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ABSTRACT
The aim of the present study is to identify the factors of effect on the sense of place, analyze its change
in the displacement of Kanzaq village after an earthquake, and evaluate the influence of physical factors
in the new village in order to upgrade or decrease the sense of place and unity of people. Using an analytical-descriptive method, the parameters of sense of place were discussed in four categories including
community, social interactions, identity, and passion for place and location. The data were gathered by
means of a validated questionnaire (74.0 = α). As many as 278 people were questioned. The data analysis
was done by using the Spss software, single-sample t-test and Pearson correlation. The displaced Kanzaq
village is not in the old village design. It is assumed that using the old architecture pattern of Kanzaq
can upgrade the sense of place in the new Kanzaq village. As a conclusion, by relocating the village and
maintaining certain factors such as the materials of the old village, it will be possible to enhance people’s
sense of identity in the new location. Surprisingly, failure to follow the form and plan of the old houses
also creates a sense of place, but it is expressed with a delay. Indeed, the impact of the factors affecting
the sense of place depends on the comfort and convenience of the residents.

Extended Abstract

E

1. Introduction

arthquake is a phenomenon that has
always posed great dangers to human
beings. This phenomenon is not only
known as a natural disaster but also
something that may trigger other disasters such as flood, land slide, and tsunami. Earthquake, as

the main factor in vulnerability of houses that are without
enough enforcement, has led to great death tolls so far.
Villages are the most vulnerable areas in every country
since they have been built without attention to civil engineering principles. When villages are not safe enough
to live in, the residents start thinking of moving to other
places. As such, the Housing Foundation of the Islamic
Revolution of Iran has reconstructed rural textures or
made new villages in order to improve this inappropriate
situation, but it has changed the original texture of the vil-
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lages. Paying attention to promotion of the sense of place
(i.e. a sense of belonging to a certain place that people
create in themselves in the course of time) Is so important,
and this sense can be reinforced by what might be called
a sense of recurring events. With regard to the movement
of a residence from one location to another, the consent
of residents should be taken into account. Kanzaq is one
of the old villages with its own history and religious assets. In 1996, the village was moved to a place near it
previous location, but it incurred a change in its original
texture. A comparison of the old and new structures of the
village shows that the new village is constructed differently. Also, the new village has a different natural view.
This difference is due to the new topoghrafic features and
architectural plans.
The aim of the present study is to recognize the factors
that affect people’s sense of place. It investigates how the
people switched to the new texture after Kanzaq was displaced due to an earthquake. The study also focuses on
the role of the new textural patterns in the new village
in weakening or strengthening the sense of place components as well as the correlations among them.

2. Methodology
The method of the study was descriptive–analytical based on field studies, applied research, and data of
various resources (e.g.valid books and articles). Visiting
old and new Kanzaq village, taking pictures, and drawing croquises were a part of the data collection. The data
obtained were used to clarify the similarities and differences between the old and the new textures of the village. The statistical population of the study included all
the residents of the new Kanzaq who had lived in the old
location before the earthquake. They were almost 1000
individuals 278 of whom were included in the study using
Cochrane Collaboration. They were asked to fill out the
questionnaire. The study hypothesis was examined using
one-sample T-test and correlations. The sense of place
components in the questionnaire were about sociability,
social communications, identity, place attachment and
place dependency. They measured the rate of increase or
decrease in the sense of place after the village was displaced. This measuring was done using the 5–point Likert
scale.

3. Results

postulated to investigate as follows: 1) What are switching ways of sense of place components in the movement
of the village without paying attention to the old patterns
? and 2) How can sense of place components be enhanced in the new village ?. Using SPSS software and
one-sample t-test, sense of place components and differences among the texture variables were analyzed in the
new and old textures. Also, the correlations between the
designing items and the sense of place components were
calculated using the Pearson correlation coefficient. The
results indicated that failing to use the old patterns in the
construction of the new village increased the residents’
consent because they came to have more facilities such as
new and resistant houses, asphalt and closeness to the city.

4. Discussion
In contrast to the hypothesis, the identity component
decreased due to not using the construction patterns of
the old village. Place dependency, sociability, identity
and attachment to place were positively correlated to one
another. The Pearson correlation indicated that, although
there was a correlation between the old texture factors of
the village and identity, these factors were negatively correlated to the other components. Also, the changes in the
new village would lead to the maintenance of the residents in the village and increase the sense of dependency
among them.

5. Conclusion
It can be concluded that, after the relocation of the village, such factors as the materials of the old Kanzaq village would increase the self-identity of the residents, and
failure to follow the forms and plans of the old houses
would increase the sense of place that could ultimately be
expressed. Generally, the impact of these factors is found
to be dependent on the comfort and convenience of the
residents.
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According to the hypothesis that suggested the movement of Kanzaq village was without paying attention to
the old texture and using that old texture would promote
the components of sense of place, a few questions were
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عوامل مؤثر در ارتقای مؤلفههای حس مکان در جابجایی بافت روستاهای آسیبدیده پس از زلزله
(موردمطالعه :روستای کنزق شهرستان اردبیل)
*مهسا تقی زاده هیر ،1وحید وزیری ،2علی رضایی شریف

3

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری ،گروه معماری ،دانشکده معماری ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران.
 -2استادیار گروه آموزشی معماری ،دانشکده معماری ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران.
 -3استادیار گروه آموزشی علوم تربیتی ،دانشکده روانشناسی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران.

