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حس جنگ از دریچه میزان ایجاد   از  بررسی میزان رضایت از بازسازی پس
 (نمونه موردی: رفیع، استان خوزستان) تعلق در بازماندگان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محمدابراهیم مظهری*، علی حسینی**

  

 

 

 27/10/1398                                        تاریخ دریافت مقاله:                                                                                                          

 13/10/1399                                       تاریخ پذیرش مقاله:                                                                                                           

 چکیده  
آموزی در سووان    منظور درس ترین انواع در فرایندهای بازسازی( به عنوان یکی از پیچیده ارزیابی و مستندسازی بازسازی پس از جنگ )به
% مواجه شد. فرایند بازسوازی ایون   100ساله تحمیلی، شهر رفیع پس از اشغال با تخریب  8احتمالی آتی نقشی حیاتی دارد. با وقوع جنگ 

اندرکاران بر ارتقای نقش بازماندگان و توجه بوه نیازهوا و    ب )تأکید دستشهر پس از آزادسازی با رویکردی متفاوت نسبت به سایر تجار
های آنان( آغاز گردید. این پژوهش با هدف ارزیابی میزان موفقیت بازسازی شوهر رفیوع از دریچوه میوزان ایجواد حوس ت لو  در         خواسته

ا رویکرد تلفیقی کمی و کیفی، با هدف کاربرد تجوارب در  کننده رضایتمندی سکونتی ب ترین فاکتورهای ت یین عنوان یکی از مهم ساکنین، به
است. سه فرضیه اصلی پژوهش بر تأثیر گرفتن میزان رضایتمندی و حس ت ل  در بازسازی  های آتی و به روش توصیفی انجام شده ف الیت

ر است. نمونه مطال اتی به روش های اجتماعی و اقتصادی و همچنین درجاسازی و حفظ مالکیت اراضی، استوا پس از جنگ از احیا سنت
های تحقی  از طری  پرسشنامه، مطال ات میدانی، مصواحبه بوا مطل وین و     های الزم جهت آزمون فرضیه ای انتخاب و داده خوشه -تصادفی

آموده   دست به است. میانگین های وابسته استفاده شده گروه  t-testاز آزمون های پژوهش  است. برای آزمون فرضیه مسئولین گردآوری شده
؛ همچنین ایجاد حس 5 از 2.43فرضیه یک( ) های اجتماعی و اقتصادی مردم و ایجاد حس ت ل  از طری  احیاء سنت برای فرایند بازسازی

 و میوزان مطلوبیوت ایون فراینود بورای موردم       5از  3.45فرضیه دوم( ) ت ل  به محل سکونت از طری  درجاسازی و حفظ مالکیت اراضی
باشد. در پایوان، بوا    دهنده رد فرضیه نخست و سوم و قبول فرضیه دو می باشد که نشان در مقیاس طیف لیکرت می 5از  2.87فرضیه سه( )

ای از نکات و پیشنهادات جهت کاربسوت در تجوارب آتوی بوه تفکیوک       فرد فرایند بازسازی رفیع، مجموعه های منحصربه توجه به ویژگی
 است. دهدار پژوهش ارائه ش های اولویت شاخص
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 مقدمه   
هرچوه   وقوع سوان  با شدت بواال، تواریب بشوریت   با 

سومت مسوابقه میوان آمووزش و فجوایع پویش        بیشتر به
هووای  توورین روش یکووی از مهووم .(buri,2008)رود  مووی

منظوور   ارزیابی و مستندسوازی وقوایع بوه    آموزشکسب 
. استفاده از تجربیات (13۹0فالحی، )آموزی است  درس

جنوگ در اسوتان خوزسوتان      از و ارزیابی بازسازی پوس  
های  های مفیدی برای بازسازی دهنده درس تواند ارائه می

دیگر باشد تا نقوایص گششوته رفوع و نکوات مآبوت آن      
 قلموورو پووژوهش حاضوور بووه بررسووی   تقویووت گووردد.

از نودگان(  بازما 1رضوایتمندی بازسوازی ) میزان موفقیت 
 و 4، ت لوو  مکووانی3، حووس مکووان2حووس ت لوو  دریچووه

ویوژه شوهر    استان خوزستان بوه  رضایت ناشی از آن، در
 گردد.   رفیع محدود می

هوا منظور عینوی را دچوار تخریوب       جنوگ دانیم که  می
 راسوتای  در افرادکه منظر ذهنی  کنند درحالی گسترده می

کنود   موی  پیدا ادامه است داشته وجود جنگ از پیش آنچه
. در جریان جنگ تحمیلی شانزده شوهر  (13۹۶ ،)جاللی

دچوار  وپنج روستای استان خوزسوتان   و چهارصد و سی
آسیب شده و پنج شوهر خرمشوهر، سوسونگرد، بسوتان،     

طور کامول اشوغال گردیدنود. براسواس      و رفیع به هویزه
کارشناسی سازمان ملل، تخریب شهرهای  ئتیهگزارش 

 88درصد، خرمشوهر   ۶0ترتیب، آبادان  مختلف استان به
% و شوهرهای هوویزه و رفیوع    73درصد، دشت آزادگان 

 است. % بوده100طور  به
 ح مسئلهطر

 دوم جهوانی  جنوگ  از پس بازسازی تجارب الهام از با
شهرهای جنوگ   بازسازی در شیوه سه ،فرانسه کشور در

از  عبارتنود  کوه  شد گرفته کار به خوزستان استان درزده 
 طور به که منطقی نوسازی و بازآفرینی، تاریخی بازسازی
 :(13۶۶ ،کوپ اناتول)باشد  می زیر شرح به خالصه

 سوسونگرد  شهرهای بازسازی: تاریخی ازیبازس -الف
  هودف  اسوت،  بازسوازی  گونه این از هایی نمونه آبادان و

 

بازسووازی شوووند،  تغییوور بوودون شووهرها کووه بوووده ایوون
 شهرها پیشین عمومی سیمای امکان حد تا کهای  گونه به

 .گردد حفظ
  منطقه دشت در هویزه شهر: )نوگرایی( بازآفرینی -ب

 

 نمونووه عملیووات بهتوورین وزسووتانخ اسووتان در آزادگووان
 کوووردن  رهوووا شووورای  در شوووده انجوووام بازسوووازی

 هوا  نیازها، خواسته به توجه عدم دلیل به. باشد می گششته
 نارضایتی موجب گرفته صورت نوگرایی، مردم فرهنگ و

  توسوووو  زیوووواد تغییوووورات ایجوووواد و سوووواکنین
 )مطوووف، اسووت شووده نوسووازی هووای مسووکن مردموودر

 .(183 ؛13۶7 
تورین   از مهوم ی یا از دست دادن حوس مکوان   مکان بی

یکسوان  و  همانندهای بحران و بازسازی  عواقب تخریب
 . (13۹4پووور،  غووالم ولووک ) ازآن اسووت پووس هووا مکووان

