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ABSTRACT 
 
The residential displacement is considered as a phenomenon that affects the various dimensions 

of human life and has multi-dimensional and sometimes complex consequences. Identifying such 
consequences can play an important role in the planning and conduction of displacement processes. 
In this regard, the present study was conducted with the main purpose of analysis the perceptions of 
the Sorkhe Gov’s people about residential displacement consequences. The research design was 
guided by a critical ethnographic approach. Participants included all residents of Sorkhe Gav 
village who had common experiences in residential displacement. Data was gathered by using 
semi-structured interviews, problem tree, observation and social maps. The participants were 
completely selected purposeful. The results showed that the urgency of the displacement process in 
the Sorkhe Gav village led to the neglect of participatory planning processes, and thus some of the 
physical considerations of housing in adaptation to social and environmental conditions were not 
considered. The findings revealed that only technical view on the displacement process of Sorkhe 
Gav village has not only caused undesirable physical and social consequences, but also made some 
of the positive consequences of displacement, such as housing resistance, as insignificant. In 
general, evidence suggested that the socio-economic consequences of residential displacement in 
the Sorkhe Gav village are increasingly attributable to physical consequences. Because the physical 
structures do not have much adaptation with the social, economic and climatic conditions of the 
area, and do not include previous experiences of inhabitants.  

 
Keywords: Common Perceptions, Residential Displacement, Critical Ethnography, Displacement 

Consequences, Sorkhe Gav Village. 
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  چكيده

 
قرار  تأثيرتحتمختلف زندگي انسان را  اي است كه ابعادسكونتگاهي پديده جاييجابه

تواند دهد و داراي پيامدهاي چند بعدي و گاه پيچيده است. شناسايي چنين پيامدهايي ميمي
داشته باشد. در اين راستا،  جاييجابهريزي و هدايت فرآيندهاي نقش چشمگيري در برنامه

 جاييجابهاز پيامدهاي  اوگسرخهحاضر با هدف اصلي واكاوي ادراك اهالي روستاي  پژوهش
نگاري انتقادي هدايت شد. با استفاده از رويكرد قوم پژوهشسكونتگاهي انجام شد. طرح 

بودند كه تجارب مشتركي در  گاوسرخهكنندگان شامل تمامي اهالي روستاي مشاركت
تار ساخها با استفاده از مصاحبه نيمهآوري دادهسكونتگاهي داشتند. جمع جاييجابهخصوص 

كنندگان هاي اجتماعي صورت گرفت. انتخاب مشاركتيافته، درخت مشكل، مشاهده و نقشه
در روستاي  جاييجابه. نتايج نشان داد كه فوريت فرآيند انجام شدصورت كامًال هدفمند به

ترتيب برخي از  بدينريزي مشاركتي شده و منجر به ناديده گرفتن فرآيندهاي برنامه گاوسرخه
در انطباق با شرايط جوي و اجتماعي مد نظر قرار نگرفته است.  هاخانهكالبدي  مالحظات

 گاوسرخهجايي روستاي هدهد كه ديدگاه فني صرف در خصوص فرآيند جابها نشان مييافته
نه تنها سبب بروز پيامدهاي نامطلوب كالبدي و اجتماعي شده؛ بلكه برخي از پيامدهاي مثبت 

طور كلي، شواهد نشان داد را كم اهميت جلوه داده است. به هاخانهام نظير استحك جاييجابه
- طور فزايندهبه گاوسرخهسكونتگاهي در روستاي  جاييجابهاقتصادي -كه پيامدهاي اجتماعي

گيرد. زيرا ساختارهاي كالبدي با مناسبات اجتماعي، اي از پيامدهاي كالبدي نشأت مي
  تابد. داني نداشته و تجارب پيشين ساكنين را برنمياقتصادي و اقليمي منطقه تطابق چن

  

سكونتگاهي، قوم نگاري انتقادي، پيامدهاي  جاييجابهادراك مشترك، هاي كليدي: واژه
  گاوسرخه، روستاي جاييجابه

  
  مقدمه

 دهبو بشر گيرنگريبا زيربااز د طبيعي اتخطر مشكل
 داده شكيلـترا  او ندگيز يخرتااز  بخشي وارههمو 

. اين امر تا )Berkes, Colding, & Folke, 2008(ت ـسا
صراحت  توان بهكه مي آميخته جا با زندگي بشر در آن

 تحيا عرصه به پا ننساا كه هنگاميبيان كرد از 
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ت سا هيدـكش چالش بهاو را  طبيعت ارههموت، شاگذ
)Krausmann, Cozzani, Salzano, & Renni, 2011(. 

عنوان يك يي بهروستا هايدر اين رهگذر سكونتگاه
 ،»فضايي –يك واقعيت مكاني«و يا » جغرافيايي عينيت«

هاي طبيعي دگرگوني در معرض تحوالت و همواره ناگزير
 ،دين سانب.  )Abuya, 2013( اندگرفته قرارو غيرطبيعي 

در  هاي سكونتگاهيدگرگونيگوناگون  يهاجلوه
 يهانهيمختلف و در زم هايشكلبه  ييروستا يهاعرصه

 نيآنچه در ا .)Ganguly, 2004( ابدييم يمتنوع تجل
 ياتيتجل چنيناست كه  آن ،بوده تيكمتر مورد عنا نيب
ي اجتماع –ياقتصاد يهادگرگوني به نوبه خود توانديم

رقم بزند كه خود سبب بروز  ييروستا يهاطيمحرا در 
 يكالبد اتيخصوصقرار گرفتن  تأثيرتحتتحوالت و 

- ابراين، يكي از مهمبن .شودمي ييروستا يهاسكونتگاه

ترين عواملي كه منجر به بروز تحوالت كالبدي و 
 هاخانه جاييجابه ةشود، پديداجتماعي مي-اقتصادي

عنوان يك در واقع، به .)Alexandrescu, 2011(است 
داراي اثرات  ،قاعده كلي، اجراي هر گونه پروژه عمراني

محيطي، اقتصادي و اجتماعي است كه ناخواسته زيست
 ,Golbaz(ممكن است فرآيند توسعه را كند نمايد 

Heydari, Hosseinzaheh Firouzi, Hayati, & Riyahi 

Dorcheh, 2017(.  
ي و كل ياصل كرديرو ةكنندمشخص طياز شرا يكي

مبحث اسكان مجدد  در خصوص فضاي كالبدي مناطق،
اسكان مجدد . )Geisler, 2003( است جاييجابهيا همان 

يا تغيير اساسي در محل  جاييجابهنوع  ي هرامعن به
عبارت ديگر، . به)Cernea, 2006(است سكونت خانوارها 

اسكان مجدد ناگزير، ناخواسته و يا اضطراري است كه 
ديده را غيرقابل افراد و خانوارهاي آسيب جاييجابه

كند. دليل ناخواسته بودن اين امر در عدم اجتناب مي
ربط و عدم الع دقيق و موافقت افراد و خانوارهاي ذياط

توسط اين افراد نهفته  جاييجابهتوان تأثير بر فرآيند 
 جاييجابهطوركلي، به. )Bebbington et al., 2008(است 

ها، كه در آن خانه شوديم فيتعر ينديآعنوان فربه
دوباره  گريجامعه در مكان د كي يهارساختيو ز هيسرما

ها و معناي تغيير مكان خانهايجاد شوند. اين امر تنها به
بلكه شامل كل  ست؛يجامعه ن كيمردم ساكن در 

كلي،  طورمتعلقات مرتبط با آن و به ةهم اجتماع و

 Fabricius(زندگي است  ةيك شيو جاييجابهمعناي به

& de Wet, 2002(.  
ريزي، ترك محل، ، برنامهةاز چهار مرحل جاييجابه

شود سازي تشكيل ميانتقال از محل به محل جديد و باز
)Scudder, 1993( تاكنون  جاييجابه. در ارتباط با

ساس معيارهاي مختلف هاي گوناگوني برابنديتقسيم
شده و يا بدون ريزي(همچون اجباري يا داوطلبانه، برنامه