تاریخ دریافت ۲۵ :آذر ۱۳۹۵
تاریخ پذیرش ۱۹ :مهر ۱۳۹۶

کلیدواژهها:

روستای کنزق ،بافت ،حس
مکان ،زلزله ،جابجایی

هدف پژوهش حاضر شناسایی مؤلفههای تأثیرگذار بر حس مکان ،بررسی جهت تغییر آنها در جابجایی بافت روستای کنزق پس از
سانحه زلزله و تأثیر الگوپذیری از عوامل کالبدی در روستای جدید در جهت ارتقا یا کاهش حس مکان و همبستگی آنها است .لذا با
استفاده از شیوه پژوهش تحلیلی-توصیفی مؤلفههای حس مکان در چهار دسته ،اجتماعپذیری و تعامالت اجتماعی ،هویت ،دلبستگی
به مکان و وابستگی به مکان در قالب پرسشنامهای محقق ساخته دارای اعتبار ( 278 ،)α= 0/74نفر مورد پرسش قرار گرفتند؛ تحلیل
اطالعات حاصل از پرسشنامه با استفاده از نرمافزار  ،Spssبرای آزمون فرضیه آمارههای تی تست تک نمونهای و همبستگی پیرسون است
که با فرض اینکه در جابجایی بافت روستای کنزق به الگوی بافت روستای قدیم توجه نشده است و بهکارگیری الگوی طراحی روستای
کنزق قدیم سبب ارتقای مؤلفههای حس مکان در روستای جدید خواهد بود به این نتیجه میرسد که در جابجایی روستای کنزق تبعیت
از برخی عوامل مانند مصالح روستای کنزق قدیم سبب افزایش مؤلفه هویت خواهد شد و عدم تبعیت از فرم و پالن خانههای قدیمی
نیز حس مکان را افزایش میدهد که در نهایت چنین میتوان اذعان نمود که تأثیر این عوامل در گرو آسایش و راحتی ساکنین است.

مقدمه
وقوع ناگهانی سوانح طبیعی همواره در کمین جوامع مختلف
است و صرفنظر از تأثیرات جبرانناپذیر جسمی-روحی تأثیرات
زیان باری را در کالبد منطقه ایجاد میکند .جمله معروف
پیشگیری بهتر از درمان است جملهای است که برهان خلفی
در برابر آن صادر نشده است و در هر زمینهای خود را به اثبات
رسانده است؛ در این زمینه نیز پیشبینی راهکارهایی برای مقابله
با صدمات حاصله در زمان وقوع زلزله امری ضروری است .سوانح
طبيعي به ويژه زلزله با توجه به اثرات مستقيم و غيرمستقيم خود
بر روي جامعه به عنوان يك چالش مهم در فرآيند توسعه مطرح
است .سوانح طبيعي براي مردم و مناطق فقير اثرات ناگوارتري
دارند  (Johnson , 2004, 47).این مسئلهای است بافتهای کالبدی
اعم از روستاها و شهرها با آن دست به گریبان است .در مواقعی با
تخریب روستا بر اثر سانحه زلزله ،اقدام به جابجایی بافت روستایی

میشود .جابهجایی اجتماع انسانی میتواند کالبدی یا اقتصادی
باشد .در راستای بازسازی پس از سانحه زلزله ،نکته اساسی ،دقت،
توجه کافی و شایان به بافت اولیه روستا است؛ و یا آنکه بازسازی
در راستای الگوبرداری از همان بافت اولیه نیز موردتوجه قرار گیرد
تا هویت مکان حفظ شده و حس تعلقخاطر در ساکنان به همان
میزان ایجاد و تقویت شود.
جابجایی مجتمعهای زیستی مسائل جدی در پی دارد،
زیرا جوامع به مکان و تعلقات آن از قبیل خویشاوندیها،
سنت ،معیشت ،امنیت و فرهنگ تاریخی محل اقامت خویش
وابستگی دارد .ولی به هر حال مواقعی پیش میآید که جابجایی
مجتمعهای زیستی اجتنابناپذیر است و هر گونه جابجایی
ت و روشهای خاصی صورت گیرد (Fallahi,
میبایست با مهار 
) .2007, 139مباحثی همچون هویت مکان که بستر خاطرات
ساکنان است ،پس از وقوع بالیا و از دست رفتن کالبد مکان،
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مورد غفلت قرار گرفته و یا بازسازی شتاب زده موجب اختالل در
تداوم هویت مکانی آنها میشوند (Modiri & Ashrafie Zanjani,
) 2014, 46مکانهای متفاوت «تصویرهای ذهنی» متفاوتی در
افراد ایجاد کرده و این احساسات ،ادراکات متفاوتی را از فضا
رقم میزنند .ادراکات انسان که در معانی ریشه دارند ،به واسطه
تأویل و تداعیات ذهنی دریافت شده و میتواند زمینهای برای
ایجاد «حس مکان» فراهم آورد .تصویرهای ذهنی به واسطه
نشانهها ایجاد میشوند .از این رو میتوان «نشانهها» را عاملی
مؤثر در ارتقای حس مکان دانست ).(Falahat & Noahi, 2012, 18
در مواردی عدم تبعیت از الگوی بافت روستای قدیم و بیتوجهی
به نشانهها و تکرار آنها در روستای منتقل شده سبب کاهش یا
ارتقای حس و تعلق مکانی میشود لذا بررسی تأثیر الگوپذیری
از این عوامل کالبدی در جابجایی روستاهای آسیبدیده پس از
سانحه زلزله با تحلیل نمونه موردی :روستای کنزق بخش سرعین
شهرستان اردبیل که از روستاهای جابجا شده در اثر سانحه زلزله
سال  1375است؛ ضرورت مییابد تا با بررسی این عوامل با توجه
به هدف پژوهش که شناسایی مؤلفههای تأثیرگذار بر حس مکان،
بررسی جهت تغییر آنها در جابجایی بافت روستای کنزق پس
از سانحه زلزله و تأثیر الگوپذیری از عوامل کالبدی در روستای
جدید در جهت ارتقا یا کاهش حس مکان و همبستگی آنها
است به سؤاالت پژوهش پاسخ دهد )1 :جهت تغییر مؤلفههای
حس مکان در جابجایی بافت روستایی که از بافت قدیم الگو
نگرفته است چگونه است؟ و  )2چگونه میتوان مؤلفههای حس
مکان را در روستای کنزق جدید ارتقا بخشید؟

