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آوري اجتماعی ناشی از جابجایی سکونتگاه نقش تعلق مکانی بر تاب  
)زرند 1383زلزله  ،روستاي داهوییه ي:مورد(مطالعه    

**سعیده اسدي،  *پور سرتیپی محسن    



  04/09/1395                                                                                                          تاریخ دریافت مقاله:                                        
  09/02/1396                                       تاریخ پذیرش مقاله:                                                                                                           

  چکیده  
دلیل وابستگی این پدیده به مکان،  پذیري در سوانح آتی، به زلزله با هدف کاهش آسیب ازدیده  آسیب جایی جوامع روستایی استراتژي جابه

لق به مکان با پیامد مهم کاهش سطح محیط همواره سبب اختالل در حس تع-عدم توجه به ساختارهاي موجود و تنزل کیفیت رابطه انسان
هـاي بازسـازي، مطالعـه حاضـر نقـش       آوري اجتمـاعی در برنامـه   آوري اجتماعی خواهد شد. با توجه به اهمیت حفظ و ایجاد تـاب  تاب
ررسـی قـرار   آوري جامعـه را مـورد ب   زرند و تأثیر آن بر تـاب  1383جایی و تعلق به مکان در جامعه روستایی داهوییه پس از زلزله  به جا

شاخص اصـلی  سه  سنجه،  32با روش آماري پارامتریک و تکمیل پرسشنامه با که باشد  پژوهش با رویکرد کیفی و کمی میاین دهد.  می 
عنوان متغیـر وابسـته، توسـط     آوري اجتماعی به شاخص اصلی تاب دوسنجه، 18 همچنین با  عنوان متغیر مستقل و حس تعلق به مکان به

مورد سنجش قرار گرفته  )اند جا شده صورت اختیاري جابه که پیش از زلزله به (شده پس از زلزله و جامعه ساکن در شهرك جا جامعه جابه
مصـاحبه  و نیـز  هاي تحلیل آماري، آزمـوده شـدند. سـپس بـا انجـام مشـاهدات میـدانی         با استفاده از روش نیز هاي تحقیق فرضیهاست. 

ها  هاي مؤثر در نتایج کمی حاصله، فرضیه براساس شاخصهمچنین سازي، مطلعین و دهیاري روستا و ساختارمند با مسئولین وقت باز نیمه
جاشـده در بازگشـت بـه     اجبار جابه سال از زلزله، تمایل باالي روستاییان به 12گذشت اینک با به روش کیفی توصیف و تبیین گردیدند. 

خدشه در روابط اجتماعی و ، اجتماع روستا  ه از مقوالتی همچون از بین رفتن مکاندارد ک  روستاي قبلی نشان از عدم تعلق به مکان فعلی
منظـر طبیعـی ضـعیف    ، جدایی از عناصر محیطی داراي ارزش و دلبستگی خاطر مانند امامزاده، قبرسـتان، قنـات و چشـمه   ، ها همسایگی

هاي اقلیمی، اجتماعی و  رض شرایط کالبد و مسکن با ویژگیتعانیز هاي غنی منظر طبیعی داهوییه قدیم و  روستاي فعلی در مقابل ظرفیت
ها نسبت به روستاییانی کـه در کنـار جریـان پیوسـته زنـدگی در       آوري آن دنبال آن کاهش سطح تاب خانوار حادث شده است. به  فعالیت

جامعه مـذکور در مسـائل و مناسـبات    اند، آشکار شد. مشارکت دو  آزادي انتخاب داشته، گزینش و ایجاد ساختارهاي اجتماعی و کالبدي
مشترك اجتماعی روستا منجر به تقویت دلبستگی اجتماعی خواهد شد و این رویکرد در کنار بهبود منظر طبیعی، در ایجاد و تقویت تعلق 

  شود. آوري اجتماعی مؤثر واقع می ب به مکان و تا
 
 

 جایی، روستاي داهوییه. رند، جابهز1383آوري اجتماعی، زلزله  تعلق به مکان، تاب: واژگان کلیدي

     .استاد معماري، دانشکده معماري و شهرسازي، دانشگاه شهید بهشتی *
  .ارشد، بازسازي پس از سانحه، دانشکده معماري و شهرسازي، دانشگاه شهید بهشتی کارشناس** 

Saeedehasadi1363@gmail.com 
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  مقدمه   
هـاي روسـتایی    زلزله تهدیـدي جـدي بـراي سـکونتگاه    

را  روستا و جوامـع سـاکن در آن  که   شود ایران محسوب می
گردانـد.   هاي جدي در ابعـاد مختلـف مبـتال مـی     به چالش

ــه ــه  جاب ــتا ب ــاري روس ــایی اجب ــل آ ج ــذیري و  ســیبدلی پ
هــایی در صــورت  هــاي جـدي چنــین سـکونتگاه   تخریـب 

رخداد سـانحه، بسـیار رایـج اسـت. از آنجـا کـه  روسـتا        
جـایی در حقیقـت    باشـد، جابـه   وابسته به مکانی خاص می

یعنــی مکــان را تغییــر  آن،دهنــده  مــؤثرترین عامــل شــکل
هایی باعث تغییر در سـاختارهاي   جایی دهد. چنین جابه می

ــادي،  ــار   اقتص ــالی دچ ــده و اه ــاعی ش ــی و اجتم فرهنگ
   ).123: 1385 شوند (مرتضوي، مشکالت فراوانی می

 بـراي سـکونت  اقـدامات الزم  "  عنـوان  جـایی بـه   جابه
اي  منطقـه  بـه یا آسیب دیده از سـانحه   آواره افراد دائمی

ــر از ــه آن  غی ــکونت اولی ــل س ــا مح ــده   "ه ــف ش تعری
 ،واقـع این اقـدام در غالـب م   .)DFID ،2008 :87(است

ســازگاري جامعـه در دراز مــدت بـا الگوهــاي   بـاوجود  
صـورت ناخواسـته و بـه اجبـار انجـام       محیط زندگی، به

هاي انجام شده، در  اساس پژوهش از آنجا که بر شود. می
جایی تدریجی و اجباري تفاوتی اساسـی در سـطح    جابه

  , Helen Adams, et alدارد (وابستگی به مکان وجـود  
ــه  جــایی بــاً جابــهغال،  ),7 2015 هــاي اجبــاري منجــر ب
هاي فیزیکی یا اجتماعی و  ایجاد تهدیدي جدیـد   بحران

   ).Nese Dikmen ,2006, 11(  شوند براي جامعه می
مکانی  جایی اجباري، پدیده بی از جمله پیامدهاي جابه

 یـا  حـس مکـان و  "و عدم تعلق به مکان جدید اسـت.   
ی شـود کـه بـه    مکانی زمانی بیشـتر آشـکار مـ    پدیده بی

