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چکیده
فرآیند  است.  کارکردی  چند  نقشی  ایفاگر  و  روستا  کلی  هویت  از  جزء  یک  به عنوان  روستا  بافت  مجموعه  در  مسکن 
بازسازی مسکن روستایی پس از تخریب گسترده روستاها در زلزله های چند سال اخیر ایران، موضوع مهم و قابل توجه 
توسط طراحان و برنامه ریزان مسکن روستایی کشور است. در این میان، جلب مشارکت مردم، نتایج مثبتی را در انطباق 
طرح های معماری پیشنهادی برای بازسازی مسکن با نیازها، خواسته ها، محدودیت ها و امکانات از منظر ذهن روستاییان 
به دنبال دارد. هدف این پژوهش توجه به ذهنیت ساکنین روستای کنزق به منظور آگاهی از وجوه و عوامل تأثیرگذار بر 
طرح مسکن بازسازی شده پس از زلزله، از منظر روستاییان است. در این پژوهش با بهره گیری از روش  های کتابخانه  ای 
و برداشت میدانی برای شناخت وجوه مسکن روستایی و نیز با استفاده از روش تحقیق کیو1 و مصاحبه با ساکنین روستا، 
استخراج  اولویت بندی شد. طی  و  شناسایی  روستا،  مسکن  بازسازی  فرآیند  در  آن ها  دغدغه های  و  روستاییان  ذهنیت 
گزاره ها و مرتب سازی آن ها توسط افراد و در نهایت تحلیل آماری در نرم افزار SPSS، افراد با همبستگی باال در دو دسته 
قرار گرفتند. ذهنیت دسته اول شامل گزاره های مرتبط با بافت و کاربری  های عمومی روستای کنزق و تصمیمات کلی 
در خصوص بازخوردهای جمعی و عمومی محیط روستا و جانمایی کاربری ها در بافت روستا است که تحت عنوان فاکتور 
عوامل محیطی مطرح شد و ذهنیت گروه دوم بیانگر اولویت گزاره های مربوط به طراحی مسکن روستایی و مسائل مرتبط 
با فضاهای داخلی مسکن و بیش تر بیانگر بازخوردهای خصوصی خانوار، پالن معماری خانه، ارتباط فضاهای داخل و موارد 
مشابه می باشد که در قالب فاکتور عوامل کالبدی مورد بررسی قرار گرفت. طراح با استفاده از ذهن خوانی و مشارکت 
روستاییان در فرآیند طراحی، می تواند با تحلیل و مقایسه نظرهای زلزله زدگان در جهت درک نیازها و خواسته های حقیقی 

آن ها، موجب ارتقای رضایتمندی و موفقیت در امر بازسازی شود.

واژگان کلیدی: طراحی مسکن، روستای کنزق، روش تحقیق کیو، مشارکت مردمی.
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1. مقدمه
در قرن اخیر، سوانحی همچون زلزله موجب تلفات انساني 
و آسیب هاي فراواني به مسکن شده است که هر بار حجم 
بازسازي سریع  و سرمایه هاي ملي صرف  منابع  از  زیادي 
زلزله خیز  روي کمربند  بر  ایران  قرارگیري  آن ها مي شود. 
آلپ- هیمالیا، این کشور را در زمره یکي از زلزله خیزترین 
ما  روستاهای  و  است  داده  قرار  جهان  کشورهاي 
آسیب پذیرترین بافت ها در برابر این بالیا به شمار می روند 
در  نمونه  به عنوان   .)Akbari, Zareei, & Rafiei, 2016(
زلزله سال 1382 بم، 20 تا ٧0 درصد روستاهاي اطراف 
بم آسیب دیدند )USAID, 2004( همچنین در زلزله سال 
روستاهای  داد،  رخ  منجیل  رودبار-  ناحیه  در  که   1369
بسیاری از جمله روستای بره سر، خسارات و تلفات فراوان 
و غیرقابل جبرانی داشتند )اصالنی، حسین زاده، و موسویان، 
1396(. در این  بین مسئله پراهمیت ساخت مسکنی است 
که عالوه بر مقاومت الزم در پاسخگویی به نیازهای جدید 
بر  مبتنی  و  بوده  هویتی  ارزش های  واجد  خود،  ساکنان 
الگوهای بومی مسکن روستایی باشد. اغلب با وقوع سوانح 
گوناگون در مناطق روستایی کشور، تالش های بسیاری از 
سوی مدیران و مسئولین در جهت بازسازی این روستاها 
در  تالش ها  این  کمیت  از  فارغ  اما  است.  شده  انجام 
بازسازی روستاها، به نظر می رسد برخورد بنیادی و عمیقی 
اقتصادی  و  معیشتی  اجتماعی،  فرهنگی،  معیارهای  به 
روستاییان نمی شود )تقوایی، بهرام پور، و شاهین راد، 1388(. 
مسکن در مجموعه بافت روستا به عنوان یک جز از هویت 
مسکن  است.  کارکردی  چند  نقشی  ایفاگر  و  روستا  کلی 
عالوه بر نقش سکونت، به عنوان بخشی از فضای اشتغال و 
تولید نیز بوده که این امر از نقش سکونت و شیوه زیست 
روستاها  بر  حاکم  اقتصاد  و  محیط  از  استفاده  کیفیت  و 
نشأت  روستایی  آشکار  و  پنهان  هنجارهای  و  سنت ها  و 
بالیای  وقوع   از  بعد  مسکن  بازسازی  بی شک  می گیرد. 
طبیعی، از محورهای مهم در فرآیند مدیریت بحران های 
طبیعی است. مطالعه ابعاد مسکن و سبک زندگی پدیده ای 
است که منطبق با کلیت نظام اجتماعی حاکم بر فرهنگ 
انسانی در هر قوم یا ملتی شکل می گیرد و فرم مادی و 
معنوی آن در فضای زندگی به وجود می آید و واضح است 
که بازتاب این تغییرات در مناطق روستایی برحسب نوع 
ساختار فرهنگی روستانشینان در فرآیند بازسازی پس از 
سانحه مهم است. به دلیل عدم توجه به نحوه زندگی و آداب 
و رسوم مردم منطقه آسیب دیده در موارد بسیاری موجب 
شکست برنامه بازسازی شده است )اصالنی، حسین زاده، و 
موسویان، 1366(، اهمیت انتخاب رویکرد مناسب »بازسازي 
مسکن پس از سانحه« در ارتباط با »مشارکت مردمي«، این 
موضوع را به عنوان یکي از مهم ترین چالش های کشورهاي 
سانحه خیز ازجمله ایران مطرح کرده است. بازسازی پس 
از  ترکیبی  واقع  در  است که  پیچیده ای  فرآیند  از سانحه 
اقتصادی،  فرهنگی،  روان شناختی،  اجتماعی،  فرآیندهای 