مروری بر ادبیات موضوع
مکان از اشتراک سه مؤلفه فعالیتها ،تصورات و فرم شکل
میگیرد ( Canter, 1977به نقل از ).)(Azizi Ghoomi, 2015, 277
مونتقومری مدل حس مکان را در ارتباط با ساختار فیزیکی،
معنا و فعالیت میداند ) .(Montomery, 1998حس كلي كه پس
از ادراك و قضاوت نسبت به محيط خاص در فرد به وجود ميآيد
حس مكان ناميده ميشود .عوامل مؤثر حس مکان در دو دسته
قابلبررسی هستند .در گروه معانی ،هویت و زیبایی و در سطح
فعالیتها ،تعامالت اجتماعی حس اجتماع و رضایتمندی قرار
دارند ) .(Falahat, 2006, 58از نگاه پدیدار شناسان حس مکان به
معنای مرتبط شدن با مکان به واسطه درک نمادها و فعالیتهای
روزمره است این حس میتواند در مکان زندگی فرد به وجود
آمده و با گذر زمان عمق و گسترش مییابد ) .(Relph, 1976حس
مکان در برخی موارد میتواند ترکیبی از معانی ،باورها ،نمادها،
ارزشها و احساسات باشد که فرد یا گروه میتوانند با آن در
مکان همذات پنداری نمایند()(Williams and Stewart , 1998
به نقل از ) .)(Chapin , 2015, 39مكان مفهومی انتزاعي و ذهني
نيست ،بلكه اولين قرارگاه ارتباط مستقيم با جهان و محل زندگي
انسان است ،به همين دليل سرشار از معنا ،واقعيتهاي كالبدي
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و تجربههاي انساني بوده و رابطه عاطفي عميقي با انسان برقرار
میکند ) .(Relph, 2007, 120از نظر نوربرگ شولتز ،حس مکان در
مكانهایی یافت میشود كه دارای شخصیت مشخص و متمایز
هستند (دارای هویت مکان) و این شخصیت مشخص از چیزهایی
ملموس كه دارای مصالح ،شكل ،بافت و رنگ هستند ،ساخته
شده است ) .(Norberg-Schuls, 1997حس مکان حاالت روحی،
احساسی ،عملکردی که یک فرد یا گروه در برابر یک مکان حس
میکنند است .معموالً این حس منجر به احساس ریشهداری
و تعلق نسبت به آن مکان بالواقع میشود یا مفاهیم موجود را
دنبال میکند () (Tuan, 1974; Williams & Carr, 1993به نقل
از) .)(Mullendore, 2015, 68شامای برای حس مکان سه مرحله
اصلی تعلق به مکان ،دلبستگی به مکان و تعهد به مکان را تعیین
میکند؛ دلبستگي به مكان رابطه نمادين ايجاد شده توسط افراد
به مكان است كه معاني احساسي ،عاطفي و فرهنگي مشتركي
به يك فضاي خاص ميدهد همچنین از ديدگاه روانشناسي
محيطي انسانها به تجربه حسي ،عاطفي و معنوي خاص نسبت
به محيط زندگي نياز دارند .اين نيازها از طريق تعامل صميمي
و نوعي هم ذات پنداری با مكاني كه در آن سكونت دارد قابل
تحقق است .اين تعامل صميمي و هم ذات پنداري ،روح يا حس
مكان ناميده ميشود .ويژگي-هاي كالبدي محيط با ايجاد معاني
و تأمين فعاليتهاي خاص ،در ايجاد حس مکان مؤثر است .تأمين
فعاليتها از فضا با رضايتمندي از ويژگيهاي متغير محيط مانند
دما ،صدا و امكان انجام فعاليتهاي فردي و تعامالت اجتماعي
توسط عناصر ايستاي محيط مانند ابعاد  ،تناسبات و فرمها به
وجود ميآيد ).(Falahat, 2006
هويت مكاني نتيجه ذهني شدن هويت مكان براي يك فرد
يا جمع است ،به طوري كه زيربناي هويت جمعي يا فردي آنان
گردد ،در واقع آن ابعادي از خود كه هويت شخصي خود را در
ارتباط با محيط فيزيكي تعريف ميكند .اين مفهوم به همراه
مفهوم ديگري همچون " تعلق مكاني" به پيوندهاي احساسي
افراد با مکانها اشاره ميكند كه روشن كننده چگونگي ارتباط
ميان مفهوم هويت جمعي و خاطرات جمعي است (Lewicka,.
) 2008, 209-213پژوهشهای متعددی در زمینه حس مکان،
جابجایی و عوامل ناشی از آن وجود دارد که نظریهپردازان مختلف
در قالبهای گوناگون مطابق جدول شماره  1به آن اشاره کردهاند:
مؤلفههای حس مکان با جمعبندی از مطالعات صورت گرفته
در این زمینه مطابق تصویر شماره  1ارائه شده است.
در برنامههاي بازسازي شهرها و روستاهاي آسیبدیده از
جنگ و بالياي طبيعي هميشه كشمكش و بحث ميان معتقدين
به ضرورت حفظ هويت پيش از تخريب شهرها و روستاهايي
كه بازسازي ميشود و آناني كه اعتقادي به چنين امري ندارند
درمیگیرد ) .(Matoof, 2007, 77-78نياز به احياي محالت
و بازسازي آنها به صورتي كه عناصر هويتي خود را بازيابند،
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جدول  .1مروری بر ادبیات پژوهش.

