مصهالح و مقاومهت آن، مسکونی،

 است.

هایی چهون میهزان اثرگهذاری محیطی شامل نمایهبۀد زیست

 تخریب محهیط زیسهت، میهزان انطبهاق واحهد واحد مسکونی در

 و 1های سهطح ط شاخصکه توسّ استمحیط زیست  مسکونی با

 اند.دست آمدهه ب (5) جدول 2

 های تحقیقیافته. 3
 ةبه منظور تحلیل نقهش تسههیتت بهانکی مسهکن در توسهۀ

های گویان و یافتههههههای توصههیفی پاسههخابتههدا ویژگی ،روسههتایی

گیری کسانی که بهرای نمونهه گیرد.توصیفی مورد تحلیل قرار می

همگهی سرپرسهت  ،انهدمصاحبه قهرار گرفته و مورد انتخاب شده

اند که تسهیتت بانکی مسهکن را دریافهت خانوار و از کسانی بوده

مهرد همگهی و سال بوده اسهت  38 های آنمیانگین سنّ اند.کرده

 هستند.

شونده تر افراد مصاحبهبیش ،وتحلیل مصاحبهبراساس تجزیه 

شود که چنین استنباط میدارای تحصیتت ابتدایی هستند و این

از  ی تحصیتت کمی هسهتند.ادار اند عمدتاًکسانی که وام گرفته

 دار و سایرباد دار،دام دسته شامل کشاورز، 4لحاظ اشتغال نیز به 

 30 دار ودرصهد دام 10اند ودرصد کشاورز بوده 60 ،تقسی  شدند

و ایهن نتیجهه حاصهل  مشاغل سایر قرار گرفتنهد ةدرصد در دست

ه بهه توجّه بها اند.کشاورزان بوده ،گیرندگانتر وامشودکه بیشمی

شخصههی  ةمنههدان از وام هزینهههمگههی بهره ،های مصههاحبهیافتههه

 نایه .انهدف کردهرای ساختن وام صهرببرابری را برابر و گاه سهدو

 حهدّ تنها در ،گیرندشود که مبلغ وامی که مینتیجه استنباط می

سههاخت پههی  یۀنههی در ؛الیههت سههاختمانیفۀّ ةلیهههههای اوّبخش

ای کهه سهرمایه گیرندهکند و ک  است و وامساختمان کفایت می

الیهت فۀّ ،پهول کهافی ةمجبور بوده است برای تهیّه ،نداشته است

وسهاز را رهها کهرده و همهین نهد و ساختتر ککاری خود را بیش

شده است که روند زمانی ساخت مسکن بهه طهول مورد باعث می
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 نارضایتی از مبلغ وام را در پی داشته باشهد. ،بینجامد و در نتیجه