معماری و سیاسی است )اسدیان زرگر، 1396(. با توجه به 
این که مشارکت مردم در امر بازسازي مي تواند نتایج مثبتي 
باشد،  داشته  نیازهاي سانحه دیدگان  به  پاسخگویي  در  را 
رفتن  هدر  باعث  مي تواند  آسیب دیدگان  مشارکت  حذف 
رفتن  هدر  حتي  و  تجهیزات  انساني،  نیروي  مالي،  منابع 
زمان گردد. کاهش و یا حذف مشارکت سانحه دیدگان به 
مردم  بلندمدت  نیازهاي  بازسازي،  در  تسریع  لزوم  علت 
ایجاد  با  مسکن  بازسازي  و  داده  قرار  بي توجهي  مورد  را 
تغییرات کالبدي یا ترک منطقه توسط ساکنین با شکست 
نشان  قبلي  بازسازي  شیوه هاي  بررسي  می شود.  مواجه 
مردم  مشارکت  گرفتن  نادیده  با  بازسازي  که  است  داده 
آسیب دیده، اگرچه ممکن است در مراحل اولیه کار ظاهراً 
عدم  مبحث  مدتي،  از  پس  اما  آید،  نظر  به  موفقیت آمیز 
بی تفاوتی  خانه هایشان،  از  آسیب دیدگان  رضایت  وجود 
مردم در ادامه بازسازي، وجود نیروهاي مخالف در بازسازي 
و مشکالتي از این قبیل، نمایان می گردد. این در حالي است 
که مشارکت مردم منطقه آسیب دیده در فرآیند بازسازی 
میزان  و  آن  موفقیت  در  شایاني  مي تواند کمک  کالبدي، 
رضایت ساکنین به علت توجه به نیازها و دیدگاه هاي آنان 

داشته باشد. 
در این مقاله به صورت موردی به مطالعه روستای کنزق 
پرداخته خواهد شد که پس از سانحه زلزله سال 13٧5، 
تغییر مکان داده است. تحقیقات پیشین در  بافت روستا 
ارتباط با مکان یابی ساخت در بازسازی پس از زلزله در 
این روستا، اولویت توسعه را بر درجاسازی و تغییر مکان، 
از دیدگاه ساکنین روستا نشان می دهد )وزیری، تقی زاده، 
و جودی، 1398(. پژوهش دیگری در ارتباط با حس مکان 
شده  انجام  وی  همکاران  و  حاتمی  توسط  روستا  این  در 
است که نشان از ارتقای رضایت ساکنین به جهت افزایش 
امکانات رفاهی و کاهش هویت و وابستگی به مکان دارد 
)حاتمی، وزیری، و تقی زاده، 1398(. مقاله حاضر در پی آن 
است تا تجارب زیستی ساکنان را در طی سال های پس از 
سانحه، به کارگیرد تا از این طریق به مطلوبیت های مسکن 

روستایی در رویدادهای بازسازی دست یابد. 
ساکنان  ذهنیت   .1 از:  عبارت اند  پژوهش  پرسش های 
و  زلزله  از  پس  روستا  بازسازی  مورد  در  کنزق  روستای 
طراحی مسکن روستایی چیست؟ 2. اولویت بندی عوامل 
روستاییان  منظر  از  روستایی  مسکن  طراحی  در  مؤثر 

چگونه است؟
است،  تالشی  مقاله  این  مذکور،  پرسش های  به  توجه  با 
و  کنزق  روستای  ساکنان  ذهنیت  از  آگاهی  راستای  در 
پس  روستایی  مسکن  بازسازی  در  مؤثر  وجوه  استخراج 
از روش ذهن خوانی کیو جهت  از زلزله، که بدین منظور 
استخراج برخی ابعاد مهم و مؤثر در طرح مسکن روستایی 
ابعاد طراحی  به  نگاه عمیق تر طراحان  ایجاد  به  منظور  و 

مسکن در روستاها پس از زلزله، استفاده شده است. 
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2. ادبیات پژوهش
ثبت تجارب پیشین در امر بازسازی پس از سوانح، موجب 
از  یکی  بود.  خواهد  آینده  مشابه  موارد  در  رهنموددهی 
مواردی که غالباً مورد غفلت قرار می گیرد، پایش تجارب 
عملی در بافت های مسکونی بازسازی شده پس از زلزله در 
از آن است. لحاظ نمودن خواست ها و  طول سالیان پس 
تمایالت و گرایش های خاص هر گروه جمعیتی ضمانتی 
برای مراقبت و بقای بافت بازسازی شده است. ویژگی های 
فرهنگی و معیشتی روستاییان از جمله مواردی است که 
در بازسازی بافت های روستایی نقشی اساسی در مطلوبیت 
طرح های اجراشده خواهد داشت. استخراج تجربه زیستی 
ساکنین در مساکن بازسازی شده پس از زلزله در روستاها، 
در واقع مشارکت دهی کاربران واقعی در تصمیمات آینده 

را در پی خواهد داشت. 
2-1- بازسازی پس از سانحه

تکاملي  و  کل نگر  رویکردي  باید  سوانح  از  پس  بازسازي 
فیزیکي(  غیر  و  )فیزیکي  گوناگون  ابعاد  که  باشد  داشته 
سکونتگاه ویران شده را پوشش دهد. پیچیدگي این فرآیند 
ابعاد و  این  بازسازي، تمامي  قابل کنترل است که  زمانی 
ارتباط متقابل آن ها را پوشش دهد. در نهایت بازسازي یک 
فرآیند توسعه اي است که مي تواند موجب بازتواني اقتصادي، 
فراهم آوردن فرصت ها براي تعامل و یکپارچه سازي جامعه 
ایجاد  و  فرهنگي  اجتماعي-  هویت  ارتقاي  دیده،  آسیب 
ارتباط میان گذشته، حال و آینده براي افزایش حس تعلق 