 

ارتقای هویت جم ی از طریو  ایجواد حوس     که درحالی
هوای بازسوازی نیوز     تورین فرصوت   ت ل  ساکنین از مهم

بایسوت   ، موی  بازسازى بنابراین یک برنامه تواند باشد؛ می
مکوان  را بویش از    -ایجاد حس ت ل  فضا وبازگرداندن 
 .(13۹۶ ،)جاللی موردتوجه قرار دهد ،ساختن کالبد

 مرحله سومین در و جنگ از پس: منطقی نوگرایی -ج
  را آن تووان  موی  که چیزی جهت در رفیع شهر، بازسازی

 

 که م نی منطقی )بدین ایینوگر، نظران صاحب دیدگاه از
 شوهری  سواخت  در اساسی تغییر و عمده دگرگونی هیچ

 در جدیود  طورح  .شود  بازسازی نگرفت( نامید، صورت
  موردتوجوه  را شوهر  قودیمی  سواخت  خود، کلی خطوط

 

 طراحووی در افووراط بوودون جدیوود نیازهووای و داده قوورار
بازسوازی نووگرای   . اسوت  گردیوده  لحوا   شهر بازسازی

 غالبوا   گششته و است نو و کهنه بین ازشس منطقی رفیع،
 بوه  و محتاطانوه  ای گونوه  بوه  جوز  نوو  و برتریدارد آن در
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 .است نشده گنجانده آن در ممکنه شکل ترین مالیم
از تمایزهای بازسازی پس از جنگ این اسوت کوه در   

کوه   طووری  اسوت بوه   تر های اجباری، عمی  آن مهاجرت
طبی وی بورای   مراتب بیش از مهاجرین مصائب  ایشان به

کننود. ایون   بازگشت به شوهر و دیارشوان مقاوموت موی    
زمان و خسارات جنگ رابطوه مسوتقیم دارد.    مقاومت با

گوردد کوه    مآال طوالنی شدن جنگ باعو  موی    عنوان به
بسیاری از مهاجرین موقتی، در منواط  جدیود سوکونت    

 .(13۶4آرتور، )دائمی اختیار کنند 
 سؤاالت تحقیق

ند بازسازی رفیع میزان توجه به حفظ و احیواء  در فرای -
 است؟ های اجتماعی و اقتصادی چقدر بوده سنت
در فراینوود بازسووازی رفیووع رضووایت براسوواس میووزان  -

 است؟ درجاسازی و حفظ مالکیت اراضی چقدر بوده
جنوگ    از میزان رضایت مردم از فرایند بازسازی پوس   -

جموعووه الووشکر از م رفیووع )براسوواس دو فوواکتور فووو  
 فاکتورهای حس ت ل ( چقدر است؟

 اهداف تحقیق
هدف اصلی تحقی ، ارزیابی میزان موفقیوت بازسوازی   

میزان رضایت بازماندگان( از دریچوه مفهووم   رفیع )شهر 
حس ت ل  و بیان نقاط ض ف و قوت آن در سه فرضیه 

عنووان   توان به موارد زیور بوه   پژوهش است. همچنین می
 اهداف خرد اشاره کرد:

هوای اجتمواعی و اقتصوادی     بررسی میزان احیاء سنت -
 .ت ل  بر حسعنوان یک عامل اثرگشار  مردم به

بررسی حفظ مالکیت اراضی و درجاسازی شهر رفیوع   -
 .و تأثیر آن بر حس ت ل  مردم به محی  زندگی

بررسی میزان رضایت مردم از فرایند بازسوازی محول    -
 .سکونتشان در شهر رفیع

هوای   حقی  بازسازی موجب احیاء سونت های ت فرضیه -
اجتماعی و اقتصادی موردم و توأثیر آن بور حوس ت لو       

 است. مکانی مردم شده

درجاسازی و حفظ مالکیت اراضوی بور حوس ت لو       -
 است. مردم به محل سکونتشان تأثیر داشته

فراینود  ) رضایت موردم از بازسوازی، مطلووب اسوت     -
 است(. آمیز بوده بازسازی موفقیت

 ها یافتهبحث و 
شامای برای حس مکان سه مرحلوه اصولی ت لو  بوه     

بستگی به مکان و ت هد به مکوان را بوا هفوت     مکان، دل
کند. این سوطوح، کواربرد فراینود حوس      سط  ت یین می
 تفواوتی بوه مکوان توا      دهند کوه از بوی   مکان را نشان می

شووود  حووس فووداکاری نسووبت بووه مکووان را شووامل مووی 
 .(1385 ،)فالحت

عوامل ت ل  مکانی دو نوع عوامول ادراکوی و کالبودی    
املی هستند. در عوامل ادراکی، رابطه انسان و مکوان ت و  

ها چیزهای مآبت یا منفی را به محوی    است، ی نی انسان
هوا   گیرند و چگونگی ف الیوت  آن می از دهند و سپس  می

در کیفیت تأثر از محی  تأثیرگشار اسوت. از نظور فریتوز    
ترین عوامل کالبدی موثثر در ادرا  و حوس    استیل، مهم

مکان، اندازه مکان، درجه محصووریت، تضواد، مقیواس،    
و  قیاس انسانی، فاصله، بافت، رنگ، بو، صودا تناسب، م

خصوصیاتی نظیر هویت،  او همچنینتنوع بصری است. 
تاریب، تخیل و توهم، راز و رمز، لشت، شگفتی، امنیوت،  

و خواطره را موجوب برقوراری رابطوه      سرزندگی، شوور 
داند. از نظر شوولتز، حوس مکوان در     متمرکز با مکان می

های دارای شخصیت مشخص و متمایز وجود دارد  مکان
 .(1385 ،)فالحتو  (13۹4نوربرگ شولتز، )

نچ نیووز احسوواس مکووان عوواملی ارتبوواطی و از نظوور لیوو
بخش میان انسان و مکان اسوت و فضوای دارای    وحدت

یادماندنی و نمایان،  شناسایی و به ادرا ، قابل هویت قابل
 .(137۶لینچ، )کند حس مکان و ت ل  ایجاد می

های کالبدی محی  یوا ایجواد م وانی و     بنابراین ویژگی
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ها بوا   ، در ایجاد حس مکان مثثر است. ف الیت ف الیت
ننود دموا،   های متغیور محوی  )ما   مندی از ویژگی رضایت
های فردی و ت وامالت اجتمواعی    و مکان(، ف الیت صدا

هوا(   و فورم  اب اد، تناسبات) توس  عناصر ایستای محی 
 آید. وجود می به

هرچه سابقه سکونت و حس مالکیوت افوراد افوزایش    
بنابراین  ها احساس ت ل  بیشتری خواهند داشت؛ یابد آن

تغییورات  دلیل امکان ایجاد اصالحات و  مالکیت زمین به
جدید، یکی از مسائل مهم بازسازی اسوت کوه بایسوتی    

