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 چکیده

تاییان به دریافت وام  در فرایند نوسازی و بهسازی پژوهش حاضر شناخت متغیرهای مؤثر بر میزان تمایل روس هدف ازهدف: 

 باشد.مساکن و همچنین، رتبه بندی این متغیرها می

تحلیلی و همبستگی است. برای توصیف  -در این مطالعه، روش تحقیق ازنظر هدف، کاربردی و ازحیث روش، توصیفیروش: 

استفاده شده است. Anova و T.Test دو، خی یافت وام از آزمونو برای تعیین میزان تمایل به در SPSS افزار ها از نرمداده

 اند.آوری شدهخانوار نمونه منطقه جمع 311گیری کوکران، از سطح ها براساس مطالعات میدانی و با روش نمونهداده

ت، آگاهی از خطر  و متغیر نوع سکونت، سن، سطح تحصیالپنج متغیر موردبررسی، بین شش که از ها نشان داد یافتهها: یافته

و بین متغیر وضعیت ( >14/1Pداری وجود داشت )میزان درآمد، با متغیر وابستة تحقیق؛ یعنی، تمایل به دریافت وام رابطة معنی

 (.<P 14/1داری وجود نداشت )مالکیت منزل مسکونی با متغیر وابستة تحقیق رابطة معنی

 باشد.های پژوهش حاضر میهنگام در روستاها، از چالشالعات به: نداشتن دسترسی به اطها/ راهبردهامحدودیت

بندی برای اعطای وام به خانوارهای متمایل، تأمین ها، راهکارهایی شامل توجه به جدول زمان: با توجه به یافتهراهکارهای عملی

 اند.های و غیره پیشنهاد شدسازی با بهای یارانهبخشی از نیاز ساختمان

: پژوهش حاضر از این نظر دارای اهمیت است که با شناسایی متغیرهای تمایل به دریافت وام، مدیران روستایی ارزشاصالت و 

 سازی مساکن اقدام کنند.توانند برای مقاوممی

 طشک.سازی، آبادهمشارکت، تمایل به دریافت وام، مقاوم ها:کلیدواژه

                                                            

مسئول .  نویسندة   Email: zarei.m.92@gmail.com 
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 . مقدمه1
 . طرح مسئله1. 1

