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چکیده

رخداد ناگهانی زلزله ،بازماندگان را با ناهماهنگیهایی در جهان پساسانحه روبرو و بر ساختارهای ادراکی -شناختی و
ارزیابی از محیط زندگی مطلوب تأثیر میگذارد .در این راستا ،تحقیق حاضر دیدگاه جوامع زلزلهزده بم و فهرج پیرامون
اهمیت ابعاد مختلف مسکن و محیط بازسازی شده را با جامعه کنترل با ماهیت اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و محیطی
شبیه ،که دچار زلزله نشده ،مورد مقایسه و سنجش قرار داده است .تحقیق با رویکرد ترکیبی و با روش مصاحبه،
مردمنگاری ،پیمایش از طریق پرسشنامه و اسکیسهای دستی اجرا شد .جوامع مورد پژوهش شهر بم و فهرج و محله
بازار کرمان بهعنوان جامعه کنترل بودند .انتخاب نمونه در جامعه کنترل به صورت تصادفی ساده و در جوامع سانحهدیده
غیرتصادفی هدفمند بود .بر اساس یافتهها ،ابعاد فردی -بینفردی مسکن و محیط مسکونی بازسازیشده بیش از عملکرد
جمعی این واحدها از دیدگاه جوامع زلزلهزده حائز اهمیت شدهاند .ادراک از خطر ،اهمیت ایمنی و استحکام خانه را
افزایش و تجارب بیخانمانی؛ زندگی در سرپناه اضطراری و موقت؛ برنامهها و سیاستهای بازسازی ،افراد را به سوی
شناختهای پاسخگوی خودباوری؛ حفاظت از خودپنداره؛ بهبود پنداشت دیگران از خویشتن (شأن اجتماعی) و بیان
تمایز بین خود و دیگری (شخصیسازی) سوق دا دهاند .مقوالتی همچون طراحی مبتنی بر سلیقه؛ حریم و قلمروها؛ معنا؛
نمای مطلوب و دوست داشتن مسکن اهمیت مضاعفی یافتهاند .در مقابل در شناخت از جهان پیرامون و عملکرد جمعی
محیط مسکونی تضاد در طرحوارههای شناختی و عدم تعادل بین شناخت و مناظر ذهنی پیش و پسازلزله ایجاد شده و
مقولههایی چون واحدهای همسایگی؛ عرصههای نیمه عمومی؛ دید و منظر و اهمیت دادن به تعمیر و نگهداری مسکن در
مقایسه با گروه کنترل از قدر کمتری برخوردار شدهاند  .نتیجه میشود ،در کنار بازتوانی مقیاس فرد -بین فردی ،بهبود
انگاره از جهان نیز در بازسازی مسکن و محیط زندگی با هدف بازتوانی جمعی نیاز است.
واژگان کلیدی :تأثیر رخداد زلزله سال  1382بم ،ساختارهای ادراکی -شناختی بازماندگان ،بازسازی بم و فهرج ،مسکن
و محیط زندگی پساسانحه.
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 .1مقدمه

  شماره  .35تابستان 1400

                        معماری و شهرسازی آرمانشهر

انسان محصور و در تعامل دائمی با محیط و مسکن است  
( )Clapham, 2005, p. 38و گذر زمان سبب پرورش ایمنی
و راحتی در آنها میشود .رخداد سوانح مانند :زلزله ،با
دامنه وسیع تخریب ،باعث نابودی ریتمهای معمول
زندگی شده و بازماندگان را با ناهماهنگیهایی در دنیای
واقعی روبرو میسازد .این تجارب ،بر وضعیت و روابط بین
فردی بازماندگان تحمیل (Waldrep & Benight, 2015,
 ،)p. 206مفروضات در مورد جهان را نابود (O’connor,
 )2002, p. 644و طرحوارههای شناختی را تغییر ( �Horow
 )itz, 1990, p. 29میدهند .نابودی مسکن و اختالل در
مکان باعث تغییر معنای خانه میشو دCarroll, Mor�( 2
 ،)bey, Araoz, & Balogh, 2009, p. 545که از نابودی
آشناییها و تغییر در ساختارهای ذهنی نشأت گرفته و بر
ارزیابیها تأثیرگذارند .تجارب تغییر سکونتگاهها در طول
زمان ( )Parva & Pour Rahimian, 2014, p. 432تأییدی
بر این ادعاست .به نظر میرسد ،در رأس مقوالت مرتبط،
تناقضات رخداده در ساختار ادراکی -شناختی قرار دارند،
که کمتر به آنها توجه میشود .در عین اینکه ،به دلیل
تأثیر مکان بر جنبههای تجربی و کالبدی ،تجارب زندگی،
پیوندهای عاطفی و معنایی و مداخالت بازتوان یMac�( 2
 )intyre, Ellaway, Cummins, 2002, p. 129بر نقش آن
در فرآیند تامین سکونتگاه تأکید میشود (& Sampson
 )Gifford, 2009; Lyon, 2014اما به دلیل پیچیدگیهای
موجود ،بازسازی پساسانحه در ایجاد ظرفیتهای مکان-
مبنا و بازتوانی اجتماعی-روانی ،در عمل موفق نبوده است
( .)Ade Bilau, Witt, & Lill, 2018, p.315بنابراین نیاز
به تغییر دیدگاهها از بازسازی کالبدی بهعنوان پاسخ به
نیازهای اضطراری ،به بازتوانی بلندمدت جوامع (294
 .)Sadiqi, Coffey, & Trigunarsyah , 2012, p.در
سیاستها ،استراتژیها و اصول مؤثر بر این فرآیند است.
در دهههای اخیر ابعاد مختلف مسکن پساسانحه مورد توجه
بسیاری از محققان واقع شده و نگرانیهای فزآیندهای از
کارآیی آن بر بازتوانی جوامع ابراز شده است (& Johnson
Lizarralde, 2012; Barenstein, 2012; Wardak, Cof-