 .)Awotona, 1997( به محیط ساخته شده ایجاد نماید
2-2- مشارکت در بازسازی

واژه مشارکت به معنای شرکت دوجانبه و متقابل افراد برای 
انجام امری است. در سال های اخیر در معیارهاي بازسازي 
و جابجایي سکونتگاه، رویکردهاي مهندسي و اقتصادي به 

رویکردهاي اجتماعي و علوم انساني تغییر یافته اند. رویکرد 
اجتماعي به جابجایي سکونتگاه، به طور عمده بر جنبه های 
سازمان دهی جامعه، مشارکت افراد در فرآیند تصمیم گیری، 
توجه دارد و  اجتماعي و غیره  و  نیازهاي فردي  به  توجه 
انتخاب  در  موفقیت  عامل  مهم ترین  را  مردم  با  مشورت 
مکان صحیح و طراحي مناسب سکونتگاه می داند )فالحی، 
1390(. براساس تحقیقات و تجارب گذشته، پژوهشگران 
شوند،  داده  مشارکت  کارها  در  مردم  هرگاه  که  دریافتند 
مقاومت و ایستادگي آن ها در برابر تغییر و نوآوري کاهش 
را سومین  پژوهشگران مشارکت  از  مي یابد. گروه دیگري 
طرح هاي  که  داده اند  نشان  و  خوانده اند  مدیریت  انقالب 
Co-(  توأم با مشارکت به موفقیت بیش تري دست یافته اند
 burn, Leslie, & Than, 1984; Shaw, Shiwaku, Hide,
Kobayashiand, 2004; Ying, 2009 &(؛ آن ها معتقدند 
بتواند طرح هاي توسعه  ایده آل جامعه اي است که  جامعه 
بنا  برمبناي مشارکت مردمي  را  اجتماعي اش  و  اقتصادي 
نهد )محمودیان، 1396(. به طور کلی مشارکت در اجتماع، 
مي دهد  تغییر  را  و جمعیتي  اجتماعي  اقتصادي-  پویایي 
عملیات  در  مردم  مشارکت  نتیجه  در   .)Garip, 2007(
بازسازي موجب انطباق طرح ها و برنامه ها با نیازهاي مردم، 
رضایت مندي  افزایش  برنامه،  پایداري  هزینه ها،  کاهش 
 Davidson, Johnson,( بازتوانی می شود جامعه و تسریع 

 .)Lizarralde, Dikmen, & Sliwinski, 2006

2-3- چارچوب مفهومی پژوهش
کیو  روش   ،)1 )شکل  پژوهش  مفهومی  مدل  اساس  بر 
Brown, 1997; Van Exel & de Graaf, 2005; Duenck-(

mann, 2010( به عنوان یکی از روش های موجود، ذهنیت 
روستاییان را در مورد بازسازی مسکن پس از زلزله، مورد 
طراح  جامع تر  شناخت  به  و  قرارداده  عمیق تر  شناسایی 
نسبت به عوامل مؤثر بر طراحی کمک می کند. این موضوع 

منجر به ارتقای کیفیت طراحی و برنامه ریزی خواهد شد.

شکل 1. مدل مفهومی پژوهش



182

هر
نش

ما
آر
زی
سا
هر
ش
یو

مار
مع










14
00
ن
ستا

تاب
.3

5
اره

شم


3. روش تحقیق 
در این مقاله تالش می شود که با بهره گیری از روش های 
کتابخانه ای و برداشت میدانی برای شناخت وجوه مسکن 
روستایی و نیز با  استفاده از روش تحقیق کیو و مصاحبه 
با ساکنین روستای مورد مطالعه و سپس تحلیل ذهنیت 
در  موجود  نظرات  و  دیدگاه ها   ،SPSS نرم افزار  در  آن ها 
ذهنیت  احصای  راستای  در  روستایی،  مسکن  خصوص 
روستاییان در مورد بازسازی مسکن پس از زلزله، استخراج 
و اولویت بندی شود. روش کیو فنی است که پژوهشگر را 
قادر می سازد تا اوالً ادراک ها و عقاید فردی را شناسایی و 
طبقه بندی کند و دوم این که به دسته بندی گروه های افراد 

بر اساس ادراک هایشان بپردازد )خوشگویان فرد، 1386( و 
ابزاری توانا برای درک آسان ارزش ها، سلیقه ها، نگرانی ها و 
 .)Steelman & Maguire, 1999( دیدگاه های فردی است
 4 بخش  ادامه  در  که  است  مرحله  پنج  شامل  روش  این 

توضیح داده خواهد شود.
3-1- محدوده مورد مطالعه

اردبیل  شهرستان  سرعین  بخش  توابع  از  کنزق  روستای 
است )شکل 2(. این روستا از شمال به اراضی اردی موسی، 
از جنوب به روستای تاریخی کلخوران، از شرق به روستای 
آق قلعه و از غرب به شهر توریستی سرعین محدود شده 

است. ارتفاع این روستا از سطح دریا 1550 متر است.

شکل 2: عکس هوایی روستای کنزق، محل روستای قدیم و جدید

4. مراحل انجام پژوهش 
از  جامعی  مجموعه  بر  پژوهش  گفتمان  فضاي  تعریف 
روزنامه ها،  علمی،  مقاالت  مطالعه  شامل  موضوع،  ادبیات 
مصاحبه  کیفی،  روش های  انجام  و  منابع  دیگر  و  مجالت 
و بحث گروهی متمرکز است. هدف اصلی در این مرحله 
به  گفتمان،  فضاي  تشکیل دهنده  محتواي  کفایت  تأمین 
 منظور اخذ حداکثر افکار، احساسات، عقاید و نگرش های 
مشارکت کنندگان است و لزوماً شامل حقایق نیست؛ بلکه 
می گیرد  دربر  نیز  را  افراد  برداشت های  و  شخصی  عقاید 