 ها در ههر یهک ازهای میهدانی و مصهاحبهنتایج حاصهل از یافتهه

 کالبهدی و اقتصهادی، )ابۀهاد اجتمهاعی، قلمروهای مورد بررسهی

 هها بهاتعاتی حاصل از تحلیل دادهمحیطی( در جداول اطّ زیست

 :شودافزار به شرم زیر بیان میاستفاده از نرم

شههود کههه ( چنههین تحلیهل می2) تعههات جهدولبراسهاس اطّ

 در روسهتایی ةتسهیتت بانکی مسهکن در بۀهد اجتمهاعی توسهۀ

ن ی ایهوزن کلّ زیرا ؛ری داشته استثّؤنقش م ،مورد مطالۀه ةناحی

های ایهن بۀهد همگهی دارای درصهد درصد است و نمایه .75بۀد 

منهدی از سهطح ههایی چهون بهرنمایه ،اند و به ترتیبباالیی بوده

 ،اهالی که انجهام شهد هایهرفاه و وضۀیت بهداشتی طبق مصاحب

 ،سههیس .انههدها کسههب کردهتههرین درصههد را در بههین نمایهههبیش

وری هبهر ۀامتت اجتماعی،تغییرات فرهنگی و جایگاه اجتماعی، ت

( و تغییهرات غیهره بهرق و ب وآ) سهاختیآموزشی و خهدمات زیر

های مشارکت در ساخت مسکن از اند و نمایهجمۀیتی قرار گرفته

 ؛ترین مقدار را دارداند و ک درصد را کسب کرده .15درصد  100

البتهه  ها نارضهایتی از رونهد مشهارکت را داشهتند.اکثر نمونهزیرا 

ه به توپوگرافی منطقه و شغل اههالی کهه ییرات جمۀیت با توجّتغ

ین صورت بوده اسهت کهه در کهاهش ه اب ،تر کشاورزی استیشب

ت ولهی در افهزایش جمۀیه ؛ثیر نداشهته اسهتأت ،مهاجرت ةانگیز

 سزایی را ایفا کرده استنقش به

 

 اشنویه ةاحین روستاهای اجتماعی بعد بر مسکن بانکی تالتسهی ثیرأت نتایج -3 جدول

 1394 ،پژوهش هاییافته: مأخذ

وزن 
 نهایی

وزن 
 آمدهدستبه

 گویان مخالف و موافقتۀداد پاسخ
وزن به 
 درصد

 موضوع نمایه                    1شاخص سطح                  2 شاخص سطح        

تۀداد 
گویان پاسخ

 مخالف

تۀداد 
گویان پاسخ

 موافق
 ر ازدریافت تسهیتت بانکی بخش مسکنثّأبۀد اجتماعی مت 0.1

94. 

0.88 3- 25 0.5 
ثیرگذاری در صمیمیت و أت

آمد با وبودن خانواده و رفتدوره 
 همسایه

آمد میهمانان وثیرگذاری در رفتأت
 به منزل شما

میزان تۀامتت میان 
 هاخانواده و همسایه

اثرگذاری بر میزان تۀامتت 
 اجتماعی

بۀد اجتماعی
 

92/99. 2- 26 0.5 

67. 67. 7- 21 0.25 
ثیرگذاری در برخورداری از أت

 موزشیآخدمات زیرساختی و 
میزان خدمات 

 زیرساختی و آموزشی

اثرگذاری بر برخوداری از 
وری هخدمات زیرساختی و بهر

 آموزشی

 میزان سطح رفاه ثیرگذاری بر سطح رفاه و آسایشأت 0.25 28 0 .100 .100
رداری از رفاه اثرگذاری بر برخو

 و آسایش

100. 
 مندی از آب گرمبهره 0.25 28 0 .100

 وضۀیت بهداشت خانواده
میزان وضۀیت 
 بهداشتی

اثرگذاری بر وضۀیت بهداشتی 
 0.25 28 0 .100 خانواده

.15 15. 12- 16 0.25 
بررسی روند مشارکت در ساخت 

 مسکن
 میزان مشارکت

اثرگذاری بر میزان مشارکت در 
 خت واحد مسکونیسا

99. 

آداب و رسوم و طرز رفتار  تغییر 0.1 26 -2 99.2
 اجتماعی

 تغییر جایگاه اجتماعی
 هارزوها و هدفآتغییر انتظارات و 

میزان تغییرات 
اجتماعی و فرهنگی و 
 انتظارات شخص

اثرگذاری بر فرهنگ و رفتارو 
 جایگاه اجتماعی شخص

99.2 2- 26 0.5 

99.2 2- 26 0.5 

75. 0.1 0 28 

 تغییرات جمۀیت روستایی 0.1

 مهاجرت شخص ةانگیز
رسی جمۀیت، انگیزه برّ

 و میزان مهاجرت
میزان اثرگذاری در جمۀیت و  

 روند مهاجرت
مجموع 
 وزن

   

75. 15. 12- 16 0.25 
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شههود کههه ( چنههین تحلیهل می3) تعههات جهدولبراسهاس اطّ

