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چکیده
مسکن بهعنوان یکی از پدیدههای واقعی ،از نخستین مسائلی است که بشر همواره با
آن دست به گریبان بوده و همواره برای دگرگونی و یافتن پاسخی مناسب ،معقول و
اندیشیده برای آن تالش کرده است؛ بنابراین ،مسکن یک نیاز است ،اما نه هر
مسکنی .آنچه ایدهآل آدمی است ،دسترسی به مسکنی با کیفیت مناسب است .حدود
نیمی از جمعیت جهان فقیرند و تقریباً  600تا  800میلیون نفر در خانههای غیر
استاندارد زندگی میکنند؛ زیرا محل سکونت آنها بدون امنیت و زیرساختهای الزم و
تسهیالت آب و برق و فاضالب است و نیز در معرض مخاطرههای متعدد قرار دارد .در
سالهای پایانی قرن  ،۲0راهکارهای عمدهای با هدف رفع این مشکل مطرح شد که
یکی از این راهکارها ،اقدام سازمانها یا بنیادهای خیریه ( )NGOدر جهان است که
نمونة بارز آن در ایران ،کمیتة امداد امام خمینی (ره) است .هدف این پژوهش ،واکاوی
نقش نهاد خیریهای کمیتة امداد در بهبود وضعیت فیزیکی خانههای روستاهای ایران
است که با استفاده از منابع کتابخانهای و پیمایشی ،با روش توصیفی و تحلیلی و با
استفاده از نرمافزار  spssانجام شده است .بههمین منظور ،در این مقاله سعی شده
است تا اقدامهای این نهاد و تأثیر آن در بهبود کیفیت فیزیکی مسکن مددجویان
روستایی در بخش کندوان شهرستان میانه ،بررسی ،تحلیل و ارزیابی شود .بههمین
سبب ،متغیرهای وضعیت فیزیکی مسکن مددجویان ،با استفاده از آزمون ویلکاکسون
در دورة قبل و بعد از حمایت کمیتة امداد ،در  37روستای بخش کندوان ،در قالب سه
دهستان و  160خانوار بررسی شد .نتایج تحقیق نشان میدهد که امدادرسانیهای
کمیتة امداد در تمامی متغیرهای وضعیت فیزیکی مسکن ،به تغییرهای معنادار در نزد
مددجویان زیر پوشش منجر شده است.

کلیدواژهها :توسعة روستایی ،کمیتة امداد امام خمینی ،نهادهای خیریهای ،وضعیت
فیزیکی خانههای روستایی.

* نویسندة مسئول09149012782 :

Email:akbarmirjalali@yahoo.com
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مقدمه
مسکن بهعنوان مکان فیزیکی ،سرپناه اولیه و اساسی هر خانواده به شمار میآید .در این سرپناه ،بعضی از نیازهای اولیة
فرد یا خانوار ،مانند خواب ،استراحت ،حفاظت در برابر شرایط جوی و خالصه شرایط زیست در مقابل طبیعت تأمین
میشود .مسکن ،چیزی بیش از یک سرپناه صرفاً فیزیکی است و تمامی خدمات و تسهیالت عمومی شامل تمامی
خدمات و تأسیسات اجتماعی و تسهیالت ضروری مورد نیاز برای بهتر زندگی کردن خانواده و طرحهای اشتغال ،آموزش
و بهداشت افراد را شامل میشود (مخبر .)18 :13۶3 ،دیگر اینکه مسکن در روستاها ،عالوه بر پاسخگویی به نیاز سکونت
و تأمین امنیت و حریم خانواده ،حلقهای از نظام تولیدی روستا را در بر میگیرد و بهگونهای متقابل با آن پیوند میخورد.
در این میان ،از قدیم کیفیت مسکن بیش از همه در امر ساخت ،مرکز توجه بوده است (سرتیپی پور)44-43 :1384 ،؛ زیرا
آسیبپذیری مسکن در برابر سوانح طبیعی یا حوادث ،در ضعف سازهای و فناوری آن بیشتر نمایان میشود و لزوم توجه
به کیفیت مسکن را نشان میدهد .براساس آخرین سرشماری کشور (مرکز آمار ایران 22،235 )1385 ،میلیون نفر از
جمعیت کشور ،در روستاها ساکن هستند .براساس همین آمار ،از مجموع  14/9میلیون خانوار ساکن در کشور ،نزدیک به
 5/09۶میلیون خانوار ،روستایی هستند و در  4/42میلیون واحد مسکونی سکونت دارند .با توجه به این رقم باال ،رشد
طبیعی آن و تراکم  1/14خانوار در هر واحد مسکونی ،نیاز به تأمین مسکن و توجه به امر کیفیت مسکن بیش از پیش
معلوم میشود (همان .)44 :با توجه به اینکه اغلب افراد جامعة روستایی ،بهویژه قشر آسیبپذیر ،مسکن مناسبی ندارند،
لزوم توجه به این امر بیش از پیش مشخص میشود .از آنجا که برای پاسخگویی به این نیازها ،ابتدا به سیاستگذاری و
برنامهریزی مناسب و دوم ،همکاری نهادها و سازمانهای مختلف عهدهدار امر مسکن روستایی در کشور ،احتیاج است؛
بنابراین ،با توجه به امر کیفیت مسکن و حجم انبوه نیاز به آن ،تبیین نقش نهادهای خیریهای و سازمانها و نهادهای
مرتبط با مسائل مسکن روستایی ضروری به نظر میرسد .از این رو ،هدف این مقاله ،مطالعة نقش نهاد خیریهای کمیتة
امداد ،در چگونگی ارتقای کیفیت مسکن مددجویان زیر پوشش این سازمان است و سؤال اساسی این است که این نهاد،
چه اقدامهایی برای بهبود وضعیت فیزیکی مسکن مددجویان زیر پوشش انجام داده است؟ بنابراین ،در پاسخ به این
سؤال ،فرضیهای تدوین شده است مبنی بر اینکه اقدامهای کمیتة امداد ،به بهبود وضعیت کالبدی خانههای مددجویان
زیر پوشش ،منجر شده است.