هاي معمول زنـدگی بـه هـم بخـورد، ماننـد       دالیلی ریتم
دلیل جنگ یا سوانح طبیعی تغییر یابـد   زمانی که مکان به

 "یا فرد تغییر مکان دائمی به محل جدیدي را تجربه کند
  ).  129، 1394(پرتوي، 

ــه  ــتراتژي جاب ــوانح    در اس ــس از س ــع پ ــایی جوام ج
رسد چنانچـه   ظر مین به.  رویکردهاي مختلفی وجود دارد

هاي  هاي روستایی، در پرتو سیاست جایی سکونتگاه جابه
خود بتواند ساختارهاي مختلف  روسـتا را بـه شـرایطی    
مانند قبل از سانحه یا نزدیک و یا بهتر از آن تغییر دهـد  

). امـا  6: 1394پور و دیگران،  موفق خواهد بود (سرتیپی
ــه ــه کــار بازســا  ایــن هــدف ب زي و دلیــل حجــم و دامن

جایی غالباً مورد اغماض واقع شده و تنهـا محـدود    جابه
افـزایش    کـه    گـردد  به ابعاد کالبدي سـاختار روسـتا مـی   

دنبـال دارد.   آوري را بـه  هـا و کـاهش تـاب    پذیري آسیب
هاي ناشـی از   آوري اجتماعی به معناي جذب شوك تاب

ــه شــرایط پیشــین و   مخــاطرات و ظرفیــت بازگشــت ب
ت و شـرایط جدیـد پـس از سـانحه     سازگاري با تغییـرا 
که  )Davis & O.Izadkhah, 2006(تعریف شده است

جـایی و   ترین عواقب جابه کننده کاهش آن یکی از نگران
 باشد.  عدم تعلق به مکان می

  

عنـوان   مقاله حاضر بر اهمیت حس تعلق به مکـان بـه  
آوري جامعـه تمرکـز دارد. فـرض     عاملی مؤثر بـر تـاب  

جـایی   آوري در طول جابـه  ه تاببر این است کپژوهش 
رود، که مهمتـرین آن اخـتالل در    به دالیلی از دست می

حس تعلق به مکـان و نقـش مهـم آن در ایجـاد جامعـه      
  .آور است تاب

  

در اثـر فعالیـت گسـل داهوییـه واقـع در       1383در سال 
در  6.4اي بـه بزرگـی تقریبـی     شرق شهرستان زرنـد زلزلـه  

روسـتاهاي زیـادي در   و   مقیاس ریشتر بـه وقـوع پیوسـت   
هـاي جـدي جـانی و مـالی شـدند.       این ناحیه دچار آسیب

مطالعه موردي پژوهش حاضر روستاي داهوییه اسـت کـه   
دلیـل قرارگیـري بـرروي گسـل اصـلی و منشـاء زلزلـه،         به

دلیــل  تــري را متحمــل شــد.از ســویی بــه صــدمات جــدي
تخریب کامل کالبد روسـتا، حجـم بـاالي آوار و بـاالبودن     

هــاي آواربــرداري و از ســوي دیگــر وجــود مکــان  ههزینــ
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جایی که با همین هدف در زلزله پیشـین   مناسب براي جابه
منطقه تعیین شده بود، مسئوالن بازسازي روستا تصمیم بـه  

جـایی اجبـاري آن بـه مکـانی دیگـر بـه نـام         تخلیه و جابه
  گرفتند.  شهرك واقع در جنوب غربی روستاي داهوییه

ل از رخـداد زلزلـه ایـن سـوال     سا 12پس از گذشت 
جایی روسـتاي مـورد مطالعـه     شود که آیا جابه ایجاد می

موفق بـوده اسـت؟ آیـا مـردم روسـتا، مکـان جدیـد را        
انـد؟ و آیـا ایـن     عنوان مکانی بـراي زنـدگی برگزیـده    به

آوري  جایی از بعد اجتمـاعی روسـتا، موجـب تـاب     جابه
  اهد شد؟ زلزله خو بیشتر آن در برابر سوانح آتی همچون

با توجه به مسائل مطـرح شـده و وابسـتگی موفقیـت     
جـایی بـه افـزایش ظرفیـت      هاي بازسازي و جابـه  برنامه

جامعه در مواجهه بـا سـوانح آینـده، لـزوم تـدوین ایـن       
  رسد. نظر می پژوهش ضروري به

  هاي تحقیق پرسش
جـایی اجبـاري    زرنـد و جابـه   1383پس از زلزلـه   .1

یه از مکان اولیـه زنـدگی، در   جامعه بومی روستاي داهوی
ها در روستاي جدید چه تغییراتی  حس تعلق به مکان آن

  ایجاد شده است؟
آوري اجتمـاعی   حس تعلق به مکان بر میـزان تـاب   .2

جا شده روستاي داهوییه داراي چه تـأثیراتی   جامعه جابه
 است؟

آوري اجتمـاعی جامعـه اولیـه روسـتاي      . سطح تاب3
رت اختیـاري در ایـن مکـان    صـو  داهوییه جدید کـه بـه  

هایی با جامعـه روسـتایی    اند، چه تفاوت سکونت گزیده
 اند، دارد؟ جا شده داهوییه قدیم که به اجبار جابه

  تحقیق هاي فرضیه
منظور پاسخ به سـواالت فـوق، سـه فرضـیه اصـلی       به

  مطرح شده است:
جـایی   رسد به دالیلی، پس از زلزلـه و جابـه   نظر می به

ن بـومی داهوییـه بـه مکـان شـهرك و      اجباري روستاییا

جا شده حس تعلق بـه   تخلیه اجباري روستا، جامعه جابه
 .اند نداشتهمکان 

رسد فقدان حس تعلق به مکان در روسـتاي   نظر می به
دلیـل   جا شده پس از زلزله، بـه  جدید در بین جامعه جابه

وابستگی قوي به مکـان اولیـه و ناکـامی در ایجـاد ایـن      
روستاي جدید، منجر به کـاهش سـطح    پیوند و علقه در

 آوري جامعه مزبور گردیده است. تاب
رسد جامعه اولیه مکان فعلی در کنار جریـان   نظر می به

ــاد      ــزینش و ایج ــه در گ ــا ک ــدگی، از آنج ــته زن پیوس
ــاختارهاي ــاعی و    س ــط اجتم ــه،  رواب ــه خان ــوط ب مرب

همسایگی و سایر عوامل مؤثر در ایجاد حس وابسـتگی  
انـد سـطح    راي قدرت انتخـاب و عمـل بـوده   به مکان دا

آوري اجتماعی را نسبت بـه جامعـه دوم    باالتري از تاب
انـد،   که پس از زلزله و به اجبار به این مکان منتقل شـده 