پژوهشگر

عنوان

سال

& Zarrabian

بررسی میزان و عوامل تأثیرگذار بر
حس مکان

2010

حس مکان ارتباط درونی انسان ،تصورات ذهنی او و ویژگیهای محیطی است

ماهیت نشانهها و نقش آن در ارتقای
حس مکان فضای معماری

2012

در چگونگی تأثیرگذاری نشانهها بر حس مکان ،بررسی سه وجه کاربردی ،نحوی و معنایی
نشانهها اهمیت دارد

2012

هر یک از گونههای معانی مکان از طریق یکی از عوامل ادراکی (ابعاد شخصی ،اجتماعی و
فیزیکی) قابل درک میگردد و از طریق آنها منجر به شکلگیری حس مکان میشود

2013

مکان همان حقیقت مکان است و بیشتر به معنای ویژگیها و خصلتهای غیرمادی مکان
است که معنایی نزدیک به روح مکان دارد

2015

نوستالژی محله و شهر و گذشته مقولهای است که میتواند تمامی ادراکات ساکنان را
پوشش دهد

Menam
Falahat & Noahi
Kalani & Modiri
Heidari & et al
Lak
Ebrahimpoor
Rezvanie & et al
& Modiri
Ashrafie Zanjani
Seydayi & Azadi

تبیین نقش مؤلفه معنا در فرآیند
شکلگیری حس مکان
بررسی نحوهی ارتباط میان دو مفهوم
حس مکان و دلبستگی به مکان در
خوابگاه دانشجوییان
زلزله بم و درک معنایی ساکنان
محالت مسکونی از اختالل در
دلبستگی به مکان
پیامدهای اجتماعی زلزله بم در
روستاهای آسیبدیده

تأثیر اسکان مجدد بر کیفیت زندگی
روستاهای آسیبدیده از سوانح
طبیعی
باز زنده سازی خاطرات جمعی در
بازسازی پس از بالیای طبیعی و ...با
تکیه بر هویت مکان
سنجش نگرش روستائیان در
خصوص طرح جابجایی روستا

2008

نتایج یا نکات کلیدی پژوهش

هنگامی که زلزله به فاجعه بينجامد ،با سه پيامد اجتماعي مهم همراه میشود :الف -افزايش
حس تعلق به مکان؛ ب -نابودي عرصه خصوصي؛ و ج -از هم گسيختگي اجتماعي و
صدمت شديد به شبکههاي اجتماعي

2013

الزم است در طرحهای اسکان مجدد عالوه بر مکانیابی بهینه روستایی ،اثرات و پیامدهای
آن بر وضعیت کیفیت زندگی روستاییان موردتوجه ویژه قرار گیرد

2014

بازسازی و حیات اجتماعی جامعه در تداوم گذشته آن امکانپذیر است در واقع بالیای
طبیعی در نگاه اول گسست بنیادی از دوران گذشته خود را تداعی میکنند

2015

منبع :یافتههای پژوهش1395 ،

تصویر  .1مؤلفههای تأثیرگذار بر حس مکان .منبع :نگارندگان1395 ،

طرح جابجایی روستا در حالت کلی توانسته است رضایت روستاییان را تأمین کند و
روستائیان با دید مثبت به آن نگاه میکنند اما از پارهای جهات ابراز داشتهاند که اقدامات
الزم در سایت جدید به شکل مناسب انجام نگرفته است

فصلنامه پژوهشهای روستایی
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نيازي حياتي براي بازسازي هويت فردي و جمعي بازماندگان آن
محالت است ).(Modiri & Ashrafie Zanjani, 2014, 46
در نظریه جابجایی روستاهای پس از سانحه زلزله با تأکید بر
حس مکان و تالش در جهت ارتقای آن مطابق تصویر شماره 2
به طور کلی چنین میتوان بیان نمود که سانحه دارای تأثیرات
مستقیم و غیرمستقیم است که در سه بعد اجتماعی ،اقتصادی
و کالبدی میتوان این اثرات را دستهبندی نمود .اثرات حاصل از
سانحه در مواردی موجب جابجایی بافت کالبدی روستا میشوند.
جابجایی یا با الگوپذیری از بافت روستای قدیم است و یا از طرحی
جدید تبعیت میکند که هدف ،بهبود شرایط است .تغییرات
حاصل با کاهش یا ارتقا حس مکان در روستای جدید سبب
رضایت یا عدم رضایت ساکنین میشود.

روششناسی تحقیق
در پژوهش حاضر از روش تحقیق به شیوه تحلیلی -توصیفی
مبتنی بر مطالعات میدانی و تحقیقات کاربردی بر پایه اطالعات
حاصله از منابع مختلف (کتب و مقاالت معتبر) بهرهگیری شده
است؛ در بخش مبانی نظری پژوهش مؤلفههای حس مکان با
توجه به نظریههای مختلفی که توسط نظریهپردازان ارائه شده