 .)fey, & Trigunarsyah, 2013از سوی دیگر ناشناختگی،
پیچیدگی و عدم قطعیتهای موجود در موقعیت سانحه،
تحقیقات در این زمینه را به سوی ماهیت اکتشافی سوق
میدهند ( .)Donner & Diaz , 2018چراکه روش و
ابزار مشخصی برای پاسخ به ابهامات تعریف نشده است.
در همین جهت میتوان به پژوهشی کیفی و از منظر
پدیدارشناختی اشاره داشت که به تغییرات ادراکی ساکنان
خانهها پس از سیل پرداخته است (Tapsell &Tunstall,
 .)2008در تحقیقی دیگر ،با استفاده از رویکرد کیفی،
تأثیرات روانشناختی و معنایی تخریب مسکن پس از سیل
مورد بررسی واقع شدهاند ( .)Carroll et al., 2009کمانی
فرد و همکاران نیز پیرامون حس مکان در خانه بازسازی
شده ،از رویکرد ترکیبی کمی و کیفی در تحقیق بهره
گرفتهاند (Kamani-Fard, Hamdan, Mohd, & Ossen,
 .)2013همراستا با تحقیقات مذکور ،پژوهش حاضر با
هدف پاسخ به اثر زلزله بر فرآیند ادراکی -شناختی افراد
از «مکان زندگی» بهعنوان واحدی جمعی و فردی؛ چرایی
تغییرات؛ تأثیر مسکن بر بازتوانی و سالمت رفتاری-روانی
بازماندگان و سنجش فرضیات تحقیق ،فرآیندی قیاسی-
استقرایی و با بهرهگیری از روش ترکیبی را به منظور
دستیابی به سطح جامعتری از بینش با ترکیب عرض
و عمق ،اکتشاف و تأیید (& Palinkas, 2003; Teddlie
 )Tashakkori, 2003برگزیده است .در این تحقیق در
ابتدا مکنونات ذهنی جوامع سانحهدیده از ادراک محیط
زندگی به واسطه ادراک خطر؛ و دوم ،تغییر ساختارهای
شناختی و در نهایت ارزیابی از مسکن بازسازی شده مورد
سنجش قرار خواهند گرفت .جوامع مورد بررسی ساکنان
محله بازار شهر بم به دنبال زلزله 1382و شهر فهرج پس
از زلزلههای  1382و  1389هستند .چارچوب مفهومی
پژوهش (شکل )1و پرسشهای تحقیق شامل:
1.1به دنبال زلزله ،دیدگاه جوامع بم و فهرج پیرامون اهمیت
کدام یک از مقوالت و شاخصهای مرتبط با مسکن و
محیط بازسازیشده ،دچار تغییر شده است؟
2.2تغییرات رخداده در دیدگاه جوامع به چه حوزههایی از
ساختارهای ادراکی -شناختی اشاره دارند؟

شکل :1چارچوب مفهومی پژوهش

ارزیابی تأثیر رخداد زلزله بر تغییرات ادراکی-شناختی بازماندگان از مسکن و محیط زندگی
شامره صفحه مقاله11-23 :

 .2روش تحقیق

رخداد سوانح و تخریب گسترده مسکن و داراییها ،در
کنار نیاز به بازسازی سریع ،بازماندگان را با تجربه ادراک

 -1-3ادراک خطر

4

این نوع از ادراک مربوط به نگرشها و قضاوتهایی افراد
نسبت به خطرپذیری  است ( )Slovic, 2000و بر اساس
باورها و ارزیابی شخصی شکل میگیرد (Slovic &Weber,
 .)2002, p. 3درک خطر به ندرت منطقی و در مقابل،
آمیزهای از مهارتهای شناختی ،وزندهی به شواهد و
استفاده از استدالل برای نتیجهگیری و ارزیابی از مخاطره
است ( .)Harvard Mental Health Letter, 2011بنابراین
در زمینه روانشناسی شناختی مطرح و توسعه آن مبتنی
بر استراتژیهای ذهنی در فائق آمدن بر شرایط ناآشناست
(Slovic, Peters, L.Finucane, & MacGregor, 2005, p.
 .)37ادراک خطر مؤلفه اصلی بسیاری از نظریههای سالمت
رفتار و هدف اغلب مداخالت است (Ferrer & Klein,
 .)2015, p. 2بنابراین ،با تأثیر بر نگرش و ارزیابیهای