 دارا هستند.
  مبانی نظري پژوهش 
  آوري و نقش آن در جوامع روستایی مفهوم تاب  

  بیـان شـد و پـس     1973 این مفهوم اولین بار در سـال 
  طـور وسـیع در سـایر ادبیـات تخصصـی علـوم        از آن به

ـ   (,MARLEEN SCHOUTEN et alدـوارد گردی
را  تـوان آن  می  آوري اجتماعی در تعریف تاب ) 2009,3

هاي اجتمـاعی   پذیر سیستم به بخش تغییرپذیر و انعطاف
مربوط دانسـت کـه داراي دو شاخصـه اصـلی، سـرمایه      

 & Colburn (پذیري هسـتند  اجتماعی و ظرفیت تطبیق
Tarsila, 2011,7 (     سرمایه اجتمـاعی شـامل مفـاهیمی

هـاي اجتمـاعی مـؤثر در     مانند اعتماد، هنجارها و شـبکه 
 & L. Debertin (باشـد  حل مشکالت رایج جامعه می

J. Goetz, 2013 , 2 (. 
آوري در مقابله با سانحه بـه نـوع مردمـی کـه در      تاب

، بسـتگی دارد  کنند و منابع در دسترس جامعه زندگی می
(Institute of British Columbia,2012, 6)    که ایـن
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ــوم آن ــوارد، مفه ــاوت از   م ــتایی متف ــع روس را در جوام
آوري در  مفهـوم تـاب   1سازد. هـیجمن  جوامع شهري می

جوامع روستایی را مطرح نموده است. ایـده مـذکور بـر    
هاي اقتصادي، اجتمـاعی و   سیستم  پایه پیچیدگی فزاینده

ها است  یکی روستایی و ارتباط متقابل این سیستماکولوژ
(Marleen Schouten et al, 2009, 4). 

آوري در جوامع روستایی نسـبت   بنابراین تفاوت تاب
شناسـی،   به جوامـع شـهري از دیـدگاه مسـائل جمعیـت     

بـارز   زنـدگی  اهـداف  و اجتماعی–هاي اقتصادي ویژگی
هایی ماننـد   باشد. بسیاري از این جوامع داراي ویژگی می

، ابزارها و کارکردن براي  خوداتکایی، دامنه وسیع مهارت
هـا را در برابـر تـأثیرات سـانحه مقـاوم       که آن  ند یکدیگر

 ,Institute of British Columbia,2012 (سـازد  مـی 

ــالی  ) 17 ــابع م ــادي و من ــوع اقتص ــل تن ــم  . در مقاب   ک
در نواحی روستایی در کنار تراکم جمعیتـی کـم، باعـث    

  هـاي زیـادي در انجـام اقـدامات کـاهش       اد  چـالش ایج
 Naim (شـود  خطـر یـا بازسـازي پـس از سـانحه مـی      

Kapucu et al, 2013, 4 (.  
  

  تعلق به مکان و حس تعریفی در باب مکان 
تجـارب ذهنـی، معـانی     بیـان کننـده   "مکان"اصطالح 

ــه  ــه  محیطــیمنســوب ب ــوده، انســان ک در آن ســاکن ب
 باشـد  آن رشد کرده، مـی  و در داردخاطرات قوي از آن 

(o.Prewitt Diaz et al, 2013, 3) ان حقیقـت مکـ   در
ــرد عمــده وقــت خــود را در آن  ا  محیطــی ــه ف ســت ک

گذراند، ماهیتی کالن سیستم که تأثیر قدرتمنـدي بـر    می
تواند  مکان میعملکردهاي احساسی و روانشناسی دارد. 

 عنوان محل استقراري با معنا تعریف شود و وابسـتگی  به
قید مؤثري است که انسان را به مکـان مـرتبط   "به مکان 

  .(Helen Adams et al, 2015, 5) "سازد می
 برقـراري "   در تعریف خود، حس تعلق مکان را  2رلف
در  معـانی کـه   و آن  انماده درك واسطه به مکان با ارتباط

از  متـأثر  و افتـد  اتفـاق مـی   روزمـره  هـاي  فعالیت جریان
 عمیـق  زمـان  گذر ست و بااعی جم و فردي هاي ارزش

 حس این تعریف کرده است.  " اند یافته گسترش و شده
 عاطفه با حسی که توأم شود، می تعبیر  تعلق به آن از که

  ).  149، 1394، و غالمپور  (لک است مکان به نسبت
حـــس تعلـــق مکـــانی توســـط  مطالعـــه در مـــورد

هاي مختلف بررسی شده است کـه درك ابعـاد    تخصص
نمایــد. مطالعــات  را فــراهم مــی متفــاوتی از آنمفهــومی 

حـس   ،هاي مسکونی دهند که در محیط تجربی نشان می
گیرد و بـا باورهـاي    مکان اغلب توسط ساکنان شکل می

 ( Helen J شخصی و خصوصیات آنـان مـرتبط اسـت   
Boon et al, 2016,91 (.  

 حس تعلق به مکان در دو دسته درونی و بیرونی دیده
مکـان، بعـد    بـه  تعلـق  حس اجتماعی دو شامل بع شده

 مکـان، و تعلـق   بـه  شـناخت) تعلـق   و ادراك(احساسی
. )9، 1393و دیگـران،   پـور  سـیاوش باشـد (  کالبدي مـی 

هاي ادراك، مفاهیم و تجربیات مکـان   الیهبه مکان  تعلق
ها و شـکل کالبـدي موجـود در     دهد. فعالیت را شرح می

د و ارتباطـات  گذار مکان بر حس وابستگی افراد تأثیر می
فرهنگی و اجتمـاعی، خـاطرات و مفـاهیم شخصـی بـر      
ــت      ــؤثر اس ــان م ــه مک ــق ب ــاس تعل ــتگی و احس وابس

  ).275، 1394(شاهچراغی و بندرآباد،
سـت کـه مـردم     ا محیطـی  در موقعیت سـانحه، مکـان  

عنوان یک محـیط زنـدگیِ بـه انـدازه      را به دیده آن سانحه
  یــده د ذهنیـت مـردم آسـیب   . شناسـند  کـافی خـوب مـی   

سـه عامـل کلیـدي در فراینـدهاي     مربوط بـه مکـان بـه    
هـا،   روانی مربوط است کـه شـامل دلبسـتگی    -اجتماعی

 o.Prewitt  (د شـ بـا  مـی روابط خویشاوندي و هویـت  

Diaz et al, 2013, 3 ( بسـیاري از مـوارد پـس از     در
جـایی، حـس تعلـق بـه مکـان منجـر بـه         سوانح و جابه

 Helen J  Boon (گردد بازگشت افراد به مکان قبلی می
et al, 2016,91 (.  
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آوري  سانحه، حس تعلق به مکان و اخـتالل در تـاب   
  اجتماعی

-هاي اجتماعی در شبکه  بالیاي بزرگ موجب اختالل
از جمله اختالل در حس تعلق به مکان و کـاهش  روانی 