.)Brown, 1997(

4-1- تولید گزاره های کیو
به  از موضوع،  به درک صحیح  دنبال رسیدن  به  ابتدا  در 
استخراج مطالب اولیه از مقاالت، کتب، پایان نامه ها و غیره 
ایجاد  گفتمان  فضای  یک  بعد  مرحله  در  شد.  پرداخته 
شد؛ بدین منظور با مراجعه به روستای کنزق و برقراری 
ارتباط با افراد در قهوه خانه، مسجد، مکان های تجمع افراد 
و شرکت در مراسم روستائیان و حضور مداوم در روستا، 
و  تحصیالت  سطح  هر  با  و  قشری  هر  از  شخصی  هر  با 
خصوص  در  دیدگاه هایشان  و  نشسته  بحث  به  گرایشی 
موضوع تحقیق مکتوب شد. به این ترتیب گزاره های اولیه 
با  سپس  شدند.  استخراج  روستائیان  صحبت های  بین  از 

استفاده از نتایج حاصل از مصاحبه با افراد، تعداد 54 گزاره 
را  گزاره ها  انتها  در  شدند.  گردآوری  جمله هایی  قالب  در 
ویرایش کرده و هر گزاره بر روي یک کارت نوشته و به 

 این ترتیب طراحی کارت ها انجام شد.
4-2- انتخاب افرادی برای مشارکت مستقیم

جهت  مشارکت کنندگان  انتخاب  و  شناسایی  دوم  گام 
در روش کیو چون  است.  گزاره ها در جدول  مرتب سازی 
هدف شناخت ذهنیت های متفاوت است؛ تا حد امکان باید 
افرادی انتخاب شوند که دیدگاه های متفاوت و خاص دارند 
)خوشگویان فرد، 1386(. جامعه آماری مخاطبین کیو از بین 
افرادی که درگیر با موضوع بوده و خانه شان پس از زلزله 
مورد بازسازی قرار گرفته، انتخاب شدند. این افراد معموالً 
نزدیک به موضوع تحقیق بوده و در مورد موضوع بی تفاوت 
نیستند. جامعه آماری معموالً کوچک تر از مجموعه گزاره ها 
است. هدف این روش، وجود 4 یا 5 نفر کاماًل مشخص در 
مورد هر ذهنیت یا دیدگاه قابل پیش بینی توسط محقق 
است )Kitzinger, 1987(. براین اساس در ابتدا 25 نفر از 
افراد متناسب با هدف پژوهش و در دسترس انتخاب شدند 
افراد،  تمایل  و  میزان همکاری  به  توجه  با  نهایت،  در  که 
طور  به  جدول  مرتب سازی  در  و  برگزیده  نفر   14 تعداد 

مستقیم مشارکت کردند.
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4-3- به اشتراک گذاری داده ها
در این مرحله از پاسخ دهندگان خواسته می شود گزاره ها 
یا احساساتشان درباره  اولویت ها، قضاوت ها  به  با توجه  را 
موضوع، در جدول مرتب سازی کیو جایگذاری کنند )پویا 
بر  مصاحبه،  از  گزاره حاصل  تعداد 54  لقمانی، 1392(.  و 
از  نفر   14 توسط  تا  شد  نوشته  جداگانه  کارت های  روی 
افراد منتخب کیو مرتب شوند. در هر کدام از جلسات، پس 
از توضیحات محقق با رعایت بی طرفی در موضوع، جدول 

 +5 تا   -5 از  لیکرت  طیف  شامل  که  را  کیو  مرتب سازی 
است، در اختیار مخاطب قرار گرفت تا مرتب سازی توسط 
اتمام مرتب سازی توسط هر  از  انجام گیرد. پس  مخاطب 
ثبت  محقق  توسط  کارت  هر  پشت  شماره های  مخاطب، 
همه  توسط  مرتب سازی  از  حاصل  نتایج  ادامه  در  شدند. 
آماده  آماری  تحلیل  برای  و  درج   1 در جدول  مخاطبین 
شد. درنهایت، نتایج حاصل از مرتب سازی کیو در نرم افزار 
SPSS وارد و مجموعه داده های کیو2  برای انجام تحلیل 

عاملی کیو3 آماده شد. 

جدول 1: نتایج به دست آمده از مرتب سازی داده ها
1234567891011121314گزاره ها                                 مخاطبینردیف

هم اندازه 1 واگذاری  برای  تفکیکی  قطعات 
باشند.

-21-4-3-4-33-3-1-5-2-1-40

اتاق 2 دو  به جای  متری   40 ساختمان  در 
20 متری بهتر بود سه فضای 10 الی 20 

متری بود.

1-2-52-30-4-2-4-2-3205

شده 3 ساخته   قسمت  آتی  توسعه  امکان 
به جای همکف در طبقات باشد.

00-2-111-34-220-11-1

طویله گاو و گوسفندها در کنار روستا در 4
یکجا تجمیع شوند.

-51410-31-5-1-3-2-350

دام 5 گذر  برای  خاکی  خالی  فضاهای 
پیش بینی شود.

31-4030-2104030-4

باشد 6 ساختمان  طرف  هردو  در  حیاط 
)حیاط دامی و حیاط انسانی(.

0-1-112-1-1324-1213

در نقشه اولیه بازسازی، طرح کامل باشد ٧
و هرکس خواست بسته به نیازش مطابق 

نقشه تکمیل کند.

2-2034-14-1-1-1-1323

اسکلت فلزی و بتنی هزینه ساختمان را 8
در  آن  مقاومت  در  تأثیری  و  کرده  زیاد 

برابر زلزله ندارد. 

-3-4-3-4-4-4-5-2-2-1-4-5-5-4

پشت بام 9 در  خشک  علوفه  انبار  محل 
فضای  از  و  نباشند  متصل  به هم  خانه ها 

عمومی و معبر دور باشد.

222224210211-2-1

2-41-2103-432-24-53حمام و توالت در داخل خانه طراحی شود. 10
فضای مشخص و ثابت برای برپایی مراسم 11

منازل  جلوی  داربست  به جای  عروسی 
پیش بینی شود. 

1-242105034-401-1

در ورودی خانه دهلیز و کفشکن طراحی 12
شود.

520310111130-14

طبقه 13 در  باشد  طبقه  دو  ساختمان  اگر 
دوم، تراس باشد. 