 (.1مطلوب حل شود )جدول شماره  ای گونه به
 کاربرد فرآیند تعلق مكان سطوح حس مكان ردیف
 ترین سط  سنجش احساس فرد پایین تفاوتی بی 1
 تشخیص نمادها آگاهی از قرارگیری 2
 احساس بودن و تقدیر مشتر  داشتن ت ل  3
 ارتباط عاطفی و پیچیده فرد بستگی لد 4
 درآمیختگی و پیوستگی فرد با نیازهای مکان یکی شدن با اهداف 5
 دلیل ت ل  مکان نقش ف ال فرد در اجتماع به حضور در مکان ۶
 ترین ت هد فرد عمی  فداکاری 7

 
 چارچوب نظری و روش تحقیق

داننود، بودین     ل  مینظران، جوهره هویت را ت صاحب
شود، ت ل  بوه   ، درنهایت به ت ل  ختم میم نا که هویت

و همچنین ت لو    سرزمین، فرهنگ، آداب، زبان، قومیت
 های یک پدیوده  دیگر هویت جزء ویژگی مکانی؛ ازسوی

نیست بلکه حاصل توافقی میان فرد و پدیده است. پوس  
 تواند قائم به پدیده و ثابت باشد. نمی

 ویوژه  زده، بوه  جنگم فرآیند برآورده شدن توق ات مرد

مردم رفیع برای رسیدن به بازسازی با هویوت، مسوتلزم   
اسوت توا در    ای شوده  کنترلطراحی بازسازی با تغییرات 
از طرفوی حوس   . کنود  حرکوت راستای حس ت ل  موردم  

رسد کوه   نظر می مالکیت در مردم رفیع بسیار باال بوده و به
کالبدی تواند عالوه بر تقویت ت ل   می توجه به این حس،

 مردم رفیع، ت ل  اجتماعی نیز در پی داشته باشد.
و  جنوگ  از پوس ارتباط میان بازسوازی   1شماره  نمودار
دهووود. مووویی ت لووو  مکوووانی را نشوووان هوووا فووواکتور

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (138۵ ،)فالحتبندی سطوح حس مكان از نظر شامای  دسته. 1ج

 ارتباط میان بازسازی وحس تعلق .1ن
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، ضوورورت حفووظ و ادامووه زنوودگی 1 شووماره نمووودار
کنود. در   پسافاج ه، تسوریع در بازسوازی را توجیوه موی    

لزوم بازسازی هویتمند که از طورف موردم    ت کهاینجاس
مقبول بوده و توق اتشوان را بورآورده نمووده م نوا پیودا      

بحران و با تغییرات شدید احتمال  توأم کند. بازسازی می
هویت مکوانی و حوس ت لو  مکوانی را      مخدوش شدن

 از میووان رفووتنتغییوورات موجووب ایوون  دارد. دنبووال بووه
دیگور  کوه   طووری  ت بوه اسی کالبدی و م نایی ها ویژگی
 نباشند. بازشناسی قابل

حس مکان و نکته بااهمیت این است که  ،دیگر ازسوی

، وض یت مالکیت و سابقه سکونت ارتبواط دارد  بات ل  
این دو حوس   ،سابقه سکونت و حس مالکیت با افزایش

اسوواس توجووه بووه  ایننیووز افووزایش خواهنوود یافووت. بوور
 و ریووزی هبرنامووعینووی و حسووی مالکیووت در  نمودهووای

 آن بور ت لو  مکوانی و    توأثیر طراحی بازسازی رفیوع و  
 است. محور سنجش تحقی  بوده عنوان به، اجتماعی مردم

 یهوا  ی سونجش فرضویه  هوا  شاخص 2 شماره جدولدر 
برای هر شاخص یک متغیور   که در آن شده ارائه تحقی  

طراحوی  از طیف لیکرت  گیری بهرهبا  ای رتبهدر مقیاس 
 است. شده

 
و بوا   کیفی( و کمیپژوهش حاضر با رویکرد تلفیقی )

از حیو  روش توصویفی   انجام شوده و   هدف کاربردی
توانوووایی گوووردآوری داده و اگووور روایوووی را  اسوووت. 

 و همچنین حشف کلیه عوامل مخول  ها آن وتحلیل تجزیه
گردآوری داده بوه  ، طول فرایند بدانیم ( در13۹1 )براتی،
و جام وه   شوده   انجوام سنادی و مطال وه میودانی   روش اَ
کلیه شهروندان و ساکنین دو بخش )شهر رفیع  موردنظر

نفور در قالوب    3832جم یوت   بوا  شمالی و جنوبی شهر
در دشووت آزادگووان خوزسووتان اسووت.    (خووانوار ۶32

ای  خوشووهتصووادفی  گیووری نمونووهاز روش  همچنووین

شرح زیر نمونه مطال وه   به گردید. استفادهای مرحلههارچ
رحله اول شهر به چند منطقه تقسیم انتخاب گردید: در م

  شود،  بندی طبقهدر مرحله ب د هر منطقه به چند محله و 
 صوورت  بوه در مرحله سوم از هر منطقه ت دادی خوانوار  

نفور   100با  درنهایت ضربدری تصادفی انتخاب شدند و
 عمل آمد. ا مصاحبه استاندارد بهاز خانواره

 هوای آمواری و بوا کموک     شیوه وسیله به کمی های داده
هموراه   ، بوه آموده  دسوت  بوه های  و خروجی spssافزار  نرم
هووای کیفووی ماننوود مصوواحبه بووا مووردم مسووئولین و   داده

نظوران امور بازسوازی، عکوس و فویلم، نقشوه و        صاحب

 هاشاخص ها هیفرض ردیف

1 
ی اجتماعی و اقتصادی ها سنتو احیاء  حفظ

 آن بر حس ت ل  مکانی ریتأثمردم و 

 جنگ  از مقایسه متوس  ت داد افراد خانوار پیش و پس  -

 جنگ از   مقایسه مطلوبیت م یشت سرپرست خانوار پیش و پس -

 از جنگ شیپ  بهمطلوبیت شرای  و امکانات م یشتی نسبت  -

 کان اسکان بازماندگان در دوران جنگام  -
 ساکنین نظر ازاولویت اول شروع بازسازی  -

 کمک نقدی در فرایند بازسازی -
 میزان وام پرداختی در فرایند بازسازی -

2 
آن  ریتأثی و حفظ مالکیت اراضی و درجاساز

 بر حس ت ل  مردم به محل سکونتشان

 تناسب مکان بازسازی با خواسته بازماندگان -
 رضایت از موق یت مکانی خانه کنونی -

 رضایت از حفظ رواب  همسایگی پیش از جنگ در بازسازی -
 تناسب میزان جابجایی محل خانه با ترجی  بازماندگان -