تصویر  .2مدل مفهومی پژوهش .منبع :نگارندگان1395 ،
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است جمعبندی شده که مطابق با تصویر شماره  1به سه
زیرمجموعه در بخشهای فعالیتها ،ویژگیهای کالبدی و
معانی با مجموع  18زیرشاخه میرسد که این زیرشاخهها در
همپوشانی با یکدیگر قرار گرفته و در جمعبندی کلی در 4
مؤلفه  )1اجتماعپذیری )2 ،هویت )3 ،دلبستگی به مکان)4 ،
وابستگی به مکان و رضایتمندی ارائه شدهاند .همچنین با مراجعه
به روستاهای کنزق قدیم و جدید ،مشاهده و برداشتن عکس و
کروکیهای مؤثر به تکمیل اطالعات مطالعاتی و بررسی تفاوتها
و شباهتهای کالبدی دو روستا اقدام شده است .طبق بررسیهای
آماری جمعیت روستای کنزق جدید حدود 1000نفر است که با
استفاده از فرمول کوکران تعداد نمونه الزم برای تنظیم پرسشنامه
 278نفر محاسبه شده است .برای آزمون فرضیه نیز از آمارههای
استنباطی تیتست تکنمونه و همبستگی پیرسون استفاده شده
است .مؤلفههای حس مکان در چهار بعد ذکر شده برای سنجش
میزان تقلیل یا ارتقا آنها در جابجایی روستایی و ارتباط میان
مؤلفهها در قالب پرسشنامهای محقق ساخته تهیه و تنظیم شده
و در اختیار جامعه آماری پژوهش قرار گرفته است .مطابق جدول
شماره  2نیز گویههای چهار مؤلفه حس مکان با توجه به دو
بافت کالبدی روستای قدیم و جدید ارائه شده است که اهالی
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توسط این گویهها در پرسشنامه مورد سؤال قرار گرفتهاند .برای
این منظور از معرفها و شاخصهای مطرح شده در قالب گویه
طیفی پنجگانه در قالب طیف لیکرت استفاده گردید .در ادامه
روند پژوهشی ،اطالعات حاصل از پرسشنامه با استفاده از نرمافزار
 spssپس از تحلیل مؤلفههای حس مکان به کمک آزمون تی
ک متغیره ،و شناسایی تفاوت آیتمهای کالبدی متغیر در دو
ت 
بافت قدیم و جدید به بررسی همبستگی میان آیتمهای طراحی
و مؤلفههای حس مکان با استفاده از همبستگی پیرسون و تحلیل
بر مبنای آن میپردازد .در تحلیل و نتیجهگیری از اطالعات
حاصله از پرسشنامه به بهرهگیری از اطالعات حاصله از طریق
مصاحبه با اهالی ،در توجیه یافتهها میپردازد.

روستای کنزق از جمله روستاهای بخش سرعین شهرستان
اردبیل است که در فاصله دو کیلومتری شهر سرعین قرار دارد
(تصویر شماره .)3
روستای قدیمی کنزق که یک روستای با سابقه تاریخی و
دارای حدود  500غار با قدمت طوالنی است در فاصلهای حدود
 1/2کیلومتری شرق روستای فعلی قرار داشته که با وقوع زلزله
اسفندماه  1375ک ً
ال تخریب و کل روستا به مکان فعلی منتقل
گردیده است (تصویر شماره ( )4طرح هادی روستای کنزق،
.)10 ،1382
روستای کنزق قدیم دارای بافت و پالنی در هم تنیده است؛

معرفی محدوده موردمطالعه
جدول  .2گویههای مؤلفههای حس مکان در دو روستای کنزق قدیم و جدید.
اجتماعپذیری و تعامالت اجتماعی

هویت

میزان تعامالت اجتماعی در کنزق جدیدنسبت به کنزق قدیم در چه حدی قرار
دارد؟

بافت کالبدی روستای کنزق جدید بهگونهای است که تجلی کننده خاطرات در
ذهن من است.

میزان اجتماعپذیری اهالی در بافتروستای کنزق جدید نسبت به کنزق قدیم
در چه حدی قرار دارد؟

نوع معماری خانهها در کنزق جدید بهگونهای است که سبب ایجاد حس حضور
در روستا در ذهن من میشود.

هر کدام از موارد زیر تا چه حدی در حساجتماعپذیری و ایجاد تعامالت اجتماعی در
روستا مؤثر هستند؟

بافت روستای کنزق جدید به گونهایاست که من تفاوت این بافت را با بافت
روستاهای دیگر احساس میکنم.

بافت نیمه پلکانی و مرکزگرای روستای
کنزق قدیم
بافت شبکهای و مدوالر روستای کنزق
جدید

با ورود به روستای کنزق جدید جوال احساس
روستایی حاکم بر آن را کام ً
میکنم.

دلبستگی به مکان

سازماندهی فضایی روستایکنزق جدید به گونهای است که در
من حس دلبستگی به این روستا را
ایجاد میکند.
دید و منظر کلی روستای کنزقجدید حس دلبستگی به این روستا
را در من ایجاد میکند.
معماری خانههای موجود درکنزق جدید سبب ایجاد دلبستگی
به این روستا میشود.

تسهیالت زیربنایی موجود اعماز(آب و برق و گاز و )...در کنزق
جدید

قرارگیری امامزاده در مجاورت بافت روستا
قرارگیری در کنار بافت تاریخی غارهای
روستا
قرارگیری مسجد در مرکز بافت روستا
قرارگیری خانهها به صورت خطی در کنار
ال جدا از هم
هم با محدودهای کام ً
قرارگیری خانهها به صورت پلکانی بر
روی هم
وجود قهوهخانه در مرکز روستا
وجود گشودگی و فضایی در بخشی از
روستا برای برگزاری مراسم (مراسم محرم)
منبع :نگارندگان1395 ،

هر کدام از موارد زیر تا چه حد سببمیشود شما حس هویت در روستا کنزق
جدید را داشته باشید؟
دیوارهایی از جنس مصالح آجری و سفالی
در کنزق جدید
ابعاد و تناسبات موجود در بناهای کنزق
جدید
چیدمان فضایی خانههای کنزق جدید
بافت شبکهای (مشابه بافت شهری)
روستای کنزق جدید
مسیرهای دسترسی و فاصله از شهر
سرعین در روستای کنزق جدید

ابعاد خانههای موجود در کنزقجدید
فاصله بین کنزق جدید تا شهرسرعین

شیب دسترسیهای مسیرهایپیاده در کنزق جدید

وابستگی به مکان

با اعمال تغییرات زیر در بافتروستای جدید که نسبت به روستای
قدیم ایجاد شده است تا چه حدی
موافق هستید و وابستگی شما را به
روستای جدید افزایش میدهد؟
بافت شبکهای (مشابه بافت شهری)
روستا
نزدیکتر شدن روستا به شهر
سرعین
بزرگتر شدن ابعاد خانهها
ساخت خانهها با الگوی تقریب ًا
یکسان
دسترسیهای درون روستایی صاف
و خطی
در نظر گرفتن تسهیالت زیربنایی
کافی
تفاوت در مصالح مصرفی در ساخت
خانه-های روستایی