اخـتالل در حـس تعلـق بـه مکـان       .شوند می آوري تاب
لموس اجتماعی و زیست هاي م دلیل عدم وجود نشانه به

ــرد در   ــایی ف محیطــی برجســته، موجــب تضــعیف توان
 O. Prewitt)گـردد.   حـال مـی  سازي گذشته با یکپارچه

Diaz et al, 2013, 4)   
پس از سانحه، حس تعلق بـه مکـان نقشـی حمایـت      

آوري جوامــع روســتایی کــه همبســتگی  کننــده در تــاب
ایر هــا بــیش از ســ آوري آن اجتمــاعی، بــازتوانی و تــاب

کند و رابطه مستقیمی بین این دو  جوامع است، بازي می
). به همین 1 شمارهشاخص قدرتمند وجود دارد (تصویر

دلیل اغلب جوامعی که پس از سانحه مجبـور بـه تـرك    
گردند، در مکان جدید حس تعلق   مکان زندگی خود می

 ,Helen J  Boon et al (دهنـد  خـود را از دسـت مـی   

2016,101 (.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ارتباطات اجتماعی در بین بسیاري از سـاکنان جوامـع   
 روستایی محصول جنبی حس مکان و اتصال به زمین یا

بنـابراین   .)Curtin & Cohn, 2015( باشـد  مـی  خانـه 
آوري، تابعی از چگونگی ارتباط آن با مکـان   کاهش تاب

 باشـد و  هاي خاص محل می و هویت محدوده و ویژگی
ی بــه مکــان منجــر بــه افــزایش ســطوح بــاالي وابســتگ

آوري و دلبسـتگی   از این منظر تـاب  گردد. آوري می تاب
به مکان تبدیل به اجزاي مرتبط و نزدیـک یـک سیسـتم    

ها با ادراك از تداوم مکان گره  شوند که روابط بین آن می
بنـابراین یکـی از رویکردهـاي مهـم در      خـورده اسـت.  

ــا ــه ج ــایی ب ــا    ،ج ــه مک ــق ب ــس تعل ــان از ح   ن اطمین
 Helen  ( آوري اجتمـاعی اسـت.   براي اطمینان از تـاب 

Adams et al, 2015, 6  (      ثابـت شـده اسـت کـه در
افزایش تعلق به مکان پس از سـوانحی همچـون زلزلـه،    

خاطرات ،   توجه به کیفیات محسوس و نامحسوس کالبد
رسد  نظر می به  و معانی انضمامی فضا مؤثر خواهند بود.

دف افزایش حس تعلـق  ـمعی با هدر انتقال خاطرات ج
دو فاکتور نمادها و مراسـم تأثیرگـذار خواهنـد     ، به مکان

  ).2، 1394بود (فالحی و اصالنی، 
  

  ارچوب نظري پژوهش چ  
دنبال پیچیدگی روابط بـین حـس مکـان بـا مفـاهیم       به

ــم   ــاعی، هاش ــتگی اجتم ــت و پیوس ــژاد و  ادراك، هوی ن
عنـوان شـاخص    همکاران مقوله وابستگی به مکان را بـه 

برجسته و مؤثر در سنجش میزان حس تعلـق بـه مکـان    
  ، انـد. در ایـن دیـدگاه، فاکتورهـاي فیزیکـی      پیشنهاد داده
،  خــاطرات و تجـــارب عمیـــق ،  شخصـــی،  اجتمــاعی 

ها و تعامالت بـین فـرد بـا     فعالیت ،  رضایتمندي از مکان
فرد و فرد با مکان و زمان مؤثر بر وابسـتگی بـه مکـان،    

  ).9، 2013نژاد و دیگران،  اند (هاشم دهشمرده ش
بـا   2005در سنجش وابستگی بـه مکـان مـدل کایـل     

قابلیت کاربرد در بازسازي پس از سانحه پیشـنهاد شـده   

 حس تعلق به مکان

 تمایل به مهاجرت

 تاب آوري

 مشکالت سالمت

 طول مدت سکونت

 تعامل مستقیم
 تعامل عکس

 .مدل ارتباط بین حس مکان و فاکتورهـاي اجتمـاعی  . 1ت 
 .Helen J Boon ،2016: :منبع
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است که در آن دلبستگی به مکان با فاکتورهـاي هویـت   
مکان، وابستگی به مکـان و پیونـد اجتمـاعی نشـان داده     

عنـوان   عی بـه پیونـد اجتمـا   )1394،162شده است (لک،
آوري اجتمـاعی و وابسـتگی بـه     عاملی مشترك بین تاب

  مکان است.
مـدل   2010از سویی نیز رایموند، براند، وبر در سـال  

نظـر   انـد کـه بـه    گیري دلبستگی مکانی را ارائه داده شکل
  رسد با توجـه بـه ماهیـت روسـتایی مـورد پـژوهش        می

ــراي      ــدل ب ــن م ــت، ای ــا طبیع ــک آن ب ــاط نزدی   و ارتب
  ). بـر  2شـماره   باشـد (تصـویر   شبرد تحقیـق مناسـب   پی

این اساس هویـت و وابسـتگی مکـانی شـامل شـخص،      
هویت مکانی و وابستگی مکـانی، پیونـد طبیعـی شـامل     
محـیط طبیعـی، ارتبـاط بـا طبیعـت، هویـت محیطــی و       
وابستگی به محیط و پیوند اجتماعی نیز شـامل اجتمـاع،   

باشـند   ی مـی همسایگی، دلبستگی، تعلق پذیري و آشـنای 
 همگرایـی  یک در). 279، 1394(شاهچراغی و بندرآباد، 

 مؤثر در پیشبرد موضوع تحقیق ادبیات موجود، عوامل از
 1 شـماره  آوري و در جدول گرد کلی بندي دسته یک در

  اند. ارائه گردیده
  
  
  
  

   
  
  
  
  
  
  
  

  محدوده مورد مطالعه
ــع در منطقــه  ــه واق  17 اي کوهســتانی در روســتاي داهویی

نفـر   824یلومتري جنوب شـرق شهرسـتان زرنـد و داراي    ک
دنبـال زلزلـه سـال     اساس مسـتندات بـه   باشد. بر جمعیت می

ــر تشــخیص مســئولین وقــت  بنــا شهرســتان زرنــد، 1368 ب
هـاي   اد مسکن انقالب اسالمی بخشـی از زمـین  نیبازسازي ب

واقع در دامنه کـم شـیب جنـوب غربـی روسـتاي داهوییـه       
ــه ــ تســطیح و ب ــه   همنظــور جاب جــایی و بازســازي مســکن ب

روستاییان واگذار شد. پس از زلزله، عـدم وجـود خسـارت    
 ، نزدیکی به باغـات روسـتا  ،  تخریب و آسیب کم ابنیه،  جانی