 میزان رضایت مردم از بازسازی 3

 از جنگ شیپ  نسبت بهبهبود خدمات عمومی نظیر مدارس  -
 شان نهخارضایت کلی بازماندگان از بازسازی  -
 شهرشانرضایت کلی بازماندگان از بازسازی  -

 ها آنو نحوه طراحی چیدمان پاسخ به پرسش مربوط به هر یک از  ها شاخص، ها هیفرض. 2ج
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ایون   رداسوت.   گرفتوه  وتحلیل قرار کروکی، مورد تجزیه
 t-testآزموون  منظور تست پایایی پژوهش از  مرحله و به

های  از روش یکیاست که  استفاده شده ی وابستهها گروه
کننود،   کمک میاست که  استنباط آماری و وتحلیل تجزیه

 وه آمواری در   اطالعاتی که یوک نمونوه از جام   واسطه به
گوشارد بوه یوک تصومیم در موورد جام وه        اختیارمان می

 (.13۹1برسیم )براتی، آماری 
ستاد بازسوازی  )های بازسازی خوزستان  مرور ف الیت 

 .(1370زده،  و نوسازی مناط  جنگ
گوردد   بوازمی  13۶0بازسازی به سال  های ف الیتآغاز 
و  هوا  سیاستی گششته شاهد تغییراتی در ها طی سالکه 

. سوابقه بازسوازی را   اسوت  در هموه اب واد بووده    ها روش
: از ابتودا توا   قورارداد  موردبررسیدر سه مرحله  توان می
  به ب د. ۶7و از  ۶7تا  ۶1، از سال ۶1سال 

: در ایوون 13۶1مرحلووه اول از ابتوودا تووا اواسوو  سووال 
خصوو  واحودهای    دیده به مرحله مناط  شهری آسیب

صورت متفرقه و بدون وجود مودیریت   صن تی بزرگ به
هوای بخشوی بازسوازی      یوت از سیاسوت  خاصی و به تب

 گردیدند. می
: بوا پیوروزی عملیوات    ۶7توا   ۶1مرحله دوم از سوال  

المقوودس و آزادسووازی خرمشووهر در سوووم خوورداد  بیووت
ای در کشور مطرح  طور گسترده مسئله بازسازی به 13۶1

زده و  هوای جنوگ   گردید. ستادهای بازسوازی در اسوتان  
آسوتان قودس    ننود ما) هوا ستادهای م ین در سایر اسوتان 
ترتیوب مسوئولیت    که بوه  رضوی م ین بازسازی هویزه(

عهوده داشوتند؛ تشوکیل شودند      مستقیم و همکاری را به
هوا  . در این مرحله زدودن آثوار ویرانوی  (1372مظهری، )

اهمیووت یافووت ایوون در حووالی اسووت کووه بووا رویکوورد  
توریسوتی، آثووار جنوگ یووک فرصوت اصوولی محسوووب    

 .(Mirisaee & Ahmad, 2018)شود  می
زده  درمجموع، باید گفت این مرحله بازسازی، شوتاب 

و فرهنگوی زیوادی را    بود که اثرات اقتصادی، اجتماعی
دنبال خود داشت. نمونه بارز آن بازسازی شهر هوویزه   به

دلیل عدم مشارکت موردم، عودم    است که به ۶1در سال 
توجه به نیازها و فرهنگ موردم و عودم رعایوت اصوول     

صورت نارضایتی و ایجاد  ات آن بهاکنون اثر بازسازی هم
، ناخرسووندی  تغییوورات زیوواد توسوو  مووردم در مسووکن 

طوورکلی   نظران و به مسئولین محلی، انتقاد شدید صاحب
و  (13۶7مطووف،  )اسوت   عدم کارایی شهر بوروز کورده  

 .(13۶5مطوف، )
 ۶7در نیموه دوم سوال    :به ب د ۶7مرحله سوم از سال 

آغواز شود. پایوان    سازی آبادان و خرمشوهر   عملیات پا 
درواقع فصل جدیودی در کوار    ۶۹و آغاز سال  ۶8سال 

با تقسیم وظایف  ۶8آمد. در سال  حساب می بازسازی به
 ها و نیروهایی که در بازسوازی  بازسازی در کلیه سازمان

نقش داشتند و با گردآوری اطالعات و تشوکیل پرونوده   
های مختلوف کوه   در خصو  وض یت اماکن با کاربری

یده بودند، برنامه از چارچوب الزم برخووردار و  د صدمه
پووس از تووأمین اعتبووارات الزم عملیووات شووروع شوود    

(S.M,2015 M.A, & A.). 
خاتمه بازسازی اعالم  137۶از سوی دولت پایان سال 

و ستادهای بازسازی منحل گردیود. کوار پیگیوری اموور     
مانده به گروه پیگیری بازسازی محول شوده و ایون    باقی

 به ف الیت ادامه داد. 138۶گروه تا پایان سال 

 وتحلیل اطالعات تجزیه

 صوودهووا، نتووایج زیوور براسوواس  در بررسووی اولیووه داده
اسوت. در ایون بررسوی     امه تکمیلی تحلیول شوده  پرسشن

هوای فوردی سواکنین، دیودگاه آنوان در       عالوه بر ویژگی
مورد سثاالت پرسشنامه با استفاده از آموار توصویفی بوه    

 است.ها بررسی شده تفکیک فرضیه
های این فرضیه پرسش های،خالصه پاسب فرضیه یک:

 .است آمده 3جدول شماره  در
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از هووای اخششووده پاسووبصووه خال فرضوویه شووماره دو:
 باشد. می 4در جدول شماره های این فرضیه پرسش

پرسش مورتب    2های  خالصه پاسب  فرضیه شماره سه:
 .است شده  ارائه 5شماره  با این فرضیه در جدول

جنگ  از پس  پیش از جنگ پرسش شماره پرسش  
20-1 ت داد افراد خانوار 1  1-17  
 1۶ 84 مطلوبیت م یشت 2
مکانات م یشتیا 3  78 22 

 سکونت در دوران جنگ 4
 استان خوزستان دشت آزادگان

5 ۹5 

 اولویت 5
 خانه کشاورزی

52%  5%  

 میزان کمک نقدی ۶
 کافی ناکافی
۹5 5 

 2 ۹8 میزان وام پرداختی 7

 

 

 
 

 های تحقیق تحلیل استنباطی فرضیه

 مووووناز آز پوووژوهشی هوووا فرضووویهبووورای آزموووون 
 One-Sample t-test .در این آزمون نقطوه   استفاده شد

 3بواالتر از  که اگر رضایت در محورهوا   طوری به 3برش 
؛ بازسازی اشواره داشوت  توان به مطلوبیت  میباشد آنگاه 

نشان داد کوه  % 5 آلفایدر سط  شده  انجاماما محاسبات 
 تنها ؛ واند شدهرد  3با میانگین زیر  سهو  یکفرضیه  دو