روستای کنزق جدید تا چه حدیپاسخگوی ویژگیهای فردی شما
است؟
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تفکیک جز به جز خانهها در پالن بافت روستایی به دلیل پلکانی
بودن آنها سختتر از تفکیک پالنهای بافت روستایی کنزق
جدید است که به صورت شطرنجی و منظم با ترتیب در کنار هم
قرار گرفتهاند (تصویر شماره  5و تصویر شماره .)6
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بعد از سانحه سال  1375بافت روستای کنزق از قرارگیری بر
روی تپههای موقعیت خود به ناحیهای با سطح هموار منتقل شده
و سبک و نوع معماری متفاوت با معماری کنزق قدیم را ایجاد
کرده که به طور کلی در جدول شماره  3به آن اشاره شده است.

تصویر  .3موقعیت قرارگیری روستای کنزق نسبت به اردبیل و سرعین .منبع :طرح جامع ویژه سرعین.1389 ،
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تصویر  .4تفاوت در دو بافت روستایی کنزق قدیم و کنزق جدید .منبع :نگارندگان.1396 ،
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تصویر  .5تفاوت در پالن کلی بافت در روستای کنزق قدیم و جدید .منبع :کروکی نگارندگان1395 ،
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تصویر  .6تفاوت در نوع بافت پلکانی و بافت شبکهای روستای کنزق قدیم و جدید .منبع :کروکی نگارندگان1395 ،
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جدول  .3تفاوت مؤلفههای تأثیرگذار در بافت کالبدی دو روستای کنزق قدیم و جدید.
عوامل کالبدی

کنزق قدیم

کنزق جدید

دید و منظر کلی روستا

بافتی پلکانی در میان کوهها

بافتی شبکهای در سطحی هموار

نوع بافت

بافت نیمه پلکانی

بافت شبکهای

نحوه قرارگیری خانهها

پلکانی

خطی

نوع پالن

پالنهای متمایز

پالن تیپ برای تمام خانهها

سبک معماری(چیدمان فضایی)

متمایز

یکسان

مصالح روستایی

چوب-کاهگل-آجر

آجر-سفال-تیرآهن-سیمان

ابعاد اختصاص داده شده به خانه

متمایز

یکسان

مکانهای مذهبی

امامزاده -مسجد

مسجد

مکان تاریخی

غار

-

وجود مکانها تجمع(پاتوق)

قهوهخانه -گشودگی فضایی در مرکز روستا

قهوهخانه

مسیرهای ارتباطی داخل روستا

شیب دار-خاکی

اکثراً صاف و هموار-آسفالته

تسهیالت زیربنایی(آب ،برق ،گاز و)...

عدم برخورداری کامل از این امکانات

برخورداری کامل از این امکانات

با فاصله بیشتر از کنزق جدید نسبت به شهر

نزدیکی به شهر

با فاصله کمتر از کنزق قدیم نسبت به شهر
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یافتهها
پیشبرد روند پژوهشی در راستای نیل به هدف و پاسخگویی
به سؤاالت با استناد به اطالعات حاصله از پرسشنامه و تحلیل
این اطالعات به کمک آزمون تی تک متغیره و آزمون همبستگی
پیرسون است.
اطالعات حاصله از پرسشنامه توسط آزمون تی تک متغیره
مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفته و در جدول شماره  4ارائه شده
است.
تحلیل آماری حاکی از افزایش میزان رضایت اهالی از این
جابجایی روستایی است مطابق جدول شماره  4نتایج به دست
آمده در سطح 0/01تأیید میشود.
با استناد به اطالعات حاصله و دستهبندی موردی مؤلفههای
حس مکان که در تصویر شماره  1ارائه شده است این مؤلفهها در
چهار دسته مورد پرسش قرار گرفته و اطالعات در جدول شماره
 5ارائه شده است.

تحلیل اطالعات توسط آزمون تی تک متغیره در سطح
معناداری 0/01نشان میدهد که تنها مؤلفه هویت در این روستا
کاهش یافته و بقیه مؤلفهها افزایش یافتهاند.
در ادامهی روند یافتههای تحلیلی پژوهش ،از روش پیرسون
برای محاسبه همبستگی استفاده شده است .نتایج با سطح
معناداری کمتر از  0/05نشان دهنده اطالعات در جدول شماره
 6است.
بین اجتماعپذیری و هویت ،هویت و دلبستگی به مکان
همبستگی وجود ندارد و این دو مؤلفه از حس مکان مستقل
از هم هستند .وابستگی به مکان با تمامی مؤلفههای دیگر حس
مکان دارای همبستگی مثبت و مستقیم است .وابستگی به مکان
با دلبستگی به مکان دارای ضریب همبستگی بیشتری (حدود )1
نسبت به هویت و اجتماعپذیری است.
تحلیل همبستگی پیرسون میان مؤلفههای اجتماعپذیری
و عوامل کالبدی مطابق جدول شماره  7نشان میدهد که

جدول  .4اطالعات حاصل از آزمون تی تک متغیره (رضایت اهالی).
مطلوبیت عددی ظرفیت مرد آزمون=3
مؤلفه

میانگین

Tآماره آزمون

درجه آزادی

سطح معناداری

تفاوت از حد مطلوب

میزان رضایت

4/3345

37/430

277

0/000

1/33453

منبع :یافتههای پژوهش1395 ،

فاصله اطمینان  95درصد
پایینتر

باالتر

1/2643

1/4047
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جدول  .5اطالعات حاصل از آزمون تی تک متغیره.
مطلوبیت عددی ظرفیت مرد آزمون=3
مؤلفه