 در قرارگیاری) شاناختیزمین و جغرافیاایی طشرای لحاظبه    

 و فعاال بسیار نواحی از ایران ،(هیمالیا – آلپ خیززلزله کمربند

 زماارة در دلیاال،همااینبااه. شااودمی محسااو  جهااان خیاازلرزه

 ایلارزه مخااطرات دربرابر باال پذیریآسیب سطح با کشورهایی

 (. 123، ص. 2114لو، )حمزه شودمی بندیدسته

ک در نزدیاکه منطقة موردمطالعه اسات، طشک قة آبادهمنط    

شار  جناو  -غار خط تکتونیک قاوی کاه در جهات شامال

هاای باین گسالایان منطقاه در قارار دارد.است، کشیده شده 

، 3374 نما،گرفته است. )مشااور ساتاوند زاگرس و کازرون قرار

مطالعاه باه کمربناد ردمو با توجاه باه تعلاق منطقاة(. 17. ص

خیزی این منطقه باوجوداینکه تااکنون زلزله ،زاگرسکوهستانی 

محتمل ، است فتادهای شدید در منطقه اتفا  نیلرزهپدیدة زمین

داشاتن لحااظ قرار، منطقاة موردمطالعاه باهبناابراین باشاد؛می

عناوان یکای از تأثیرپاذیرترین ساوانح ، باهمعرض خطر زلزلهدر

زلزلااه  رو،ار زیااادی اساات؛ ازایااندارای اسااتعداد بساای طبیعاای

 برخی شود. شدتطبیعی در منطقه تلقی می ترین حادثةمخر 

-بهاره باا اماا ؛اسات انسان کنترل از خارج زلزله ویژهبه بالیا، از

 داناش باه اتکاا باا ویاژههب و ریزیبرنامه و عقل دانش، از گیری

 حاداقلباه تاوانمای را احتماالی هاایخسارت بحران مدیریت

آسایب  ایجااد مستعد بالقوه ،زلزله یژهوهب طبیعی سوانح .رساند

عوامااال متعاااددی در  (.311 .ص، 3337 هساااتند )شاااکیبا،

هاای وجاود زمیناه ؛دناباودن هار منطقاه دخالات دارخیززلزله

هاای وجاود گسال شناسای،خیزی ناشی از موقعیت زماینلرزه

 فراوان در حاشیه و بطن روساتاها و شاهرها همگاام باا عوامال

دوام روساتایی قابلیات هاای کا نانسانی مثال افازایش مساک

  (.333. ص ،3337 )بهرامی،اند پذیری را افزایش دادهلرزه

رساانی شاود و در سطح جامعه آگاهی تاالزم است  ،بنابراین    

ساازی در پیشاگیری از خطار مقاوم ةمردم باید بدانند که مسئل

تواناد مای زلزلهبرابر نبودن مساکن روستایی در. ایمناست مؤثر

حاین یاا بعاد از وقاوع های هنگفتی بر دولت و ماردم درزینهه

 بحرانها را با اتکا به دانش مدیریت . این هزینهوارد آوردبحران 

 ،ساوانحهاای مدیریت کاهش هزینه برایت کرد. توان مدیریمی

قبال از  ةهاایی در مرحلاهاا و راهکارتوان به اعمال سیاستمی

هااای اعمااال روش .3انااد از: اشاااره کاارد کااه عبااارتبحااران 

مشاارکت  بارای داشاتنردم ما کاردنآگااه مانناد ؛ایغیرسازه

؛ ایجاد آگاهی عماومی و ی مساکنزساایمن درراستایاقتصادی 

هااای نامااهاجاارای آیااین ماننااد ؛ایهااای سااازهاعمااال روش .2

در  شده طبق موازین مهندسیکارگرفتهتمهیدات به ساختمانی،

(. 51، ص. 2133، 3ن )آماایاریاازی، طراحاای و ساااختمبرنامااه

 ةداده شاود کاه هزیناآگااهی باید باه روساتاییان  براین،افزون

 ةبیشتر از هزین ،ناشی از زلزله دیدهتخسار هایکنبازسازی مس

غیار از هاای ماالی باه)تنهاا ازبعاد هزیناه باشدسازی میمقاوم

 (هسااتندگیااری اناادازهلهااای انسااانی کااه غیرقابااهزینااه

مشااخص  (3)جاادول همانطورکااه در  .(4 .ص، 3331)زارعاای،

، ابنیة مرمتی و تخریبی در همة روساتاهای هادف درصاد است

مقابال زلزلاه بسایار درکاه  انادخود اختصااص دادهزیادی را به

 :ندهست پذیرآسیب

 روستاهای هدف به درصد بررسی کیفیت ابنیة -1جدول 

 3331های پژوهش، یافته: مأخذ

 بنیه تخریبیا ابنیه مرمتی نام روستا ردیف

 4/2 4/41 کوشکک 1

 25 11 زیرده 2

 5/31 4/25 جمالیخواجه 3

 21 11 شولیت  4

 4 55 طشک 5

 1/31 3/51 دهمورد 6

 4 43 جزین 7

 3/3 71 آبادجهان 8

 3 2/57 سوارآغاچاه 9

 3/4 74 سرخچاه 11

، شاارایط اقتصااادی ،کااه در سااطح منطقااهبااا توجااه بااه این     

تمایال باه ندارناد، توزیع فضاایی یکساانی فرهنگی  و اجتماعی

 مجماوع،باشاد. درسازی نیز متفاوت مایمقاومدریافت وام برای 

 ست که شاملا معیارها ای ازمجموعه تابعدریافت وام تمایل به 

، امکان آگاهی، نوع سکونت در روستا میزان سواد، میزان درآمد،

خطر  وقوعمکان است که ا درحالی ،این. است غیره خطر و وقوع

توزیاع هاا ولای معیار ؛اساتدر سطح منطقه برای همه یکسان 

 ندارند.در سطح منطقه  یفضایی یکسان

 کیفیاتمساکن  ،هادفروساتاهای در (، 3ل )جادواساس بر   

بهساازی و  ةضارورت توجاه باه مسائلنادارد؛ بناابراین، خوبی 

 ،کند. با توجاه باه ایان مطالابنوسازی مسکن اهمیت پیدا می

اقتصاادی  -یمسکن مطلو  بایاد در مطالعاات اجتمااع بررسی

تمایل روساتاییان ، راستادراین ریزان قرار گیرد.توجه برنامهمورد
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ای هاساازی و بهساازی بافاتمقااوم ةدرزمینابه دریافت وام و 

باا توجاه باه اینکاه باشاد. محیط روستایی ضروری می ةفرسود

رد و نیاز باا ر دامطالعه بر روی خط گسل زلزله قارامنطقة مورد

اساتحکام و ناپایاداری ابنیاه در ایان روساتاها،  توجه به نبودن

 ،بنابراین کند؛دربرابر زلزله نمود پیدا می کنضرورت ایمنی مسا

؛ برابر زلزله خواهد بودسازی مساکن درترین اقدام، مقاوماساسی

وام  پرداخاات و دریافاات سااطح مشااارکت و تمایاال بااه زیاارا،

 حاد مطلاو  نیساتدرازی مساکنشاان ساروستاییان در ایمان

مناساب بارای  ةساختن زمینبا فراه  ،دلیلهمینبه .(3 جدول)

 ةئااار حال وهاا باا راهطار  ةارائا ا هادفمی روساتاییان باتما

 ةتاوان روحیامای، جهت توسعه اساتکارهای مناسب که درراه

   ها در امور روستایی را افزایش داد.دادن آندخالت مشارکت و

 تحقیقاف اهد. 2. 1
شناخت متغیرهاای  تالش برایند از: ااهداف پژوهش عبارت    

مؤثر بار میازان تمایال باه دریافات وام روساتاییان در فرایناد 

بررسای  ،هااایان متغیربنادی نوسازی و بهسازی مساکن و رتبه

کماک  ،توزیع فضایی میزان تمایل به دریافت در سطح منطقاه

ی مادیریت روساتایی باا ریازبرناماه وزةبه متولیاان امار در حا

شناخت این متغیرها برای افزایش میازان مشاارکت روساتاییان 

 در فرایند بهسازی و نوسازی.