نظور  بوه بنابراین  تائید گردید. 3.45دو با میانگین رضیه ف
و   ،هوا  احیوای سونت    ها در زمینه از سیاست رسد مردممی

 میوانگین  .7 و ۶ اند. جداول شماره درمجموع راضی نبوده
 دهد. ها را نشان میو تفاوت میانگین برای فرضیه

پس از تحلیل رواب  بین متغیرها در مراحول مختلوف   
، خروجوی آزموون   spssسازی توسو  برناموه   فرایند باز

 حاصل گردید. 8 شماره جدول صورت به
 میانگین Std. Error انحراف استاندارد میانگین تعداد ها هیفرض

 34. 370. 2٫43 100 آن بر حس ت ل  مکانی ریتأثی اجتماعی و اقتصادی مردم و ها سنتاحیاء 

 30. 384. 3٫45 100 س ت ل  مردمآن بر ح ریتأثی و حفظ مالکیت اراضی و درجاساز

 47. 473. 2٫78 100 میزان رضایت مردم

 20. 202. 2٫78 100 ها استیسمیزان رضایت کلی از همه 

 
 

 ناراضی/نامناسب راضی/مناسب پرسش شماره پرسش
%71 میزان جابجایی 1  2۹%  
انی شهرموق یت مک 2  85%  15%  
%7۹ موق یت مکانی خانه 3  21%  
%82 موق یت واحد همسایگی 4  18%  

 ناراضی/ نامناسب راضی/ مناسب پرسش شماره پرسش
%82 رضایت بازسازی خانه 1  18%  
%78 رضایت بازسازی شهر 2  22%  

 کننده وضعیت فرضیه نخست های تعیین پرسش. 3ج

 ه وضعیت فرضیه دومکنند های تعیین پرسش. 4ج

 کننده وضعیت فرضیه سوم های تعیین پرسش. ۵ج

 ها هیفرضها در ارتباط با میانگین و انحراف معیار گویه. 6ج
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One-Sample t-test 

 ها هیفرض

Test Value = 3 نقطه برش 

t df 
Sig.  

(2-tailed) 
 تفاوت میانگین

 

Lower Upper 

 ریتأثقتصادی مردم و ی اجتماعی و اها سنتاحیاء 
 آن بر حس ت ل  مکانی

15.15- ۹۹ 0.0 -.5۶1 -.۶352 -.4881 

آن بر  ریتأثی و حفظ مالکیت اراضی و درجاساز
 حس ت ل  مردم

11٫81 ۹۹ 0.0 .455 .378۶ .5314 

 12۶1.- 313۹.- 220.- 0.0 ۹۹ -4.۶5 میزان رضایت مردم

 1704.- 250۶.- 210.- 0.0 ۹۹ -10.41 ها استیسمیزان رضایت کلی از همه 

 

 
 

 ها بندی مطالعه در فرضیه جمع
تحقی  حاضر با هدف کلوی ارزیوابی میوزان موفقیوت     

 طریو  بررسوی  رضایت بازمانودگان( از  ) بازسازی رفیع
و بیان نقاط ض ف و قوت آن از  میزان ایجاد حس ت ل 

اسوت.   ن سوه فرضویه پوژوهش انجوام شوده     طری  آزمو
هوای اصولی    هوا متناسوب بوا فرضویه     وتحلیل داده تجزیه

 شرح زیر است: تحقی  به

های اجتماعی و اقتصادی  بازسازی موجب احیاء سنت -
 و تأثیر آن بر حس ت ل  مکانی مردم شده است.

 های وابسوته  گروه  t-testبرای آزمون فرضیه، از آزمون
 و t 15 دهنوده  آمده نشان دست نتایج به است. شده استفاده 
sig 15  دار بوودن   بیوانگر م نوی  اسوت کوه    %5در آلفای

 .هسترابطه بین دو متغیر 
دیودگاه   7-1 سوثاالت در ارتباط بوا مثلفوه فوو ، در    

 قوورار  سوواکنان در زمینووه پاسووخگویی بووه سووثاالت بووه  
 زیر است:
 توا  1بین  ، ت داد افراد خانوار ب د از جنگ1در سثال 

 20که آمار پویش از جنوگ بوه    شده درحالی  نفر بیان 17
حواکی   ،85و  ۹5رسیده که در مقایسه با دو آمار  نفر می

هوا و تمایول بوه خووانواده     تور شودن خوانواده    از کوچوک 
 ای است. هسته

% پاسخگویان شرای  مالی و درآمودی  84 ،2 سثالدر 
 % ایوون 15را بوودتر از قبوول از جنووگ دانسووته و تنهووا    

داننود. در   تر موی  پیش از جنگ مناسب نسبت به وضع را 
  از مقایسه ترکیب م یشتی سرپرستان خانوار پیش و پس 

جنگ، تغییر م نواداری در ترکیوب شوغلی اهوالی رفیوع      
رهگیووری نیسووت.درنتیجه بازسووازی نتوانسووته از   قابوول
 های ایجادشده در بهبود وض یت استفاده نماید. فرصت

کوه شورای  و امکانوات     % اظهار نموده78، 3در سثال 
% 4 شان بد و بدتر از پیش از جنگ کشاورزی و دامداری
 % شرای  را بهتر از پیش از جنگ18بدون تفاوت و تنها 

ریزان بازسوازی   توجهی برنامه این امر بیانگر بی دانند. می
ترین اولویت بازسازی از دیدگاه موردم   به اولین و اصلی

 ست.رفیع، ی نی بازسازی م یشت آنان ا
، در خصوو  محول سوکونت    4در پاسب بوه سوثال   

% اظهار نموده در سوایر  ۹5موقت اهالی در زمان جنگ، 
انود. طووالنی شودن     شهرهای خوزستان سکونت داشوته 

زمووان مهوواجرت تووأثیر از جوامووع میزبووان را افووزایش و 
موجبووات کوواهش وابسووتگی اهووالی بووه محووی  زنوودگی 

 است. خویش را فراهم آورده
 هووای ، در ارتبوواط بووا اولویووت5ال در پاسووب بووه سووث

% 52بووه ترتیووب  بازسووازی شووهر رفیووع، پاسووخگویان 

 متغیرها
 Std. Error انحراف استاندارد میانگین نوع آزمون

 متغیر وابسته متغیر مستقل میانگین
های اجتماعی و اقتصادی احیای سنت  T-test 2٫43 0٫37 0٫34 تقویت حس ت ل  مردم 

 T-test 3٫45 0٫384 0٫3 تقویت حس ت ل  مردم درجاسازی و حفظ مالکیت اراضی
های بازسازی برنامه ها سیاست  T-test 2٫78 0٫202 0٫2 میزان رضایت مردم 

 ها هیتفاوت میانگین برای هر یک از فرض. 7ج

 ها هیفرضتفاوت میانگین برای هر یک از . 8ج
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بازسوازی    عنوان اولویوت  بازسازی اراضی کشاورزی، به
خووبی تفواوت دیودگاه اهوالی بوا       دانند. ایون امور بوه   می

 دهد. مسئوالن در این زمینه را نشان می
% پاسوخگویان میوزان   ۹5، 7و  ۶در پاسب به سوثاالت  

% نیز وام ۹8بالعوض دولتی را کم و ناچیز و  های کمک
هوای   انود. ناکوافی بوودن کموک     دانسوته  بانکی را کم موی 

ترین علل برآورده نشدن توق ات  بالعوض دولتی از مهم
 و نیازهای مردم از بازسازی مسکونی و تجاری است.