جوامع آسیبدیده ،به شناخت انسان از محیط پیرامونی
و مسکن شکل میدهد ،و باعث بروز رفتارهای متفاوت
میشود.
یکی از پیامدهای ادراک خطر ،ادراک آسیبپذیری است
که باعث احساس ناتوانی در مواجهه با خطر ،از دست
دادن کنترل؛ ناتوانی در پیشگیری از اثرات یا محافظت
از خود؛ احساس عدم توانمندی و کنترل بر سرنوشت و
جهان میشود .در نتیجه موجب ترس طوالنی از غیرقابل
کنترل بودن پیامدها؛ نقض فرض واکنش ،برای کنترل
پیامدها و کاهش انگیزه برای کنترل ،میشو دNavar�( 2
 .)ro, 2017; Lacey, 1979چنین ارزیابی ذهنی از توانایی
کنترل عامل استرسزا به شکل عدم کنترل شناختی
(درک تهدید) یا عدم کنترل تصمیمگیری (ادراک از قدرت
انتخاب) در محیط ظاهر میشو دBechtel & Church�( 2
 .)man 2003; Gatersleben & Griffin, 2017در نتیجه،
ادراک خطر و آسیبپذیری به درماندگی آموخته منجر
میشود که حاصل آن کاهش سطح مشارکت جامعه و
نقش آنها در تعیین سرنوشت و مکانسازی خواهد بود.
 -2-3بازسازی مسکن و محیط

به رویکردهای ادراک مکان و خانه در دامنه وسیعی از
ادبیات پرداخته میشود (.)Moore, 2000; Manzo, 2003
این مفهوم در دو مقیاس اول؛ مکان -جامعه؛ که انسان
حس مکان را در معنا ،هویت و تعلق مییابد و دوم؛ مکان-
سرپناه ،گوشهای که در آن احساس امنیت و ایمنی وجود
دارد ( )Massey & Jess,1995, p. 74دیده میشود .با این
وجود ،مفاهیم سرپناه و مسکن پساسانحه دارای معانی
پیچیدهای هستند و در غالب تعاریف تنها به بازگشت به
خانه برای شروع زندگی دائم ( )Chang, 2012, p. 16و
بازگشت به مسئولیتها و شرایط روزمر هFelix, Bran�( 2
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 .3بدنه تحقیق

خطر زلزله و تغییراتی در ساختار ادراکی -شناختی روبرو
میسازد .شناخت دیالکتیک مقوالت مطرح در چارچوب
ذیل به تفصیل بیان شده است.

معماری و شهرسازی آرمانشهر

به منظور سنجش مطلوبیت محیط مسکونی در چارچوب
نظام ادراکی -شناختی و بر مبنای تجربیات محیطی
بازماندگان ،رویکرد ترکیبی کیفی-کمی انتخاب شد .پس
از تحلیل محتوای متون ،به دلیل دامنه وسیع شاخصها،
به محدوده مورد پژوهش مراجعه شد .با استفاده از روش
مردمنگاری ،1با پنج خانواده در بم ،مصاحبه و مشاهده
مشارکتی به مدت یک ماه انجام شد .اطالعات سازمان
نیافته در قالب یادداشت و در مواقع ممکن ضبط صدا
جمعآوری شدند .همچنین ،کروکیهای دستی از مسکن
و خصوصیات محیط طبیعی-کالبدی تهیه شد .یافتهها
به روش تحلیل محتوا ،تحلیل و چک لیست معیارها و
مؤلفههای مؤثر تدقیق و تقلیل یافت .همچنین معیارهای
مؤثر دیگر مانند تعداد طبقات (تطابق با خط آسمان پیش
از سانحه) و طراحی مبتنی بر سلیقه و نیاز ،افزوده شدند.
بر این اساس از مجموع  67متغیر مستخرج از متون35 ،
سنجه در قالب سه عامل و شش مقوله ،برگزیده شدند .به
منظور پاسخ به پرسشهای تحقیق و استقرای دیدگاههای
ادراکی -شناختی ،از ابزار پرسشنامه در قالب طیف پنجتایی
لیکرت استفاده شد .اعتبار محتوای گویهها ،با رویکرد
استقرایی و روش دلفی بررسی شد .تعداد اعضای پانل در
این روش بر اساس روش پیشنهادی الوشی 2حداقل چهار
نفر اعالم شده است (فرجی خیاوی ،قلی پور ،دشتینژاد و
میر .)492 ،1396،همچنین پایلوت اولیه پرسشنامه با 30
نفر انجام و در نهایت پرسشنامه تعدیل شده طی دو سفر به
شهرهای بم و فهرج و یک سفر به شهر کرمان تکمیل شد.
برای مقایسه تفاوت دیدگاه جوامع از جامعه کنترل
استفاده شد .جوامع پژوهش شامل ،جامعه سانحهدیده بم
(محله بازار) و فهرج و جامعه کنترل ،ساکنین محله بازار
کرمان هستند .معیارهای انتخاب جامعه کنترل )1 ،قرابت
مکانی و زمینهای کرمان ،بم و فهرج؛  )2شباهت ساختار
فرهنگی ،اقتصادی ،اجتماعی ،عملکردی و کالبدی محالت
مورد مطالعه بودند .تعداد نمونه بر اساس فرمول کوکران در
شرایط نامعلوم حجم جامعه آماری و با سطح خطای قابل
قبول بین  0.1تا  0.05درصد 96 ،تا  384نفر تعیین شد
که در جامعه کنترل به صورت تصادفی ساده و در جوامع
سانحهدیده به صورت غیرتصادفی هدفمند انتخاب شدند.
معیار انتخاب نمونه هدفمند ،تجربه زلزلههای رخداده
بود .از مجموع  300پرسشنامه توزیع شده در هریک از
جوامع 117 ،پرسشنامه از جامعه کرمان ،بم  109و فهرج
114پرسشنامه بازگردانده شدند .در تحلیل دادهها از نرم
افزار اسپیاساس ،3تحلیل واریانس یک طرفه ،آزمون
فریدمن و میانگین استفاده شد.