مبانی نظری
مسکن که مکانی فیزیکی و سرپناه است ،جزء نیازهای اساسی خانوارهای امروزی است و شامل تمامی خدمات و
تسهیالت ضروری مورد نیاز برای بهزیستی افراد میشود .مسکن مناسب ،به فضا و مکانی گفته میشود که بتواند زمینة
الزم برای رشد فردی و جمعی هریک از افراد خانوار را فراهم کند؛ بهنحوی که آنها بتوانند بر حسب نیازهای روحی و
روانی خود و نوع فعالیت مورد نظر ،حریم الزم را بیابند (صمیمی احمد .)32 :138۶ ،در ضمن ،مسکن در زمرة
اساسیترین و حساسترین بخشها در برنامهریزی توسعهای کشورهاست و به همراه خوراک و پوشاک ،از دیرباز بهعنوان
اصلیترین نیاز گروههای انسانی مطرح بوده است (رهنمایی .)8 :1382 ،مسکن بهعنوان یک مکان فیزیکی ،سرپناه اولیه
و اساسی خانوار به شمار میآید .در این سرپناه ،بعضی از نیازهای اولیة خانوار یا فرد ،مانند خواب ،استراحت ،حفاظت در
برابر شرایط جوی و شرایط زیست در مقابل طبیعت تأمین میشود (اهری و دیگران .)7 :13۶7 ،مسکن به مثابة واحد
تسهیالت فیزیکی یا بهعنوان کاالیی اقتصادی و پردوام ،نقش اجتماعی یا جمعی نیز دارد (بورن )14 :1981 ،و افزون بر
اینها مشتمل بر رفع نیازهای مالی ،بهعنوان نمایش وضعیت اقتصادی اجتماعی افراد نیز هست (کیتر و تروور:1980 ،
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)38؛ بنابراین ،میتوان گفت که مسکن یکی از عوامل تأثیرگذار در کیفیت زندگی است .این کیفیت ،مفهومی پیچیده و
چندبعدی است .بعضی آن را بهعنوان رفاه عمومی ،بهزیستی اجتماعی ،شادکامی ،رضایتمندی و مواردی از این دست تعبیر
کردهاند (اپلی و منون.)83 :2007 ،