ريزي، با كمك دولت و يا بدون كمك دولت) برنامه
ها توسط بنديترين تقسيمصورت گرفته؛ اما يكي از مهم

Cernea & Schmidt-(عمل آمده است به ١اسكاپ

Soltau, 2003( .دو شكل  به جاييجابه ،اساس اين بر
گيرد. اسكان نشده انجام ميريزيشده و برنامهريزيبرنامه

شده به آن دسته از فرآيندهاي اسكان ريزيمجدد برنامه
اجرا  ةشود كه با هدف قبلي طراحي و به مرحلاطالق مي

هاي توسعه شود و بيشتر با هدف سياستگذاشته مي
باالبردن سطح زندگي و رفاه مردم  منظورروستايي و به

- ريزيگيرند. در مقابل، اسكان مجدد برنامهصورت مي

بر اسكان مجددي است كه منشأ آن  نشده، مشتمل
زا بوده و از نقشي تحميلي نسبت ناشي از عوامل بيرون

به جامعه برخوردار است. از نظر جغرافيايي، اسكان 
قبلي  يهاناساخت در محل ساختم قيبه دو طر مجدد

) جاييجابهو ساخت در يك سايت جديد ( )ي(درجاساز
اساس،  اين بر. )Buzoianu, 2013( رديگيصورت م

- (اسكان مجدد) از ديدگاه جاييجابهبندي فرآيند طبقه

تواند برخاسته از هاي مختلف صورت گرفته است كه مي
  باشد.  جاييجابههدف و علت اصلي 

حركت اختياري يا اجباري تعدادي از مردم از يك 
مكـان (سـكونتگاه اصـلي) بـه مكان ديگـر (سكونتگاه 

سكونتگاهي اطالق  جاييجابهجديد) كه تحت عنوان 
 ,Agba(شود، هرگز بـدون پيامـد نيست مي

Akpanudoedehe, & Ushie, 2010( .ك به توجه اند
 ند،يفرا نيانجام ا يزيردر برنامه يالزامات متعدد و ضرور

 يو حت ياقتصاد ،يممكن است مشكالت مختلف كالبد
عدم  ةريشدنبال داشته باشد. ساكنان به يبرا ياجتماع

                                                                                   
1. ESCAP (Economic and Social Commission for Asia and 

The Pacific) 
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موارد زير توان در را مي جاييجابهموفقيت فرآيند 
  جو نمود:وجست

 ؛ديجد يبودن مكان انتخاب نامناسب

 ؛ه از منبع معيشتفاصل 

 ؛هاي اجتماعي و خويشاوندان و مكان قبليشبكه 

 ؛دسترسي اندك به منابع آب، مراتع و غيره 

ها بدون در نظر گرفتن طراحي نامناسب سكونتگاه 
 ؛شيوة زندگي و روش ساخت بومي

فقدان تأمين تأسيسات و خدمات عمومي و  
 ؛ها در مكان جديدناكارآمدي آن

 ؛ردمي در موارد مختلففقدان مشاركت م 

هاي اقتصادي و اجتماعي در نظر نگرفتن اولويت 
 ؛جاييجامعه در حال جابه

 ؛عدم امنيت در مكان جديد 

انگاشتن قدرت و نفوذ رهبران محلي بر  ناديده 
 ؛ساكنان

جايي كه در هاي جابههزينهاز عدم برآورد صحيح  
 شود.برخي موارد منجر به رها كردن پروژه مي

 يمختلف اجتماع يامدهايبر موارد ذكرشده، پوهعال
 رفتن تدس از ليدلهب رفق چونجايي از جابه يناش
 نيب از ،ياعو اجتم يفرهنگ يگانگيب خود از شت،يمع

در سطح  يگسستگهم از ،يفرهنگ يتگهمبس رفتن
 با دهمآ وجودهب ارضو تع تها و جامعه و رقابخانواده
- جاييجابه نبودن زيآمتيفقمو لياز دال زبانيم هجامع

 ;Downing, 2002) روندشمار ميبه هاي سكونتگاهي

Elizalde, Whellams, & Sabater, 2007; Fernandes, 
2006; Filer, 2000; Franks et al., 2014; Gilkes, 
1997; Goessling, 2010; Pinedo-Vasquez & 

Padoch, 1993) 
در ادبيات  ،اساس مطالب ذكر شده بر ،كلي طوربه
ويژه در شناسي روستايي، برخي از انديشمندان بهجامعه
علوم انساني و اجتماعي با اشاره به پيامدهاي  ةحوز

روستاها بر اين باورند كه  جاييجابهاجتماعي و اقتصادي 
حفظ روستاها در مكان اصلي براي تا حد امكان بايد 

. به اعتقاد اين )Turton, 2002(نمود  تالش خود
نظران، روستا تنها يك فضاي فيزيكي نيست كه صاحب

سادگي بتوان آن را از جايي به جاي ديگر منتقل كرد. به
و زندگي و روابط است مستقل هر روستا داراي هويت 

زعم برخي از . بهباشدمي ذهني آن بسيار غني و پيچيده

سبب گسستگي در وحدت و  جاييجابه ،اين انديشمندان
جمعي و احساس هويت  پيوستگي مردم و زوال حافظه

. افزون بر )Herbert & Lahiri-Dutt, 2004(گردد مي
شود كه اي تلقي ميروستاها پديده جاييجابهها، اين

از  نكردنگيريگذاران، بهرهسياست نشناختنريشه در 
 حضور فعال پژوهشگران توسعه روستايي و نيز عدم

گيري از مشورت و مشاركت فكري روستاييان دارد. بهره
طور ، برخي از پژوهشگران علوم اجتماعي كه بهدر نهايت

و ادغام زيستي در هنگام  هاناانس جاييجابه مشخص به
زا اشاره زا و برونبازسازي مناطق متأثر از عوامل درون

تواند مي هاناانس جاييجابهاين باورند كه  اند، برنموده
بحران شود و عوارضي چون تحليل  تداوممنجر به 

هاي كمك هاي اقتصادي و اجتماعي و وابستگي بهذخيره
مدت دست  رجي را در پي داشته باشد كه در درازخا

 .M. M(ها ندارد كمي از عوارض نخستين فاجعه

Rahmati, 2006(.  با اين حال، در برخي مواقع فرآيند
شود و مي عنوان يك پديده الزامي مطرحبه جاييجابه
گونه راهكار جايگزيني براي آن وجود ندارد. در هيچ

- نفعبايست به ماهيت جمعي و ذيچنين شرايطي مي

معنا كه پيش  اين بهمحور بودن اين فرآيند توجه كرد. 
نفعان بررسي از هر اقدامي، الگوهاي ارتباطي بين ذي

شود و تحليل جامعي از كنشگران اصلي بدست آيد؛ زيرا 
مستلزم توجه به رويكردهاي مشاركتي و شناخت  توسعه

 ,Aazami, Yaghooni Farani( باشدجامع از مخاطب مي

& Moetaghed, 2015; Khatoon Abadi, Alipoor, & 

Ataei, 2017(.  
گيري روابط در شكل جاييجابهبا توجه به اهميت 

كالبدي - اجتماعي و تحوالت فيزيكي-جديد اقتصادي
ناشي از آن در مناطق روستايي، برخي از مطالعات 
تجربي به ارزيابي اثرات و پيامدهاي ناشي از اين فرآيند 

اند. اين مطالعات از زواياي مختلفي پديده پرداخته
اند. براي يل و تبيين قرار دادهرا مورد تحل جاييجابه

 ,Rahmati & Nazreyan) ي كه توسط پژوهشنمونه، در 

زيستي اجتماع و محيط –با عنوان آثار اقتصادي (2011
ناشي از ايجاد سدها  جاييجابههاي مشمول گاهسكونت

در گتوند عليا صورت گرفت، نتايج نشان داد كه 
هاي كشاورزي در پشت برخي روستاها و زمين گيريقرار

 آثار اقتصادي و اجتماعي ييجاجابهمخزن سد، فرآيند 
منفي را در پي داشته؛ اما اين تبعات براي جوامع 
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با اين حال،  روستايي روند افزايشي نداشته است.
تبعات مذكور را شدت بخشيده و  ،ريزي نادرستبرنامه

ناپذيري را به منطقه مذكور وارد آورده خسارات جبران
عنوان  ي باپژوهشدر  Rahmati  (2006) است.