و عناصــر ارزشــمندي ماننــد امــامزاده،   وابســتگی بــه مکــان
تناسـب منظـر و تنیـدگی      ،قبرستان، قنات و چشـمه روسـتا  

ــ  ــا محــیط ســبز طبیعــی و اقل ــل شــرایط مکــان ب یم در مقاب
نامناسب سایت جدید، موجـب عـدم تمایـل روسـتاییان بـه      

  جایی شد. جابه
از  دلیل محدودیت روسـتا بـه کـوه    با گذشت زمان، به

هاي کشاورزي از سـوي دیگـر    یک سو و باغات و زمین
در کنار رشد جمعیت و نیاز به زمین، ساخت و سـاز در  
  سایت جدیـد شـهرك توسـط بخشـی از جامعـه جـوان      

 1383زلزله  روستاي داهوییه آغاز گردید. پس از رخداد
دلیـل حجـم    زرند، روستا دچار تخریب کامل شـد و بـه  

ــاالي آســیب ــه     ب ــور ب و آوار موجــود، روســتاییان مجب
 3 شـماره  جایی و تخلیه کامل روستا شدند. تصویر جابه

  دهد.  موقعیت اولیه و جدید روستاي داهوییه را نشان می
  روش تحقیق  

اساس ماهیت مورد پژوهش تحقیـق داراي دو رویکـرد    بر
هـاي تحقیـق از    در آزمـون فـرض  باشـد.   کیفی و کمـی مـی  

 ضـریب آلفـاي   نی آن توسط ورتکمیل پرسشنامه که پایایی د
  کرونباخ بررسـی و پـس از حـذف سـواالت بـا همبسـتگی      

  

هویت مکانی و 
 وابستگی مکانی

 پیوند اجتماعی پیوند طبیعی

گیري دلبستگی مکانی رایمونـد، برانـد    مدل شکل. 2ت 
 .2010وبر 
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دسـت آمـد و بـا توجـه بـه       بـه  0.703کمتر، ضریب آلفـا  
منظور کشـف   آمار پارامتریک به هاي تحقیق از روش پرسش

تأثیر اصلی و نیز تأثیرات تعاملی متغیر مستقل تعلـق مکـانی   
توزیـع  آوري اجتمـاعی بـا فـرض     بر روي متغیر وابسته تاب

دسـت    پذیري بیشتر نتـایج بـه   نرمال جامعه و با هدف تعمیم
ــده ــت    ،  آم ــت. در نهای ــده اس ــه ش ــره گرفت ــربه ــاس  ب اس

انـد و   ذکور تعیین گردیـده هاي مؤثر که طی روش م شاخص
سـاختارمند   با استفاده از مشاهدات میـدانی و مصـاحبه نیمـه   

با مسئولین بازسـازي وقـت بنیـاد مسـکن انقـالب اسـالمی       
دهیاري روستاي داهوییه و افراد مطلع محلـی، نتـایج    ، کرمان

به دست آمـده از روش کمـی، بـه روش کیفـی توصـیف و      
    اند. تبیین گردیده

روسـتاییان بـومی داهوییـه      حقیق شاملجامعه آماري ت
انـد و سـاکنین اولیـه شـهرك کـه       جا شده جابه که اجباراً

  .باشد می اند، پیش از زلزله نیز ساکن در مکان فعلی بوده
  نمونـه آمـاري بـراي    47براساس فرمول کـوکرن تعـداد   

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

گیـري احتمـالی، روش    تعیین و به شیوه نمونه ،تحقیق
صـورت تصـادفی انتخـاب شـدند. تعـداد       بـه اي و  طبقه
هاي هر طبقه بر حسب جمعیت و فرمول موجـود   نمونه
نمونـه   27جا شـده و   نمونه از روستاییان جابه 20 شامل

  نیز از ساکنین اولیه شهرك تعیین شد.
نجه در سـ  32ها از هاي حاصل از پرسشنامه در تحلیل داده

ش شـاخص فرعـی بـراي سـنج     8اخص اصلی و ش 3قالب 
 18عنـوان متغیـر مسـتقل و همچنـین      حس تعلق به مکان به

عنـوان   آوري اجتماعی بـه  سنجه براي دو شاخص اصلی تاب
متغیر وابسته به حس تعلق بـه مکـان اسـتفاده شـده اسـت.      

هـاي   توصـیفی، بـا اسـتفاده از آزمـون     -روش تحلیل آماري
آمار استنباطی همچـون ضـریب رگرسـیون و روش مقایسـه     

مسـتقل   tبینی روابط متغیرها، آزمـون   هت پیشها ج میانگین
با هدف پایایی نتایج و مقایسه میانگین دو جامعـه روسـتایی   
مورد نظر و تحلیل واریـانس بـا هـدف دسـتیابی بـه نمـایی       

  ها بهره گرفته شده است.   واقعی از داده
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ها سنجه                                ها ها و زیرشاخص شاخص  متغیر مستقل

حس تعلق به 
  مکان
  

  فاکتورهاي اجتماعی      
فاکتور خاطرات و 
  تجارب عمیق

  

 پیوند اجتماعی
  

  آشنایی
  اجتماع

  دلبستگی
  ق پذیريتعل

 پیوند طبیعی
  

  محیط طبیعی
  ارتباط با طبیعت
  هویت محیطی

هویت مکانی و 
  وابستگی مکانی

  تمایز
  مکان -روابط عاطفی فرد

  رضایتمندي  فاکتورهاي شخصی        فاکتورهاي فرهنگی      

  خصوصیات فردي

  مانفاکتور ز       فاکتور فعالیتها و تعامالت   
  تداوم مکان
  عزت نفس
  مالکیت

  خودکارایی
  آوري اجتماعی تاب  متغیر وابسته

  ظرفیت تطبیق پذیري  سرمایه اجتماعی
  همسایگی -روابط خویشاوندي  سطح اعتماد

  قبول تغییرات  اندازهاي مثبت  چشم

  خوداتکایی  مشارکت اجتماعی
  عیهاي اجتما شبکه  روابط طوالنی مدت

  همگونی نژادي، قومی و مذهبی  هاي مردمی شبکه
  تجربه و یادگیري  اقتصاد متنوع

  کارکردن براي یکدیگر  هنجارها

  .منبع نگارندگان .چارچوب انجام پژوهش. 1 ج  
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  هاي تحقیق فتهیا
  ها  آزمون فرضیه  

رسد به دالیلی، پـس از زلزلـه و    نظر می به فرضیه یک:
جایی اجباري روسـتاییان بـومی داهوییـه قـدیم بـه       جابه

ــه اجبــاري روستایشــان، جامعــه   مکــان شــهرك و تخلی
 .اند نداشته حس تعلق به مکان جا شده جابه

در آزمون میزان دلبستگی جامعـه مـورد پـژوهش بـه     
بـا میـانگین    مکان اولیه روستا، مشخص شـد کـه افـراد   

ســال و بیشــتر در روســتاي قــدیم، داراي  10ســکونت 
میانگین سطح دلبستگی زیاد و بسیار زیاد به آن هسـتند.  