 شناسی تحقیق. روش2
 . قلمرو جغرافیایی تحقیق1. 2

 24درجاه و  43طشک به مختصاات جغرافیاایی بخش آباده    

 33درجاه و  23شارقی و طاول ةدقیق 34درجه و  54دقیقه تا 

-باین شهرساتان ،شامالیعرض ةدقیق 44درجه و  23تا دقیقه 

بخاش  نیازآبااده، مرودشات، شایراز، اساتهبان و  ریاز،های نی

طشاک باا مرکزیات شاهر باشد. بخش آباادهمرکزی محدود می

نفاار  21153کیلومترمربااع وسااعت و  3411بااا طشااک، آباااده

اسات. ریاز شهرستان نای ةهای چهارگانبخشیکی از  ،جمعیت

 3طشاک دارای بخش آبااده ،ن تقسیمات کشوریبراساس آخری

، 3375حنا بوده است. در ساال  و طشک، بختگاندهستان آباده

ة تحاوالتی درزمیناایجاد  تبدیل مرکز این بخش به شهر، سبب

هاای ایان سکونتگاه  اقتصادی و روابط موجود میان  -جمعیتی

بخش  ،3334بخش شده است. طبق گزارش مرکز آمار در سال 

خااانوار و جمعیتاای  3135شااهری دارای  ةدر منطقاا ه،ذکرشااد

خاانوار و  4231 ، داراینفر و در مناطق روستایی 1233 معادل

در  ،جنسای نسابتازلحااظ  است.نفر  23742جمعیتی معادل 

و در هساتند نفار زن  3121 و نفر  مارد 3333 ،شهری ةمنطق

باشاند زن ماینفر  31332نفر مرد و  31321 ،مناطق روستایی

 (.73، ص. 3333دسین مشاور سما، )مهن
 

 
 موقعیت روستاهای هدف -1شکل 

 3331 های پژوهش،مأخذ: یافته

 . روش تحقیق2. 2
 بخاش عمادة تحلیلی است. -روش تحقیق این مطالعه توصیفی

مطالعاات میادانی و باا  ها و اطالعات مورداستفاده ازطریاقداده

اناد. بخاش هدسات آمادنامه و مصاحبه بهابزار پرسشاستفاده از 

آمااری  جامعاة. اندصورت اسنادی تکمیل شدهدیگر اطالعات به

طشاک، حناا و هاای آباادهتحقیق شاامل روساتاهای دهساتان

، تعاداد اسااس آخارین تقسایمات کشاوریبرباشد. بختگان می

کاه ییآنجااآبادی است. از 53، های موجود در این منطقهآبادی

ی منطقة موردمطالعه نامه در تمام روستاهاامکان تکمیل پرسش

مرحله ای چندصادفی خوشهگیری تاز روش نمونه ،وجود نداشت

، روساااتاهای (. ابتااادا331. ص، 3333 ،)دالوراساااتفاده شاااد 

ها که اساس بعد مسافت با مرکز دهستانرمطالعه بمحدودة مورد

باه ساه خوشاه انتخا  شدند و  ،کمترین فاصله را داشته باشند

 خوشاةروساتا،  3باا  طشک(آباده) اول تقسی  گردیدند: خوشة

روساتا  7 باا  ساوم )بختگاان( خوشاةروستا و  7 با  دوم )حنا(

گیاری باا اساتفاده از روش نموناه ،بعد حلةانتخا  شدند. در مر

 های دوم و سومروستا و از خوشه 5 اول ، از خوشةتصادفی ساده

کاردن تعاداد درنهایت، با لحاظروستا انتخا  شدند.  3کدام هر

طریق فرمول کوکران و در ، ازساکن در این ده روستا یوارهاخان

خااانوار انتخااا  شاادند.  311تعااداد  %34سااطح اطمینااان 
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 گردیاد شده توزیعخانوار انتخا  311شده بین هتهی نامةپرسش

باه . روایای ایان پرسشانامه ندشاد وردنیاز دریافتو اطالعات م

ن پایاایی و میازا نظران دانشگاهی رسایداساتید و صاحبتأیید 

تعیین  %34پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ معتدل 

 گردید.

 
 مدل مفهومی تحقیق -2شکل 

 3331های پژوهش، مأخذ: یافته

 تحقیقها و متغیرهای یهفرض. 3. 2

 :ند ازاعبارتتحقیق  هایهفرضی    

 ،ساازی مسااکنروستاییان برای مقااوم دریافت وامتمایل به  -

  ندارد.در سطح منطقه یکسانی  اییتوزیع فض

ساازی روساتاییان بارای مقااوم دریافات وامبین تمایال باه  -

ساطح تحصایالت و میازان آگااهی از  مساکن با سطح درآمد،

 داری وجود دارد.یمعن ةرابط ،خطر

ساازی و باا بین میزان تمایال باه دریافات وام بارای مقااوم -

ونی، ناوع هایی همچون وضاعیت مالکیات منازل مساکویژگی

 داری وجود دارد.رابطه معنی ،سکونت در روستا و سن

گاذاری و ها نیاز باه تعیاین، ناامن فرضیهدکه آزموجاییآناز    

 در جدول ،(33. ص، 3333کردن متغیرها دارد )دالور، عملیاتی

اسات توضایح داده الزم  اناد.های تحقیق آورده شادهمتغیر( 2)

 بارای د.نگیری داربلیت اندازهو قا ی هستندکه متغیرها کمّ شود

 لیکارت طیف از ،روستاییان تمایل به دریافت وام میزان بررسی

( ماایل  کامالًمایل ،  مایل نیست ، مایل نیست ، تاحدودی، اصالً)

  گردید. استفاده

 متغیرهای تحقیق -2جدول 
 3331های پژوهش، یافته مأخذ:

 متغیر مستقل متغیر وابسته

میزان  سطح درآمد، سطح تحصیالت، امتمایل به دریافت و

آگاهی از خطر، وضعیت مالکیت منزل 

 مسکونی، نوع سکونت در روستا، سن

 . مبانی نظری تحقیق3
و  شاده اساتجهاانی  یامارل مساکن ئمساا ،حاضردرحال    

-  گریباانبهجوامع و کشورهای مختلف با چنین مسائلی دست

هاای برناماه .(23 ، ص.2113، 2هستند )گالنت، مارک، و توودر

ایان ناوع  زیارا، ؛قرار دارناد ریزی فیزیکیقالب برنامهمسکن در

مانناد  ؛ناحیاه اسات ساختار فیزیکی یک یزی مربوط بهربرنامه

؛ کاااربری زمااین، ارتباطااات و تأسیسااات و تجهیاازات و غیااره

کشای هایی نظیر لولاهساخت خانه و احداث زیرساخت ،بنابراین

این  ةازجمل ،ها و معابر روستاایجاد راهبهداشتی،  آ ، تأسیسات

-مها (. 13. ص ،3313 )مجتهدزاده، ندتهس هاریزینوع برنامه

ند از: تحول امسکن روستایی عبارت ئلةترین دالیل توجه به مس

با شرایط حاال، ضارورت  شرایط زندگی روستایی و الزام تطابق

کاهش خسارت بالیای طبیعای سایل، زلزلاه، طوفاان و راناش 

-سازی مسااکن وابساته، فاراه مقاوم ین، الزامات بهسازی وزم

-آوردن محاایط مناسااب زناادگی و تااوازن شااهر و روسااتا و بااه

شاارایط مناسااب زناادگی باارای جوانااان و افااراد  آوردنوجااود

بنیااد ) سازوضوابط فنی در ساخت نکردنرعایت و کردهتحصیل

 .(5. ص، 3371، مسکن انقال  اسالمی

 باا هماراه جویاناهتمشاارک و گرایاناهماردم یرویکارد در    

 فیزیکی ابعاد به محدود فرسوده هایبافت نوسازی نگری،عجام

 اقتصاادی، ابعااد در نوسازیشامل  ضرورتاً و یستن کالبدی و

 با نوسازی ای،زاویه چنین از .شودمی نیز فرهنگی و اجتماعی

 بر متکی و دائمی جنبشی بر مبتنی فراگیر، جانبه،همه ماهیتی

-هنگاامباه ازطریق بتواند تا است هوشمند و منسج  مدیریتی

 را نوساازی کاالن اهداف به یابیدست اجرایی، الگوهای کردن

 درصاورت گذشاته باه وفااداری ،نوساازی در .ساازد ممکان

 گرفتاه کاربه نوین فنون )چه کهن هایارزش دارنشدنخدشه

 ینوسااز هاایفعالیات ةدامنا .است مجاز (و چه نشوند دنشو

 ،4بخشیتوان ،5تجدید حیات ،3 انطبا :شودشامل این موارد می

، 3335ن مشاور شاران، ی)مهندس 7نوشدنو  1بدیل و دگرگونیت

 .(33 .ص
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-محایط مشاکالت و مسائل وجود دلیلبه روستایی محیط بهبود   