اصطالح کیفیت زندگی ،بهطور کلی ،به وضعیت محیطی که مردم در آن زندگی میکنند ،مانند آلودگی و کیفیت
مسکن و همچنین به بعضی صفتها و ویژگیهای خود مردم ،مانند سالمت و دسترسی به آن اشاره دارد (پسیون:2003 ،
 .)42به همین سبب ،با تصویب منشور حقوق بشر در سال  ،1948داشتن مسکن مناسب ،بهعنوان حق برخورداری از
کیفیت مطلوب زندگی شناخته شده است .حتی در این خصوص ،کمیتة اسکان بشر نیز راهبردی جهانی را برای اسکان
بشر پیشنهاد کرده که هدف اصلی آن در واقع ،تأمین مسکن مناسب برای همة گروههای اجتماعی است (نیکوسرشت و
خراط زبردست .)۶11 :1375 ،در دومین اجالس اسکان بشر که در استانبول برگزار شد ،مسکن مناسب چنین تعریف شده
است :سرپناه مناسب ،تنها به معنای وجود یک سقف باالی سر هر شخص نیست؛ سرپناه مناسب یعنی آسایش ،امنیت
مالکیت ،پایداری و دوام سازهای ،روشنایی ،تهویه و سامانة گرمایی مناسب ،زیرساختهای اولیة درست از قبیل آبرسانی،
بهداشت و آموزش ،دفع زباله ،کیفیت مناسب زیستمحیطی ،عوامل بهداشتی ،مکان مناسب و در دسترس ،از نظر کار و
تسهیالت اولیه است که همة این موارد باید با توجه به استطاعت مالی مردم تأمین شود (داللپور .)3 :1379 ،در ساخت
مسکن نیز ضرورت دارد که تمامی امور اجتماعی -اقتصادی و فرهنگی ،نظیر بهداشت ،تغذیه ،آموزش و پرورش ،کار و
شغل ،زندگی خانوادگی ،مشارکت ،امنیت و ثبات اجتماعی ،برای باال بردن کیفیت مسکن ،بهطور همزمان در نظر گرفته
شود (خوشفر .)375 :1374 ،در خانههای سنتی روستایی در ایران ،روستاییان با توجه به دسترسی به مواد اولیة مسکن-
که اغلب از منابع محلی تأمین میشد -ساختوساز کردهاند که اگر شرایط ساخت این خانهها را با استانداردها و نیازهای
امروزی بسنجیم ،متوجه میشویم که اغلب استانداردهای مربوط به مسکن را ندارند و بدین ترتیب بهعلت نبود
زیرساختهای مناسب ،اجرای سیاستهای ضروری برای باال بردن کیفیت زندگی سکونتگاههای روستایی بسیار سخت و
پرهزینه شده است (بوکنیا .)205 :2003 ،از این رو ،توجه جدی به کیفیت و کمیت ساختمانهای روستایی ،در
برنامهریزیهای توسعة روستایی ،الزم و ضروری است (لطفی و دیگران.)2 :1388 ،
با توجه به امکانات محدود دولتها در خدمترسانی به مردم ،یکی از مهمترین راهکارهای رسیدن به این امر و به
ویژه کیفیت مسکن ،تشکیل سازمانهای غیر دولتی و مردمنهاد (خیریهای) برای خدمترسانی به جوامع روستایی است
(رفیعی .)13 :1385 ،مشارکت فعال این تشکلها در برنامهریزی ،اجرا و ارزیابی فعالیتهای مسکن سبب میشود که
سمت و سوی برنامههای دولت به سمت نیازهای واقعی سوق پیدا کند (سعیدی .)24 :1382 ،روشن است که ایجاد
تشکلهای غیردولتی خیریهای و مردمنهاد در ابعاد زیرساختها ،عرضة نهادهای مسکن ،مشارکت در تأمین سرمایه و
اعتبار و همچنین نیروی انسانی مورد نیاز پروژههای مسکن ،شایان بررسی است؛ چرا که همیشه تأمین نهادهای مسکن و
مصالح ساختمانی برای مردم روستاها در هنگام ساختوساز امری دشوار به شمار میرفته و به منزلة مانعی برای افزایش
قدرت تصمیمگیری افراد عمل کرده است .این مشکل با فقر مالی افراد ارتباط مستقیم دارد؛ بنابراین ،برای رفع آن ،ایجاد
تعاونیها و تشکلهای غیر دولتی با نظارت دولت و مورد حمایت مسئوالن و سیاستگذاران بخش مسکن ،امری ضروری
به نظر میرسد؛ زیرا در روستاها از محدودیتهای مالی بهعنوان مانعی جدی بر سر راه توسعة مسکن یاد میشود .برای
رفع این مشکل ،ضروری است که تشکلهای غیر دولتی و خیریهای با فراهم کردن منابع مالی با سود مناسب و ایجاد
شرایط اعطای وام و تسهیالت به مردم روستایی با ضوابط و شرایط آسان ،به بهبود و توسعة کیفیت مسکن در روستاها
کمک کنند (شهبازی .)9 :1379 ،به سخن دیگر میتوان گفت که نیاز به مسکن دو بعد کمی و کیفی دارد .بعد کمی،
شامل شناخت پدیدهها و اموری میشود که به نبود سرپناه و میزان دسترسی به آن ،مربوط میشود که در واقع ،میزان
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پاسخگویی به نیاز ،بدون در نظر گرفتن کیفیت آن مورد نظر است و تنها نوع و شکل نیاز ،مطرح میشود ،اما در بعد
کیفی ،بیشتر ،جنبههای کالبدی (فیزیکی) مسکن یا جنبههای کیفی ،مرکز توجه است تا کمیت آن (شیعه.)۶3 :1384 ،
برای سنجش کیفیت مسکن و پی بردن به تأثیر نهادهای خیریهای در بهبود این امر ،به تعریف مجموعهای از
شاخصهای کیفی (فیزیکی) مسکن روستایی و مشخص کردن میزان موفقیت این نهادها در ارتقای آنها نیاز داریم؛ زیرا
شاخصها ،ابزار اندازهگیری وضعیت مسکن و روند تحولهای آن و وسیلهای برای ارزیابی میزان موفقیت و تحقق
برنامهها و سیاستهای نهادهای متولی در امر مسکن است (بدری و دیگران .)3 -1 :1389 ،نظر به اینکه هدف،
شاخصهای فیزیکی مسکن است ،بنابراین ،در این مقاله به بررسی این شاخصها پرداخته شده است.
جدول  .1شاخصهای فیزیکی مسکن
نوع شاخص

مقوله

ایمنی
بهداشت

کیفی

آسایش و رفاه
بعد فیزیکی مسکن

بعد غیر فیزیکی
مسکن

مثال

دوام در برابر خطرهای طبیعی ،عمر ساختمان ،میزان فرسودگی ،وضعیت مصالح
نحوة دفع فاضالب ،نورگیری ،امکانات لولهکشی آب ،حمام ،توالت ،نحوة جداسازی فضاهای
معیشتی از زیستی
تسهیالت و امکانات ،آب ،برق ،تلفن ،گاز
مساحت زمین بنا ،سرانة زیربنای مسکونی ،مصالح ساختمانی (اسکلت فلزی ،بتون آرمه ،آجر و
آهن یا سنگ و آهن ،آجر و چوب یا سنگ و چوب ،بلوک سیمانی ،تمام چوب ،خشت و چوب،
خشت و گل)
تراکم نفر در واحد مسکونی ،تراکم خانوار در واحد مسکونی ،اتاق برای هر خانوار ،تراکم نفر در
اتاق ،تراکم خانوار در اتاق ،نسبت رشد خانوار به واحد مسکونی