 ،مهورد مطالۀهه ةر بۀد اقتصادی در ناحیتسهیتت بانکی مسکن د

ی روستایی و وزن کلّه ةدر توسۀ .ثیر چندان زیادی نداشته استأت

وری تولید که هایی چون بهرهو تنها در نمایه است. درصد 50آن 

 موقع وام بوده است،خاطر پرداخت بهه اهالی ب هایهطبق مصاحب

رتبهاط ا تغییرات فضای مسهکونی و مۀیشهتی و دسترسی، ةشبک

شهده طبق مشاهدات انجام .سزایی داشته استثیرگذاری بهأت آن،

 های میزان تغییرات فضای مۀیشتی و مقاومت مصهالح،و در نمایه

شخصههی، رضههایت از رونههد سههاخت  ةوسههاز و هزینههزمههان ساخت

را  تهرین درصهدو تغییهر درآمهد ک  تغییرات اقتصاد خرد مسکن،

شخصهی از  ةهای هزینهخاطر شهاخصه تر بداشته است که بیش

و یا فروش دام و حیوانهات بهرای بازپرداخهت وام  هگیرندطرف وام

کردن وام در سهاخت فضهای مۀیشهتی و عهدم هزینهه بوده است،

عدم تغییر شغل  و شدن اقتصاد خردضۀیف نارضایتی از مبلغ وام،

 بوده است.

 

 اشنویه ةناحی هایروستا اقتصادی بعد بر سکنم بانکی تالتسهی ثیرأت نتایج -4 جدول
 1394 ،پژوهش هاییافته: مأخذ

وزن نهایی به 

 درصد

وزن 

 آمدهدستبه

 موضوع نمایه 1شاخص سطح  2 شاخص سطح وزن گویان مخالف و موافقتۀداد پاسخ

گویان تۀداد پاسخ

 موافق

گویان تۀداد پاسخ

 موافق
 افت تسهیتت بانکی بخش مسکنر ازدریثّأمت –روستایی ةبۀد اقتصادی توسۀ 0.1

04. 

0.04 23- 5 0.2 
میزان هزینه در ساخت زیربنای 

 فضای مۀیشتی 

کاررفته ههای بنوع مصالح و سازه

 در فضای مۀیشتی

تغییر  ثیرگذاری برأت

ساخت و مقاومت 

 فضای مۀیشتی

میزان تغییر فضای 

مۀیشتی و مقاومت 

 آن ةهزین مصالح و

ی
بۀد اقتصاد

 

04. 23- 5 0.2 

68. 0.68 11- 17 0.2 
تغییرات محیط مسکونی و 

 جایی آنهمۀیشتی و جاب

 ثیرگذاری درأمیزان ت

محیط مسکونی و 

 محیط مۀیشتی

میزان ارتباط محیط 

مسکونی و مۀیشتی 

 و تغییرات آن

12. 
زمان  ثیرگذاری برأمیزان ت 0.25 25 -3 0.88

 ساخت

 میزان هزینه از شخص

 ةزمانی و هزین ةهزین

 شخصی

ثیرگذاری بر أمیزان ت

 زمان ساخت و

شخصی  ةهزین

 0.5 -28 0 -0.1 واستطاعت شخص

 وآمد و مۀابررفت ةوضۀیت شبک 0.5 25 -3 .88 .88
 ةوضۀیت شبک

 دسترسی

اثرگذاری بر وضۀیت 

 دسترسی ةشبک

42. 

 درآمد تغییرات میزان 0.2 9 -19 0.21

 توانایی بازپرداخت تسهیتت

 شغل ییرتغ بر ثیرأت

مد و آدر ثیرگذاری برأت

 توان مالی

ثیرگذاری بر أمیزان ت

 مدآدر
0.88 3- 25 0.2 

0.18 18- 10 0.2 

 الیتیمیزان تولیدات در بخش فۀّ 0.25 26 -2 0.99 .92/99
 تولیدثیرگذاری بر أت

 

ثیر مسکن أمیزان ت

 وری تولیدهبر بهر

50. 0.5 14- 14 0.15 
داری ر نگهتغیرات موجود د

 حیوانات خانگی

تغییرات در اقتصاد 

 خرد

ثیرگذاری مسکن أت

 در اقتصاد خرد

 مبلغ وام رضایت از .2 6 -22 .36 .37

 گرفتن وام روند رضایت از

 روند پیداکردن ضامن رضایت از

 رضایت اقتصادی

میزان رضایتمندی 

از روند ساخت 

 مسکن
 .1 6 -22 .36 مجموع وزن

0.5 40. 8- 20 1. 
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شههود کههه ( چنههین تحلیهل می4) تعههات جهدولبراسهاس اطّ