13

14
 )co, & Feio, 2013, p.142اشاره میشود .مهم اینکه،
خانهسازی دائمی پساسانحه ،فراتر از عملکرد بنیادین در
شرایط عادی است و عامل مهمی در بازتوانی و بهزیستی
روانی و جسمی بازماندگان محسوب میشود (Da Silva,
 .)2007, p. 56این بخش از بازسازی نیازمند فرآیندی
مداوم با تالشهای چند ده ساله برای بازگشت به شرایط
عادی است (Sadiqi, Coffey, & Trigunarsyah, 2012, p.
 )291اما در زنجیره فرآیند آن ،تغییرات ادراکی -شناختی
بازماندگان از محیط زندگی پس از سانحه نادیده گرفته
شدهاند.
 -3-3تغییرات ادراکی-شناختی پساسانحه
سوانح حس مکان در خانه را تغییر میدهند (Tapsell
& Tunstall, 2008; Carroll, Morbey, Araoz, Balogh,
 .)2009; Sims, Medd, Mort, Twigger-Ross, 2009به

دنبال آنها ،سرعت تغییر سبب حس گمگشتگی ،نابودی
رابطه انسان -مکان و تغییر ماهیت قلمرو خانه میشوند
که پیامدهای منفی بر سالمت دارند (.)Harries, 2008
این تغییرات سبب بیثباتی شناخت جمعی و رفتار معمول
میشوند ( .)Ache, 2018, p. 316به همین دلیل شناخت
ادراکات ،رفتار محیطی ،انتظارات و ارزیابیهای متفاوت
بازماندگان از محیط زندگی به مقولهای مهم بدل میشود  .
 -4-3چارچوب نظری
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پاسخدهی مسکن به نیازها و انتظارات از دیدگاهها و
چارچوبهای نظری گوناگون مورد بررسی واقع شده است.
ارزیابی مکان سیستمی همه شمول ،پیچیده و چندبعدی
است که ترکیبی از جنبههای شناختی ،عاطفی ،رفتاری و
دامنهای از متغیرهای ذهنی و عینی است (& Amerigo
 .)Aragones , 1990, p. 319بنابراین ارزیابی جنبه عینی
کیفیت مسکن ،مبتنی بر خصوصیات کالبدی -محیطی ،در
ارزیابی و توضیح جنبههای روانشناختی ادراک و رضایت

جدول  :1چارچوب نظری تحقیق

مقوالت

سکونتپذیری

ناکارآمد است و نیاز به توجه به بُعد ذهنی جنبههای
ادراک ،آمال و رضایت وجود دارد (Mohit & Azim,
 .)2012, p. 21مسکن سکونتپذیر مفهوم «کیفیت» را
پیش رو دادرد (�Sinha Rajan, Sarkar, Ranjan, & Man
)dal, 2017, p. 339؛ و کیفیت مجموعه ویژگیهای
عمومی و محلی محیط است که بر انسان تأثیرگذار و
مقولهای مهم در سنجش وضعیت محیط در ارتباط با
نیازها و خواستهاست (Johnson et al., 1997, pp. 581-
 .)589این مفهوم انتقالدهنده رفاه و رضایتمندی ساکنان
از ویژگیهای کالبدی ،اجتماعی یا نمادین میباشد
()Marans, 2003, p. 75؛ و به طور گستردهای بر اساس
دیدگاههای مردم متفاوت است (Kurian & Thampuran,
5
 .)2011, p. 76به دلیل پیچیدگی این مبحث ،عادلیه
و همکاران چارچوب سهگانهای شامل ،الف) ادراک از
کیفیت مسکن ،بهعنوان فرآیند دستیابی به آگاهی یا درک
محیط از طریق سازماندهی و تفسیر اطالعات حسی ،ب)
سکونتپذیری؛ وضعیت کالبدی مسکن از نظر ساختاری،
داخلی و خارجی و وجود امکانات اولیه و شرایط محیط
پیرامونی و پ) رضایتمندی ،ارزیابی برداشت ساکنین از
واحدهای مسکونی و محیط کارآمد (Adeleye, Azeez,
 )& Yusuff, 2014, p. 37دارند .ادراک ساکنین ،اطالعات
مهمی از واکنش افراد به مسائل محیطی ارائه میدهد و
رضایتمندی از محیط نیز تحت تأثیر ترجیح و تجربه
بوده و از شناخت تأثیر میپذیرد (.)Ogu, 2002, p. 39
بنابراین با هدف کشف روابط پنهان بین ابعاد -متغیرها و
عوامل -متغیرها ،چارچوب نظری سه بعدی شامل عوامل
سکونتپذیری ،ادراک از کیفیت و رضایتمندی از مسکن
در کنار ابعاد اجتماعی -فرهنگی ،اقتصادی ،معنایی،
محیطی -پیرامونی ،کالبدی -فضایی و عملکردی -فعالیتی
محیط زندگی در تحقیق تدوین گردیدند .چارچوب نظری
تحقیق در جدول  1ارائه شده است.