 ةزداقتصادي در مناطق زلزله –هاي اجتماعيدگرگوني
و ادغام روستاها از نظر  جاييجابهرودبار نشان داد كه 

سبب افزايش توانايي روستاهاي مذكور در برابر  ،فيزيكي
ي طبيعي و برخورداري آنان از برخي امكانات هاآسيب

است. نكته حائز اهميت آن است كه در زيربنايي شده 
هايي را نيز و ادغام، دگرگوني جاييجابهكنار اين مزايا، 

به بار آورده كه از نظر اجتماعي و اقتصادي، حداقل در 
هايي را براي ساكنان اين روستاها كوتاه مدت، آسيب

 & ,Gharaghouzlou, Isalou (2015) ت.ايجاد كرده اس

Geravand  در مطالعه خود به ارزيابي اثرات كالبدي -
هاي روستايي پرداختند. در سكونتگاه جاييجابهفضايي 

 جاييجابهدهد كه نتايج اين مطالعه نشان مي
نقش  هاخانهسكونتگاهي در افزايش دوام و مقاومت 

داشته و رضايت ساكنين را افزايش داده است. در بعد 
 و از  بهبود فضاي سبز حاكي ،زيست محيطي نيز نتايج

سيستم دفع فاضالب بوده؛ در حالي كه كيفيت آب 
آشاميدني چندان تغييري نكرده است. همچنين، بر 
اساس نتايج، تغييرات چنداني در وضعيت اقتصادي 

 & Webberمنطقه مورد مطالعه مشهود نبوده است. 

McDonald (2004)  اسكان  امديپ نيترمهم ندمعتقد
 ي رخ دادهدر بعد اقتصاد ييروستا يهامجدد سكونتگاه

 ياقتصاد تيوضع يروستاها باعث دگرگون جاييجابهو 
 تيجمع تيوضع يابي. ارزشده استروستاها  نيساكنان ا
جنوب  در يپروژه سدساز كي يدر اثر اجرا افتهياسكان 

بر زندگي  جاييجابه فراوان آثاراز  يحاك نيكشور چ
 ياست. در روستاها ي،در بعد اقتصاد خصوصاً  نفعان،ذي
از  يواسطه اشتغال تعداده(ب انييدرآمد روستا ،رتريفق

مرتبط با احداث سد)  يهاتيساكنان روستاها در فعال
- مناسب تيكه از وضع يياما در روستاها يافته؛ شيافزا

 ه استنبود ريگتفاوت چشم نياند امند بودهبهره يتر
)Webber & McDonald, 2004( .در  زيپاراسورامان ن

 افتهيدست  يمشابه جيخود در هند به نتا هايپژوهش
نفر كه طي  ميليون 21نحوي كه از مجموع است، به

ليون نفر داراي مي 15 ،اندجا شدههچهار دهه گذشته جاب
 ,Parasuraman(اند يافته بودهتنزل وضعيت اقتصادي

 دهدينشان ممنتخب مطالعات در شش كشور . )2016

 شتريب رشدنيكشورها منجر به فق نيدر ا جاييجابهكه 
اند بوده استيس نيشده است كه مشمول ا يكسان

)Cernea & Schmidt-Soltau, 2006(. العات مط جينتا
 يساختارها يكه عالوه بر دگرگون دهدينشان مديگر 
 ياجتماع يهايژگيدر و رييتغ ان،ييروستا ياقتصاد

 ،يشغل تيرضا زانيمشاركت، م زانيم ،ي(سالمت روان
مشهود  زين هاخانهروستا خصوصًا  يبهداشت و...) و كالبد

  .)Tilt, Braun, & He, 2009( است
 گونهاگرچه، بر اثر اينبا توجه به مطالب بيان شده، 

 در برخي مواردتغيير و تحول نظام اسكان  ها،رخداد
نكته حائز اهميت اين است  ؛ اماناپذير استجتنابا يامر

شده و ريزيصورت برنامهبايست بهمي آنكه تغيير 
 كه مستلزم آن استصورت گيرد. اين امر  مندنظام

ساحتي و مبتني بر نگاهي تك فتهگرمداخالت صورت
نباشد  رويكرد يكپارچه و فضايي)توجه به محور (عدم فن
بدون توجه به منافع و تعلقات روحي و  جاييجابهو 

بندي صورت نگيرد. در يك جمعمكاني كنشگران اصلي 
 جاييجابهتوان دريافت كه پيامدهاي نهايي مي

مدهاي هاي مختلف داراي پياسكونتگاهي در موقعيت
مطلوب و نامطلوب گوناگوني است. بسياري از مطالعات 

بعدي به عمل آمده در اين حوزه با نگاهي تكتجربي به
كنش اند و برهمتبيين اثرات و پيامدها پرداخته

معنا كه بدين اند. پيامدهاي مختلف را مد نظر قرار نداده
 جاييجابهاگرچه مطالعات پيشين عمومًا پيامدهاي 

اما روابط و  ،انداهي را مورد بازشناسي قرار دادهسكونتگ
هاي مختلف را مورد غفلت وابستگي اين پيامد از جنبه

اند. همچنين، در بسياري از اين مطالعات، قرار داده
ي صرف، مانع از درك نظام معنايي استفاده از رويكرد كمّ 

  شده است.  جاييجابهمشترك كنشگران اصلي فرآيند 
حاضر درصدد تبيين پيامدهاي  وهشپژبنابراين، 

ديد اهالي روستاي سكونتگاهي از زاويه جاييجابه
. در واقع، استگاو در استان آذربايجان شرقي سرخه
حاضر اين است كه در بستري از  پژوهشاصلي  مسئله

يك ادراك مشترك بين محققان و ساكنين روستاي 
- رهمسكونتگاهي كدامند و ب جاييجابهمزبور، پيامدهاي 

كنش اين پيامدها چه اثراتي بر زندگي مردم داشته 
  است؟
  شناسيروش

سكونتگاهي ريشه در  جاييجابهجستجوي پيامدهاي 
تواند نفعان اصلي آن دارد. اين موضوع ميهاي ذيادراك
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عنوان معيار مهمي براي انتخاب و هدايت طرح به
 منظورشود. بنابراين در مطالعه حاضر بهقلمداد  پژوهش

درك مشترك و نوع تفسير روستاييان از پيامدهاي 
نگاري ، رويكردي كيفي با محوريت قومجاييجابه

نگاري انتقادي نوعي قوم كار گرفته شده است. انتقادي به
شود كه به بررسي فرهنگ، دانش و انديشه قلمداد مي

 و  )Thomas, 1993(پردازد كنش اعضاي يك جامعه مي

با در نظر داشتن مالحظات اخالقي درصدد بررسي 
 ياي از قلمرو زندگعدالتي در محدودهنابرابري و بي

 
احساس  ،آن طوري كه اهدافباشد؛ بهانسان مي

مسئوليت و تعهد بر مبناي اصول آزادي انسان است 
)Madison, 2011(سكونتگاهي،  جاييجابه كه . از آنجا

ها و اقدامات ريزيصرف نظر از نوع و علت آن، طي برنامه
يابد، در اغلب موارد ممكن است دولتي تحقق مي

يافته مانع از تماعي قوامفرهنگ، خاطرات و روابط اج
ترتيب فرآيند  بدينشود و  جاييجابهگرايش ساكنين به 

در بستري از تضاد و عدم تمايل صورت پذيرد.  جاييجابه
- در چنين وضعيتي موضوع نابرابري و فقدان رضايت

و پيامدهاي  جاييجابهمندي احتمالي ساكنين از فرآيند 
شود كه از ناشي از آن در قالب موضوعاتي مطرح مي

نگاري انتقادي قابل بررسي است. اين موضوع رهگذر قوم
كه به علت  گاوسرخهروستاي  جاييجابهدر خصوص 

لرزه اتفاق افتاده بود تا حدودي مصداق داشت. بروز زمين
ها كه تابع خانهبر تحميل ناشي از تخريب  زيرا عالوه