روسهتایی ایهن  ةبۀد کالبدی در توسۀ تسهیتت بانکی مسکن در

ی ایهن بۀهد چون وزن کلّه ؛ثیر را داشته استأترین تبیش ،ناحیه

دههد. یت باالی این تغییرات را نشان میکه اهمّ است. درصد 94

میهزان  ةثیر آن در نمایهأین تهتهربیش ،شدهطبق مشاهدات انجام

میزان برخهورداری واحهد  ،سیس و استاستحکام واحد مسکونی 

آن را نشان  تر ازباشد که درصد ک بهداشت می مسکونی از فضا و

هایی شهده شهاخصانجام هایهدهد که دلیل آن طبق مصاحبمی

میهزان  هها وبهودن و اتاقچون میزان فضای سکونتی برای دوره 

خاطر نداشتن توان مالی و یا ه تر بباشد که بیشات میتراک  طبق

شود که نتیجه می ،بر این اساس. نظر کارشناسان بنیاد بوده است

 .این بۀد نقش فراوانی نداشته است تسهیتت بانکی مسکن در

 

 نتایج تأثیر تسهیالت بانکی مسکن بر بعد کالبدی روستاهای ناحیة اشنویه -5جدول 

 1394، پژوهش هایمأخذ: یافته

وزن نهایی 

 به درصد

وزن 

 آمدهدستبه

 2 شاخص سطح وزن گویان مخالف و موافقتۀداد پاسخ
شاخص    

          1سطح 
 موضوع نمایه         

گویان تۀداد پاسخ

 موافق

گویان تۀداد پاسخ

 موافق
 ر ازدریافت تسهیتت بانکی بخش مسکنثّمتأ –بۀد کالبدی 0.1

0.87 

0.99 2- 26 0.15 
جایی آن و بهداشت بهجا میزان تغییرات زیربنا و

 فضاهای خدماتی داخل خانه

مصرفی  افزایش عمر موادّ ساز جدید درومیزان ساخت

 خوراکی

احی داخل زیبایی طرّ شبکه راه خانگی و میزان تغییر

 شدن آنبخانه و مرتّ

ودن خانواده و بمیزان افزایش فضای سکونتی دوره 

 هاافزایش اتاق

 میزان تراک  طبقات در واحد مسکونی

ثیرگذاری تأ

 در

برخورداری 

از فضا، 

زیبایی و 

 بهداشت آن

میزان 

برخورداری 

واحد 

مسکونی از 

 فضا و

بهداشت 

 آن

ی
بۀد کالبد

 

0.1 0 28 0.25 

0.100 0 28 0.15 

0.68 11- 17 0.25 

0.68 11- 17 0.5 

100 
 یداستفاده از مصالح جد میزان 0.1 28 0 0.1

 رفتن امنیت مسکنمیزان باال

 کاررفته در ساخت مسکنمیزان مقاومت مصالح به

 ط عمر مفید مسکنرفتن متوسّمیزان باال

ثیرگذاری تأ

در مقاومت 

مسکن و 

 امنیت آن

میزان 

استحکام 

واحد 

 مسکونی

0.1 0 28 0.1 

 0.15 28 0 0.1 مجموع وزن

0.94 0.1 0 28 0.15 

 

شههود کههه ( چنههین تحلیهل می5) تعههات جهدولبراسهاس اطّ

درصهد وزن  .85محیطی با بۀد زیست تسهیتت بانکی مسکن در

 .داشته اسهت یثیرپذیرأتر از سایر ابۀاد تپس از بۀد کالبدی بیش

 ،شهدهروستایی این ناحیهه کهه طبهق مشهاهدات انجام ةدر توسۀ

واحهد مسهکونی بها محهیط هایی چون میزان انطباق حاصل نمایه

جویی انهرژی و اسههتفاده از زیسهت و میهزان اثرگهذاری در صهرفه

ساز با محیط و میزان اثرگذاری در آلودگی محهیط های ه انرژی

ثیر مسکن بر تخریب محیط زیسهت أمیزان ت ةالبته نمای؛ باشدمی

دهههد کههه بههاز طبههق مشههاهدات تری را نشههان میدرصههد پههایین

 ةنحو دفع زباله در روستا، ةهای نحوخصحاصل شا ،گرفتهصورت

تر ناشی از تغییرات بهداشهتی محهیط فاضتب و بیش ةدفع شبک

 شود.گیری به آن اشاره میکه در قسمت نتیجه استمسکونی 
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 اشنویه ةناحی روستاهای در محیطیزیست بعد بر مسکن بانکی تالتسهی ثیرأت نتایج -6 جدول