ابعاد

صاحب نظران

متغیرها

 -روابط اجتماعی و ارتباط با  واحدهای همسایگی

اجتماعی -فرهنگی

 -شادی و سرزندگی محالت

اجتماعی -فرهنگی

 -امنیت اجتماعی

اجتماعی -فرهنگی

 -عدم اشراف همسایگیها

اجتماعی -فرهنگی

 -فضاهای سکونتی جمعی مانند پذیرایی و نشیمن

کالبدی -فضایی

 -انعطافپذیری

عملکردی -فعالیتی

 -امکانات و تجهیزات

عملکردی -فعالیتی

(داداشپور و روشنی1391 ،؛
براتی و کاکاوند1392 ،؛
اکبریانفر ،هادیانی ،حیدری،
1395؛
عابدی ،کریمیمشاور و
مددی1393 ،؛
پوردهقان ،شاهچراغی و
مختاباد امرئی1398 ،؛
دهقانپور و میری1390 ،؛
کبیری ،فالحی و میری،
)1389

ارزیابی تأثیر رخداد زلزله بر تغییرات ادراکی-شناختی بازماندگان از مسکن و محیط زندگی
شامره صفحه مقاله11-23 :
مقوالت

ابعاد

متغیرها

 -تناسب و طرح قلمروهای خصوصی و عمومی (محرمیت) عملکردی -فعالیتی

رضایتمندی

 -متراژ زمین

کالبدی -فضایی

 -زیربنای مسکن

کالبدی -فضایی

 -تعداد اتاقها

کالبدی -فضایی

 -حیاط یا تراس

کالبدی -فضایی

 -مساحت مناسب فضاها

کالبدی -فضایی

 -مصالح و سازه مسکن

کالبدی -فضایی

 -جمعآوری مناسب فاضالب و زبالهها

محیطی -پیرامونی

 -خدمات مناسب در محله

محیطی -پیرامونی

 -بهداشت و سالمت محیط زندگی

محیطی -پیرامونی

 -ایمنی و استحکام در برابر سوانح و مخاطرات

عملکردی -فعالیتی

 -طراحی خانه بنا بر سلیقه بازماندگان

معنایی

 حفظ شأن و مقام اجتماعی مسکن بازسازیشده به   واسطه محل سکونت و مسکن

اجتماعی -فرهنگی

 -دوست داشتن محیط زندگی

معنایی

 -نمای مطلوب خانه

کالبدی -فضایی

 -استفاده از شکلها و نمادهای مناسب فرهنگ

اجتماعی -فرهنگی

 -تعداد طبقات خانه (خط آسمان)

کالبدی -فضایی

 -دسترسی راحت به نقاط مختلف شهر

محیطی -پیرامونی

 -هزینههای نگهداری و تعمیر خانه

اقتصادی

 تمایل به زندگی در محله با سطح اقتصادی واحدهای   همسایگی (عدم تمایل به جابهجایی)

اقتصادی

ادراک از کیفیت  -نبود سروصدای مزاحم

;(New Zealand, 2015
Kurian & Thampuran,
;2011
;Sinha et al., 2017
& Ramirez, Sanchez,
;Vegas, 2018
Parva & Pour Rahimi;an, 2014
TaG, TaG, & AydJn,
;2014
)Tas & Tas, 2014

 -آسایش حرارتی در فضای سکونت

عملکردی -فعالیتی

 -نورگیری مطلوب خانه

کالبدی -فضایی

 -تمایل به تعمیر و نوسازی خانه

اقتصادی

 -معنای خانه

معنایی

 -حس آرامش

معنایی

استخراج شدند .سپس ردهبندی میانگین ابعاد در مقایسه
با گروه کنترل محاسبه و رتبهبندی آنها از دیدگاه جامعه
سانحهدیده و کنترل با یکدیگر مقایسه شد .در مرحله دوم
اختالف معنادار بین شاخصهای مورد مطالعه تحقیق
در چارچوب سهگانه ادراک از کیفیت ،رضایتمندی و
سکونتپذیری مسکن و محیط بازسازیشده با گروه
کنترل بررسی و اختالفهای معنادار بین عوامل ،بر اساس
ردهبندی میانگین استخراج شدند .مراحل به تفصیل بیان
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 -رعایت حریمها در خانه

پاسخ به پرسش اول :برای پاسخ ،از آزمون و روشهای
تحلیل آماری مختلف برای افزایش دقت یافتهها استفاده
شد .ابتدا با استفاده از آزمونهای آماری اختالف معنادار
بین ابعاد کالبدی -فضایی ،عملکردی -فعالیتی ،اجتماعی-
فرهنگی ،محیطی -پیرامونی ،اقتصادی و معنایی در
مقایسه با گروه کنترل بررسی و اختالفهای معنادار

صاحب نظران

محیطی -پیرامونی
کالبدی -فضایی

 -5-3یافتهها

15

16
اهمیت ابعاد مسکن و محیط زندگی در مقایسه با گروه
کنترل ،استفاده شد که در جداول  2تا  4ارائه شدهاند.

شدهاند.
مرحله اول ،از تحلیل واریانس یکسویه ،آزمون فریدمن
و رنک میانگین برای شناسایی تفاوتهای معنادار ،میان

جدول  :2آزمون تحلیل واریانسهای یک سویه معنادار در دو گروه کنترل و سانحهدیده

کالبدی -فضایی

مجموع
مجذورات

درجه آزادی

میانگین
مجذورات

F

سطح معناداری

بینگروهی

528.118

2

528.118

7.519

.007

درونگروهی

9762.989

337

70.237

کل

10291.106

339

61.036

2

61.036

درونگروهی

1743.276

337

12.542

کل

1804.312

339

بینگروهی

25.285

2

25.285

درونگروهی

573.268

337

4.124

کل

598.553

339

عملکردی -فعالیتی بینگروهی

اقتصادی

بر اساس جدول ،2متغیرهای ابعاد کالبدی -فضایی،
عملکردی -فعالیتی و اقتصادی مسکن و محیط زندگی،
دارای سطح خطای کمتر از  0.05هستند .لذا بین گروه
سانحهدیده و کنترل تفاوت معناداری در ابعاد کالبدی-
فضایی ،عملکردی -فعالیتی و اقتصادی وجود دارد .ابعاد
مذکور در گروه   بم و فهرج ،دارای میانگین بیشتری
نسبت به گروه کنترل میباشند .تجربه سانحه ،خسارات
و از دست دادن منابع ملموس و ناملموس ،تغییرات شدید