ازآنجاکووه در بازسووازی اقوودامی در جهووت رونوو      
گیری از  و بهره (کشاورزی و دامداری )پرورش گاومیش

برای تولیود    تاالب )شکار ماهی و پرنده و استفاده از نی
انود کوه   شود، ساکنین غالبا  اظهار داشته حصیر( دیده نمی

اسوت.   قیاس با پیش از جنوگ بودتر شوده    م یشتشان در
اعمال محدودیت در توردد سواکنین بوه تواالب )منطقوه      
مرزی و نظامی(، موجوب بودتر شودن م یشوت درصود      

توان نتیجه گرفوت،   است. بنابراین می ی از مردم شدهباالی
تنها در جهوت توسو ه م یشوت موردم گوام       بازسازی نه

برنداشووته، بلکووه شوورای  م یشووتی پیشووین را تضوو یف  
 است. کرده
 خوانوار  ۶32تنهوا   1385خانوار قبل تا سوال   1475از 

رغوم تصوور   بنوابراین علوی   انود؛  بازگشته و ساکن شوده 
توانود بوه    تنهوایی نموی   ازی کالبدی بوه ریزان، بازس برنامه

افزایش حس ت ل  انجامیده و انگیزه بازگشت به موطن 
 را فراهم نماید.

سنتشوان را فوراهم    هوا، انطبوا  بوا    انتخاب طرح خانوه 
 دلیل ض ف در حوزه م یشتی، نتوانسوته در  ساخته، اما به

آموده از   دسوت  مندی اهالی مثثر باشد. میانگین به رضایت
کمترین میوانگین  ) بوده 43/2رای این فرضیه پرسشنامه ب
 کمتر است. 3ها( که از نقطه برش ی نی در فرضیه

 درجاسازی و حفظ مالکیت اراضوی بور حوس ت لو      -
 است. مردم به محل سکونتشان تأثیر داشته

که نگرش شوهروندان   برای آزمون این فرضیه ازآنجایی
ازی نسبت به قبل و ب د از جنگ در رابطه تأثیر درجاسو 

و حفووظ مالکیووت بوور حووس ت لوو  بووه محووی  زنوودگی، 
های وابسته اسوتفاده   گروه  t-testشده، از آزمون محاسبه 

 دار  دهنوده م نوی   آموده نشوان   دسوت  است. نتوایج بوه   شده 
در سوط    sig 81و t 11 بودن رابطه بوین دو متغیور بوا    

 % است.5آلفای 

پرسشونامه کوه    11-8 بنودی مجموعوه سوثاالت    جمع
 اند به شرح زیراست:این فرضیه مربوط به
% اعالم نموده که موق یت مکانی شوهر  85، 8 در سثال
تووان   شده مناسوب اسوت؛ لوشا موی     های بازسازی و خانه

 نتیجووه گرفووت کووه مووردم از شوورای  مکووانی بازسووازی  
 رضایت دارند.
% اظهار نموده کوه از موق یوت مکوانی    7۹، ۹ در سثال

% آنوان از  21تنها  شده رضایت داشته و مساکن بازسازی
 شده رضایت نداشتند. های بازسازی موق یت خانه

، در ارتباط با رضایت از موق یت 10 در پاسب به سثال
% 7۹همسایگی و مجاورت با همسایگان پیش از جنگ، 

% در کنار همسایگان 82راضی و  از موق یت مکانی خود
 تغییور   دهنوده عودم   اند، این امر نشانقبل از جنگ ساکن

 اساسی ترکیب بافت اجتماعی توس  بازسازی است.
، در خصوو  میوزان جابجوایی    11در پاسب به سثال 

% خیلی کم 11% میزان جابجایی را کم، 38ها، محل خانه
 است. این در حالی % جابجایی صورت نگرفته22و برای 

منظوور اصوالح    است که در کل موق یت مکانی شهر بوه 
ه جابجوایی صوورت   شبکه م ابر و حفظ حریم رودخانو 

ها، تغییورات   علت حفظ موق یت همسایگی گرفته، اما به
 شود.احساس نمی

ازآنجاکه الگووی بافوت شوهر قبول از جنوگ متوأثر از       
 ای بوده، لشا توجوه بوه آن در طراحوی    الگوی نظام قبیله

بافت رفیع، سبب شده تا به حس ت ل  ساکنین به مکوان  

27 



 

 

 

 
 

ره 
ما

ش
17

3
 

♦ 
ار 

به
14

00
 

♦
  
  

رغم  ای که علی گونه ها آسیب وارد نشود. به و اجتماع آن
جابجوایی در موق یوت شووهر، اغلوب موردم از موق یووت     

   .اندمکانی خانه و مجاورت با همسایگان پیشین راضی
دهد، اکآور اهوالی از حفوظ حودود      ها نشان می بررسی

ها در طرح جوامع کالبودی رضوایت کامول      مالکیت خانه
رغوم ثابوت بوودن مسواحت زموین       دارند. همچنین علی

هوا   ، محدود بودن سط  زیربنا و ت داد اتا به قبلنسبت 
 های نقودی دولوت، بوا توجوه بوه انجوام        و کمبود کمک

 

تقسیمات فضایی و طراحی داخلی خانه توس  سواکنین  
تووجهی از پاسوخگویان از تقسویم فضواها و      درصد قابل

 طراحی داخلی خانه رضایت دارند.
ای است کوه   ، تنها زمینهنمسک بازسازیظاهرا  بنابراین 

وجوود رضوایت نسوبی     مردم از آن شکایتی ندارنود. بوا  
  توجه جلباهالیاز بخش مسکن، آنچه در بازدید از شهر 

 

ای اسوت   مخروبهو ساز  کند، واحدهای مسکونی نیمه می
 بازشوها(تیرآهن و قاب )ها  ی آن استفاده که مصال  قابل

هوا  است. این ساختمان شده جدا گردیده و ساختمان رها
 امروز خالی از کههستند  با مالک راضی همان واحدهای

نشوان بوه دالیلوی از قبیول     اغلب مالکاو  شدهسکنه رها 
 بازسوازی و عودم توأمین    عدم توجوه بوه م یشتشوان در   

به شهرهای ، ی ساب ها م یشت پس از بازسازی با روش
. این مسئله (۹4)شهرکی، اسفند  اند دیگر مهاجرت کرده