 1394 ،پژوهش هاییافته: مأخذ

 وزن نهایی
وزن 

 آمدهدستهب

 2شاخص سطح  وزن گویانتۀداد پاسخ
 شاخص سطح

1 
 موضوع نمایه

گویان سخپا

 مخالف

گویان پاس

 موافق
 بۀد زیست محیطی متاثر از دریافت تسهیتت بانکی مسکن 0.1

54. 

0.1 0 28 0.2 
 خانگی از روستا ةدفع زبال ةنحو

 فاضتب ةدفع شبک ةنحو

 ت محیط مسکونیتغییرات بهداش

اثرگذاری 

درمیزان 

لودگی آ

 محیطی

میزان اثرگذاری 

واحد مسکونی در 

تخریب محیط 

 زیست

ی
ت محیط

بۀد زیس
 

0.64 11- 17 0.2 

100- 28- 0 0.2 

0.99 
0.1 0 28 0.2 

میزان سازگاری مسکن و نمای آن 

 با بافت دیگر مساکن روستایی

ع زمینی که مسکن در آن ساخته نوّ

 ه و ارتباط آن با اطرافشد

ثیرگذاری در أت

سازگاری 

 بامحیط زیست

میزان انطباق 

واحد مسکونی با 

 0.5 26 -2 0.99 محیط زیست

 

100. 
 -)متراک  نوع باافت مسکونی آبادی 0.5 )مجتمع(28 0 0.1

 مجتمع(

های موجود ها و المپتۀداد پنجره

 در ساختمان و نوع آن

ثیرگذاری در أت

یی جوصرفه

 ةانرژی و تهوی

مسکن و 

 روشنایی آن

میزان اثرگذاری 

جویی در صرفه

انرژی و استفاده 

 از انرژی محیط

مجموع 

 0.1 28 0  وزن

85. 
 

 گیرد.که برای تحلیل ستون مجموع وزن مورد استفاده قرار می است ط و زیادمتوسّ ( شامل سه طیف ک ،7) جدول

 

 روستایی ةتوسع ابعاد اوزان بندیطیف -7 جدول
 1394، پژوهشهای مأخذ: یافته

 روستایی ةابۀاد توسۀ ی وزن کمّ وزن کیفی

 ------ .    درصد01. تا 40 ک 

 اقتصادی .   درصد40. تا 60 طمتوسّ

. درصد60. تا 100 زیاد  

 کالبدی

 اجتماعی

 محیطیزیست
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 هاافتهمدل مفهومی برگرفته از تحلیل ی -4شکل 
 1394، پژوهشهای مأخذ: یافته

 

 
 و( خارجی و داخلی) مسکونی محیط بهداشت مسکونی، رفاه و فضا از برخورداری مسکن، استحکام بر مسکن تسهیالت تأثیر -5 شکل

 زیرساختی خدمات دسترسی، شبکة

 1394 ،پژوهش هاییافته: خذأم
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 گیری نتیجه. بحث و 4
دهههد کههه شههده در ایههن مطالۀههه نشههان میهای انجامرسههیبرّ

به عنهوان  ،شودتسهیتت بانکی مسکن که به روستاییان ارامه می

ارچوب هههای دولت در چیکی از سیاست اجزای توسۀه و یکی از

کالبهدی و  اقتصهادی، )اجتمهاعی، ه بهه ابۀهاداین پارادای  با توجّه

ی توانسهته به طهورکلّ ،ترسی قرار گرفمحیطی(که مورد برّزیست

و  اگرچهههه در ابۀهههاد .قیهههت الزم را بهههه دسهههت آورداسهههت موفّ

ثیر داشته باشهد و أچنان که باید تهایی نتوانسته است آنشاخص

نقهاط  چنهین ه رو بوده و ها و موانۀی روبهدر عمل با محدودیت

 تهرین توفیهق آن براسهاس جهداولولهی بیش دارد،ت وضۀفی قوّ

 ،محیطی و سهیسدر ابۀاد کالبدی و زیست ،تیب( به تر2،3،4،5)