مأخذ :لطفی و دیگران122 :1388 ،

متوسط هزینة مسکن در سبد هزینههای یک خانوار ایرانی در سال  ،1389حدود  31.5درصد است و در دهکهای
پایین ،حتی باالتر از این مقدار است که در مقایسه با کشورهای صنعتی که سهم آن در حدود  2درصد است ،تفاوت
معناداری دیده میشود؛ بنابراین ،افزایش قیمت مسکن ،سبب فشار بر طبقههای محروم و ایجاد شکاف طبقاتی میشود.
در حال حاضر نیز یکی از مشکلهای کالن راهبردی اقتصاد کشور ،مسئلة مسکن و اشتغال است (شریفزاده:1389 ،
 .)220-218عالوه بر این ،به علت نبود کیفیت مناسب مسکن در روستاها و با توجه به زلزلهخیز بودن کشور ،این واقعیت
روشن میشود که استفاده از نظام سنتی ،جوابگوی نیاز جامعة روستایی نیست و در نتیجه ،استفاده از یک سامانة
ساختمانی با توان تولید صنعتی باال و بهکارگیری فناوری مناسب و طراحی سازة مناسب برای رفع خطر و ایجاد مقاومت
در برابر حوادث طبیعی میتواند جوابگوی نیازهای کمی و کیفی مسکن در کشور باشد (قهرمانی)93 -89 :1387 ،؛
بنابراین ،میتوان اذعان کرد که ،یکی از اصول مهم در اصالح الگوی توسعة اقتصادی حاکم بر کشور و رسیدن به رشد و
توسعة متوازن اقتصادی مبتنی بر منافع محرومان ،پرداختن به امر مسکن و بهبود کیفیت فیزیکی و شاخصهای مرتبط
به آن است که این هم نیازمند برنامهریزی منسجم از سوی نهادهای متولی امر مسکن و بهویژه نهادهای خیریهای است
(لطفی .)2 -1 :1388 ،براساس مطالعهها و بررسیها ،روستاهای کشور از نظر کالبدی و فیزیکی ،مشکلهای بسیاری
دارند :نبود دسترسی به مسکن مناسب ،معابر تنگ و باریک ،کیفیت پایین ساخت و مقاومت کم در مقابل عوامل مخرب
طبیعی و در نتیجه ،آسیبپذیری بافت خانهها ،استفاده از مصالح کمدوام ،بومی و  ،...جامعة روستایی کشور را دچار
آسیبهای اقتصادی و اجتماعی کرده است .بر این اساس ،از آنجا که مسکن روستاهای کشور ،کیفیت خوبی ندارد،
ضرورت توجه به مسئلة برنامهریزی مسکن و خدمات حمایتی در امر مسکن توسط سازمانهای متولی امر مسکن و
بهویژه نهادهای خیریه اهمیت مییابد (همان.)4 -3 :
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خدمات حمایتی در امر مسکن روستایی
براساس مطالعههای بخش مسکن اقشار کمدرآمد ،اقدامهای متعددی از طرف دولت برای بهبود کیفیت فیزیکی مسکن
روستایی و ارتقای شاخصهای مورد نظر انجام شده است که عبارتند از .1 :سیاست زمین صفر (مسکن مهر)؛  .2نوسازی و
بهسازی خانههای روستایی؛  .3بهسازی بافتهای باارزش روستایی؛  .4طرح جامع مسکن (تأمین مسکن خانوادههای
کمدرآمد ،مقاومسازی ساختمانها)؛  .5بهبود نظام مالی تأمین مسکن؛  .۶ارتقای صنعت ساختمان (زارعی .)29 :1387 ،ولی
از آنجا که هدف این مقاله ،بررسی نقش نهاد خیریهای کمیتة امداد در بهبود کیفیت فیزیکی خانههای روستایی است،
خدمات حمایتی این سازمان ،بررسی شده است .متولی امر ساختوساز برنامههای تأمین و توسعه و بهبود فیزیکی مسکن
مددجویان کمیتة امداد ،بنیاد مسکن انقالب اسالمی است (اطهری.)12 :1384 ،

خدمات حمایتی کمیتة امداد
کمیتة امداد امام خمینی (ره) براساس وظایف حمایتی خود ،رفع نیاز مسکن مددجویان را هدف تالشهای جدی خود قرار
داده است .بدین ترتیب ،همسو با سیاستهای محرومیتزدایی و عدالتمحوری دولت ،با هماهنگی و توافق بنیاد مسکن
انقالب اسالمی و پیشبینی اولویت بهرهمندی مددجویان از مزایای طرح نوسازی و بهسازی مسکن روستایی ،زمینهای
فراهم شده تا با اجرای طرح بهسازی و نوسازی و استفاده از تسهیالت بانکی مربوط ،برای بازسازی ،مقاومسازی و
نوسازی واحدهای مسکونی روستایی اقدام کند تا عالوه بر خانهدارشدن مددجویان ،ضمن رعایت تقدم اصل پیشگیری،
خسارتهای متعدد حوادث غیر مترقبه کاهش یابد.

اهداف طرح
 .1کمک به مقاومسازی بافتهای فرسودة مسکونی روستایی؛  .2پیشگیری از ناهنجاریهای حاصل از وقوع حوادث؛ .3
کاهش خسارتهای جانی و مالی ناشی از وقوع حوادث غیر مترقبه؛  .4بهبود وضعیت و ایجاد مسکن مناسب برای
مددجویان تحت حمایت و تسریع در تحقق برنامههای رفع نیاز مسکن محرومان؛  .5کمک به بهبود وضعیت اقتصادی،
اجتماعی ،فرهنگی و بهداشتی خانوادههای زیر پوشش؛  .۶ایجاد اشتغال در روستاها در امر ساختوساز؛  .7ترغیب
خانوادهها به سکونت در روستاها و جلوگیری از مهاجرت به شهرها و مشکلهای متعدد مرتبط با آن (همان.)12 :

روش پژوهش
با هماهنگی با بنیاد مسکن انقالب اسالمی ،در نظر گرفتن شرایط خاص خانوادههای زیر حمایت و بررسی توانسنجی
برای اجرای طرح ،روشهای اجرایی پیشبینیشده عبارتند از :الف) پس از احراز توان مددجو یا اقوام و نزدیکان وی،
مسکن توسط خود آنان و با نظارت کامل این نهاد ساخته میشود؛ ب) کمیتة امداد امام خمینی (ره) ،با بهرهگیری از
نیروهای متخصص و منابع مالی ،خود برای ساخت مسکن خانوادههای زیر حمایت اقدام میکند .تمامی نقشههای
اجرایی ،با رعایت ضوابط فنی تهیه میشوند ،به تایید بنیاد مسکن انقالب اسالمی میرسند و تحت نظارت مستقیم
ناظران فنی اجرا میشوند (همان.)12 :