ها گزینه تمایل در بازگشت به روستاي قـدیم   در بررسی
رغـم وجـود تسـهیالت و     جا شده بـه  در کل جامعه جابه

هاي مناسب در مکـان فعلـی، قابـل مالحظـه      زیرساخت
ــاي  ــت. بقای ــائل در تعیــین    اس ــکالت و مس آوار، مش

رو در  ترین موانـع پـیش   ها پس از زلزله از مطرح  مالکیت
کنـار   اند. موارد مـذکور در  بازگشت این جامعه ذکر شده

برگزاري مراسم و مناسبات جمعی روستا نظیر تاسوعا و 
وجود فضاي مناسب با   عاشوراي حسینی در مکان قدیم

ــاد ســتگیبردلب داللــت و کــافی در شــهرك، جامعــه  زی
  ).4 شماره د(تصویر مکان اولیه خود دار به جاشده جابه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

از سوي دیگر در بررسی دالیل عـدم تعلـق بـه مکـان     
فعلی روستا براساس مـدل پـژوهش، ایجـاد اخـتالل در     
پیوندهاي اجتماعی و کاهش کیفیت زیسـت محیطـی و   

 (تصـویر  انـد  بـوده  پیوند با طبیعت داراي بیشترین تـأثیر 
  ).1ه شمار رموداو ن 5شماره 

در سنجش دالیل ایجاد خدشه در پیوندهاي اجتماعی 
ــاع    ــان اجتم ــتن مک ــین رف ــر از ب ــوالتی نظی روســتا، مق
روستاییان که پیشتر در محوطه امامزاده و پیرامون قنـات  

اینچنین مکانی در  گیري  روستا وجود داشته و عدم شکل
،   واحـدهاي همسـایگی   تغییرات زیاد در،   روستاي جدید

  هاي زندگی به موقعیت پیش از زلزله عدم بازگشت رویه

جایی هلیه پیش از جابمحدوده روستاي او  
 محدوده فعلی روستاي داهوییه (شهرك)

زاده روستامحدوده قنات، قبرستان و امام  
 

 

  .google earthمنبع:  .موقعیت روستا. 3 ت
  

برگزاري مراسم عـزاداري در مکـان روسـتاي    . 4 ت
  داهوییه قدیم.
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و کاهش در عواملی همچـون روابـط روسـتاییان، نقـش     
معتمدین و بزرگان روسـتا در مـدیریت مسـائل روسـتا،     
مشارکت جامعه در مسائل عمومی، اعتماد و میزان امیـد  

ــده ــه آین ــد. در مبحــث اخــتالل در   شــده مشــخص  ب ان
هاي زیســت محیطــی عــواملی ماننــد ناســازواري پیونـد 

محـل،   سایت و بافت روستاي جدید با شـرایط اقلیمـی  
جایی و مکان فعلی شـده اسـت.    سبب نارضایتی از جابه

پوشش گیاهی در این مکان بـرخالف   این، فقر بر افزون
مناظر سبز با کالبـد در روسـتاي قـدیم    باغات و  تنیدگی

رغـم وجـود    علـی داهوییه و فقدان آب شـرب مناسـب   
اند.  صورت برجسته مورد تأکید قرار گرفته قنات قدیم به

در نهایت از جنبه خدشه بر هویت کالبدي مؤثر در عدم 
شـده بـه روسـتاي فعلـی      جـا  تعلق خاطر جامعـه جابـه  

توان به مسائلی مانند نارضایتی از عملکرد، مسـاحت   می
لحاظ  و مصالح مورد استفاده در ساخت مسکن جدید به

هاي ساخت، تعمیـر و نگهـداري    ایط اقلیمی و هزینهشر
شـکل خانـه و تناسـب       ، هاي بومی روستا  در مقابل خانه

  مساحت آن با نوع اقتصاد و فعالیت خانوار اشاره کرد.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

رسد فقدان حس تعلق به مکـان   نظر می به فرضیه دوم:
ــه   ــه جاب ــین جامع ــد در ب ــتاي جدی ــا در روس ــده  ج   ش

  دلیـل وابسـتگی قـوي بـه مکـان اولیـه        پس از زلزله، بـه 
ــتاي    ــه در روس ــد و علق ــن پیون ــاد ای ــامی در ایج   و ناک

آوري جامعـه مزبـور    جدید، منجر به کاهش سطح تـاب 
  گردیده است.

زمون این فرضیه ضریب رگرسیون بـراي حـس    آبراي 
براي تعیین سـهم  محاسبه و  ، آوري تعلق به مکان و تاب

از روش تحلیل رگرسـیون اسـتفاده شـده اسـت.     متغییر 
 نتایج حاصل از تجزیـه و تحلیـل رگرسـیون در جـدول    

  ارائه شده است. 2 شماره
، درصد واریانس حس تعلـق بـه   R2با توجه به اینکه 

نتایج جدول نشـانگر آن اسـت    است،آوري  مکان و تاب
درصـد از واریـانس   8/37بـه مکـان    حس تعلق که متغیر

بـا  کنـد.   بینـی مـی   گروه روستاییان پیشآوري را در  تاب
داري مدل رگرسـیون    امحاسبه شده براي معن Fتوجه به 

دار اســت، لــذا مــدل  معنــا 01/0در ســطح کمتــر از  کــه
باشـد. نتـایج حاصـل در     می رگرسیون خطی داراي معنا 

  .اند ارائه شده 3 شماره جدول
  
  
  

ساز ضعیف در  و فقدان پوشش گیاهی و ساخت. 5 ت
  .روستاي جدید داهوییه

  

48%

30%

22%
پیوند اجتماعی

پیوند زیست 
محیطی

پیوند کالبدي

نقش شاخص هاي اصـلی پـژوهش در عـدم    . 1 ن
  .ق به مکان فعلیتعل
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ـ    دهد که  نتایج نشان می  ه مکـان  کـاهش حـس تعلـق ب
 tآوري اسـت و آزمـون    بینـی کـاهش تـاب    قادر به پیش

براي معنـاداري ضـرایب رگرسـیون در سـطح کمتـر از      
ضـریب اسـتاندارد   ( βetaیـب  ضـرا معنادار است.  01/0

اسـت کـه    )61/0حس تعلق به مکـان (  شده رگرسیون)
دهنده رابطه مستقیم کاهش حس تعلق بـه مکـان و    نشان