دهنده اثر سایر فاکتورها بر نتیجه این فرضیه اسوت   نشان
 میوانگین  رغوم   آموده علوی   دسوت  کوه نتیجوه بوه    طوری به

 

و بواالتر از نقطوه    45/3آمده برای این فرضیه که  دست به
 کننده نیست. کامال  راضی برش است؛

فراینوود ) زسووازی مطلوووب اسووترضووایت مووردم از با -
 .است( آمیز بوده بازسازی موفقیت

هوای   گوروه  t-testبرای آزمون این فرضویه از آزموون   
  sig41و t10دهندهاست. نتایج نشان شده وابسته استفاده 

داری رابطه بین متغیرهاست. نتوایج   م نیو  %5در آلفای 

 شرح زیر است: های این فرضیه، بهپرسش
 شوان توا   ساکنان از بازسوازی خانوه   %82، 12در سثال 

انود.   % رضایت نداشوته 18 تنها حدودی رضایت دارند و
رسد که مشارکت نسبی مردم موجبات رضایت  نظر می به

 است. نسبی آنان را فراهم نموده
% سوواکنین از بازسووازی 78، 13در پاسووب بووه سووثال  

% دارای رضوایت  17اند.  شهرشان تا حدودی راضی بوده
 اصال  راضی نبودند.% نیز 5کم و 

های وابسته بوه   آمده از مجموع پرسش دست میانگین به
دهنوده عودم موفقیوت     است کوه نشوان   78/2این فرضیه 

با توجوه بوه نزدیکوی     بازسازی از دیدگاه ساکنین است.
بووه نقطووه بوورش و ابووراز رضووایت نسووبی اکآوور     2.78
توان وض یت ایون فرضویه را بهتور از     دهندگان، می پاسب

 خست در نظر گرفت.فرضیه ن
فرایند بازسازی رفیع، در مقایسه بوا تجوارب گششوته،    

 ۹ شوماره  هایی است که در جدولدارای قوت و ض ف
 است. شده  ها اشاره به آن

 نتیجه
 از قورار زیور    هوایی تووان درس  موی  بازسازی رفیوع  از

 اخش نمود:
 هوای اجتمواعی و  میان احیوای سونت  توجه به ارتباط . 1

زان حووس ت لوو  مکووانی بووه منطقووه  اقتصووادی بوور میوو 
ترین نکاتی است کوه بایسوتی    شده یکی از مهم بازسازی

 در هر فرایند بازسازی پس از سوان  در نظر گرفته شود.
نیروهووای  گیووری از الزمووه وقوووع چنووین فراینوودی بهووره

هوای محلوی، بوا نقوش      متخصص بومی مسل  به سونت 
و  ریوزی  واس  میان مسوئوالن و اهوالی، در تویم برناموه    

، موجوب تسوریع و   ایون امور   طراحی بازسوازی اسوت.  
جام ه را در هور زموانی    است.  ت مردمیکافزایش مشار

 منظوور  که فرصت هست بایستی مشارکت داد چراکه بوه 
 هوای زمینوه اهمیوت    پایداری بازسوازی در  پیچیودگی  
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 (.Brown,2010)دارد

هوا   موجب حفظ مالکیت بازسازی با پیوند با گششته،. 2
 ر پایه وابستگی به تیره گردیوده ها ب همسایگیو موق یت 

حول  است. چراکوه   پی داشتهو رضایت نسبی مردم را در
 موفقیوت بازسوازی اسوت    موجوب مالکیت زمین مسائل 
 .(1384 ،)فالحی

که بر اسواس آن خوانواده خانوه را دریافوت      . فرایندی3
 تر از واق یوت دریافوت آن توسو  آن    کند، خیلی مهم می

کوارگیری   بوه در رفیوع   .(13۶۹،44)زرگر، خانواده است 
 در مسوکن روسوتایی توانسوته    ۶محوور  -لکهای ما مدل

 وپوروا  )د را با نیاز سواکنان کواهش دهو     تضاد بین خانه
 کوه توجوه بوه    دهود  (. تجربه رفیوع نشوان موی   138۹دوال، 
هوا،   رغم وجود بسیاری از نقصوان  های پیشین، علی مالکیت

 تواند اقبال برنامه بازسازی را تا چه حدی افزایش دهد.می

وق یوت اسوتقرار اهوالی رفیوع بوا      هوا و م  بنودی  بلو . 4
مطابقت دارد. با توجه به عدم رعایت  ای وابستگی طایفه

 این اصل در تجارب قبلی بازسازی و اختالفات ناشی از
هوای   بوروز درگیوری   آن، اتخاذ این رویکورد از احتموال  
تا بازسازی رفیع بودون   قومی میان مردم پیشگیری نمود

 .برهم زدن ساختار قومی، پیش رود

توجه به اولویت اصلی بازسازی از نظر اهالی بوومی،  . 5
و تقدم بازتوانی اقتصادی نسبت به  م یشتی نی احیای 

. میووزان (1384فالحووی، )بازسووازی کالبوودی سووریع   
های بالعوض در اغلب تجارب گششته بازسوازی،   کمک

 کوه در  اسوت، درحوالی   توس  اهالی ناکافی قلمداد شوده 
صورت ورود این نقدینگی در حوزه بهبود م یشوت، در  

و نهایتا  رضوایت بیشوتری را    تر مدت، نتایج مطلوب میان
به ارمغان خواهد آورد. در رفیع عالوه بر عدم توجه بوه  
 مشاغل سنتی اهالی، شاهد اعمال محدودیت در تردد در

دالیول نظوامی نیوز هسوتیم. اموری کوه هموان         تاالب به

 نظور  بوه  است. همچنین م یشت پیشین را نیز نابود ساخته
هوا را   ن، کموک رسد در بازسازی رفیع، امداددهنودگا  می
اند کوه موانع جریوان احیوا شوده و       نحوی عرضه کرده به

 است. وجود آورده هایی به وابستگی

بازتوانی کالبودی  و م لولی میان  تشناخت رواب  عل. ۶
یووویس، د وآیسووان ) اسووت اساسوویامووری و اجتموواعی 

توان به رابطه میوان سورعت در    عنوان مآال می . به(1385
بازسازی کالبدی و میزان تمایل بازگشوت مهواجران بوه    

دلیول کنودی    موطن خود اشاره نمود که در مورد رفیع به
این فرایند، شاهد کاهش درصد بازگشت اهالی هسوتیم.  