تأمین مسکن مددجویان
کمیتة امداد امام خمینی (ره) مسئلة تأمین مسکن مددجویان و نیاز به سرپناه و محلی امن برای آسایش و گذران زندگی
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را همواره مدنظر داشته و در کنار سایر خدمات خود ،در این زمینه نیز فعالیتها و خدمات شایان توجهی داشته است؛
بنابراین ،امر تأمین مسکن مددجویان در قالب طرح بهسازی و نوسازی انجام میشود .در این مقاله سعی بر آن است که
عملکرد کمیتة امداد بخش کندوان را با نتایجی که از پرسشنامه حاصل میشود ،بررسی کنیم تا بهبود وضعیت فیزیکی
مسکن مددجویان روستایی در دورة زیر پوشش بودن ،مشخص شود.
جدول  .۲طرح نوسازی و بهسازی مسکن روستایی شهرستان میانه در سالهای 87 -78؛ مبلغ به هزار ریال
نوع فعالیت

سال مبنا 78
مبلغ هزینه
تعداد واحد

سال پایه 87
مبلغ هزینه
تعداد واحد

۶5۶14805
13390۶
42322
80512
100
403343

84118000
343498
29۶2540
1۶00532
1۶0
11۶19۶8

11
4۶
12
29
20
4۶

خرید و احداث
احداث سرویس بهداشتی ،حمام و آشپزخانه
حصارکشی
تعمیر ،تکمیل و بازسازی
1
وام مسکن
لولهکشی و انشعاب آب ،برق و گاز
مأخذ :سالنامة آماری کمیتة امداد 1378 ،و 1387

7۶
59
70
420
1۶
121

جدول  .3طرح نوسازی و بهسازی مسکن روستایی بخش کندوان در سالهای 87 -78؛ مبلغ به هزار ریال.
نوع فعالیت

خرید و احداث
ساخت سرویس بهداشتی ،حمام و آشپزخانه
حصار کشی
تعمیر ،تکمیل و بازسازی
2
وام مسکن
لولهکشی و انشعاب ،آب ،برق و گاز

سال مبنا 78
مبلغ هزینه
تعداد واحد

سال پایه 87
مبلغ هزینه
تعداد واحد

154954410
127۶۶
25001
10743
120453

578۶03254
187۶22
73255
1۶1239
5
۶99800

14
4
۶
3
13

97
39
13
31
5
75

تعداد مؤسسههای خیریه در سطح شهرستان میانه کم است و در بخش کندوان ،مؤسسة خیریهای به سبک امروزی
وجود ندارد .عالوه بر این ،مؤسسههای خیریه در بخش کندوان شهرستان میانه -که مطالعة موردی تحقیق است-
بهصورت ثبتی وجود ندارد .از این رو ،عملکرد بیشتر مؤسسههای خیریة مرکز شهرستان ،در امر توسعة مسکن روستاها در
بخش کندوان بسیار ناچیز است و تنها نهاد خیریهای که بیش از سایر نهادهای خیریة دیگر در امر مسکن در بخش
کندوان فعال است ،کمیتة امداد است؛ بنابراین ،نحوة عملکرد این نهاد ،با استفاده از تجزیه و تحلیلهای آماری بررسی
شده است (سالنامة آماری کمیتة امداد  1378و .)1387

 .1مبلغ به میلیون ریال است.
 .2مبلغ به میلیون ریال است.
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نقش نهاد خیریهای کمیتة امداد در بهبود کیفیت فیزیکی مسکن مددجویان زیر پوشش روستایی

سؤال پژوهش

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

کمیتة امداد

مفاهیم راهبردی

مسکن مددجویان

مفاهیم راهبردی

بررسی ابعاد فیزیکی مسکن

مؤلفه (گویهها)

نوساز بودن ،سرویس بهداشتی ،سامانههای
گرمایشی ،سرمایشی ،روشنایی و ایمنی،
اندازة زیربنا ،تعداد اتاق در هر واحد ،کیفیت
مصالح ،دسترسی به راه ،آب ،برق ،تلفن

مبانی نظری تفسیرکننده

تعیین مفاهیم کلیدی

بهبود وضعیت فیزیکی مسکن مددجویان

نمودار  .1مدل مفهومی پژوهش

مواد و روش انجام تحقیق
روش انجام تحقیق ،توصیفی -تحلیلی است .جمعآوری دادهها از طریق مشاهده ،مصاحبه و طراحی پرسشنامه (بهروش
میدانی و با مصاحبة حضوری با مددجویان) صورت گرفته و روایی و پایایی با استفاده از روش آلفای کرونباخ با ضریب
معادل  0/8۶54است که پذیرفتنی است .پرسشنامة پژوهش ،کیفی و مقیاس مورد استفادة ما رتبهای است .جامعة آماری
شامل  37روستای بخش کندوان شهرستان میانه و بهترتیب در سه دهستان کندوان ،گرمة شمالی ،تیرچای و شامل 1۶0
خانوار زیر پوشش است .این جامعة آماری بهصورت تصادفی انتخاب شده است .برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزار
 SPSSو از آزمون ناپارامتریک ویلکاکسون ،استفاده شده است .بخش کندوان با  1244کیلومتر مربع مساحت 22 ،درصد
از مساحت شهرستان میانه را تشکیل میدهد .این بخش ،از شمال به شهرستان سراب ،از شرق به استان اردبیل و از
جنوب و غرب به شهرستان میانه محدود است و در موقعیت جغرافیایی  47تا  48درجة طول شرقی و  37تا  38درجة