 ماادیریت اساسای وظاایف از یکای و اساات ضاروری کااری زیسات

 در انسانی شایستة زیست ناسبم شرایط آوردنفراه  برای روستایی

 باه توجاه باا اسات؛ اماا روساتایی محایط بهبود به توجه روستاها،

 هااروش بودنپرهزینه و زیستمحیط مسائل پیچیدگی و گستردگی

-بهاره گزینه بهترین روستایی، مدیریت برای آن با مقابله ابزارهای و

-یانادر است. روستایی محیط بهبود برای مردمی مشارکت از گیری

 دارای کالبادی ایمداخلاه عناوانباه آنکاه از بایش نوسازی زمینه،

 تجار  .است مطر  اجتماعی و انسانی اقدامی عنوانبه باشد، اهمیت

-بافات در مداخلاه از ژاپن و انگلستان تجار  همانند نوسازی موفق

 تماامی در بافات سااکنان مشاارکت و حضور براساس فرسوده، های

 اناد؛رسایده نتیجاهباه اجرا تا گذاریسیاست و ریزیبرنامه از مراحل

 دولات بین دوسویه ارتباط برقراری و تعاملی روش به توجه بنابراین،

 ماردم نمایندگان عنوانبه مدنی نهادهای و محلی هایدولت مرکزی،

. رودمای شامارباه نوساازی هایطر  موفقیت در تأثیرگذار عوامل از

 نوساازی حین در موجود اکنانس حفظ اصل به توجه امر، این الزمة

 در پااری  )تجرباة جمعیات جایینوسازی، جابه هایطر  در. است

 و ایجااد سابب کاه رودمای شامارباه معضاالتی از یکای (،33 قرن

 هایمحادوده گیاریشاکل نیاز و اجتماعی هایناهنجاری گسترش

 .گرددمی هویت از عاری

 هاایعافیاتم درنظرگرفتن قیمت،ارزان تسهیالت بینیپیش    

 موردنیااز، ماوارد در یارانه اعطای و هابخشودگی سایر و مالیاتی

 نوساازی موفاق تجاار  بیشتر در که است حمایتی ابزارهای از

 انگلساتان، تجاار  به توانمی خصوصدراین. شوندمی استفاده

 اشااره ژاپان و آمریکا 3312) سال از پ  و بیست  )قرن فرانسه

 (.31 .ص، 3337 اکبری،علیو حاجی کرد )عندلیب

 کنیاا در( 23، ص. 3333) 3ماجااال کاه ییهااپژوهش طبق    

 جاالبی نتیجاة باه ،داده انجام غیررسمی هایسکونتگاه درمورد

 پاژوهش در وی. اسات یافته دست شهروندی مشارکت درمورد

 افرادی دربین رضایتمندی میزان که شد متوجه باندنی در خود

 تنهااناه و اسات بیشاتر شده مشورت اهآن با پروژه درمورد که

همچناین،  بلکاه اسات، بیشتر هاهزینه پرداخت به مندیهعالق

 نیاز و ساکونت محال و محیط مسکن، کاربردی ارزش به بسته

 باه میال عمومااً ،رسادمی شخص به خدمات این از که فوایدی

 شاوند،مای ساودمند آن از کاه کساانی ازطرف هزینه پرداخت

 .کندمی پیدا تریتوجهقابل اجرایی اهمیت

 مالیااتی، هاایمعافیات نوساازی، تجاار  در و انگلستان در    

 اصال یاک عناوانباه تساهیالت، ارائة و بانکی هایوام پرداخت

 ماالی تساهیالت ایجااد فرانساه، در. انادگرفتاه قرار موردتوجه

 صااحبان و مالکاان به دولت ازطرف بالعوض هایکمک ازطریق

 مخارج میزان تناسببه ،مرمتی مخارج به وییگپاسخ برای بناها،

 3371 ساالدر . است شده اجرا نظرمورد محل زیربنای سطح و

 و حفاظت برای ملی مالیاتی هاییارانه برگشت قانون ،آمریکا در

 باه مالیاتی چرخة بازگرداندن با قانون این. گردید مطر  مرمت

 بازساازی به و داده افزایش را محلی درآمد شده،حفاظت امالک

 نیاز ژاپان در. اسات رسانده یاری مسکونی واحدهای بهسازی و

 و خانوارهاا ماالی تاوان برحساب پاایین، اجاارة نظاام برقراری

 نکاات از ،نوساازی باه مایل خانوارهای به دولتی یارانة پرداخت

 (.321. ص ،3332 تبار،علوی)است  شهری مرمت در توجهقابل

 مشارکتی رویکرد فرض با که تگرف نتیجه توانمی، درنهایت    

 و مرکزی دولت وظیفة ترینمه  مردم، به اجرا نقش واگذاری و

 توسعة و نوسازی تحقق برای مناسب شرایط آوردنفراه  محلی

 .است وسازساخت جریان

 های استنباطی تحقیق. یافته4
برای سنجش میزان تمایل باه دریافات وام در کال روساتاهای 

-One  نتاایج ای اساتفاده شاد.نموناهاز آزمون تای تاک هدف،

Samples T.Test   تمایل به دریافت حاکی از آن است که میزان

ای لیکرت، دارای گزینهپنج  طیف با استفاده از وام کل روستاها

 باشد.درحد متوسط می 711/3 امتیاز

 میزان تمایل به دریافت وام t آزمون نتایج -3جدول 

 3331های پژوهش،یافته: مأخذ

 

 

t Df Sig. 
Mean 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 تمایل به دریافتمیزان

 وام
113/13  233 111/1  711/3  11/3  31/3  
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پرسشنامه  تکمیل طریقازوام، میزان تمایل به دریافت  مالک   

 ،اسااسینابار ؛انجاام شاده اسات هر روساتا توسط روستاییان

ترتیاب مرباوط به ،تمایل به دریافت وام میانگینمیزان  االترینب

 تارینپاایین واسات بوده  سرخچاه آغا وسوارچاهبه روستاهای 

 مرباوط باه روساتاهای ،دریافات وام تمایل باه میانگینمیزان 

 میاانگینمیازان الترین . باابوده است زیرکوشکک، طشک و ده

 اسات سارخروستای چاهوط به مرب 33/5 ،دریافت وام تمایل به

تمایل  میانگینمیزان  ترینپایینباشد. که از حد متوسط باال می

تا حاد  است کهمربوط به روستای طشک  33/3 ،دریافت وام به

 .متوسط فاصله دارد

 میزان تمایل به دریافت وام در روستاهابندی سطح -4جدول  

 3331های پژوهش،یافته: مأخذ

 نام روستا
مایل به میزان ت

 دریافت

سطح 

 بندی

تعداد 

 روستا

 3 ضعیف 33/3 -41/3 زیرده –کوشکک  -طشک 

 -تم شولی -جزین -جمالیخواجه -دهمورد

 آبادجهان
 4 متوسط 41/3 – 31/3

 2 قوی 31/3 – 33/5 سوارآغاچاه –سرخ چاه

 

 ازطریق وام، دریافت به تمایل توصیفی جدول -5 جدول

 آن sig مقدار و دوخی آزمون

 3331های پژوهش،یافته :مأخذ
 وامدریافتبهتمایل 

Chi-Square 243/111a 

df 3 

Asymp. Sig. 111/1  

 

 ها. آزمودن فرضیه1. 4

روساتاییان بارای  دریافات وامتمایال باه  :آزمودن فرضییة اول 

   در سطح منطقه ندارد.یکسانی  توزیع فضایی ،سازی مساکنمقاوم

 H0ایل به دریافت وام در ساطح منطقاه، یکساان : توزیع فضایی تم

 است.

H1 توزیع فضایی تمایل به دریافات وام در ساطح منطقاه، یکساان :

  نیست.

در  = 3dfو   2=111/243شاده دو مشااهدهبا توجه به اینکه خای

دار اسات، فرضایة صافر رد ( معنیp= 113/1) %33سطح اطمینان 

ردد و تمایل به دریافات وام گتأیید می H1 شود؛ بنابراین، فرضیة می

 صورت یکسان توزیع نشده است.در سطح منطقه به

 
 روستاهادر میزان تمایل به دریافت وام  -3شکل 

 3331،های پژوهشمأخذ: یافته
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 ایاان متغیرهاای کااه فرهنگای و اقتصااادی اجتمااعی، ابعااد    

 روساتا هار در ،شاوندمی محساو  ابعااد این از جزئی پژوهش

 هار در وام دریافات باه تمایال میازان ،بناابراین ند؛دبو متفاوت

 تمایال ،درنتیجاه واست  متفاوت متغیرها این با متناسب روستا

 ندارد. یکسانی فضایی توزیع ،منطقه سطح در وام دریافت به

 دریافات وامبین تمایل باه  :های دوم و سومآزمودن فرضیه

ساطح  باا ساطح درآماد، ،سازی مسااکنروستاییان برای مقاوم

 منازل مالکیات وضاعیت تحصیالت و میازان آگااهی از خطار،

داری وجاود یمعن ةرابط ،سن و روستا در سکونت نوع مسکونی،

 دارد.