دههد کهه یکهی از تحلیل این بۀد نشهان می. اجتماعی بوده است

ه به های هادی روستایی نیز توجّاهداف اصلی این سیاست و طرم

بها  .گیردم قرار میسوّ ةبۀد اجتماعی نیز در رد .استهمین ابۀاد 

های ایهن فتههه اسهت و تحلیهل یامددست آه ه به وزنی که بتوجّ

ر از بۀد کالبهدی ثّأتر متبیش ،دهد که این بۀدبخش نیز نشان می

این بۀد  ،و به میزانی که بۀد کالبدی توسۀه پیدا کرده است است

تهرین وزن تری کسب کهرده اسهت و بیشنیز به مراتب وزن بیش

دهی کارشناسان، شاخص سطح رفاه و وضهۀیت آن نیز طبق وزن

مههاجرت و  ةی شهاخص کهاهش انگیهزوله ؛بهداشتی بهوده اسهت

تهری را نشهان داده مشارکت در روند سهاخت مسهکن درصهد ک 

تهر تهر ناشهی از ایهن مهورد بهوده اسهت کهه بیشاست کهه بیش

روستاییان کشاورز بوده و به دلیل وابستگی به زمین در هر حالت 

بودن صهرفهاند یا کسانی نیز بهه دلیهل بهدر روستا باقی می مانده

انههد و شههاخص ماندهبههاقی می ی اقتصههادی در روسههتاهاهزینههه

تربودن وزن آن ناشی از این امر بوده اسهت مشارکت نیز دلیل ک 

خواستند کهه در می اکثراً ،مندان وام که روستایی هستندکه بهره

بهرای  کننهد؛کارهای مهندسی مسکن نیز خهود تۀیهین تکلیهف 

مههام و جایی حهبخههاری و جابهه ةقرارگیههری لولهه محههلّ ،مثههال

به طوری که بۀهد  ؛شویی یکی از عوامل عدم مشارکت بودهدست

 انهد وکردهاز پایان کار خود تغییراتی را در مسکن خود اعمال می

 ههاهای مهندسی بدون مشورت بها آننقشه ،یا در بۀضی از موارد

شده است و یا استفاده از مصهالح نیهز یکهی از مهوارد احی میطرّ

گیرد که بۀد اقتصادی قرار می ،در پایان عدم مشارکت بوده است.