-20-10-2102500-310

2-23-3-4-5-42-2-1-2-1-2-0سقف خانه ها شیب دار باشند. 14
بعد از زلزله سالن نگهداری دام به صورت 15

عمومی احداث شود. 
-4-23-1010-4-3-2-2-4-20
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1234567891011121314گزاره ها                                 مخاطبینردیف

مراحل ساخت خانه بعد از زلزله، به خود 16
اهالی واگذار شود.

1-13320-20012-245

داشته 1٧ خانه  در  اضافی  اتاق  یک  حاضرم 
اجاره  گردشگران  و  مسافران  به  و  باشم 

دهم. 

21-3-5-52-2-4-155-3-2-3

برای 18 اقامتی  ساختمان  یک  روستا  در 
گردشگران طراحی شود.

-14-21-1210105101

1-1155-2-2423-21-32جهت ساختمان خانه روبه آفتاب باشد. 19
در واگذاری زمین پس از زلزله، اولویت با 20

کسانی باشد که تمایل به همسایه شدن 
دارند.

1-53-2-113-301-4-4-12

طبقه 21 دو  در  پیشنهادی  الگوهای 
طراحی شده باشند. 

3001-22-35-231-1-12

روستایی 22 یک  برای  طراحی شده  قطعات 
٧0 مترمربع کافی است. 

-4-4-500-5-52-5-4-52-3-5

اگر ساختمان دو طبقه طراحی شود و به 23
طبقه  دو  با  نباشد  اشراف  همسایه  خانه 

موافقم. 

410431-143023-11

به دلیل گران شدن زمین در داخل روستا 24
)به دلیل نزدیکی به شهر سرعین( امکان 
توسعه روستا فراهم شود.                         

-232-14302-114022

علی رغم 25 سبز  فضای  و  پارک  احداث 
کمبود زمین در روستا ضروری است. 

222-1-2-22-111002-1

ابعاد قطعات زمین واگذاری برای زندگی 26
مترمربع   500 کشاورزی  و  دامداری 

مناسب است. 

-245-31-44-23-11-3-1-2

2٧ 20 حداقل  سکوی  یک  روی  باید  خانه 
کرد  احداث  حیاط  به  نسبت  سانتی 
داخل  به  غیره  و  رطوبت  از  )جلوگیری 

خانه(.

34220-133331330

نقشه خانه های روستایی باید با نقشه های 28
شهر متفاوت باشد.

-3-5-114-5-3312-13-14

تا مقطع 29 برای مدرسه  زمین و ساختمان 
راهنمایی در نظر گرفته شود. 

25235504434533

11-2-1-1-031010302حیاط جلوی مسجد بزرگ باشد. 30
مسطح 31 روستا  جدید  محل  انتخاب  در 

بودن زمین بهتر از بادگیر نبودن آن است. 
-131030-22432-3-22

به 32 اتاق  یک  اتاق،  دو  به جای  است  بهتر 
همراه طویله اجرا شود. 

-4-1-3-3-3-313-3-2-2-2-4-3

فضای خانه به جای یک اتاق بزرگ به چند 33
زمستان  در  تا  شود  تقسیم  کوچک  اتاق 

راحت تر گرم شود. 

-30-4-4-244-10-334-35

جدید 34 محل  در  ترجیحاً  جدید  روستای 
با فاصله مناسب از روستای قبلی ساخته 

شود. 

-213-21-1-1-100-2203
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1234567891011121314گزاره ها                                 مخاطبینردیف

خانه های همسایگی به هم چسبیده باشد 35
)انتقال صدا، دیوار مشترک، اتالف انرژی 

و توسعه آتی(.

3-3-3-3-3-2-4-252-31-3-3

یک چهاردیواری 60 متری احداث شود و 36
تقسیم بندی فضاهای داخلی و نازک کاری 

به عهده خودم باشد.

-2-1-202-2-1100-102-4

شود 3٧ تعبیه  خانه  ورودی  در  دهلیز 
)هزینه بر و جاگیر بوده ولی از اتالف انرژی 

جلوگیری می کند(.

4-2-150221223101

حمام 38 و  توالت  همراه  به  اتاق خواب  یک 
داخل خانه بهتر از دو اتاق خواب است که 

فقط توالت در حیاط دارد. 

1211-12-1-23-120-22

برای 39 ولی  باشد؛  حیاط  داخل  در  طویله 
چند خانه یک محوطه برای خشک کردن 

پهن دامی پیش بینی شود. 

1-10-33-220-120-2-5-1

محل پارک تراکتور در داخل بافت روستا 40
پیش بینی شود.

-101-100-2-3-330104

10114120-30423-0آبرو بام توکار باشند )مشکل یخ زدگی(.41
اگر برای دام محلی در کنار روستا داشته 42

باشم حاضرم طویله را تخریب و تبدیل به 
مسکونی بکنم.

1050331-52-30-13-2

باشد 43 خانه ها  به  چسبیده  روستا  مدرسه 
)محصور بین خانه ها باشد(.    

-3-312-1-1-1-3-4-33002

استفاده 44 آلومینیوم  و  کامپوزیت  نمای  از 
شود.

0-4-2-2-1-3-3-3-2-21-111

حمام و توالت به جای داخل خانه در تراس 45
باشد. 

0-31-2-3-40-11-1-1-1-3-3

و 46 باشد  بزرگ  و  یک  طرف  در  حیاط 
ساختمان در طرف دیگر ساخته شود. 

22-322300-301-240

متری 4٧ هشت  روستا  کوچه های  عرض 
مناسب است. 

-1040-3-13-1-2-3-540-2

تفکیک 48 بقیه  از  دامداران  زندگی  محله 
شود. 

-3123511-4-1-2-12-2-1

1002031-2151-13-0دام از محوطه جلوی مسجد عبور نکند.49
مستقل 50 راهروی  به  توالت  و  حمام  درب 

باز شود. 
-15-1-4-2200-3-2-3213

دیوار دور پشت بام برای محافظت از علوفه 51
احداث شود. 

-1-1-1-1010121-21-40

2-12-42-212-3-5-5-30-5-اسکلت فلزی بهتر از اسکلت بتنی است. 52
حاضرم هزینه اضافه بدهم ولی در آینده 53

)تقویت  کنم  احداث  را  دوم  طبقه  بتوانم 
سازه(.