88۲
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عرض شمالی با مرکز شهر ترک واقع شده است (نائبی .)52 :1384 ،براساس سرشماری آبانماه  ،1385کل جمعیت
ساکن در روستاهای این بخش 24820 ،نفر ،شامل  5875خانوار است .از این تعداد 920 ،خانوار ،شامل  4۶خانوار شهری
و  874خانوار روستایی با جمعیتی معادل  107نفر شهری و  2049نفر روستایی و در مجموع 215۶ ،نفر زیر پوشش
کمیتة امداد قرار دارند (سالنامة آماری کمیتة امداد.)3 :1385 ،

شکل  .1نقشة دهستانهای بخش کندوان میانه

شکل  .۲نقشة توزیع پراکندگی روستاها (بخش کندوان)
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برای بررسی عملکرد کمیتة امداد در نزد مددجویان زیر پوشش در مورد مسکن روستایی ،براساس جدول  ،7در
هریک از متغیرهای پژوهش ،گویههایی طراحی شده که مربوط به دو دورة پیش و پس از حمایت کمیتة امداد است.
جدول  .4متغیر و گویههای پژوهش
مؤلفه

گویه

وضعیت فیزیکی مسکن

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

بحث و یافتهها
 .1یافتههای توصیفی

کامال مثبتی را نشان میدهد و نشاندهندة
ً
در تمام گویهها ،تعداد و درصد فراوانی نسبت به قبل از حمایت کمیته ،روند
سطح رضایتمندی مددجویان در زمینة کیفیت کالبدی مسکن است.
جدول  .5توزیع فراوانی دیدگاههای مددجویان دربارة مؤلفة وضعیت فیزیکی خانههای مددجویان
مؤلفه

قبل از زیر پوشش قرار گرفتن

ابعاد کالبدی

فراوانی

بعد از زیر پوشش قرار گرفتن

درصد

درصد

فراوانی

وضعیت فیزیکی مسکن

بد

متوسط

خوب

بسیار خوب

عالی

بد

متوسط

خوب

بسیار خوب

عالی

بد

متوسط

خوب

بسیار خوب

عالی

متوسط

خوب

بسیار خوب

عالی

نوساز بودن مسکن

134

2۶

0

0

0

82

18

0

0

0

70

7۶

9

0

0

38/1 58/5

3/4

0

0

سرویس بهداشتی

47

107

۶

0

0

25/2

73

1/8

0

0

20

82

38

13

2

۶1/3 15/2

17/9

4/4

1/3

سامانة سرمایشی

78

77

5

0

0

1/1 43/9 53/1

0

0

32

72

3۶

13

2

51/2 2۶/7

1۶/۶

4/3

1/3

وجود سامانة
گرمایشی

58

94

8

0

0

3/۶ ۶2/7 33/7

0

0

2۶

71

43

13

2

50/9 20/3

23/2

4/3

1/3

اندازة زیربنا

59

81

19

1

0

9/2 4۶/4 44/4

0

0

44

58

40

9

2

38/9 39/9

20/2

2/8

1/3

روشنایی

52

97

11

0

0

۶4/5 31/۶

0

0

35

52

54

10

2

38/۶ 28/9

28/7

2/5

1/3

سامانة ایمنی

78

75

7

0

0

3/5 4۶/2 50/3

0

0

42

53

44

10

2

37/۶ 34/7

21/8

3/۶

3/3

تعداد اتاق در هر
واحد

47

99

14

0

0

۶/7 ۶0/3

0

0

29

۶9

41

14

2

47/2 23/۶

1/3 1/53/2 22/8

کیفیت مصالح

78

75

7

0

0

4/3 49/5 4۶/1

0

0

40

59

41

11

4

43/۶ 32/5

17/4

4/3

2/2

دسترسی به آب،
برق و تلفن

۶4

83

13

0

0

0

0

39

51

47

13

5

38/2 32/7

22/1

5

1/9

33

50/3 43/7

4

۶

بد

گویه

یافتههای تحلیلی (آمار استنباطی)
در این بخش ،با استفاده از روشهای آمار استنباطی ،فرضیه ،تحلیل و آزمون میشود و چگونگی روابط بین متغیرها
براساس آن ،شناسایی میشود .پس از بررسی اقدامهای کمیتة امداد در بهبود وضعیت فیزیکی مسکن مددجویان زیر
پوشش روستاهای بخش کندوان به صورت مصاحبه با مسئوالن این نهاد و استفاده از بخش آمار و اطالعات عملکرد
کمیتة امداد ،نتایج را با نتایج آمار استنباطی ،مقایسه میکنیم .تحلیل وضعیت مسکن افراد زیر پوشش کمیتة امداد بخش
کندوان نشان میدهد که برای یکسوم از مددجویان این بخش ،توسط کمیتة امداد ،مسکن جدید ساخته شده و نیز به
بسیاری از آنان ،وام ساخت و تعمیر مسکن پرداخت شده است.
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جدول  .6وضعیت فیزیکی مسکن مددجویان در دورة پیش و پس از حمایت کمیتة امداد
ابعاد کالبدی
مؤلفه

میانگین دادهها

وضعیت فیزیکی مسکن

گویه

پیش از
حمایت

پس از
حمایت

نوساز بودن مسکن
سرویس بهداشتی
سامانة سرمایشی
وجود سامانة گرمایشی
اندازة زیربنا
روشنایی
سامانة ایمنی
تعداد اتاق در هر واحد
کیفیت مصالح
دسترسی به آب ،برق و تلفن