 زیهرا ؛ترین وزن را کسب کرده است که دالیل آن واضح اسهتک 

نظهر قهرار  محیطی را مدّبخش کالبدی زیست اًتاین سیاست عمد

ریزی فانه در کشهور مها برنامههسّأاقتصادی مت ةدهد و در زمینمی

انقهتب ریزی کشهور بۀهد از تهر برنامههخاصی وجود ندارد و بیش

محور بوده است و همین امر یک مشهکل تر خدماتاستمی بیش

ه جدّی که لزوم توجّ استروستایی کشور  ةجدّی بر سر راه توسۀ

ه بهه توجّه ةدولهت در زمینه ؛ زیهرایابهددر این زمینه ضرورت می

دادن تسهیتت به ایهن بۀهد در  ت بافت مۀیشتی ومۀیشت و مرمّ

 ،واقهع در اسهت. ارامهه نهداده میان روسهتاییان اعتبهارات خاصهی

 بسیاری از روستاییان برای پرداخت وام مجبور بهه تغییهر شهغل،

اند کهه تر شهدهالیت بیشفروش دام و رهایی واحد مۀیشتی و فۀّ

ناشهی  ،وری تولید که وزن بسیاری کسب کرده استهشاخص بهر

و  دسترسهی ةهای شهبکتنها تغییر در شهاخص واست از این امر 

توان اثرات مثبهت ایهن حیط مسکونی و مۀیشتی را میتغییرات م

شهود کهه تسههیتت بهانکی نتیجهه می ،بنهابراین قی کهرد.بۀد تلّ

اجهزای  به عنهوان یکهی از ،شودمسکن که به روستاییان ارامه می

ارچوب ایهن پهارادای  ههدر چ ،های دولتیکی از سیاست توسۀه و

هها و محهدودیت اگرچه با ،توانسته است توفیق الزم را کسب کند

 ه چندانی نشده است.رو بوده و به بۀد اقتصادی توجّموانۀی روبه

 پیشنهادهای زیر ارامه شده است: ،ه به نتایج تحقیقبا توجّ

شهود کهه دولهت بها مندان پیشنهاد میه به نظر بهرهبا توجّ -

های روسهتایی و گاهه به شناسایی موقۀیت طبیۀهی سهکونتتوجّ

وام مسکن را بهه  ،حیط مسکونی و مۀیشتیشناخت ارتباط بین م

ها لهزوم قیهت برنامههتهرین عامهل موفّمه  زیرا ؛عرضه کند هاآن

در ایهن  باشد وبوم آن میزیست و ایه به ساختارهای منطقهتوجّ

اقتصهاد  ؛ زیهراه ویژه بهه بۀهد اقتصهادی روسهتاها شهودتوجّ ،بین

 سهتایی ورو ةراه توسهۀ ةترین عامهل و هموارکننهدروستایی مه 

ن ه آگرایانه بهاگر با دیدی پارادوکس استپایدار روستایی  ةتوسۀ

 ه نشود.توجّ

دادن وام به روسهتاییانی کهه واحهد مۀیشهتی دارنهد بهرای  -

 مۀیشت روستایی.سازی آن و حمایت از و مقاوم تۀمیر

رعایت تۀادل بین مبلغ وام و قیمت مصهالح بهرای کهارآیی  -

 وام.

ه بهه تاییان در زمان بازپرداخت با توجّهدادن اختیار به روس -

ه بهه که زمان بازپرداخت سهاالنه اسهت و روسهتاییان بها توجّهاین
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شغلشههان هرکههدام در زمههان خاصههی از سههال درآمههد بههه دسههت 

 آورند.می

خصوصهی  ةهزینهپرداخت  در مواردیها و کاهش سود وام -

 .از سوی دولت شودکه به کارشناسان داده می

ای رونهد گهرفتن وام و حمایهت از روش هکاهش دشهواری -

که در این ناحیه روستاییان از این ه به اینای با توجّضامن زنجیره

 .سازی روش پرداخت وام()بومی روش رضایت داشتند

االن بومی کارگیری فۀّهای خاص برای بهنامهتصویب بخش -

 زایی روستاییان.بخش مسکن در روستاها برای اشتغال

ت برای سکونت در روستا با اعطای تسهیتت تشویق جمۀی -

 شده.کردن اهداف گفتهویژه و فراه 
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Extended abstract 
1. INTRODUCTION 
In recent decades, especial plan to improve rural 

housing in 1974 has begun by Islamic Revolution’s 

Housing Foundation. The aims were to improve 

rural context and the promotion of health, safety, 

and welfare of rural housing. With regarded to 

accelerating in possess of providing loans and 

banking facilities to rural housing sector in the 

form of various projects and plans in rural areas in 

recent decades, no doubt, they have not been 

without outcome. This such outcomes had justified 

the opinion claimed in this paper. Accordingly, the 

main goal of study is to investigate the role of 

housing bank loans on rural development as one of 

the rural development programs and answering to 

these basic questions that how housing bank loans 

effects on social, economic, environment and 

physical dimensions?  

2. THEORETICAL FRAMEWORK 
The aim of Housing credits has been improving the 

quality of rural housing. One of the rationales or 

necessities to implement spatial plan for 

strengthening housing in Iran has originated from 

this reason that most villagers are living in homes 

which are inadequate and incomplete and lack the 

required standards. Because rural housing is not 

resistant against environmental hazards, this 

becomes one of the critical problems in our 

country. Rural development has been one of the 

main objectives of each country within the 

framework of sustainable development paradigm 

that includes the desirable and sustainable 

conditions in social, economic, physical and 

environmental aspects. Finally, this plan is trying 

to promote the living quality and achieving human 

perfection. Indeed, rural development must be 

rooted in rural areas and natural condition of its 

sociality in the process of national development. 