4.867

6.131

.029

.014

محیط فردی و جمعی و خسارات ،سبب افزایش اهمیت
این ابعاد از مسکن و محیط زندگی در ارزیابی عوامل
سکونتپذیری ،رضایتمندی و ادراک از کیفیت مسکن
بازسازیشده ،شدهاند .برای بررسی شاخصهای تحقیق،
از آزمون فریدمن استفاده شد .ابتدا به بررسی رتبهبندی
متغیرها در هر گروه و سپس ردهبندی میانگین آنها
پرداخته شد (جدول .)3
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جدول  :3آزمون فریدمن به منظور رتبهبندی متغیرهای پژوهش
سانحهدیده

کنترل

تعداد

223

117

خی دو

116.078

84.350

5

5

.000

.000

درجه آزادی
سطح معناداری

طبق جدول ،3بین رتبهبندی متغیرها در دو گروه
سانحهدیده وکنترل در سطح خطای کمتر از  0.05تفاوت

معنادار وجود دارد .در جدول  4ردهبندی میانگین گروهها
ارائه شده است.

جدول  :4رنک میانگین ابعاد پژوهش
رنک میانگین

رنک میانگین

اجتماعی -فرهنگی

3.15

4.47

عملکردی -فعالیتی

4.67

4.41

کالبدی -فضایی

4.59

4.01

محیطی -پیرامونی

3.48

3.63

اقتصادی

2.60

2.64

معنایی

2.51

1.83

گروهها

سانحهدیده

کنترل

ارزیابی تأثیر رخداد زلزله بر تغییرات ادراکی-شناختی بازماندگان از مسکن و محیط زندگی
شامره صفحه مقاله11-23 :

طبق جدول فوق ،در گروه سانحهدیده به ترتیب ابعاد
عملکردی -فعالیتی ،کالبدی -فضایی ،اجتماعی -فرهنگی،
محیطی -پیرامونی ،اقتصادی و معنایی دارای بیشترین
اهمیت میباشند و در گروه کنترل ابعاد اجتماعی-
فرهنگی ،عملکردی -فعالیتی ،کالبدی -فضایی ،محیطی-
پیرامونی ،اقتصاد و معنایی دارای اهمیتاند .میتوان
استنباط کرد که در جامعه سانحهدیده ،اهمیت وجوه
فردی و خانوادگی مسکن و محیط زندگی ،بیش از وجه
جمعی آن است که صحهای بر این ادعا که «بازماندگان
استفاده از منابع برای خود و بازسازی کالبدی را در اولویت
قرار داده و این موضوع اغلب بازسازی و بازتوانی «زندگی
اجتماعی» را به تعویق میاندازد» (Kaniasty &Norris,

17

کاهش دلبستگیهای مکانی و در نتیجه کاهش مرزهای
ادراکی واحدهای همسایگی میشوند (Nejat, 2017, p.
 .)233یافته دیگر ،اهمیت وجه معنایی محیط زندگی از
دیدگاه جامعه سانحهدیده است که دارای میانگین باالتری
به نسبت جامعه کنترل میباشد .تجربه نابودی مسکن و
بازسازی آن ،اهمیت وجه معنایی مسکن و مفهوم سکونت
و آسایش در خانه را افزایش داده است.
مرحله دوم ،شاخصها در قالب عوامل سهگانه ادراک
از کیفیت ،سکونتپذیری و رضایتمندی از مسکن
بازسازیشده مطالعه و اختالفهای معنادار در مقایسه با
گروه کنترل بررسی شدند .این مرحله از آزمون فریدمن
استفاده شد (جدول  )5و سپس میانگین هر گویه محاسبه
شد (شکلهای  3 ،2و  .)4بر طبق تحلیلها ،بین رتبهبندی
آیتمهای گروه سانحهدیده و کنترل در سطح خطای کمتر
از  0.05تفاوت معنادار وجود دارد.

& 1993, pp. 403-405; Norris, K Baker, Murphy,

 )Kaniasty, 2005, pp. 23-25است ،زیرا به دلیل تخریب
و آسیبهای اجتماعی-روانی ،ساکنین محالت دچار

جدول  :5آزمون فریدمن به منظور رتبهبندی آیتمهای متغیرهای گروه سانحهدیده و کنترل
سانحه دیده

کنترل

تعداد

223

117

خی دو

778.618

378.456

.000

.000

35

35

سطح معناداری
درجه آزادی
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به منظور توضیح وجوه معنادار ،ردهبندی میانگین هریک از
متغیرها در گروههای سانحهدیده و کنترل محاسبه شدند و
در قالب دیاگرامهای قیاسی ،ترسیم شدهاند.
الف) ادراک از کیفیت :طبق دیاگرام مقایسهای رنک
میانگین دو گروه ،اهمیت شاخصهای محیط زندگی
مطلوب مرتبط با ادراک از کیفیت ،بین دو گروه در
برخی نقاط دارای تفاوتهای برجسته هستند که شیب
و حرکت مسیرها را ناهمگون ساخته است (شکل .)2
تجارب بیخانمانی و زندگی اردوگاهی ،سبب اهمیت
مفهوم محرمیت ،نیاز به فضاهای خصوصی در مسکن شده
است .از سوی دیگر در این افراد تمایل به تعمیر و نوسازی
مسکن کاهش یافته است .طبق یافتههای کیفی ،ترس از