4315-1-155450441

3-3-5-3-5-4-32-2-10-100-اتاق ها تودرتو باشند. 54
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4-4- تحلیل عاملی کیو 
از روش تحلیل عاملی قادر خواهیم بود که  با بهره گیری 
برای  کنیم.  دسته بندی  را  جمع آوری شده  نظرات  کلیه 
نسبت  کیو  گزاره های  همبستگی  میزان  دسته بندی  این 
قرار  سنجش  مورد  را  مخاطبین  دیدگاه  از  همدیگر  به 
می دهیم. مجموعه گزاره هایی که با هم همبستگی نزدیک 
دارند در دسته های مشخصی قرار می گیرند و نماینده یک 
عامل مشخص هستند که فاکتور عاملی نامیده می شوند. 
آن  به  که  عاملی  با  فرد  هر  ارتباط  شدت  این،  بر  عالوه 
عامل منتسب شده است نیز مورد سنجش قرار می گیرد؛ 
به  عبارت  دیگر ممکن است چندین فرد تحت یک عامل 
قرار بگیرند، یعنی همگی دارای یک ذهنیت باشند، ولی 
باشد. تشخیص  به آن ذهنیت متفاوت  تعلق آن ها  شدت 
این تفاوت درروش تحلیل عاملی با محاسبه بارهای عاملی 
که میزان همبستگی هر فرد را با هر عامل نشان می دهند، 

امکان پذیر است )خوشگویان فرد، 1386(. 
بر این اساس، با استفاده از نرم افزار SPSS میزان همبستگی 

دیدگاه های مخاطبین در مورد گزاره های کیو بررسی شد 
با  ادامه مخاطبین کیو در روستای کنزق  )جدول 2(. در 
میزان همبستگی باال در دو دسته مشخص قرار گرفتند. 
هرکدام از دسته ها نماینده ذهنیت مشخصی در این روستا 
هستند. بر اساس ماهیت گزاره ها، ذهنیت گروه اول بیانگر 
ارجحیت عوامل جمعی و عمومی طراحی محیطی روستا، 
در  کاربری ها  جانمایی  جدید،  روستای  مکان یابی  مانند 
بافت روستا، عرض معابر، ابعاد زمین های واگذاری، فضای 
سبز و سایر موارد مشابه در بازسازی روستا پس از زلزله 
بود که در قالب فاکتور عوامل محیطی مطرح و ذهنیت دوم 
و طراحی  کالبدی  با مسائل  مرتبط  عوامل  اولویت  بیانگر 
مسکن روستایی اعم از زیربنا و تعداد طبقات، پالن، سازه، 
نما، مکان زندگی دام و سایر موارد مشابه در ذهن برخی 
از روستاییان بود که در قالب فاکتور عوامل کالبدی مطرح 

شد.
معیار معنی داری بارهای عاملی نیز با توجه به وجود 54 
گزاره برای اطمینان  99 درصد، بزرگ تر بودن بار عاملی از 

0.35=  است. 

جدول 2: نتایج تحلیل عاملی کیو

یو
ن ک

طبی
خا

ضریب معناداری )sig< 0.05(م
همبستگی )پیرسون(

1234567891011121314

11

20.28٧1

3-0.03٧0.1901

40.4910.1٧50.1641

50.0٧80.1520.3510.4511

60.4050.4250.1090.2990.2011

٧0.1980.3940.4220.2100.0830.2441

80.2560.18٧-0.1980.2٧30.2100.055-0.0891

90.3190.2٧00.28٧0.22٧0.1٧00.1410.3420.1٧81

100.5430.1950.0٧50.2840.2٧90.2610.0830.3530.4801

110.3020.3940.01٧0.2610.1640.5320.1090.1120.3130.3191

120.22٧0.1٧0-0.0980.3480.2610.2130.1810.3450.1490.1980.0921

130.2300.2500.3050.4080.2100.2990.1640.1350.0830.1150.2500.2411

140.10٧0.1350.1500.2880.2560.31٧0.1210.5500.0890.1٧60.2910.3030.20٧1

وزن ها )W=f/1-f²(بارهای عاملی

فاکتور عاملی1 
)عوامل محیطی(

فاکتور عاملی2
)عوامل کالبدی(

وزن فاکتور1
)عوامل محیطی(

وزن فاکتور2
)عوامل کالبدی(

10.6٧٧2.2081.2490.21٧
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وزن ها )W=f/1-f²(بارهای عاملی

فاکتور عاملی1 
)عوامل محیطی(

فاکتور عاملی2
)عوامل کالبدی(

وزن فاکتور1
)عوامل محیطی(

وزن فاکتور2
)عوامل کالبدی(

20.2840.5380.3080.٧5٧
3-0.283 0.٧٧40.30٧1.93
40.5٧50.3٧50.8590.436
50.3190.3930.3550.464
60.41٧0.4900.5040.644
٧0.0550.٧10-0.055 1.431
80.699-0.206 1.366-0.215 
90.3320.4390.3٧30.543
100.66٧0.1٧41.2010.1٧9
110.4550.3810.5٧30.445
120.5640.0940.82٧0.094
130.2650.4٧60.2850.615
140.2940.3540.3210.404

در شکل 3 محور افقی نشانگر فاکتور عاملی اول و محور 
عمودی نشانگر عامل دوم است و نسبت افراد در قبال دو 
عامل موضوع تحقیق مشخص است. بنابراین در روستای 
)عوامل  نخست  عامل  روی   12  ،10  ،8  ،1 افراد  کنزق 
محیطی( دارای بار عاملی معنی دار بوده و بیش تر دغدغه 
مسائل عمومی، به مسکن داشته اند و توجه آن ها معطوف 
بافت مسکن است و به بعد  با  به وجوه عمومی و مرتبط 
می دهند.  اهمیت  کم تر  آن  داخلی  فضاهای  و  خصوصی 

درحالی که ازنظر افراد 3، ٧، 2، 13، 9، 5 و 14 با بار عاملی 
معنی دار روی عامل دوم )عوامل کالبدی(، وجه خصوصی 
و  عمومی  وجوه  با  مقایسه  در  داخلی  فضاهای  و  مسکن 
مرتبط با بافت از اهمیت بیش تری برخوردار است. افراد 4، 
11 و 6 روی هر دو عامل معنی دار بوده ولی افراد 4 و 11 
بیش تر به عامل )1( و نفر 6 بیش تر به عامل )2( گرایش 

دارند. 