 H0 :وام و میزان تمایل به دریافاتشده بینیعوامل پیش بین، 

 .داری وجود نداردیمعن ةرابط
:H1 وام و میزان تمایل به دریافاتشده بینیعوامل پیش بین، 

 رد.دا داری وجودیمعن ةطراب

دهد. براساس این ها را نشان میو تعداد داده  sig(1)جدول      

جاز متغیار وضاعیت باهمتغیرها  همة sigکه خروجی، ازآنجایی

رد  H0فارض  ،باشادمای 14/1مالکیت منزل مسکونی کمتر از 

ر تمایل به پرداخت و میان متغیشود و بنابراین باید گفت که می

تأییاد  H1فارض  ،بنابراین وجود دارد؛ همبستگی رهاهمة متغی

 چاون ،مسکونی منزل مالکیت وضعیت متغیر درمورد و شودمی

sig فاارض ،اساات 14/1از  بیشااتر آن H0 متغیاار ایاان درمااورد 

متغیاار نااوع سااکونت و  دو بااین همبسااتگی .شااودمی پذیرفتااه

 باا معناکاهیاناهبا ؛است منفی وضعیت مالکیت منزل مسکونی

 ساکونت ناوع جاا هر ؛یابدمی کاهش دیگر متغیر یکی، افزایش

 یافتاه کاهش وام دریافت به تمایل میزان یابد، افزایش غیربومی

 .است

 ب همبستگی اسپیرمن متغیرهای تحقیقضری -6جدول

 3331،های پژوهشیافته: مأخذ
 

 در سکونت نوع سن

 روستا

 لمنز مالکیت

 مسکونی

آگاهی از 

 خطر

سطح  سطح تحصیالت

 درآمد

 تمایل به دریافت وام

472/1 ** 343/1- ** 132/1-  ضریب همبستگی اسپیرمن **373/1 **532/1 **725/1 

111/1  111/1  177/1  111/1  111/1  111/1  خطای آزمون 

 تعداد 311 311 311 311 311 311

 باه افاراد تمایال میازان بررسای به ، Anovaآزمون براساس    

 میازان تحصایالت، ساطح درآماد، میازان براسااس وام دریافت

 .و سن پرداختی  خطر از آگاهی

 ساطح ، Anovaآزمون از شدهاستخراج توصیفی جدول طبق    

 بااا 411-711 ، درآمااد31/5 بااا میااانگین 711 باااالی درآمااد

 ترتیاببه،  34/5 میانگین با 341-411 و درآمد 23/5 میانگین

 بااالتر ددرآما ،بناابراین ؛گرفتناد قارار سوم تا اول هایدر رتبه

 آن نتیجاة کاهنمایاد می بیشاتررا  وام دریافت به تمایل میزان

-311 درآماد میانگین ،است مسکن کیفی و کمی سطح ارتقای

 باه تمایال و اسات آورده دساتباه را میاانگین ترینپایین 41

 ایان کاه اسات کمتار دیگر هایگروه نسبت به نیز وام دریافت

 .باشد وام رداختبازپدر  وانایینداشتن ت دلیلبه شاید

 شادهاساتخراج توصیفی جدول ،تحصیالت سطح متغیر برای    

 تحصاایالت سااطح میااانگین کااه داد نشااان  Anovaآزمااون از

 با دیپل فو  تحصیالت سطح ،24/5 میانگین با ارشدکارشناسی

 ،17/5 میاانگین با کارشناسی تحصیالت سطح و 32/5 میانگین

 ساطح ،بناابراین ؛گرفتند قرار سوم تا اول هایرتبهدر  ترتیببه

اسات  بیشتر وام دریافت به تمایل میزانبیانگر  باالتر تحصیالت

 .است مسکن کیفی و کمی سطح ارتقای آن نتیجة که

-اساتخراج توصیفی جدول ،خطر از آگاهی سطح متغیر برای   

 آگااهی میازان میاانگین کاه داد نشاان Anova آزماون از شده

 و 37/3 میاانگین باا زیااد آگااهی ،31/5 میانگین با زیاد بسیار

 تاا اول هاایرتبهدر  ترتیببه ،72/2 میانگین با  متوسط آگاهی

 گرفتند. قرار سوم

 آزماون از شادهاساتخراج توصایفی جدول ،سن متغیر برای    

Anova میاانگین؛  بااالترینباا  33-31 سانی ردة که داد شانن

 سانی ردة و 33/5 میاانگینباا  31-51 سنی ردة ،53/5 یعنی،

 قرار سوم تا اول هایرتبهدر  ترتیببه ،13/3 میانگین با 11-51

 ،بیشاتر وام دریافات به تمایل میزان بیشترین ،بنابراین ؛ندفترگ

 .است سال 33-31 سنی ردة در

 باه افاراد تمایال میازان بررسای باه ،T.test آزمون براساس    

 عناو مساکونی و منازل وضاعیت مالکیات براساس وام دریافت

 دو باا t آزماون از حاصال نتاایج  .پارداختی  روستا در سکونت

 باه تمایال و مسکونی منزل مالکیت وضعیت بین مستقل نمونة
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 بیشاتر 3لاون آزمون به مربوط Sig که داد نشان نیز وام دریافت

 برابااری ،بنااابراین ؛(<14/1Sig) اساات داریمعناای سااطح از

 آزماون Sig. شودمی رد H1 و شودمی پذیرفته( H0) هاواریان 

 ؛اسات 14/1 از بیشاتر واریان  تساوی فرض با میانگین تساوی

وضاعیت  متغیار تاأثیر ادعاای و شاودمی رد H1 فرضایة ،پ 

 پذیرفتااه وام دریافاات بااه تمایاال باار مالکیاات مناازل مسااکونی

 لاوین آزماون باه مرباوط Sigساکونت،  نوع متغیردر  .شودنمی

 براباری ،بنابراین ؛(<14/1Sig) است داریمعنی سطح از بیشتر

 آزمون Sig. گرددمی رد H1 و شودمی پذیرفته( H0) هاواریان 

 ؛اسات 14/1 از کمتار واریان  تساوی فرض با میانگین تساوی

 بر نوع سکونت متغیر تأثیر ادعای و شودمی رد H0 فرضیة ،پ 

 .شودمی پذیرفته وام دریافت به تمایل

رمن نشان داد که باین هماة مبستگی اسپینتایج حاصل از ه    

داری رابطاة  معنای ،متغیر نوع سکونت در روستا جزمتغیرها به

نیز تأییاد   T.Test و Anova وجود داشت و این مطلب با آزمون

هاایی ها براساس درجة شدت و گاروه، متغیر(7شد. در جدول )