دانیم نگاه صورفا  کالبودی نیوز     است که می حالی این در
 انجامد.به بازگشت و زیست پایدار اهالی نمی لزوما 
 جانبووه و نگوواه بووه فراینوود بازسووازی بایسووتی همووه  . 7

رغوم  بینیم که اهالی علوی  باشد، در رفیع می سیستماتیک
امکان انتخاب طرح خانه خود و نتیجتا  انطبا  بوا سونت   

دالیوول دیگوور، از جملووه م یشووتی یووا   سکونتشووان، بووه
 بازگشت دارند.اجتماعی، تمایل اندکی به 

نوه   طرح بازسازی رفیع با تأکید بر مقیاس شهرسازی. 8
مردم، م ماران قوادر  مشارکت است. با  شده  م ماری تهیه

 پووشیرش بوورای  بووه شناسووایی نیازهووا و طراحووی قابوول  
 آنان هستند.

عنووان   ها، به سکونتگاه جابجایی توجه به این نکته که. ۹
 ،)فالحوی شود  حل، در بازسازی محسوب می آخرین راه

ن اجتنواب کورد،   آ و بایستی توا جوای امکوان از    (1384
هوا  موجب انتخاب سیاست درجاسازی و حفظ مالکیوت 

در اینجا، برای هر شخص حدودا  در است.  در رفیع شده
همان موق یت سابقش در کنار سایر همسوایگان، زمینوی   
در نظر گرفته شود. ایون روش، موجوب عودم اعتوراض      

و همچنوین، حفوظ    مردم نسبت به موق یت زموین خوود  
 به موق یت پیشین برای مالک شود. ارزش زمین با توجه 

 ت ل  اجتماعی ساکنین شده کوه رضوایت   درنتیجه حفظاین امور بوه حفوظ الگوو و بافوت اجتمواعی و       همچنین 
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 دنبال دارد. مردم را به نسبی
تصوویر ذهنوی   وفاداری بوه  بازسازی رفیع،  طرحدر . 10
در راحوان  طش ال. تاز سکونتگاه پیشین وجود دارد افراد

در دو مقیوواس م موواری و شهرسووازی     ،ایوون زمینووه 
رؤیت است. در م ماری، توجه به مشارکت ساکنین  قابل

در تقسوویمات فضووایی و طراحووی داخووی، رضووایت را   
فرایند بازسازی،  همچنین در افزایش داد. در شهرسازی،

لوی شوهر   کاختار سو  داردهای شهرینتأمین استادر کنار 
 بوان اصولی،   اهالی با استفاده از خیاکه  طوری به شدحفظ 

 د. نداد شان مین ی ملک ساب  خود را روی زمین محدوده

 

قوش موثثری   ، نموردم   توسو  طرحبر پشیرش امری که 
 .(۹4اسفند  ،)شهرکیت داش
ر های رهاشده در سوط  شوهر، عوالوه بو     ت دد خانه. 11

نشان دادن اهمیت فاکتورهای غیرکالبدی در کنار کالبود،  
زیاد اتالف منوابع محودود بازسوازی     بیانگر میزان بسیار

دهنودگان بوه امور     است که در اثور نگواه سیاسوی کموک    
و ( بازسازی، فقدان برناموه تخصصوی )ترجیحوا  پیشوین    

است. اموری   رخ داده مسائل روزمرهبا درگیری مسئولین 
مدت سو  داده  ان را به حل مسائل کوتاهکه اف  دید ایش
 است. مدتی مانند م یشت، بازداشته و از مسائل میان

 

 نوشت پی   
در فرهنوگ لغوات آکسوفورد    Satisfaction واژه رضوایتمندی/ . 1

آنچوه توسو  شوما یوا موردم       لهیوس به، احساس خوشایندی صورت به
ارزیابی میوزان رضوایت بوه دو     است. شده  فیت ر، شود یمم دیگر انجا

 ینو یب شیتشخیص میزان مطلوبیوت سوکونت و پو   : ردیگ یدلیل انجام م
 (.Amérigo & Aragonés,1990) اکنینسدقی  رفتارهای 

ی به مکان، عواملی مهوم در همواهنگی فورد و محوی  کوه       بستگ دل. 2
و  ها آن، رضایت به محی  زندگی ها آنموجب احساس ت ل   تیدرنها

محی  یا یک فضواى خوا ،    بابه رابطه شناخت   تداوم حضور بوده و
 .(13۹۶ی، جالل) شود یاطال  م

 ترکیبوی اسوت پیچیوده از م وانی،    Sense of Place حوس مکوان/  . 3

 خودآگاه یوا ناخودآگواه از فضوا یوا     صورت بههایی که  و کیفیت نمادها
کنند. شکل اولیوه حوس مکوان، آشونایی بوا       ای خا  ادرا  می منطقه

حس ، (1385فالحت، )مکان است که شاملِ بودن در یک مکان است 
کنندگان از  رضایت استفاده جهیکننده و درنت مکان عامل اصل  هماهنگ
 دیو آ یمو  حسواب  اى افراد بوه به هویت بریابی محی  اطرافشان و دست

 .(13۹۶جاللی، )
مکوان   هواسوط  بوه ت ل  مکانی به این م نا است کوه موردم خوود را    . 4

ی بوه مکوان سوط     بسوتگ  دلاحساس ت لو  و   درواقعکنند.  ت ریف می
تداوم حضوور   منظور بهباالتری از حس مکان است که در هر موق یت 

یابد. این حس به پیوند فورد بوا مکوان     ی میا کننده نییت در مکان نقش 
 ، فضایی که در فرد حس مکان و ت لو  (1385فالحت، )شود  منجر می
 شود. کند تبدیل به یک مکان می ایجاد می

 نقاط قوت نقاط ضعف  فرضیه

 ریتأثهای اجتماعی و  احیای سنت
 آن بر حس ت ل  مکانی

 طوالنی شدن دوره مهاجرت مردم  -
 ریزان بندی مردم و برنامهتفاوت اولویت -

 ون  اقتصادیی به ایجاد رتوجه یب -
 ی به احیای کشاورزی و دامداریتوجه یب -

 محدودیت تردد ساکنین به تاالب -

 درجاسازی و حفظ مالکیت -
 عدالت در توزیع منابع -

 ها حفظ همسایگی -
 تقویت حس ت ل  اجتماعی -

 تقویت حس ت ل  مکانی -

درجاسازی و حفظ مالکیت 
آن بر حس ت ل   ریتأثاراضی و 

 حل سکونتشانمردم به م
 

 های خدماتی سرانه نیتأممحدودیت  -
 عدم توزیع مناسب فضاهای خدماتی -

 فقدان بستر الزم برای زندگی جم ی -

-ی شهری برای افراد غیرها جاذبهمخفی ماندن  -

 ساکن

 حفظ مالکیت -
 عدالت در توزیع منابع -

 و همسایگی  حفظ موق یت خانه -

 حفظ ترکیب و الگوی اجتماعی -

 برخورداری از مقیاس انسانی -

 روز وهماهنگ فضای شهریتوس ه به -

 بودن کلیت فضای شهری در  قابل -

 در شهر زیانگ خاطرهحفظ نقاط  -

 هاها و عملكرد بازسازی در ارتباط با فرضیه نقاط ضعف و قوت برنامه. 9ج
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