شکل3 : نسبت مخاطبین کیو با فاکتورهای عاملی در روستای کنزق
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4-5- بحث و تحلیل یافته ها 
به  وابسته  کیو  عامل های  تفسیر  کیو  عاملی  تحلیل  در 
محتوای گزاره های کیو است. بر این اساس، امتیاز عاملی4 
گزاره ها، پیوندی بین محتوای گزاره های کیو و عامل های 
عامل ها  تفسیر  امکان  ترتیب  بدین  و  می کند  برقرار  کیو 
برای  عاملی  امتیاز  محاسبه  هنگام  در  می شود.  فراهم 
ارتباط  که  مخاطبینی  به  بیش تری  وزن  باید  عبارت،  هر 
داده  دارند  مذکور  عامل  با  سایرین  به  نسبت  قوی تری 
عامل  که  گزاره هایی  عامل ها،  تفسیر  در  همچنین  شود. 
جدایی دو فاکتور عاملی هستند )گزاره های متمایز کننده( 
امتیازهای  بین  و گزاره هایی که هیچ اختالف معنی داری 
آن ها در بین فاکتورهای عاملی نیست )گزاره های توافقی( 
و  متمایزکننده  گزاره های  تشخیص  می شوند.  شناسایی 
گزاره های توافقی که از قدر مطلق تفاضل واریانس امتیاز 
امتیاز همان گزاره  واریانس  با  برای یک عامل  یک گزاره 
اصلی  علت  به عنوان  می آید،  وجود  به  دیگر  عامل  برای 
به  فراوانی  کمک  مختلف،  عاملی  فاکتورهای  شکل گیری 
تفسیر عامل ها می کند )حاتمی خانقاهی، حاج ابراهیم زرگر، 

و سرتیپی پور، 1394(. 
تفاضل  مطلق  و  قدر   3 جدول  آخر  ستون  به  توجه  با 
و  تفاضل، عدد 9  قدر مطلق  بیش ترین  عاملی،  آرایه های 
مربوط به گزاره های 4 و 26 می باشد. این بدان معنا است 
که افراد در دو دسته وابسته به دو عامل موجود بر سر این 
گزاره اختالف نظر شدید با همدیگر دارند. به عبارتی این 
دو  به  مخاطبان  تفکیک  در  را  تأثیر  بیش ترین  گزاره  دو 
مطلق  قدر  با   42 گزاره   همچنین  داشته اند.  مجزا  دسته 
قدر  با  پنج  گزاره  و  بعدی  مرحله  در  برابر هشت  تفاضل 
مطلق تفاضل برابر هفت و گزاره 15 و 21 با قدر مطلق 
تفاضل شش در مرحله بعدی، گزاره های متمایزکننده بین 
دو گروه عاملی بودند. همچنین کم ترین قدر مطلق تفاضل 
آرایه های عاملی هر گزاره بر روی دو فاکتور عاملی موجود 
گزاره های   به  مربوط  و  برابر عدد صفر  کنزق  روستای  در 
9، 10، 13، 2٧، 33، 39، 40، 41، 44، 45، 50 و 54 
می باشد. این بدان معناست که افراد در دو دسته وابسته به 
دو عامل موجود بر سر این گزاره ها توافق دارند و با همدیگر 

هم نظر هستند.

جدول 3: نتایج محاسبات امتیازهای عاملی، آرایه های عاملی، گزاره های متمایزکننده و گزاره های توافقی

گزاره ها
قدر مطلق تفاضلآرایه های عاملی )بازمرتب سازی(امتیازهای عاملی

آرایه های عاملی هر گزاره 
روی فاکتورهای عاملی

مربوط به فاکتور  
عوامل محیطی

مربوط به فاکتور  
عوامل کالبدی

مربوط به فاکتور 
عوامل محیطی

مربوط به فاکتور 
عوامل کالبدی

1-1.441-0.606-4-13
20.44٧-1.4611-45
30.890-1.0242-35
4-2.1541.412-549
51.511-1.04٧4-3٧
61.213-0.3843-14
٧0.2530.٧23121
8-1.38٧-2.290-4-51
90.6080.٧68220
100.3830.584110
11-0.1921.143033
121.1090.496312
130.0160.053000
14-0.490-1.329-1-32
15-1.9160.456-516
160.3260.836121
1٧0.051-0.٧110-22
180.5460.451211
191.2460.080303
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گزاره ها
قدر مطلق تفاضلآرایه های عاملی )بازمرتب سازی(امتیازهای عاملی

آرایه های عاملی هر گزاره 
روی فاکتورهای عاملی

مربوط به فاکتور  
عوامل محیطی

مربوط به فاکتور  
عوامل کالبدی

مربوط به فاکتور 
عوامل محیطی

مربوط به فاکتور 
عوامل کالبدی

20-1.29٧0.600-314
211.383-0.8484-26
22-0.2٧4-2.893-1-54
231.٧250.0094-15
240.34٧0.9٧1132
25-0.2950.64٧-123
26-1.6981.591-459
2٧1.0990.954330
280.٧99-1.1582-35
292.0931.404541
30-0.4630.886-123
310.5110.350101
32-0.٧٧٧-1.526-2-42
33-0.1500.102000
340.5380.443-213
350.322-1.5٧01-45
360.036-0.6590-22
3٧1.3360.262303
380.0210.605022
39-0.229-0.288-1-10
40-0.1330.062000
410.8440.291200
42-1.2311.853-358
43-0.8380.042-2-11
44-0.546-0.90٧-2-20
45-0.890-0.662-2-20
460.6210.149202
4٧-1.15٧0.465-314
48-0.8020.938-235
49-0.2٧٧1.151-145
50-0.3530.043-1-10
510.1٧1-0.52٧0-11
52-1.15٧-0.٧30-3-21
531.8٧10.908532
54-1.030-1.11٧-3-30
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در ادامه گزاره های کیو برای هر فاکتور عاملی و براساس 
امتیازهای عاملی جدول 3 از بیش ترین به کم ترین مرتب 
بازسازی می شوند  کیو  مرتب سازی  و در جدول  می شوند 
را  عاملی  امتیاز  بزرگ ترین  که  گزاره ای   .)5 و   4 )جدول 
دارد در درجه 5+ و گزاره های بعدی به تناسب امتیاز عاملی 
در سایر خانه  های جدول قرار می گیرند که به آن آرایه های 
عاملی5 گفته می شود. در این حالت با توجه به جایگاه هر 