 اند:اند، آورده شدهرین میانگین را در دریافت وام داشتهکه باالت

 میانگین براساس تحقیق متغیرهای بندیسطح -7 لجدو

 3331های پژوهش، مأخذ: یافته

 میانگین گروه متغیر رتبه

 31/5 بسیار زیاد میزان آگاهی از خطر 1

 53/5 33-31 سن 2

 24/5 فو  لیسان  سطح تحصیالت 3

 31/5 +711 میزان درآمد 4

 33/3 دائمی نوع سکونت 5
 

 یشنهادهاگیری و ارائة پ. نتیجه5
یند ی از مشارکت مردمی در فراکه سه  بسزایبا توجه به این     

توسعه مدنظر است، آگاهی از نحوه و میزان مشارکت مردمی در 

ریاز را قاادر روساتایی، برناماه ویژه توساعةو بهعمران و توسعه 

عنوان یکای از ارکاان ماؤثر در ن پدیده بهخواهد ساخت تا به ای

روساتایی توجاه خاصای  های توساعةبرنامهاجرای پیشنهادها و 

هاای مصااحبهتایج حاصل از پاژوهش و اساس نبرداشته باشند. 

بایاد اشااره نماود کاه  ،ن روساتاهای هادفشده با ساکناانجام

 یهای مشارکت در این روستاها متاأثر از عوامال گونااگونانگیزه

در اتخااذ رویکردهاای ریازی مشاارکتی، است که باید در برنامه

تاوان باه این عوامل مای ؛ ازجملةتوجه قرار گیردموردرکتی مشا

میزان آگاهی از خطار، میازان درآماد، ساطح تحصایالت، ناوع 

ها وجاود رابطاه ن فرضیهدسکونت و سن اشاره کرد. نتایج آزمو

میزان تمایال باه دریافات( را ها و متغیر وابسته )بین این متغیر

درآماد، ساطح ان میازخانوارهاایی کاه از  ،یعنی کند؛تأیید می

 یمثبت ، رابطةبرخوردار باشند گاهی از خطر باالییتحصیالت و آ

دارند. جذ  مشاارکت اقتصاادی وام با میزان تمایل به دریافت 

طریق پرداخات وجاه ه ازطریق دریافت وجه و چها چه ازخانوار

گردد و و بهبود مساکن می سازی مساکن، باعث ارتقابرای مقاوم

 ةهاای توساعمنشأ تحقق بسیاری از طار  توانداین موضوع می

سازی مسااکن روساتایی مقاوم ؛ بنابراین،گرددقلمداد روستایی 

 ،بناابراین ؛شودراهکاری قبل از بروز سوانح طبیعی محسو  می

دانستن نظر مردم وارد عمل تواند با دخیلمدیریت روستایی می

تواناد حاداقل دو تحقق جلب مشاارکت روساتاییان مایو شود 

ساازی ند از: بهسازی و مقاوماامد اصلی داشته باشد که عبارتپی

ها از سارپناه باه مساکن و کالبدی مساکن شخصی و تبدیل آن

زیسات کاه هادف از کالبادی محایطبهبود فضاایی و  ،دیگری

 سطح سکونت ساکنان است. ، ارتقایهای اولیهشاخص
 

 
ساختار پیشنهادی برای افزایش  میزان مشارکت  -4شکل 

 سازی مساکن روستاییستاییان در امر مقاومرو

 3331های پژوهش، یافته :مأخذ
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-مای  پیشنهاد پژوهش این انجام از آمدهدستهب نتایج بنابر    