  آوري است. کاهش میزان تاب
مشخص شد خدشه یا اختالل در سـاختارهاي اجتمـاعی،   

جـایی   محیطی و کالبدي روستا پـس از زلزلـه و جابـه    زیست
هـا و انتظـارات مختلـف     و تعارض شرایط موجود با ویژگی

جـا شـده در ایجـاد     روستاییان منجر به ناکامی جامعـه جابـه  
حـس تعلـق در مکـان جدیــد و متعاقـب آن کـاهش ســطح      

ــاب ــده نآوري اجتمــاعی آ ت ــا ش ــاهش در    ه ــن ک اســت. ای
مقــوالتی همچــون کمرنــگ شــدن مشــارکت روســتاییان در 

ــزاري مراســم ــط   و مناســبات جمعــی و تضــعیف   برگ رواب
ــه   بــی  ،اجتمــاعی ــدن رویــه زنــدگی ب انگیزگــی در بازگردان

امیـد بـه   ،  موقعیت پیش از زلزله و بازسازي اقتصـاد خـانوار  
  اد تنش وـایج ، لاـدر قشر میانس ده بسیار کم خصوصاًـآین

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مشکالت روستا و کـاهش سـطح اعتمـاد     اختالف در حل
بین مردم قابل رویت است. عالوه بر ایـن، بـا وجـود تأکیـد     

آفرینـی مالکیـت در ایجـاد     بسیاري از متون مرتبط، بر نقـش 
دلیـل   حس تعلق به مکان، در پژوهش حاضر این فـاکتور بـه  

تعلـق مکـانی، فاقـد تـأثیر      وجود عوامـل زیـاد در تضـعیف   
آوري  مثبت بر ایجاد حس تعلـق بـه مکـان و افـزایش تـاب     

  .اجتماعی بوده است
رسد جامعه اولیه مکـان فعلـی در    نظر می به فرضیه سوم:

کنار جریان پیوسته زندگی، از آنجا که در گزینش و ایجـاد  
مربوط به خانه،  روابط اجتماعی و همسـایگی   ساختارهاي 

مـؤثر در ایجـاد حـس وابسـتگی بـه مکـان        و سایر عوامل
انـد سـطح بـاالتري از     داراي قدرت انتخاب و عمـل بـوده  

آوري اجتماعی را نسـبت بـه جامعـه دوم کـه پـس از       تاب
  اند، دارا هستند. زلزله و به اجبار به این مکان منتقل شده

مسـتقل بـین میـزان     T  منظور بررسی ایـن فرضـیه،   به 
جـا شـده پـیش از     یـه (جابـه  تعلق به مکان در جامعه اول

جــا شــده پــس از زلزلــه)  زلزلــه) و جامعــه دوم (جابــه
  اند.  ارائه شده 4 شماره محاسبه شد. نتایج در جدول

سطح 
داري معنا  F R2 R 

درجه 
 آزادي

مجموع 
  رهایمتغ منبع تغییرات مربعات

001/0  63/17**  378/0  615/0  
00/1  38/313 نرگرسیو   

آوري حس تعلق به مکان بر تاب تأثیر  00/29  59/515  باقیمانده 
00/30  97/828  جمع 

**=P<      01/0 *=P< 05/0  

  
   .آوري اجتمـاعی  بینـی نقـش حـس تعلـق بـه مکـان در تـاب        نتایج معناداري مدل رگرسیون براي پـیش . 2 ج

  .نگارندگان: منبع
  

 متغیر B خطاي معیار t Betaآماره  داري سطح معنا
 ثابت 47/22 19/5  33/4 001/0
 حس تعلق به مکان 74/0 18/0 61/0 20/4 001/0

  
  .منبع: نگارندگان .آوري نی تابضرایب رگرسیون  براي پیش بی. 3 ج

12 



 
 

 
ره 

شما
16

1
 ♦ 

ار 
به

97 ♦
   

 

  
  
  
  
  
  
  

این فرضـیه،   تأییددر خالل عوامل مختلف و مؤثر در 
نظـر   . بـه می باشـد تأثیر سن در تعلق به مکان فعلی بـارز 

دي قوي به مکان تر روستا داراي پیون رسد قشر جوان می
باشند. تمایل و انگیـزش ایـن جامعـه در تـرك      فعلی می

ــاد      ــل در ایج ــاب و عم ــدرت انتخ ــدیم و ق ــان ق مک
ساختارهاي اجتمـاعی و کالبـدي الزم بـراي زنـدگی در     
سایت جدیـد در ایجـاد حـس تعلـق بـه مکـان دخیـل        

،  انـد. رضـایت از مکـان روسـتا و مسـکن موجـود       بوده
هـاي داراي ارزش بـراي    مـان وابستگی کم به عناصر و ال

تناسب مسـائل  ،  جا شده در مکان قدیم روستا افراد جابه
دلیـل اختیـار    ها به اجتماعی، کالبدي و خانه از دیدگاه آن

اولیه در انتخاب و تعیین محل، ابعاد و سـاخت مسـکن،   
فضاهاي جنبی، واحدهاي همسایگی و روابط اجتماعی، 

ن ابعـاد مختلـف   سبب تمایل کم به مهاجرت و باال بـود 
حس امنیت در بین این جامعه شده است. موارد مـذکور  

هـا، در مقابـل    دال بر باال بودن حس تعلـق بـه مکـان آن   
  جا شده پس از زلزله است. جامعه جابه

دهد که بین میـزان تعلـق بـه مکـان در      نتایج نشان می
جا شده پیش از زلزلـه)   جامعه اولیه روستاي فعلی (جابه

در  )t= 2/33(جا شده پس از زلزله)  جابه( جامعه دوم و
تعلق بـه  یعنی بین میزان  تفاوت وجود دارد. 05/0 سطح
جا شده پس از  ساکنین اولیه شهرك و  جامعه جابهمکان 

دهـد   مـی  زلزله تفاوت معناداري وجود دارد. نتایج نشان
  بــاك شهـردر  سـاکن معـهاجـ مکـانه بـلق تعـزان میـ

  
  
  
  
  
  
  

بیشتر از جامعـه دوم بـا میـانگین     M=30/65میانگین 
M=27/21  .منظــور بررســی ســطح  همچنــین بــهاســت

میـزان   مسـتقل  T  ،آوري اجتمـاعی جوامـع مـذکور    تاب
 5 شـماره  ها محاسبه شد. نتایج در جـدول  آوري آن تاب

  . ستارائه شده ا
آوري  دهد کـه بـین میـزان تـاب     نتایج جدول نشان می

  )t=2/49(جـا شـده    جابـه  جامعه اولیه  شهرك و جامعه
کـه بـین    معنـا وجود دارد.  به این  تفاوت 05/0 سطحدر 

آوري دو جامعه تفاوت معناداري وجـود دارد   میزان تاب
 آوري جامعـه سـاکن پـیش از زلزلـه بـا میـانگین        و تاب