عبارت می توان به تفسیر دقیق تری از هر عامل )ذهنیت( 
برآیند  زیر  جداول   .)1386 فرد،  )خوشگویان  دست یافت 
محتوای  مورد  در  کیو  مخاطبین  نظرات  مجموع  منطقی 
گزاره های هرکدام از فاکتورهای عاملی و به عبارتی ذهنیت 
حاکم بر روستای مورد بررسی است که بر اساس آرایه های 

عاملی تنظیم شده است.

جدول 4: بازمرتب سازی گزاره های کیو مربوط به فاکتور عاملی1 )عوامل محیطی(
+5+4+3+2+10-1-2-3-4-5
2956321114322014
5321129٧13223442815

231918101٧25434٧26
2٧281633304452
3٧412436394554

4631384948
354050

51

جدول 5: بازمرتب سازی گزاره های کیو مربوط به فاکتور عاملی2 )عوامل کالبدی(
+5+4+3+2+10-1-2-3-4-5
26411٧101311٧328
4229249121962153222

492٧16153123361435
48251833394428
5330203٧434554

3834405052
4٧4151

46

با توجه به جدول 4، مخاطبین تحت عامل 1 درمجموع 
بیش ترین موافقت را با گزاره های 29، 53، 5، 21 و 23  از 
گزاره های کیو داشته و بیش ترین مخالفت به ترتیب مربوط 
به گزاره های 4، 15، 1، 8 و 26  است. به همین ترتیب 
بیش ترین موافقت، مخالفت مخاطبین تحت عامل 2 نیز با 

گزاره های کیو از جدول 5 قابل  تشخیص است. 

5. نتیجه گیری     
طی استخراج گزاره ها و مرتب سازی آن ها توسط افراد و در 
نهایت تحلیل آماری در نرم افزار SPSS، افراد در دو دسته 
اصلی قرار گرفتند. بر اساس ماهیت گزاره ها، ذهنیت گروه 
اول بیانگر ارجحیت عوامل مرتبط با طراحی محیط روستا، 

در  کاربری ها  جانمایی  جدید،  روستای  مکان یابی  مانند 
بافت روستا، عرض معابر، ابعاد زمین های واگذاری، فضای 
سبز و سایر موارد مشابه در بازسازی روستا پس از زلزله بود 
که تحت عنوان فاکتور عوامل محیطی مورد بررسی قرار 
گرفت و ذهنیت دوم بیانگر اولویت عوامل مرتبط با مسائل 
از زیربنا و تعداد  کالبدی و طراحی مسکن روستایی اعم 
نما، مکان زندگی دام و سایر موارد  طبقات، پالن، سازه، 
مشابه در ذهن برخی از روستاییان بود که در قالب فاکتور 

عوامل کالبدی مطرح شد.
از روش کیو در شناسایی وجوه مؤثر  استفاده   درنهایت، 
جدول  ارائه  به  منجر  نمونه،  روستای  مسکن  طراحی  در 
هر  برای   )5 و   4 )جداول  کیو  گزاره های  بازمرتب سازی 
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مجموع  برآیند  واقع  در  جدول  این  شد.  عاملی  فاکتور 
روستا  این  در  مختلف  گروه های  در  روستاییان  نظرات 
است. به عنوان نمونه، مخاطبین تحت عامل اول در مجموع 
بیش ترین موافقت را با گزاره های 29 )زمین و ساختمان 
برای مدرسه تا مقطع راهنمایی در نظر گرفته شود.( و 53 
)حاضرم هزینه اضافه بدهم ولی در آینده بتوانم طبقه دوم 
را احداث کنم )تقویت سازه((. و بیش ترین مخالفت را با 
در  روستا  کنار  در  گوسفندها  و  گاو  )طویله   4 گزاره های 
یکجا تجمیع شوند.( و 15 )بعد از زلزله سالن نگهداری دام 
به صورت عمومی احداث شود.( دارند. همین طور مخاطبین 
تحت عامل دوم بیش ترین موافقت را با گزاره های 26 )ابعاد 
قطعات زمین واگذاری برای زندگی دامداری و کشاورزی 
500 مترمربع مناسب است.( و 42 )اگر برای دام محلی 
و  تخریب  را  طویله  حاضرم  باشم،  داشته  روستا  کنار  در 
تبدیل به مسکونی بکنم(. داشته و بیش ترین مخالفت را 

با گزاره های 8 )اسکلت فلزی و بتنی هزینه ساختمان را 
زیاد کرده و تأثیری در مقاومت آن در برابر زلزله ندارد.( و 
22 )قطعات طراحی شده برای یک روستایی، ٧0 مترمربع 
و  توافقی  گزاره های  از  طراح  آگاهی  دارند.  است.(  کافی 
متمایزکننده، در واقع آگاهی به نقاط اختالف و توافق بین 
ذهنیت های مختلف در روستا را سبب می شود که تفسیری 
منطقی از ذهنیت حاکم بر جامعه در ذهن مداخله گر ایجاد 
شود. آگاهی طراح از برخی وجوه مهم از منظر روستاییان 
آنان که ممکن است توسط طراح مورد غفلت  و ذهنیت 
قرار بگیرد از یکسو و امکان طبقه بندی این وجوه در فضای 
گفتمان ایجادشده از سوی دیگر، از نتایج مهم این آزمون 
در  طراح  مناسب  موضع گیری  آگاهی،  این  پی  در  است. 
گروه های  بین  توافق های  و  تفاوت ها  و  ذهنیت  این  قبال 

ذهنی مختلف روستا اتفاق می افتد. 

پی نوشت
1. Q Methodology
2. Q-data Set
3. Q-factor Analysis
4. Factor Scores
5. Factor Arrays
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