 ، عدم تصميم مبني بر درجاسازي روستازمين لرزه است
ريزي ) بر اساس ديدگاه نظام برنامهجاييجابه(تصميم بر 

را از  جاييجابهرخ داده بود كه ضرورت تبيين پيامدهاي 
  نمود.نگاري انتقادي توجيه ميرهگذر قوم

نگاري انتقادي در اين مطالعه از رويكرد قوم
Carspecken (1996)   استفاده شده است. روند اجرايي
  آمده است.) 1(اين رويكرد در جدول 

  
  گاوسرخه سكونتگاهي روستاي جاييجابهروند اجراي قوم نگاري انتقادي در خصوص فرآيند  - 1جدول 

  روند اجرايي  ابعاد  گام

هاي حاكم بر ثبت موقعيت  1
  جاييپديده جابه

جايي بوده و حتي هايي كه بيانگر پديده جابهدر اين مرحله با استفاده از مشاهده انفعالي، موقعيت
هاي ميداني تهيه شد و جايي بود، مورد توجه قرار گرفت و يادداشتبه نحوي منتج از فرآيند جابه

هاي وستاي اوليه و شهرك جديد مورد مشاهده (انفعالي) و مقايسه قرار گرفتند و يادداشتر
  ها تهيه شد.ميداني از آن

استخراج معاني و تحليل   2
  هابازنمايي مقدماتي يادداشت

هاي مرحله قبل مورد توجه قرار گرفت. فرآيند كدگذاري اوليه براي بازنمايي مقدماتي يادداشت
ها و تصاوير حاصل از مرحله قبل مورد بازخواني قرار گرفتند و كه متون يادداشت معنااينبه

به  ،دادجايي و پيامدهاي آن را نشان ميهاي معنايي كه ادراك روستاييان از پديده جابهبرچسب
ها، تصاوير ها، جمالت، پاراگرافهاي مختلف متون و تصاوير تعلق گرفت. در اين مرحله واژهبخش
  هاي مربوط به هر تصوير مورد بررسي و كدگذاري قرار گرفتند.داشتو ياد

كشف ادراك ساكنين از پديده   3
  جاييجابه

ترسيم نقشة اجتماعي ساختاريافته، مشاهده (غيرمشاركتي)، اين مرحله از طريق مصاحبه نيمه
فرادي كه هدايت شد. در واقع، با كمك مطلعان كليدي، ا تجزيه و تحليل درخت مشكلو  روستا

ها فراهم هاي الزم از طريق مصاحبه با آنجايي بودند، شناسايي شدند و دادهداراي تجربه جابه
بردن به پيامدهايي مورد استفاده قرار گرفت كه گرديد. همچنين، درخت مشكل نيز براي پي

بروز پيامدها هاي درخت مشكل، بيانگر علل جايي (و نه عامل ديگر) بود. ريشهدقيقاً ناشي از جابه
منظور ادراك از شكل هاي اجتماعي بههاي آن، مبّين مشكالت ناشي از اين علل بود. نقشهو شاخه

  جايي مورد استفاده قرار گرفتند.روابط در شرايط پيش و پس از جابه
كشف روابط بين مفاهيم و   4

  معاني مستخرج
ايي، روابط بين مفاهيم از طريق جپس از استخراج معاني و مفاهيم مربوط به پيامدهاي جابه

  ها و مشاهدات ميداني ترسيم گرديد. رجوع مستمر به يادداشت
تفسير و تبيين نظام ارتباطي   5

  مرحله پيشين
هاي قولدر اين مرحله، تفاسير مربوط به روابط ترسيم شده ميان مفاهيم از طريق ارائه نقل

  مستقيم تبيين شد.
 

  )(Carspecken, 1996)  (منبع: اقتباس از

هاي ميداني و مشاهدات ها، يادداشتآوري دادهجمع
ها حالت تكراري به خود تا آنجا صورت گرفت كه داده

  مسجل شد كه مفهوم جديدي پژوهشگرانگرفت و براي 

گيري گردد. نمونهاز طريق مطالعه بيشتر حاصل نمي
 صورت كامالً هدفمند بوده و باها بهآوري دادهبراي جمع

  استفاده از تكنيك گلوله برفي هدايت شد. 
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نگري بعديبراي تأمين اعتبار نتايج از تكنيك سه
استفاده شد. در  )2004lit & Beck, Po( ١محقق و روش

 پژوهشگرانواقع با استفاده از اين تكنيك سه تن از 
(نويسندگان) در نقاط مختلف روستاي اوليه و شهرك 

هاي مختلف (مشاهده، مصاحبه جديد با استفاده از روش
هاي هاي مشاركتي مانند درخت مشكل و نقشهو تكنيك

اختند و در نهايت از ها پردآوري دادهاجتماعي) به جمع
هاي طريق اشتراك اطالعات و ايجاد همگرايي بين داده

هاي ذهني به پارادايم ةدست آمده، از غلبهميداني ب
عمل آمد. ها ممانعت بهعرصه تحليل و تفسير داده

هاي تأمين نتايج نيز يكي ديگر از جنبه ٢باورپذيري
يزان اعتبار در اين مطالعه بود. باورپذيري بيانگر م

ها و فرآيندهاي اطمينان از اين موضوع است كه داده
تمركز  پژوهشتحليل تا چه اندازه بر بستر مورد نظر 

 ةمشاهد ،. در اين مطالعه)Polit & Beck, 2004(دارند 
هاي و مصاحبه با گروه جاييجابههاي مختلف موقعيت

سني و جنسيتي مختلف به باورپذيري نتايج كمك 
براي  ٣بسزايي نمود. همچنين، از معيار تأييدپذيري

كه  مفهوم بدينها استفاده شد. داده ٤طرفيبررسي بي
از طريق كدگذاري مجزا، ضمن سه تن از نويسندگان 

ها، همگرايي بين مفاهيم و معاني تأييد صحت داده
ها را تأمين نمودند. كدگذاري، تحليل و مستخرج از داده

انجام  10NVivoافزار ها با استفاده از نرممديريت داده
  گرفت.

  هايافته
  بازخواني ساختار و بافت روستاي اوليه

خان تان مواضعاز توابع دهس گاوسرخهروستاي 
شمالي، بخش خواجه، شهرستان هريس در استان 

اي پايهآذربايجان شرقي است. اين روستا در محدوده كوه
هاي كامًال شده كه داراي زمستان نسبتًا همواري واقع

هاي جوي اثر هاي جوي شديد است. بارشسرد و بارش
برداري كشاورزي اي بر تحكيم مناسبات بهرهفزاينده
طوركلي، توسعه كشاورزي ديم متأثر از است. به داشته

اقليم پرباران منطقه است. گندم، نخود و عدس از جمله 

                                                                                   
1. Vestigator and Method Triangulation  
2. Credibility 
3. Confirmability 
4. neutrality 

محصوالتي است كه با توجه به اقليم پرباران منطقه 
 گرديد.صورت ديم كشت ميبه

شناسي در زمره از نظر ريخت گاوسرخهروستاي 
لي گيرد كه شكروستاهاي مدور با ميدان مركزي قرار مي

خورد. ميدان در آن به چشم مي هاخانهاز تجمع و تفرق 
و  استتر راه مركزي كمي عريضعنوان شاهاين روستا به

مجتمع و  هايخانهتوان در يك بافت نسبتًا مدور مي
به اين ميدان را تشخيص داد. خصيصه متفرِق مشرف 

شناسي اين روستا آن است كه وجود ميدان اصلي ريخت
ه استقرار اهالي با توجه به زندگي اجتماعي مركزي طريق

د. در واقع، تحكيم نكاي را مشخص ميو مناسبات طايفه
اي روابط اجتماعي در اين روستا كامًال تابع پديده

شناسي مدور اين جغرافيايي و كالبدي بوده است. ريخت
هاي چهره به چهره و روابط روستا در افزايش تماس
كه اتحاد حاكم در طوريه؛ بهروزمره نقش بسزايي داشت
شناسي روستا بوده است. با بين اهالي متأثر از ريخت