M=46/00  جا شده پس از زلزله بـا   از جامعه جابهبیش
  است. M=41/64میانگین 

مشارکت ساکنین اولیـه شـهرك    این تفاوت، در میزان
اي کـه بـه اجبـار     در بازسازي روستا نسـبت بـه جامعـه   

هاي ایجاد شده در ایـن   جا شده و اختالفات و تنش جابه
هـا،   اسـاس تحلیـل   فرایند به وضوح مشخص اسـت. بـر  

حـس اتحـاد   ،  پذیرش تغییرات ایجاد شده پس از زلزلـه 
و بسـط یـافتن هنجارهـاي گروهـی بـه        اجتماعی قـوي 

هـایی   جاشده و مشـارکت در فعالیـت   کس جامعه جابهع
گـذاري در فراینـد بازسـازي، نگهـداري و      مانند سـرمایه 

ــوام و  ،  توســعه مســکن کمــک در بازســازي مســکن اق
سطح باالي اعتماد بـین اهـالی اولیـه روسـتاي     ،  نزدیکان

فعلی و رضایت از روابط موجود پـس از زلزلـه همگـی    
  امعه دارند.آوري باالي این ج نشان از تاب

  

 سطح معنادار درجه آزادي T میانگین تعداد متغیرها
پیش از زلزلهجایی اختیاری جابه  27 30.65 2.33*  29 02/0  

جایی پس از زلزله جابه  20 27.21    
     47 کل

**=P<      01/0 *=P< 05/0  
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  نتیجه
هـاي تحقیـق و سـنجش تـأثیر      اساس آزمون فرضیه بر

آوري اجتمـاعی،   متقابل دو مفهوم تعلق به مکان و تـاب 
جا شده روستاي داهوییه  مشخص شد که در جامعه جابه

، نوعی تمایـل بـه بازگشـت بـه     1383پس از زلزله سال 
ندگی در روستاي قدیم در کل جامعه و کاهش امید به ز

شود که نمایـانگر عـدم تعلـق بـه      افراد میانسال دیده می
مکان فعلی است. تأکید تمامی افـراد جامعـه مزبـور بـر     

هاي بارز روستاي قدیم همچون ساخت بناهـا از   ویژگی
سنگ و مطابقت اقلیمی آن، امـامزاده و قبرسـتان روسـتا    

عنوان مکان جمعی در مناسبات مختلف روستا و ایـام   به
سال، چشمه وقنات روستا و دسترسی مناسب بـه  عادي 

آب شرب، اتحاد، همبستگی و روابـط نزدیکتـر افـراد و    
خویشــاوندان روســتا، در مقابــل فقــدان ایــن مــوارد در 
روستاي فعلی نشان از این مهم و ناکامی در ایجاد حس 
تعلق به مکان جدید دارد. افـراد در مقابـل ایـن چـالش،     

  ،از موقعیت فعلی روسـتا  هایی نظیر عدم رضایت واکنش
،  همســایگی ، هــاي سـاخته شــده  خانـه   و ویژگــی ظـاهر 

اعتماد، کمک و مشارکت اجتماعی در حل مشـکالت و  
اند. این  داشته سازهاي جدید در بین روستاییان،  و ساخت

ست که موارد یاد شده در جامعه اولیه شهرك ا در حالی
یجـاد  مکـان خانـه، روابـط اجتمـاعی و ا      که در گـزینش 

انـد، دیـده نشـد.     ساختارهاي زندگی آزادي عمل داشـته 
  جایی از   ه جابهبـیل تمـارسد  نظر می به یگـررت دعبـا  هبـ

  
  
  
  
  
  
  

جدید قبـل   داهوییه(که در ساکنین  روي میل و رغبت
زلزلــه وجــود داشــته) و جابجــایی بــا اجبار(ســاکنین از 

ی مـؤثر  قدیم پس از زلزله)، در ایجاد تعلق مکان داهوییه
بوده است. عالوه بر این فاکتور مدت زمان اقامت نیز در 

اسـت، بـدین      بوده ایجاد حس تعلق به مکان فعلی مؤثر
زنـدگی در   السـ  15نحو که افراد با مدت زمان بیش از 

دنبـال آن   بـه سکونتگاه فعلی، تعلق بیشتري به آن دارند. 
ها، مشخص شد در جامعه اولیـه شـهرك    اساس تحلیل بر

تعلق به مکان فعلی، سبب افـزایش ابعـاد مختلـف     حس
آوري اجتماعی مانند سطح بـاالي اعتمـاد، امیـد بـه      تاب

زندگی در میانسـاالن، حـس امنیـت در محـیط روسـتا،      
رسانی در ساخت و  خوداتکایی در ساخت خانه و کمک

حفــظ فضــاهاي جدیــد در روســتا، یــاري رســاندن بــه 
م و مناسبات یکدیگر در حل مشکالت و برگزاري مراس

  تر و عـدم تمایـل بـه مهـاجرت     صورت منسجم روستا به
  شده است. 

  دنبـال   نظر به اینکه ایجاد حـس تعلـق بـه مکـان و بـه     
ــه آن افــزایش تــاب ــا  آوري در جامعــه جاب   جــا شــده، ب

ــس از    ــد روســتا پ ــومی کالب ــت ب ــاي هوی رویکــرد احی
جایی و بازسازي، امري مشکل یا حتـی غیـرممکن    جابه
  رسـد در شـرایط فعلـی، هـدف مـذکور       نظر می به،  است

  بـه مــدد تقویــت و ایجـاد زنــدگی و خــاطرات جمعــی   
  آوري بیشـتر   و روابط اجتماعی، با یاري جامعـه بـا تـاب   

ــت محــیط  ــی روســتاي فعلــی      و تقوی   زیســت طبیع

 سطح معنادار درجه آزادي T میانگین تعداد متغیرها
00/46 27 جامعه اولیه ساکن در شهرك  2.49*  29 02/0  

جا شده پس از زلزله جامعه جابه  20 41.64    
     47 کل

**=P<      01/0 *=P< 05/0  
  

  .منبع: نگارندگان .وهشدر دو جامعه مورد پژ آوري میزان تابمستقل  T. 5 ج
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  در واقعیــت قابــل دســتیابی خواهــد بــود. در ایـــن      
  منظـور   راستا برگـزاري مراسـم و مناسـبات مشـترك بـه     

ــانی از    ا ــه در مک ــین دو جامع ــدت ب ــس وح ــاد ح   یج
  ایجـاد فضـاي جمعـی     ، روستا بـا قابلیـت نشـانه شـدن    

با مشاهده نقطـه تجمـع غالـب افـراد روسـتا و افـزایش       
ــت   کیفیــت شــرایط آب شــرب، محــیط  زیســت و کمی

ــع     ــؤثر واق ــتا م ــر روس ــی در منظ ــبز طبیع ــاهاي س   فض
  خواهند شد.
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