 که: شود

 خادماتی ادارات و هااسازمان دولت، هماهنگی با شهرداری 

 و پاولی نهادهاای  و درماان و بهداشات فاضال ، و آ  چون

 باه مایال روساتاییان باه نوساازی وام اعطاای برای ،اعتباری

 اقادامات کار انجام مختلف مراحل ازای در اقتصادی مشارکت

 مادیریت هزیناة به توجه با است بدیهی. درآورد اجرابه را الزم

بحران  بروز درصورت یادشده، نهادهای و هاسازمان برای بحران

 نوساازی وام اعطاای ،مسااکن فرساوده باه مربوط معضالت و

 بود. خواهد راه رینتمطمئن

 نسااکنا درمیان دریافت وام به تمایل میانگین کهازآنجایی 

 جدول ایجاد بایستی روستا مدیران است، %3/13 روستاها این

 دساتور در را متمایل خانوارهای به وام اعطای برای بندیزمان

 در تاوانمای ینادفرا ایان در است بدیهی. دنده قرارخود  کار

باه  بیشتری مایلت که را خانوارهایی قراردادندراولویت با ،اابتد

 خانوارها برای را الزم مالی منابع ،ها دارندوام ماهانة بازپرداخت

 خود این که کرد مینتأ آتی بندیزمان در کمتر بازپرداخت با

 داشت. خواهد نیز تشویقیجنبة 

 باا تواندمی شهرداری مصالح، نوسان درحال نرخ به توجه با 

 یاا بهساازی و عماران شارکت مانناد مرباوط ینهادها کمک

 نیااز از بخشای مینتاأ امکاان  ...و ساازیانباوه هاایشرکت

 ؛آورد فراه  ای را یارانه بهای با سازیساختمان

 مهندسای نظاام ساازمان همکااری باا توانادمی شهرداری 

 نااظر مهنادس نظاام ایجااد بارای مالیاات، ادارة و ساختمان

 درازای ناظر مهندس هر کهصورتینابه نماید؛ اقدام تسخیری

 نظاارت، درآمد بر مالیات درازای تخفیف پروندة عادی و 5 هر

 فرساودة هاایخاناه از یکایبه  دستمزدبدون نظارت به موظف

 ؛شود شهرداری ییدتأمورد روستایی

 وپارورش،آموزش همکاری با نهادهای مدیریتی در روستاها 

-آگااه بارای ،مرباوط مراجع سایر و محلیروزنامة  سیما،صداو

 و امنمساکن نا وجود مضرات و نوسازی برتری از مردم ساختن

-ایاندر روساتاییان اقدام چگونگی و دنکن اقدام آن در زندگی

 ؛دنده ترویج را راستا

 باین اعتمادسازی درراستای نهادهای مدیریتی در روستاها 

 باه اقادام ،باردهناام هایسازمان و نهادها کمکبه، روستاییان

 صارف ماوارد و دنانمای ایان نهادهاا هایفعالیت سازیشفاف

 هاایهزیناه انجاام بارای ماالی مینتاأ مناابع و روستا بودجة

 ؛دنده قرار روستاییان دراختیار را روستایی

 های شاورا بارای فعالیات بیشاتر  هااشهرداری تالش بیشتر

 به روستاها ساکنان ورود برایرا  الزم بستر توانندکه می ،روستا

روساتاییان  تعلاق ایجاد برعالوه تا دنآور فراه  مشارکت خةچر

 بارای نسااکنا در موجود هایپتانسیل از خویش، به روستای

 ؛دنروستایی بهره گیر فرسودة بافتارتقای 

 روستاهای طشک، جزین و تا  ویژهبه روستاها از برخی در-

 طاورباه مشارکت به تمایلشان و پایین خانوارها درآمد ،شولی

 شاهد روستاها این توانمندسازی با ،بنابراین ؛است زیادتر نسبی

 ؛بود خواهی  یندفرا این در مردم حضور

 وظایف و حقو  تبیین و روستانشینی فرهنگ ایارتق برای 

 دارخاناه هاایخاان  و مادرهاا ازطریاق ویاژهباه روساتاییان،

 با رابطه در آنان روستاها تالش شود؛ این در ساکن خانوارهای

 ،روساتاییان اعتمادیبی رفع برای و شوند توجیه حاضر دینفرا

 شود؛ اقدام روستایی مدیریت نهادهای طریقاز

 پولی نهادهای و ساختمان مهندسی نظام کمک با شهرداری 

 در وام اعطاای و دقیاق نظاارت اعماال باا مرباوط، اعتباری و

 کند جلوگیری تورمیسوء آثار بروز از کار، انجام مختلف مراحل

 بارای حجا  این در کار بازار ایجاد برای مهیاشده فرصت از و

 در را روساتاها ایان نسااکنا بیشاتر کاهکمتر  مهارت با افراد

بهاره  خانوارهاا توانمندساازی و اشتغال ایجاد برای گیرد،برمی

 بارای ایجادشاده بنادیزمان برنامة نخستین مراحل در. گیرد

 واردکردن برای اعمال سیاست از مشارکت، و نوسازی به اقدام

 شاود؛ پوشایندارند، چشا  مشارکت به ی که تمایلخانوارهای

 اقتصاادی مشارکت با نوسازی یندفراآغاز  رسدمی نظر، بهزیرا

 سیاسات بهتارین، آن اولیاة نتاایج ثمررسایدنباه و نسااکنا

 درصاورت اماا؛ اسات مشاارکت چرخاة به ورود تشویقی برای

 و مشارکت با چه نوسازی ی که تمایل بهخانوارهایننمودن اقدام

 اعماال باا ،ندارناد خصوصای بخاش و شخصی سرمایة با چه

 مساتغالت بار مالیاات افازایش مانناد تحدیادی هایسیاست

 نوساازی عاوارض احتساا  برای ویژه فرمول اعمال و فرسوده

 های جاایگزینگزینه معرفی وفرسوده  هایخانه برای تنبیهی

 ساایر و خصوصی بخش پیمانکاران با درصدی مشارکت از اع 

 فاراه  نوساازی باه اقدام برای الزم انگیزة مرتبط، راهکارهای

 در روستاهای  وام نکردندریافت به تمایلیبی به توجه باشود. 

 افازایش بارای راهبردهاایی وهاا توصایه بخش این در هدف،

 .گردید هارائ سازیبرای مقاوم مشارکت درصد
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Abstract: 

Purpose: The aim of the present study is to identify the variables that influence the willingness 

of villagers to get loans for the process of structural modefication and rehabilitation of housing 

and also ranking of these variables 

Methodology: This study is an applied research and it used correlational descriptive - analytic 

method for analysis. For characterizing data, SPSS software was used. ANOVA, T-test and Chi-

square were examined to determin the rate of tendency to get loan. Data was collected through 

field studies using the cook-run sampling method taken from 300 sample families of the region. 

Finding: The results showed that there was a significant relationship between 5 variables of 6 

investigated variables (type of residence, age, education level, awareness of risk, income) and 

the dependent variable of research (willingness to get loans) (p<0.05). And there was no 

significant relationship between the ownership statue and the dependent variable of research 

(P>0.05). 

Research limitation: Lack of access to update data in villages is one of the chanllanges of the 

present study. 

Practical implications: Regarding the findings, some suggestions are proposed such as paying 

attention to the schedule of giving loan to families and providing subsides for part of the 

required building. 

Original/value: The importance of this study lies in the fact that rural administrators can take 

actions according to the variables of willingness to get loan for earthquake retrofitting.  

Keywords: Participation, willingness to get loans, retrofitting, Abadeh tashk. 
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