میانگین

Tآماره
آزمون

درجه
آزادی

سطح
معناداری

فاصله اطمینان  95درصد

تفاوت از حد
مطلوب

پایینتر

باالتر

اجتماعپذیری و تعامالت اجتماعی

3/3831

11/500

277

0/000

0/38309

0/3175

0/4487

هویت

2/4577

-16/611

277

0/000

-0/54227

-0/6065

-0/4780

دلبستگی به مکان

3/2096

11/573

277

0/000

0/20960

0/1740

0/2453

وابستگی به مکان

4/1498

42/935

277

0/000

1/14982

1/0971

1/2025
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جدول  .6ماتریس همبستگی مؤلفههای تأثیرگذار بر حس مکان در کنزق جدید (پیرسون).
مؤلفههای حس مکان

اجتماعپذیری و تعامالت اجتماعی
هویت
دلبستگی به مکان
وابستگی به مکان
تعداد

اجتماعپذیری و تعامالت اجتماعی

هویت

دلبستگی به مکان

وابستگی به مکان

ضریب همبستگی

1

-0/024

0/133

0/285

سطح معناداری

0

0/692

0/027

0/000

ضریب همبستگی

-0/024

1

-0/055

0/222

سطح معناداری

0/696

0

0/360

0/000

ضریب همبستگی

0/133

-0/055

1

0/916

سطح معناداری

0/027

0/360

0

0/000

ضریب همبستگی

0/285

0/222

0/916

1

سطح معناداری

0/000

0/000

0/000

0
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میان بافت نیمه پلکانی ،قرارگیری خانهها به صورت پلکانی و
اجتماعپذیری با سطح معناداری  0/000همبستگی غیرمستقیم
وجود دارد و در واقع وجود و تبعیت از این عوامل در ساخت
موجب کاهش مؤلفه اجتماعپذیری و تعامالت اجتماعی میشود و
برعکس .همچنین وجود مسجد در بافت روستا با سطح معناداری
 0/000دارای همبستگی مستقیم با اجتماعپذیری و تعامالت
اجتماعی است .از نظر اهالی روستا میان بافت شبکهای ،خطی
بودن قرارگیری خانهها در کنار هم ،وجود قهوهخانه ،گشودگی
فضایی با اجتماعپذیری و تعامالت اجتماعی همبستگی معناداری
وجود ندارد و تبعیت یا عدم تبعیت از این عوامل کالبدی تأثیری
در کاهش یا افزایش اجتماعپذیری نخواهد داشت.
تحلیل همبستگی پیرسون با توجه به اطالعات حاصل در
جدول شماره  8میان مؤلفه هویت با عوامل کالبدی چون مصالح
کاهگلی ،چیدمان فضایی خانههای کنزق قدیم ،بافت نیمه پلکانی
روستا ،دسترسیهای درون روستایی شیبدار با سطح معناداری
 0/000نشان میدهد میان آنها همبستگی مستقیم وجود دارد
و وجود یا عدم وجود یا افزایش یا کاهش آنها تأثیر مستقیم
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در ارتقا یا کاهش هویت دارد .تناسبات خانههای کنزق قدیم با
مؤلفهی هویت با سطح معناداری  0/000در این روستا در ارتباط
غیرمستقیم قرار دارد .دلیل این عامل را عدم تبعیت تناسبات
خانههای کنزق قدیم از الگویی یکسان و مشابه میتوان دانست
چرا که تعدد نوع و الگوی آنها ذهنیتی باثبات را در ذهن ساکن
و مخاطب قرار نمیدهد که این عامل بتواند هویت را نیز تحت
تأثیر قرار دهد.
تحلیل همبستگی پیرسون میان مؤلفه وابستگی به مکان و
بافت کالبدی موجود (بافت متغیر از روستای کنزق قدیم) مطابق
جدول شماره  9نشان میدهد میان آنها همبستگی مستقیم با
سطح معناداری 0/000وجود دارد .تغییرات حاصله در روستای
کنزق جدید در اهالی حس وابستگی مکانی ایجاد نموده است
پس این تغییرات در جهت بهبود و ارتقای امکانات و شرایط
رفاهی از دید اهالی ساکن بوده است.
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جدول  .7ماتریس همبستگی عوامل کالبدی با حس اجتماعپذیری و تعامالت اجتماعی (پیرسون).
مؤلفهها

اجتماعپذیری و
تعامالت اجتماعی

ضریب همبستگی

تعداد

سطح معناداری

بافت
نیمه
پلکانی

-0/216
0/000

بافت
شبکهای

امامزاده

غار
تاریخی

مسجد

0/086

0/095

-0/030

0/059

خانهها به
صورت
خطی

خانهها به
صورت
پلکانی

0/000

0/325

0/000

0/114

0/151

0/622

278

0/242

-0/263

قهوهخانه

گشودگی
فضایی

-0/040

-0/076

0/510

0/205
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جدول  .8ماتریس همبستگی عوامل کالبدی با هویت (پیرسون).

ضریب همبستگی

مصالح
کاهگلی

0/258

تناسبات خانههای
کنزق قدیم

چیدمان فضایی خانههای
کنزق قدیم

بافت نیمه
پلکانی

دسترسیهای درون
روستایی شیبدار

سطح معناداری

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

مؤلفهها

هویت

-0/287

0/213

تعداد

0/305

0/494

278
فصلنامه پژوهشهای روستایی

منبع :یافتههای پژوهش1395 ،
جدول  .9ماتریس همبستگی عوامل کالبدی با وابستگی به مکان (پیرسون).
مؤلفهها