 هاخانهنظمي افزايش فاصله از ميدان مركزي بر بي
شد. دليل اين ها كاسته ميآنافزوده و از فشردگي 

كه است اي منطقه پايهموضوع وابسته به ماهيت كوه
بلندي به و  ساختار شطرنجي در تار و پودي از پستي

  .ده استبخشي هاخانه
متشكل از خشت، گل،  هاخانهكار رفته در مصالح به

به علت مقاومت و  هاخانهچوب و سنگ بود كه اين 
شده لرزه تخريباستحكام نسبتاً پايين در پي وقوع زمين

دليل بودند. مسجد روستا تنها بنايي بود كه به
متري در آن برخورداري از مقاومت نسبي، آثار تخريبي ك

مشهود بود. اين بنا پيش از وقوع زلزله در دست تعمير و 
ترتيب خسارات كمتري بر آن وارد  اينبهترميم بوده و 

، عالوه بر هاخانهآمده بود. بناي مسجد در مقايسه با 
شدن در ارتفاع نسبتًا باالتر، داراي ديوارهاي بلندي واقع

ك بناي مسلط عنوان يمتري به بود كه از فاصله چندصد
عنوان تنها بازمانده از  تشخيص بود. اين بنا بهقابل 

شد كه يادآور خاطرات زده محسوب ميروستاي زلزله
. درواقع، استشيرين روستا در بافتي مذهبي و اجتماعي 

برخي از اهالي روستا، اجتماعات مردمي در مسجد را 
بنا ادماندني از فضاي معنوي اين يهاي بعنوان خاطرهبه

  نمودند.مي بيان
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از فضاي نسبتًا كوچكي  گاوسرخهروستاي  هاخانه
براي دامداري برخوردار بودند كه تطابق چنداني با 
الزامات معيشتي آنان نداشت؛ اما اين موضوع هرگز 

ه عنوان يك چالش مسلط مورد نظر اهالي نبود؛ چرا كبه
 ،حول ميدان مركزي آنهاو انسجام  هاخانهكوچكي 

د بو مدهاي اجتماعي مثبتي را براي اهالي ايجاد كردهپيا
ترتيب عوارض منفي ناشي از آن (از حيث  اين بهو 

ي كرد. اين روستا دسترسكالبدي) چندان خودنمايي نمي
 ينمنظور دسترسي به امستقيم به راه اصلي نداشته و به

هاي خاكي طي بايست مسير طوالني در جادهراه مي
با روستاهاي  گاوسرخهالي روستاي شد. ارتباط اهمي

  و كندي بر مبناي روابط اقتصادي (خريدهفتدران و چاي
  

گرفته كارگري) و روابط خويشاوندي شكلو  روش دام
  بود.

  

  سكونتگاهي جاييجابهسازي از پيامدهاي مفهوم
در اين بخش ابتدا مفاهيم و طبقات مستخرج از 

سپس درك ) و 2فرآيند كدگذاري آورده شده (جدول 
 جاييجابهكنندگان از پيامدهاي تفسيري مشاركت

كننده مفاهيمي ترسيم شده است. مقوالت فرعي تداعي
را  جاييجابههستند كه معناي مشتركي از پيامدهاي 

اي از كنند. همچنين مقوالت اصلي مجموعهتداعي مي
حول پيامدهاي  ،مقوالت فرعي با محوريت يكسان

  گيرند.را در بر مي جاييجابه
 45دهد كه نشان مي 2 فرآيند كدگذاري در جدول

 3ها در نهايت به مفهوم استخراج شده از خالل داده
مقوله اصلي تقليل يافته است. همچنين، فراواني مفاهيم 

ها نشانگر تعداد تكرار هر يك از مفاهيم در مجموعه داده
است. تعداد اسناد نيز بيانگر ميزان ارجاع به هر يك از 

  سناد (متن مصاحبه، تصاوير و غيره) است.ا
  گاوسرخهي روستا يسكونتگاه جاييجابه ندياز فرآ سازيمفهوم - 2 جدول

تعداد   مفاهيم  رديف
مقوالت   مقوالت فرعي  فراواني  اسناد

  اصلي
  3  1  جاييجابه پذيرش اصلي علت لرزهزمين از ناشي آوارگي  1

  غيرقابل و جبري ماهيت
  هلرززمين بينيپيش 

 
ابه

ه ج
جي

 تو
ت و

ارك
مش

ع، 
اقنا

يي
جا

  
ابه

ل ج
دلي

دن 
ي ش

عين
)

ي)
جاي

  

  4  3  جاييجابه علت تفسير راستاي در تقديرگرايي  2
  3  3  طبيعي جبر از ناشي جاييهجاب  3
  5  4  زلزله بودن بينيپيشپذيرش غيرقابل  4
  6  4  وميتوسط مردم ب مبدأ روستاي دربر اثر زلزله  زمين رانش احتمالپذيرش   1

 به تمايل و عيني شواهد
  جاييجابه

  2  2  زمين رانش پذيري رؤيت  2

  قبلي هاخانه بازسازي و برداريخاك نبودن صرفهبهمقرون  3
  3  3  

 ساختار دليل به ايام و مراسم در اجتماعي هايمشاركت رفتن بين از  1
  1  1  شهرك تجويزي كالبدي-فيزيكي

غفلت از رويكردهاي  
 هايطرحدر  مشاركتي

  جاييجابه

 فرهنگ در قبلي روستاي كالبدي- فيزيكي ساختارهاي نقش به توجهيبي  2
  3  3  اهالي

  4  2  مشاركت مردم محلي با شهرك باقيمانده بخش طراحيلزوم   3

 وسازساخت طرح اجراي و ريزيبرنامه در مشاركتي رويكردهاي از غفلت  4
  11  7  شهرك

-فيزيكي ساختار دليل به جاييجابه از پس اهالي بطروا گسيختگيازهم  1
  18  9  تجويزي كالبدي

 گسيختگي اجتماعيازهم
  اهالي روابط

  جاييهجاب از پس 

ي، 
صاد

 اقت
اي

ده
يام

ح پ
طو

ر س
ي د

راك
ت اد

فاو
ت

دي
كالب

 و 
عي

تما
اج

  

  2  2  جاييهجاب از پس سابق هايهمسايگي مناسبات خوردن هم به  2
  1  1  جاييهجاب از سپ اهالي روابط تحكيم در ريضع هايكوچه منفي نقش  3
  2  2  كوچه يك داخل هايهمسايه به ارتباط محدود شدن  4

 بودن مشرفو  ميدان دليل به قبلي روستاي در ترمنسجم روابط وجود  5
  2  2  ديگريك بر هاخانه

  3  3  تميزي و بودن بزرگ دليل به شهرك ارجحيت  1
افزايش استحكام و 

  قطعات مساحت
  5  5  شهرك در هاخانه استحكام افزايش  2
  7  3  جاييجابه از پس اصلي راه به دسترسي بهبود  3
  5  5  جاييجابه از پس قطعات مساحت افزايش  4
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تعداد   مفاهيم  رديف
مقوالت   مقوالت فرعي  فراواني  اسناد

  اصلي
  حفظ ساختار معيشت  8  6  كشاورزي اراضي به دسترسي در تغييرعدم  1

  2  2  در معيشت و اشتغال تغييرعدم  2  جاييپس از جابه
  3  3  جاييجابه از پس وكاركسب تغييرعدم  3

 ترسريع اسكان جهت تركوچك مسكوني قطعات سازيآماده جهت در تالش  1
  1  1  زدگانزلزله

  تعجيل و رفع تكليف
  در فرايند اسكان 
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  2  2  هاخانه واگذاري و وسازساخت راستاي در تكليف رفع  2
  6  6  زدگانزلزله اسكان راستاي در زدهشتاب وسازهايساخت  3
  5  4  لرزهزمين زمان به هارسيدگي و هانظارت بودن محدود  4
  4  2  شهرك عنوان شدنمطرح دليل به شهري امكانات وجود لزوم  1