1/1۶25
1/7438
1/۶875
1/5438
1/7۶25
1/7438
1/55۶2
1/7938
1/8188
1/۶812

1/۶۶45
2/322۶
2/31۶1
2/2323
2/1307
2/2941
2/4575
2/29۶8
2/2258
2/31۶1

رتبة
مثبت

رتبة
منفی

رتبة
برابر

 Zمحاسبه
شده

سطح
معناداری

72
۶2
74
73
4۶
72
74
۶7
۶7
7۶

9
11
1۶
۶
14
19
1۶
14
19
24

74
82
۶5
7۶
93
۶2
۶3
74
۶9
55

-۶/895
-۶/270
-۶/574
-7/215
-4/42۶
-۶/115
-۶/572
-۶/110
-5/۶۶1
-۶/153

0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000

برای تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیة تحقیق و مؤلفههای وضعیت فیزیکی مسکن ،از آزمون ناپارامتریک ویلکاکسون
استفاده شده است .نتایج ،حاکی از آن است که در تمام مؤلفهها و گویههای مربوط به فعالیتهای بخش مسکن کمیتة
امداد ،با توجه به میانگینها و تعداد رتبههای مثبت و سطوح معناداری ،وضعیت مددجویان زیر پوشش ،نسبت به پیش از
زیر پوشش قرار گرفتن ،مطلوب شده است .همانطور که جدول نشان میدهد ،سطح معناداری ،پایینتر از سطح میانگین
است .آزمون ویلکاکسون تفاوتهای معنادار میانگینها را نیز نشان میدهد؛ زیرا میانگینهای پس از زیر پوشش قرار
گرفتن ،نسبت به قبل از آن ،روند رو به بهبود دارد ،ولی پایین بودن سطح معناداری از میانگین ،نشاندهندة این واقعیت
است که درست است که اقدامهای کمیتة امداد در بهبود فیزیکی مسکن مددجویان روستایی در بخش کندوان مؤثر بوده،
ولی کافی نیست و باید اهتمام زیادی در این امر در آینده صورت گیرد.