وابستگی به مکان

بافت کالبدی کنزق جدید

ضریب همبستگی

0/440

سطح معناداری

0/000

تعداد
منبع :یافتههای پژوهش1395 ،

تجزیهوتحلیلیافتهها

با توجه به اطالعات حاصله از پرسشنامه و برداشتهای صورت
گرفته از روستا ،در این جابجایی بافت هیچ توجه و الگوبرداری
از بافت روستای کنزق قدیم صورت نگرفته است .روستای کنزق
قدیم به دلیل برخورداری از امامزاده و غارهای تاریخی بار نامی
تاریخی-مذهبی را با خود به دوش میکشد چرا که حضور
امامزاده در بافت روستا سابقه حضور را به چند صد سال قبل
باز می-گرداند ولی با این حال روستای قدیم به حال خود رها
شده است .همانطور که در طول پژوهش نیز در قالب جدول
شماره  3اشاره شد بافت دو روستا تفاوتهای کالبدی متعددی با
یکدیگر دارند .در دستهبندی مؤلفههای حس مکان این مؤلفهها
نیز در چهار دسته کلی  )1اجتماعپذیری و تعامالت اجتماعی)2 ،
هویت )3 ،وابستگی به مکان و  )4دلبستگی به مکان میگیرند
و سؤاالت پرسشنامهها بر مبنای این چهار دستهبندی تنظیم
میشوند؛ لذا اطالعات حاصله از آزمون تی تک متغیره در مورد
فرض کاهش مؤلفههای حس مکان در این جابجایی نشان
میدهد که تنها مؤلفه هویت در این روستا کاهش یافته دلیل
این نتیجه را افزایش امکانات و بهبود کیفیت زندگی میتوان
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دانست .ولی به دلیل عدم الگوپذیری از روستای قدیم و مؤلفههای
کالبدی آن حس هویت کاهش یافته است .عامل هویت و عدم
تحقق رفاهی که با پیروی عین به عین از آن حاصل میشد سبب
گسست میان آن با دیگر مؤلفههای حس مکان از دید اهالی در
آزمون همبستگی پیرسون میشود .لذا در راستای بررسی عوامل
کالبدی با مؤلفههای حس مکان مطابق با آزمون انجام گرفته در
این زمینه (آزمون همبستگی پیرسون) اطالعات حاصل نشان
از این مسئله دارد که عوامل کالبدی موجود در روستای کنزق
قدیم اگرچه در همبستگی مستقیم با مؤلفهی هویت قرار دارد
ولی این عوامل در همبستگی غیرمستقیم با دیگر مؤلفهها قرار
میگیرد و تأثیر عکسی بر آنها دارد و تغییرات حاصله در کالبد
روستای جدید سبب ماندگاری اهالی در این روستا و افزایش
حس وابستگی خواهد بود چرا که اهالی نزدیکتر شدن به شهر،
ساخت خانهها با مصالح جدید و مقاوم و همچنین برخورداری از
خانههایی با تیپ پالنهایی یکسان به دلیل برابری و عدم برتری
خانوارها به یکدیگر ،دسترسیهای درون روستایی صاف و آسفالته
را ارتقای شرایط رفاهی دانسته و بیش از پیش احساس رضایت
و خرسندی میکنند.
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بحث و نتیجهگیری
بررسیهای نظری انجام گرفته در زمینه حس مکان و
مؤلفههای آن تقسیمبندیهای متعدد و متنوعی ارائه میدهد.
کانتر ( )1977حس مکان را ترکیب سه مؤلفه فعالیتها،
تصورات و فرم میداند؛ فالحت ( )2006عوامل مؤثر در حس
مکان را در دو دسته معانی و فعالیتها میداند؛ ویلیامس و
استوارت ( )1998حس مکان را ترکیبی از معانی ،باورها ،نمادها،
ارزشها و احساسات میداند؛ از نظر شولتز ( )1997حس
مکان در مکانهایی دارای شخصیت مشخص و دارای چیزهایی
ملموس هستند ساخته شده است .ضربیان و منعام ()2010
در بررسی میزان و عوامل تأثیرگذار بر حس مکان ،حس مکان
را ارتباط درونی انسان ،تصورات ذهنی او و ویژگیهای محیطی
تعریف میکند .پژوهش حاضر با استناد به اطالعات حاصل در
این زمینه و جمعبندی تعاریف و مؤلفههای ارائه شده در تعریف
و دستهبندی نزدیک به تعریف فالحت ( )2006حس مکان را
در قالب فعالیتها (رضایت ،اجتماعپذیری ،تعامالت اجتماعی و
حس حضور) و معانی (هویت ،وابستگی به مکان ،دلبستگی به
مکان و تعلق مکانی) که تحت تأثیر ویژگیهای کالبدی چون
(چشمانداز ،ابعاد ،فرم ،تناسبات ،مصالح ،بافت ،دسترسی ،روابط،
عوامل طبیعی ،مکانهای شاخص) قرار میدهد و با دستهبندی
کلی که از این عوامل ذکر شده است مؤلفههای اصلی حس مکان
را در چهار دسته  )1اجتماعپذیری و تعامالت اجتماعی)2 ،
هویت )3 ،وابستگی به مکان و  )4دلبستگی به مکان قرار میدهد
در زمینه جابجایی کالبد روستایی پس از سانحه بنا به
پژوهشهای صورت گرفته توسط لک ( ،)2015ابراهیمپور
( ،)2008مدیری و اشرفی ( )2014در اکثر موارد اهالی از
جابجایی بافت روستایی اظهار رضایت کردهاند .چنانچه صیرانی
و همکارانش در پژوهش خود به این نتیجه میرسند که طرح
جابجایی روستا در حالت کلی توانسته است رضایت روستائیان
را تأمین کند و روستائیان با دید مثبت به آن نگاه میکنند .در
پژوهش حاضر نیز اطالعات حاصله از پرسشنامه چنین نشان
میدهد که بیش از  %80درصد جامعه آماری از جابجایی کالبد
روستای کنزق ابراز رضایت میکنند و در دیدی کلی بهبود شرایط
زندگی را به لحاظ رفاهی ،دلیل این رضایت خود ابراز میدارند.
تشکر و قدردانی

این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد مهسا تقی زاده
هیر در دانشگاه محقق اردبیلی است.
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