  و خدمات فقدان
  شهرك در اوليه امكانات 

  3  2  شهرك در سبز فضاي وجود عدم  2
  8  6  و ...) بهداشت خانه سبز، فضاي شهر (غسالخانه، در عمومي امكانات فقدان  3
  14  8  كيفي ازنظر آشاميدني آب بودن نامناسب  4
  12  10  تعفن بوي ايجاد و هاجوي در هافاضالب تجمع  5

 دليل به ساختمان از بيرون به خانگي هايفاضالب هدايت امكان عدم  6
  10  5  قطعات نامناسب طراحي

  11  7  منطقه در زياد جوي هايبارش رغمعلي آسفالت پوشش عدم  7
  12  8  زياد جوي هايبارش رغمعلي فاضالب هايجوي بودن عمقكم  8
  3  3  هاخانه داخل به باران آب ورود  9

 در فمختل هايبخش جانمايي بر نظارت عدم و ايسليقه وسازهايساخت  1
  16  9  هاخانه حياط

عدم طراحي مناسب 
كالبدي و افزايش 

  ايسليقه وسازهايساخت
  

  13  10  ايسليقه وسازهايساخت اصلي علت مالي محدوديت  2
  5  5  هاخانه حياط جانمايي و تعمير بودن برهزينه  3
  7  7  بهداشتي مسائل دليل به شهرك در دامداري محدوديت  4
  3  3  سازيشهرك در هادي طرح تانداردهاياس رعايت عدم  5
  8  7  مسكوني قطعات بودن بزرگ رغمعلي نشيمنگاه فضاي بودن كوچك  6
  7  5  رومال مسيرهاي جانمايي دليل به هاكوچه طراحي بودن نامناسب  7
  4  3  شهرك كشينقشه بودن نامناسب  8
  7  6  شهرك بودن سازنيمه  9

  پژوهشهاي منبع: يافته
  

  سكونتگاهي جاييجابهادراك ساكنين از فرآيند 
عنوان عامل اصلي به 1391لرزه در سال وقوع زمين

- به شمار مي گاوسرخهسكونتگاهي روستاي  جاييجابه

رود كه برخي از اهالي آن را با رويكردي تقديرگرايانه 
- تفسير كردند و علت آن را به قدرت مطلقه نسبت مي

  ساله چنين گفت: 39ردي دادند. در اين خصوص م
 جوري شود. همه مشغول كار وخدا خواست اين«... 

  ».دفعه زلزله آمد...زندگي بودند و يك
 جاييجابهبر اين است كه  گاوسرخهديدگاه اهالي 

ناشي از اين جبر  ناشي از جبر طبيعي بوده و آوارگيِ 
ناپذير كرده است. را اجتناب جاييجابهطبيعي فرآيند 

خصوص موضوع مذكور چنين ابراز  ساله در 52مردي 
  داشت:

ما هم ديگر آواره بوديم كه تن به اين شهرك «... 
گفتند داديم. اگر زلزله نبود و سر يك مسئله ديگر مي

  ».كردند...دانم مردم قبول ميجا شويم بعيد ميهجاب
لرزه و نيز نقش عالوه بر آوارگي ناشي از وقوع زمين

، عوامل متقاعدكننده جاييجابهي گيرجبري آن در شكل
ها منجر به پذيري آنديگري نيز وجود داشته كه عينيت

شده است. احتمال وقوع رانش  جاييجابهپذيرش فرآيند 
وساز برداري و ساختصرفه نبودن خاكبهزمين و مقرون

شوند عنوان عواملي محسوب ميدر روستاي مخروبه به
متقاعدسازي اهالي گرانه در راستاي كه نقش تسهيل

ساله در اين رابطه  61اند. مردي داشته جاييجابهجهت 
  گفت:مي
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در روستاي قبلي زمين ترك برداشته بود، «... 
مهندسان ديدند و گفتند شايد رانش زمين اتفاق بيفتد، 

  ».به همين خاطر ما به پايين روستا آمديم...
  سكونتگاهي جاييجابهادراك ساكنين از پيامدهاي 

و لزوم اسكان سريع  جاييجابها توجه به فوريت ب
ريزي براي گاو، فرآيند برنامهاهالي روستاي سرخه

رويكردهاي مشاركتي صورت گرفت  جايي، در خالءجابه
وجود  اي را براي اهالي اين روستا بهو مشكالت عديده

هاي عاجالنه ساله در راستاي لزوم فعاليت 47آورد. زني 
دهي زي شهرك و غفلت از مشاركتسادر خصوص آماده

  اهالي چنين ابراز داشت:
اي و مهندسي بود. بله ي كار عجلهاين نتيجه«... 

خواهيم. خانه دانيم كه چه ميداند و ما نميمهندس مي
مهندسي ساختند برايمان. درست است كه زلزله آمد و 

شديم و كردند و ما ساكن ميبايد كار را فوري تمام مي
كه زلزله بدون خبر همه زندگي ما را نابود  درست است

  ».داند كه...كرد ولي همه زندگي ما را مهندس نمي
هاي كوچك بودن اتاق گاوسرخهنظر اهالي از نقطه

صورت همسان و قطعات مسكوني واگذار شده كه به
 برشده بود دليل موجهي يكدست براي هر خانوار ساخته

 47است. مردي  بوده زدهفوري و شتابجهت اسكان 
  ساله در اين خصوص چنين گفت:

ما چون بعد از زلزله در چادر و كانكس زندگي «... 
هاي ما را كوچك ها آمدند جاي خانهنآ .كرديممي

درست كردند تا سريع آماده شود و در بقيه زمين هيچ 
ن الها اكاري نكردند و همين شد كه خيلي از خانه

  ...».دارند مشكل
به رفع تكليف و اسكان فوري اهالي  چنين گرايشي

از عدم نظارت و رسيدگي به  پوششيدر  گاوسرخه
لرزه بروز كرده در دوران پس از زمين گاوسرخهشهرك 

شاهدي عنوان است. اين موضوع توسط برخي از اهالي به
ساله  38شده است. مردي  مطرح باالدعاي در راستاي ا

  گفت:در اين خصوص مي

- شديم ولي االن ديگر رسيدگي نميما ساكن «... 

- كه زلزله آمده بود رسيدگي ميكنند؛ خب فقط وقتي

  ...».كردند؟! االن چي؟! 
، گاوسرخهدر روستاي  جاييجابهطي فرآيند 

دهي در راستاي بهبود كارگيري رويكردهاي مشاركتبه

توسط  جاييجابهو نيز پذيرش فرآيند  هاخانهكيفيت 
چهره بهترتيب روابط چهره اين بهاهالي مغفول ماند. 

كالبدي - اهالي كاهش يافت و ساختارهاي فيزيكي
سويي با فرهنگ اهالي مورد شهرك به دليل عدم هم

اقبال واقع نشد. چنين پيشامدي برگرفته از ادراك اهالي 
در مورد روابط پيشين خود در روستاي قبلي است. اين 

كالبدي روستاي - گرفته از ساختار فيزيكيروابط نيز الهام
بوده است. در حقيقت، وجود ميدان مركزي و  گاوسرخه

عنوان يك ساختار ديگر بهها بر يكنيز مشرف بودن خانه
گر روابط چهره به فرد، هدايتكالبدي منحصربه-فيزيكي

دهي اهالي چهره اهالي بوده است كه غفلت از مشاركت
و  هاخانهدر تعيين سرنوشت خود در خصوص شكل 

 هاخانهكالبدي شهرك اقبال عمومي از - ضعيت فيزيكيو
 ساله در اين 42را با چالش مواجه كرده است. مردي 

  گفت:باره مي
 91حقيقتش اين است كه ما به دليل زلزله سال «... 