تخریب مجدد خانه یکی از قدرتمندترین دالیل این جوامع
است .همچنین طبق یافتهها ،ایجاد ذهنیت وابستگی
به کمک دیگران و عدم تالش برای توانمندی منتج از
سیاستهای اتخاذی بازسازی مسکن پس از زلزله سبب
درماندگی آموخته 6شدهاند .بهعالوه تفاوت در ابعاد درونی
ادراک از کیفیت در مقابل ابعاد بیرونی دیده میشود .طبق
میانگینها ،در جوامع زلزلهزده از اهمیت عوامل ارتباط
از درون به بیرون مسکن و محیط زندگی ،کاسته شده
است .در حقیقت دیالکتیک فضای داخل و خارج مسکن
دچار نوعی انقطاع شده از جمله ،کاهش اهمیت ورود نور
به خانه ،دید و منظر به فضاهای نیمهعمومی یا عمومی
مرتبط با مسکن.
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ب) سکونتپذیری :طبق میانگین نمرات در شکل ،3
در مقایسه با ادراک کیفیت ،در شاخصهای مرتبط با
سکونتپذیری مسکن و محیط ،بین جوامع سانحهدیده و
کنترل شباهت بیشتری دیده میشود که نشان از بازگشت
نسبی این جوامع به شرایط عادی زندگی و برآورده شدن
نیازهای بنیادین زیست در مسکن بازسازیشده ،است.
اختالفهای معنادار در این شاخصها ،کاهش تمایل به
روابط با همسایگیهاست که در مقابل نیاز یا اهمیت شادی
و سرزندگی محله دیده میشود .این تضاد اشاره به عدم

بازتوانی و بازسازی مطلوب واحدهای همسایگی ،افزایش
تراکم واحدهای همسایگی در برنامههای بازسازی و تغییر
منظر کالبدی -اجتماعی محالت دارد .از سوی دیگر در
فضاهای سکونتی نیز مانند مقوله ادراک از کیفیت ،اهمیت
تمایز حریم و قلمروهای عمومی و خصوصی مسکن بیشتر
و نیاز به وجود حیاط کمتر شده است .در مقابل تجربه
تخریبهای وسیع پس از زلزله ،سبب اهمیت یافتن شدید
نیاز به ایمنی و استحکام مسکن در برابر سوانح شده است.

شکل :3رنک میانگین شاخصهای سکونتپذیری

شکل :4رنک میانگین شاخصهای رضایتمندی

  شماره  .35تابستان 1400
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پ) رضایتمندی :بر اساس شکل  4مشخص شد که ،به
دلیل اختالل شدید و گسترده روانی ،محیطی و شناختی
در بازه زمانی بین گذشته و حال در زندگی بازماندگان
پس از زلزله ،عدم مشارکت جامعه در طراحی مسکن،
محدودیت گزینههای انتخابی طراحی و ساخت مسکن
و به دنبال آن شباهت ظاهری اولیه مساکن بازسازی
شده ،اهمیت شاخصهای طراحی مسکن مطابق با سلیقه
فردی ،دوست داشتن خانه و نمای خانه برای نمایش
شأن و منزلت خانواده ،ایجاد تمایز بین خود و دیگران و
شخصیسازی فضا را افزایش داده است .همچنین جامعه
به اهمیت تعداد کم طبقات یا حفظ خط آسمان پیش

از سانحه بهعنوان شاخصی مهم در مسکن مطلوب اصرار
داشتند .موضوعی که در بازسازی ،بنا به دالیلی مانند
نفع اقتصادی خانوار یا برنامههای بازسازی ،افزایش تراکم
واحدهای مسکونی ایجاد شد که تغییر خطوط آسمان،
آشفتگی ،پریشانی و تناقض با خواست بنیادین ساکنان ،را
به همراه داشت .در مقوله رضایتمندی ،هزینه فایدهمند
بودن مسکن از دیدگاه جامعه دارای اهمیت است .در
یافتههای کیفی مشخص شد که تغییرات سازه ،مصالح
و طرح مسکن پساسانحه سبب تحمیل هزینههای بیشتر
تعمیرات و توسعه مسکن شده و این شاخص را در ارزیابی
از مسکن مطلوب پررنگ کرده است.

پاسخ به پرسش دوم :بر اساس تحلیلها مشخص است که
ابعاد عملکردی -فعالیتی و کالبدی -فضایی و شاخصهای
مرتبط با مسکن که محدود به واحد سکونتی و پاسخدهی
به نیازهای فرد و خانواده بوده و منفک از محیط پیرامون و
فضای جمعیاند ،دارای بیشترین اهمیت از دیدگاه جامعه

میباشند .مبتنی بر آن ،شاخصهای حریم شخصی؛
قلمروها؛ ایمنی و استحکام؛ زیربنا؛ تعداد اتاقها؛ مصالح
و سازه؛ آسایش اقلیمی؛ منظر و خط آسمان در این
حوزهها مهمترین میباشند .در ابعاد اجتماعی -فرهنگی
و محیطی -پیرامونی نیز شاخصهای ،امنیت اجتماعی؛