About importance of rural development, theorists 

such as Friedman and Weitz from Roohot School 

said that, national development depended on rural 

development. Accordingly, housing bank loans 

which are given by the state in housing sector, 

have had different influences on social, economic, 

physical and environmental aspects. 

3. METHODOLOGY 

In this study, research method is descriptive- 

qualitative (surveys) by using contextual-oriented 

theory which have been done on heuristic method. 

In this method, instead of inferencing theories, 

concepts, hypotheses and propositions from 

previous assumptions or other researches or 

theoretical frameworks available, it would discover 

directly from the data. Then, when collecting and 

analyzing data is stopped, the theory would be 

providing the deep understanding of our study 

subjects. On the other hand, this theory will be 

derived from data collected during the research 

process systematically. In fact, it is a theory which 

is based on data, but not a theory which is the sum 

of a series of concepts based on experience or mere 

reflections. This method would be more likely to 

reflect the reality. And because of the contextual-

oriented theory is derived from data, you could 

have a deeper insight and understanding of 

subjects and problems. Then this can be a good 

guideline to operation. Research method in action 

was the content analysis and interpretation.  

4. DISCUSSION 

Based on the analysis of the interviews, most of the 

respondents had primary education. It means they 

have low education.  In terms of employment, they 

categorized into four type jobs including farmer (% 

60), rancher (% 10), husbandry (% 0), and the 

other occupations (% 30). It means most of the 

borrowers of loans were farmers. Interviews 

indicated that loan amounts were low and they had 
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expenditure 2 times and sometimes 3 times than 

received loans. It’s mean that loans have used to 

only initial level of construction activities namely 

the construction of foundations. On the other hand, 

they had not enough money or capital to complete 

the remained of construction. This case makes that 

construction process to build housing takes long 

time. Thus, villagers were discontent with loan 

amount. The results from field studies and 

interviews have presented in tables in each domain 

(social, economic, physical and environmental) by 

SPSS software. 

According to data, one can suggest that housing 

banking facilities have had an effective role in the 

social dimension of rural development. Because 

the overall weight for this dimension and profile 

was %75 and all indexes in this aspect have had a 

high percentage. Benefit from welfare level and 

health condition has had highest percentage in 

between them; Then, cultural changes and social 

status, social interaction, productivity, education 

and infrastructure (water and electricity, etc.) and 

population changes respectively. Participation rate 

from %100 was %15 that was the lowest rate. 

Although, population changes have not any effect 

on decreasing migration desire, population growth 

has played a significant role. After analysis of data, 

one can conclude that housing bank facilities have 

had highest effects as fiscal stimulus to rural 

development in physical aspect and next stages 

were in terms of environmental, social and 

economic impact. Based on done weighting, 

aspects were into high, high, high and medium 

respectively. But, only moderate impact has been 

economic sector due to the lack of government 

plans attention to relationship between residential 

units and rural livelihoods, whereas, it was a 

critical aspect to rural living. 

5. CONCLUSION  

Analyzing done in this study shows that giving 

housing banking facilities to rural housing as one 

of the development dimension and government 

policies in the framework of this paradigm with 

regard to the social, economic, physical and 

environmental dimensions could be generally 

successful. Although, it did not have necessary and 

respected effects.  And, this faced against some 

limitations and obstacles or strengths and 

weaknesses in practice. But, most successful with 

regarded to tables (2, 3, 4, 5) were in physical, 

environmental and social aspects respectively. in 

addition to, most of villagers have been forced to 

sell themselves livestock and change jobs to pay 

the mortgage. Productivity index, which has gained 

a more weight, is due to that fact. The only change 

in the index was to access network, residential and 

living environment that one can consider them as 

positive effects of this aspect. So, banking facilities 

to rural housing as a part of development plan and 

one of the state policies successfully operate in 

framework of this paradigm, although, have faced 

with few limitations and obstacles. 

Key words: Banking facilities, Rural housing, 

rural development, Oshnavieh. 
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