اما خوب بايد  اي بود؛ي كارها عجلهجا شديم و همههجاب
ا اي كه بود و ماين را هم قبول كرد كه با تمام عجله

چادرنشين و در كانكس بوديم ... ما اين نقشه را كامًال 
دانيم. چرا؟! بيا برويم روستاي قبلي تا به شما غلط مي

هايمان رو به بگويم. ما در روستاي قبلي درهاي خانه
شديم، مسجد، شد، دور ميدان جمع ميهم باز ميروي

  ...».وسط روستا بود و همه باهم در ارتباط بوديم 
دهي واقعي اهالي كلي، عدم مشاركتطور به
غفلت از فرهنگ روستا و در نتيجه  منجر به گاوسرخه

ي ناسازگار با فرهنگ روستايي شد. هاخانهطراحي 
  شرح بود: اينبهساله  42اظهارنظر مردي 

هاي ما هم در اين نقشه بايد فرهنگ و خواسته«... 
  ...».شد شهرك پياده مي

توجهي به رويكردهاي يمنفي ب پيامدهاييكي از 
هاي مربوط به مشاركتي در طراحي و اجراي برنامه

گسيختگي روابط اجتماعي وساز شهرك، ازهمساخت
  ساله در اين خصوص چنين گفت: 41بوده است. زني 

وحسابي بكشند و ببينند بايد يك نقشه درست«... 
تر زندگي كنند. نه توانند راحتكه مردم چطوري مي

دوست دارد ما چطوري زندگي كنيم.  اينكه مهندس
براي ما خيلي هزينه داشت، روحيه ما را  جاييجابه

خراب كرد و روابط ما را از بين برد. روستايي كه چندين 
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شناختند، االن ديدند و ميسال پيش همه همديگر را مي
ديگر را ها هستيم، همايم، عين غريبهكه جابجا شده

  ».كوچه شده...بينيم؛ چون اينجا كوچه نمي
كالبدي شهرك از - تجويزي بودن فضاي فيزيكي

- هاي مشاركتي را بازنمايي ميءموضوعاتي است كه خال

هاي دهد كه ديدگاهخوبي نشان ميبه باالكند. اظهارات 
عنوان رويكردي غيرمشاركتي و صرفًا مهندسي به

رنگ شدن روابط اجتماعي در تار و تجويزي منجر به كم
كالبدي شده است. زني - ارهاي فيزيكيپودي از ساخت

  گفت:ساله مي 57
بينيم. در روستاي اينجا فقط همديگر را نمي«... 

ديديم، ها را ميكرديم همسايهقبلي در خانه را كه باز مي
شود كسي را ديد. ها طوري است كه نمياصًال خانه

هايي كه در يك كوچه ها فقط همسايهگاهي وقت
  ...».د شونهستند، ديده مي

خوردن روابط همسايگي از طريق واگذاري همبه
كشي يكي ديگر از قطعات مسكوني بر اساس قرعه

 گاوسرخهرنگ شدن روابط در شهرك هاي كمزمينه
  باره چنين گفت:ساله دراين 57است. زني 

هايي كه در يك كوچه هستند، فقط همسايه«... 
ي كشقرعهطور ها بهشوند. چون خانهديده مي

هاي روستاي قبلي اينجا پيش واگذارشده، اصًال همسايه
  ».هم نيستند...

رنگ شدن روابط اجتماعي چنين ادراكي از كم
هاي ارتباطي اهالي در روستاي سابق برخاسته از تجربه

در يك فرآيند قياسي تجارب  گاوسرخهاست. اهالي 
دادند گذشته خود را با وضعيت فعلي مورد سنجش قرار 

را بازنمايي كردند.  جاييجابههاي ارتباطي پس از و خالء
  اي فرآيند قياسي مذكور را چنين ارائه نمود:ساله 56زن 

ديديم، در روستاي قبلي ما همديگر را هر روز مي«... 
 هم نزديك بود، ما هم به ها بهروستا كوچك بود، خانه

گوشه اند هر يكي از ما را يك زديم؛ االن آمدههم سر مي
  ».بينيم...اند و اصًال هم [ديگر] را نمينه دادهخا

توان دريافت كه رويكردهاي تجويزي ، مياساساينبر
سازي و نيز تجارب غني اهالي در در عرصه شهرك

كالبدي مناسب در راستاي - خصوص الگوهاي فيزيكي
اي منجر به طور همبستهتسهيل روابط اجتماعي به
 گاوسرخهشهرك  كالبدي- ناكارآمدي الگوي فيزيكي

شده است. در اين راستا، برخي از اهالي بر اين اعتقاد 
بايست بر سازي ميبودند كه تكميل فرآيند شهرك

دهي صورت پذيرد. در اين خصوص مبناي مشاركت
  ساله چنين گفت: 52مردي 

سازي اينجا بكنند. بايد فكري به حال ديمي«... 
 50شود؛ چون حداقل، قطعات باقيمانده مثل قطعات ما ن

ها ساخته درصد اين شهرك كامل نشده و اگر مثل اين
  ».شود...شود ديگر وضعيت خيلي ناجور مي

رويكرد تجويزي برخاسته از ماهيت عاجالنه فرآيند 
هاي اقليمي منطقه مانع از آن شد تا ويژگي جاييجابه

وساز شهرك مدنظر قرار در مالحظات طراحي و ساخت
 ،مشكالت كنوني موجود در شهرك رو،گيرد و از اين 

عمق بودن ريشه در تصميمات تجويزي گذشته دارد. كم
شده هاي فاضالب كه در حاشيه معابر شهرك تعبيهجوي

بود مصاديقي از اين مشكالت است كه در بستري از 
فقدان اطالعات كافي در خصوص وضعيت جوي و 

ز شده بود. در واقع، برخي ااقليمي منطقه هريس طراحي
اهالي بر اين باور بودند كه پربارش بودن منطقه ضرورت 

- تر در جهت دفع آبهاي عميقها و جويطراحي كانال

نمايد. مردي از پيش مشخص ميهاي سطحي را بيش 
  باره گفت: ساله در اين 37

وضعيت ما در شهرك نسبت به روستا بهتر شده «... 
ي سختي انهازمستكاره رهاشده و است، اما اينجا نيمه

هاي ها آسفالت ندارند و جويپيش رو داريم، چون كوچه
فاضالب هم مناسب نيستند، كساني كه اينجا را طراحي 
كردند اصًال توجهي نكردند كه اينجا يك منطقه سرد و 

كمي بارد، يككوهستاني است و برف و باران شديد مي
فهميدند كه كشت ديم داريم و كردند ميفكر ميهم 

هاي بارد، بايد فكر اساسي براي جويزياد ميباران 
  ».فاضالب بكنند...

طوري صورت گرفته  هاخانهطراحي فضاي داخلي 
 اينبه كشي فاضالب هستند و كه اغلب بناها فاقد لوله
اي در فصول پرباران پيش رو ترتيب مشكالت عديده

  ساله در اين خصوص چنين گفت: 39دارند. مردي 
ها مشكل فاضالب دارند، شيب خانه ها االنخيلي«... 
دهد كه طرف خانه همسايه و او هم اجازه نميافتاده به

  ».طرف جاده...اش برود بهلوله فاضالب از خانه
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ها فضاي بيروني شهرك نيز به دليل تجمع فاضالب
وضعيت نامطلوبي به خود گرفته و متصاعد شدن بوي 

برخي از اهالي ها باعث نارضايتي نامطبوع از اين فاضالب
  ساله در اين رابطه گفت: 41شده است. زني 

جا كثيف و ها را نگاه كنيد، همهبرويد و فاضالب«... 
اند؛ ولي آلوده است. اينجا را شبيه شهرك طراحي كرده

اند؟! اين چه فاضالبي است كه براي اينجا طراحي كرده
شود در جوي آب و هر چه فاضالب از خانه خارج مي

ها ن را نگاه نكنيد تابستانشود. االجمع مي هاكوچه
  ».شود، واقعًا آلوده است...اينجا پر از مگس و پشه مي

نامناسب بودن نقشه شهرك، عدم رعايت 
سازي و فقدان استانداردهاي طرح هادي در شهرك

نظارت در راستاي تدوين طرح هادي ازجمله عواملي 
اقبال كالبدي شهرك را با - است كه ساختار فيزيكي

ساله در خصوص  41عمومي مواجه نكرده است. مردي 
  عدم رعايت استانداردهاي طرح هادي چنين گفت:

از نظر ساختمان و جاده و نقشه اين شهرك اصًال «... 
رو را ببين يك متر هاستاندارد نيست. همين خانه روب