نتیجهگیری
استفاده از مصالح ساختمانی مرغوبتر در ساخت مسکن و استفاده از اسکلت فلزی و بتونی در واحدهای مسکونی ،در
دهههای اخیر رو به افزایش است .برخورداری واحدهای مسکونی از تسهیالت و خدماتی نظیر برق ،آب ،گاز و تلفن نیز در
این دورة زمانی افزایش یافته است .این تحولها نشاندهندة روند بهبود کیفی و کمی وضعیت مسکن در روستاهای ایران
در طول دهههای گذشته است .در برنامة چهارم توسعه ،به مسکن توجه عمدهای شد .در این برنامه ،به سازمانهای غیر
دولتی و خیریه توجه شده و تقویت این سازمانها در امر مسکن شهر و روستا هدف اصلی برنامه قرار گرفته است .با توجه
به طرحهای مختلف اجرایی کمیتة امداد و با کمک و مساعدت بنیاد مسکن ،موارد عمدهای مانند ضعف تکنیکی
ساختوساز ،وجود مصالح کمدوام و نبود کاربرد مناسب آن در خانههای روستایی و بیتوجهی به امر مقاومسازی ،که
باعث نامطلوب بودن کیفیت مسکن روستایی بوده ،نسبت به سالهای گذشته بهبود یافته است .تکنیک ساخت و اجرا ،از
جمله مواردی است که در مراحل مختلف ایجاد و شکلگیری (طراحی و اجرا) مسکن روستایی و کیفیت آن مؤثر واقع
شده و با بهبودی طرحهای مقاومسازی ،بهسازی ،نوسازی و احیای آن در مناطق آسیبدیدة روستایی ،موجب پیشرفت
کیفیت مسکن و بافت ،ایمنی ،بهداشت ،رفاه و آسایش در خانههای روستایی شده است.
برای آزمون فرضیه ،فرضیههای  H0و  H1را میتوان اینگونه صورتبندی کرد:
 :H0اقدامهای کمیتة امداد ،به بهبود وضعیت کالبدی خانههای مددجویان زیر پوشش منجر نشده است.
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 :H1اقدامهای کمیتة امداد ،به بهبود وضعیت کالبدی خانههای مددجویان زیر پوشش منجر شده است.
تحلیل وضعیت مسکن افراد زیر پوشش کمیتة امداد بخش کندوان نشان میدهد که برای یکسوم از مددجویان این
بخش ،توسط کمیتة امداد ،مسکن جدید ساخته شده و نیز به بسیاری از آنها وام ساخت و تعمیر مسکن پرداخت شده
است .صرف پرداخت وام مسکن ،نشاندهندة عملکرد مؤثر کمیتة امداد نیست؛ ولی میتواند در حل مشکل مسکن
تأثیرگذار باشد .این وام ،به مددجویانی داده میشود که در اولویت هستند ،اما مبلغ وام به حدی نیست که برای ساخت
مسکن مددجویان کافی باشد .بقیة هزینة ساخت مسکن را خود کمیتة امداد تقبل میکند؛ بنابراین ،انتظار میرود که
مشکل مسکن افراد زیر پوشش کاهش یابد .بدین منظور ،همانطور که جدول  ۶نشان میدهد ،میانگین وضعیت فیزیکی
و رتبههای مثبت ،در تمامی گویههای مرتبط با مسکن مددجویان روستایی پس از حمایت کمیته ،نسبت به قبل از آن،
روندی افزایشی را نشان میدهد .همچنین سطح معناداری ابعاد کالبدی مسکن در تمام گویهها پایینتر از آلفا 0/05
برآورد شده است .برای تأیید این امر ،آمار عملکرد کمیتة امداد را با یافتههای پژوهش مقایسه کردیم و نتیجه گرفتیم که
طرح بهسازی ،نوسازی ،اقدامها و عملکرد کمیتة امداد ،بهویژه در بخش کندوان ،از سال  84تا سال  89روندی روبهرشد
داشته است .بهطوری که عالوه بر مسائل بهبود ساخت مسکن با زیربنای مناسب و مصالح مقاوم ،نظارت مداوم سازمان
نظاممهندسی ،سبب جلوگیری از تخریب زودهنگام واحدهای مسکونی ،بهبود تسهیالت و تجهیزات رفاهی مسکن و
ایجاد اشتغال و افزایش درآمد مددجویان زیر پوشش شده است .در این ارتباط ،جدول  3نشان میدهد که در سال 1387
معادل  4/41میلیون ریال صرف تعمیر ،احداث ،تکمیل ،بازسازی و خرید تعداد  97واحد مسکونی روستایی مددجویان شده
است .از کل این هزینهها ،مبلغ  4100میلیون ریال صرف احداث و خرید  97واحد 38 ،میلیون ریال صرف تعمیر ،تکمیل
و بازسازی  31واحد 43255 ،هزار ریال صرف حصار کشی  13واحد 187۶22 ،ریال صرف احداث  39واحد سرویس
بهداشتی و حمام و آشپزخانه ۶99800 ،هزار ریال برای لولهکشی و انشعاب آب ،برق و گاز ،برای تعداد  75واحد مسکونی
و  30میلیون ریال وام مسکن به  5خانوار نیازمند زیر پوشش پرداخت شده است .فعالیتهای عمرانی مسکن مددجویان
سال  ،87از نظر هزینه نسبت به سال ( 78مبلغ هزینه  3/۶میلیارد ریال) افزایش داشته است .در سال  ،1387براساس
طرح بهسازی و نوسازی مسکن روستایی ،تعداد  5خانوار از تسهیالت بانکی برخوردار شدهاند .علت این امر آن است که
مبلغ وامها ( 5تا  10میلیون تومان) که در سال  87و حتی  88به مددجویان عرضه شده بود ،خارج از توان مددجویان
است و مددجویان با استطاعت مالی کم خود قادر به پرداخت قسط وامها نیستند .حتی وامهایی در سالهای اخیر از طریق
طرح حضرت زینب (س) به مددجویان عرضه شده است ،اما به خاطر مبلغ باالی آن ( 10میلیون تومان) ،هیچیک از
مددجویان حاضر به استفاده از این وامها نشدند و این وامها به ناچار به غیر مددجو پرداخت شده است .در این بعد از
مطالعهها باید گفت ارائة وام مسکن از طرف کمیتة امداد بخش کندوان چندان چشمگیر نیست و سقف این وام در
سالهای اخیر 5 ،الی  10میلیون تومان بوده است .هزینة ساخت این واحدها از طرف کمیتة امداد به بنیاد مسکن پرداخت
میشود .بهبود وضعیت فیزیکی واحدهای مسکونی مددجویان در دورة حمایت کمیتة امداد ،نسبت به قبل از آن افزایش
چشمگیری داشته است .بهطوری که بعد از حمایت کمیته( ،در سال  )1387تعداد واحدهای ساختهشده برای اسکان
مددجویان به  97رسیده است؛ که این تعداد پیش از تاسیس کمیتة امداد بخش کندوان از  14عدد فراتر نبود .در سالهای
اخیر نیز ساخت حدود  72مسکن برای مددجویان توسط کمیتة امداد بخش کندوان در دست اقدام است که با استفاده از
وام بنیاد مسکن انجام میشود .تعمیر و بازسازی خانههای مددجویان در سال  1387در  31واحد مسکونی و از طریق
اعتبارهایی مانند وام قرضالحسنه و وام تعمیر یا توسط خود کمیته انجام شده است .عالوه بر موارد باال ،کمیتة امداد
بخش کندوان ،کار انشعاب و اعطای کنتور برق و آب و گاز خانههای تازهساخت و تعدادی از خانههای قدیمی مددجویان
را بعد از سال  1377بر عهده گرفته است .تعداد این انشعابها از سال  1377تا سال  1387به  151مورد رسیده است که
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معموال برای مددجویان
ً
. متر متغیر است۶0  متر تا40  اندازه و زیربنای واحدها از. مورد بوده است75 ،1387 سهم سال
قبال اشاره شد از طریق
ً  همانطور که، گزارش این عملکرد. متر است۶0  متر و برای بقیة مددجویان40 بیسرپرست
سالنامة آماری کمیتة امداد به دست آمده و با مقایسة آن با نتایج تجزیه و تحلیل دادههای آماری میتوان به این نتیجه
 تفاوت معناداری را نسبت به قبل از حمایت کمیته نشان میدهد و مددجویان از،رسید که بعد وضعیت کالبدی مسکن
 رد و اذعانH1  را بهنفعH0  میتوان فرض،کیفیت فیزیکی خانههای ساختهشدة کمیتة امداد راضی بودهاند؛ بنابراین
 ولی این اقدامها، منجر به بهبود وضعیت کالبدی مسکن مددجویان زیر پوشش شده است،کرد که اقدامهای کمیتة امداد
 با، پایینتر از سطح میانگین است؛ بنابراین، این بهبودی،کافی نیست و همانطور که قبالً در قسمت یافتهها اشاره شد
 برای بقیة مددجویان نیز باید در آینده اقدامهای خوبی،توجه به اینکه حدود یک سوم مددجویان صاحب مسکن شدهاند
.در جهت بهبود فیزیکی مسکن صورت گیرد
پیشنهادها
 خود کمیته امداد میتواند ضمانت، ...  مانند نبود اعتماد ضامن و، بهعلت دشواری شرایط اعطای وامهای مسکن.1
.این وامها را برعهده بگیرد
 کمیتة امداد باید میزان وامهای، با توجه به اینکه مددجویان اعالم کردند که میزان وامهای پرداختی کافی نیست.2
.خود را براساس وضعیت اقتصادی و تورم تعیین کند
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