ارزیابی تأثیر رخداد زلزله بر تغییرات ادراکی-شناختی بازماندگان از مسکن و محیط زندگی
شامره صفحه مقاله11-23 :

عدم اشراف همسایگیها و دسترسی مناسب به نقاط
مختلف شهر ،مهمتر ارزیابی شدهاند .در بعد دوم روابط
عامل -متغیر ،در عوامل ادراک از کیفیت ،سکونتپذیری
و رضایتمندی نیز متغیرهای محرمیت؛ حریم شخصی؛
قلمروها؛ معنای خانه؛ طراحی مبتنی بر سلیقه؛ دوست
داشتن خانه؛ نما؛ هزینههای تعمیر و نگهداری و ایمنی
و استحکام دارای اهمیتی باالتر از جامعه کنترل ،و دید و
منظر به بیرون؛ تمایل به تعمیر و نگهداری خانه؛ طبقات؛
ارتباط با همسایگیها و وجود حیاط دارای سطح اهمیت
کمتری میباشند.
مبتنی بر یافتهها؛ الف) در سطح فردی و ادراک از خطر
زلزله ،تهدید جان و تخریب کالبدی ،سبب اهمیت یافتن
ایمنی و استحکام خانه در برابر زلزله شده است .ب) در
سطح فردی -بین فردی ،نتیجه بیخانمانی ،زندگی در
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سرپناه اضطراری ،موقت و مسکن بازسازیشده از منظر
عوامل ادراک از کیفیت ،سکونتپذیری و رضایتمندی به
اهمیت طراحی مبتنی بر سلیقه و نیاز ،دوست داشتن خانه،
حفاظت از قلمرو و حریمها و معنای خانه اشاره دارد که
در حوزه تغییرات ادراکی -شناختی ،از نیاز به خودباوری
و حفظ یا احیای خودپنداره خویش ناشی شدهاند؛ پ)
شاخصهای نمای مطلوب خانه و سرزندگی محیط زندگی
به پنداشت دیگران از خود؛ ت) فقدان اهمیت متغیرهای
ارتباط با واحدهای همسایگی ،نور ،دید و منظر مطلوب به
فضای بیرون از خانه و تمایل به تعمیر و نگهداری مسکن،
بر تضاد در طرحوارههای شناختی یا عدم تعادل بین
شناخت و مناظر ذهنی از خویشتن ،خانه ،منظر و جهان
بیرون اشاره دارند .خالصه موارد مذکور در شکل  5ارائه
شدهاند.

شکل  :5ساختارهای ادراکی -شناختی

 .4نتیجهگیری

  شماره  .35تابستان 1400

معماری و شهرسازی آرمانشهر

رخداد ناگهانی زلزله و تجارب استرسزا ،بازماندگان را با
ناهماهنگیهای زیادی روبرو ،از شناختهای پیشین دور
و اهمیت وجوه مختلف مسکن را دچار تناقض و تغییرات
نسبت به روند عادی نموده است .فرض تحقیق مبنی بر
نابودی حس آشنای مکان و تغییر در ساختارهای ادراکی-
شناختی از مسکن و محیط مطلوب به بوته آزمون قرار
گرفت .یافتهها ،نشان از؛ اهمیت مضاعف ایمنی و استحکام
خانه بازسازیشده به سبب ادراک خطر ،تهدید جان و
نابودی؛ دوم؛ تأثیر تجارب بیخانمانی ،زندگی در سرپناه
پساسانحه بر حفاظت از قلمرو و حریمها دارند .به عالوه،
سیاستهای بازسازی مسکن مانند مشارکت ضعیف جوامع
در طراحی واحد زندگی ،فرآیند ساخت و حمایتهای مالی
در ساخت یا تعمیرات مسکن در کنار اصول و برنامههای
منتخب در طراحی و ساخت خانه و محله در سطح فردی-
بینفردی ،افراد را نیازمند حس خودباوری ،حفاظت
از خویشتن و خودپنداره نموده است .بنابراین اهمیت
طراحی مسکن طبق سلیقه به دلیل قابلیت ایجاد تمایز،

شخصیسازی؛ دوست داشتن و دریافت معنای واقعی ،در
مقابل تضادهایی در عدم تمایل به نوسازی و تعمیر مسکن،
اهمیت هزینه -فایدهمند بودن ساخت ،را پررنگ کرده
است .محدودیت گزینههای انتخابی ساخت مسکن و در
نهایت مساکن شبیه ،اهمیت شاخصهای نمای مطلوب،
سرزندگی محله برای بهبود پنداشت دیگران از خویشتن
و بیان تمایز بین خود و دیگری و شان اجتماعی را سبب
شده است .در بعد شناخت از جهان پیرامون و عملکرد
جمعی محیط زندگی ،فقدان اهمیت متغیرهای ارتباط با
واحدهای همسایگی ،نور و منظر و عدم تمایل به تعمیر و
نگهداری خانه ،بر تضاد در طرحوارههای شناختی یا عدم
تعادل بین شناخت و مناظر ذهنی از خویشتن ،خانه و
جهان پیش و پسازلزله اشاره دارند .در مجموع ،با توجه
به تغییرات و تناقضات ادراکی -شناختی رخداده برای
بازماندگان ،برنامهریزی و اصول بازسازی مسکن و محیط
زندگی نباید منحصر به خانه بهعنوان تنها منبع مؤثر بر
التیام باشد .بلکه وجوه اجتماعی -فرهنگی و محیطی-
پیرامونی آنها نیز نیازمند دقت و ظرافت است.
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