  ».يكي يك متر جلوتر است...تر است، آنعقب
هايي كه از وجود كوچه وگاسرخهنظر اهالي از نقطه

شوند، بر اساس رو مييك سمت باريك شده و مال
هاي جوي و شرايط روستا ناكارآمد هستند و ويژگي

باره ساله  در اين  41بيشتر جلوه شهري دارند. زني 
  چنين گفت:

همين كوچه را نگاه كن يك سِر كوچه نفر رو «... 
- ر ميطرف ماشين و تراكتواست. اين چيست؟ از اين 

تواند تواند داخل كوچه بيايد؛ ولي از سر ديگر كوچه نمي
- بيرون برود، خوب چرا؟ فردا كه اينجا يك متر برف مي

تواند وقت آن قسمت نفر رو را ماشين نميآيد آن
خورد. اينجا هايش را جمع كند. اينها به درد نميبرف

همه تراكتور دارند و همه هم راضي هستند كه تراكتورها 
هايشان باشد پس چرا سِر كوچه باز است و سر كوچهدر 

  ».ديگر آن بسته؟!...
ساز بودن شهرك و عدم ساماندهي طور كلي، نيمهبه

اهالي شده از بعضي از قطعات، منجر به نارضايتي برخي 
را  جاييجابهفرآيند  شدنطوالنياست كه اين امر 

  ساله گفت: 57). زني 65-3كند (شكل بازنمايي مي

خيلي قطعات هنوز معلوم نيست كي ساخته . «..
  ».خواهد اينجا شهر بشود...وقت كي ميشوند، آنمي

گاه و عدم وجود تناسب منطقي بين ابعاد نشيمن
 740گاه و متر نشيمن 60حياط واحدهاي مسكوني (

هاي مالي اهالي در متر حياط) منجر شده تا محدوديت
نمود بيروني يابد  هاخانهراستاي تعمير و جانمايي حياط 

گذارد. يكي  افزايشاي رو به و ساخت و سازهاي سليقه
  گفت:از اهالي در اين خصوص چنين مي

شده است كه جايمان متر درست 60داخل واحد «... 
ها بزرگ است. تعمير حياط تنگ است ... حياط خانه

  ».هزينه زيادي دارد و ما هم نداريم...
وساز حياط عدم نظارت بر جانمايي و ساخت

عنوان مشكلي به گاوسرخهواحدهاي مسكوني شهرك 
اساسي مطرح بود كه برخي از اهالي آن را چنين ترسيم 

  كردند:
متر خانه ساختند، دادند به ما و رفتند و  60«... 

متر  800ديگر برايشان هم مهم نبود كه ما داخل اين 
  »...كردندچكار كنيم. بايد نظارت مي

سكونتگاهي  جاييجابهمنفي  مدهايپيايكي ديگر از 
طور چشمگيري محل كه به گاوسرخهدر روستاي 

نارضايتي بسياري از اهالي بود، كيفيت نامناسب آب 
آشاميدني است. از آنجا كه آب آشاميدني اهالي 

مراتب در روستاي سابق داراي كيفيت به گاوسرخه
هاي گذشته) بوده است، قياس بهتري (مربوط به زمان

ن وضعيت مطلوب سابق و وضعيت نامطلوب فعلي بي
هايي در اين خصوص شده گيري نارضايتيمنجر به شكل
ساله در اين خصوص چنين اظهار  57و  46است. مردان 

  نمودند:
فقط آب گواراي چشمه كه در روستاي قبلي بود «... 

را از دست داديم و آب رودخانه استفاده كرديم كه پر از 
- ها سبز ميها لولهاست. بعضي وقتگچ و غيربهداشتي 

 جاييجابهها نتيجه ها تصفيه نيست و اينشود؛ چون آب
است. بهترين آب را داشتيم؛ ولي اآلن لوله چنان گچ 

  ».شود...گيرد كه اصًال آب از لوله رد نميمي
ساله در خصوص اين  41ساله و مردي  51زني 

  موضوع چنين اظهار داشتند:
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ن مثل االرودخانه برايمان آوردند و  اين آب را از«... 
- زند و نميهاي درخت در داخل شلنگ جلبك ميبرگ

  ».شود استفاده كرد...
عدم وجود برخي از خدمات و امكانات عمومي در 

منجر به بروز نارضايتي در بين اهالي  گاوسرخهشهرك 
شده است. اين امكانات شامل فضاي سبز، غسالخانه، 

شود. اگرچه جانمايي جهت ارائه ميخانه بهداشت و غيره 
كالبدي اين شهرك -چنين خدماتي در طرح فيزيكي

اما محروميت فعلي اهالي از اين  ،صورت گرفته است
خدمات منجر به اظهار نارضايتي شده است. در اين باره 

  ساله گفت: 52مردي 
- اين شهرك با وضعيت قبلي روستاي ما نمي«... 

- مدرسه نساخته ؛ل شده استكاره هم وخواند، تازه نيمه

  ».خانه بهداشت ندارد... ؛فضاي سبز ندارد ؛اند
ساله در اين  58ساله به همراه زني  47مردي 

  خصوص گفتند:
قطعات مربوط به تجاري و اداري (خانه بهداشت، «... 

جاي مدرسه از يك دهياري و ...) نامشخص است و به
  ».شده است...كانكس استفاده

  باره چنين ابراز داشت:ز دراينساله ني 41زني 
اينجا فقط ديوار است و بيابان! اصًال يك درخت «... 

اند. خيلي فضا مرده است. روها نكاشتههم در اين پياده
تحمل نيست. چون هيچ فضايي من اصالً اينجا برايم قابل

  ».توانند بازي كنند...ها هم كه نميندارد. بچه
- كه ساختار فيزيكياخير حاكي از آن است  اتاظهار

 ةارز با خأل خدماتي نظير فضاي سبز در روحيكالبدي هم
  منفي داشته است.اثر  گاوسرخهاهالي 

(به مسافت  گاوسرخهسكونتگاهي روستاي  جاييجابه
ها و كيلومتر) تغييرات چنداني را در زيرساخت 1حدود 

وجود نياورد. دسترسي اهالي به  ساختارهاي شغلي به
شاورزي چندان تغييري ننمود؛ چراكه ك هايزمين

- اهالي به زميناز دسترسي برخي  جايي،جابهواسطه به

دست افزايش يافت. نكته حائز اهميت آن هاي پايين
صورت غالباً به گاوسرخهاست كه كشاورزي در روستاي 

وآمد بر سر اراضي رو رفت گيرد و از اينديم صورت مي
ساله  37ي كشاورزي چندان مطرح نيست. مرد

  باره چنين گفت:دراين

هاي كشاورزي هم قبًال ازنظر دسترسي به زمين«... 
هاي باالدست دسترسي بيشتري داشتيم؛ اما به زمين

دست بيشتر دسترسي داريم. به هاي پايينن به زمينالا
هاي كشاورزي خاطر همين زياد ازنظر دسترسي به زمين

  ».مشكلي برايمان پيش نيامد...
چنداني بر بهبود وضعيت  اثرسكونتگاهي  جاييجابه

كه محدوديت  رغم آنوكار اهالي نداشته است. عليكسب
 دامداري در شهرك تابع مالحظات بهداشتي است و از

كه بخشي از اراضي كشاورزي جهت احداث شهرك  آنجا
 گاوسرخهشده است؛ اما معيشت اهالي تخصيص داده

- دليل آن را مي خوش تغييرات جدي نشده است.دست

و عدم بروز  جاييجابهتوان گذشت زماني اندك پس از 
ساله  56مدت اين فرآيند دانست. زني پيامدهاي طوالني

  و كار چنين گفت:در زمينه ثبات وضعيت كسب 
وكارمان وكارمان تغييري نكرده، كسبكسب«... 

ها ها و خانههمان كشاورزي است، كمي فاصله بين زمين
  ».شده؛ ولي خيلي تفاوت نكرده...وزياد كم

ساله در خصوص محدوديت  47اظهارات مردي 
  دامداري به دليل مالحظات بهداشتي چنين است:

دهد كه كمي اجازه نميبهداشت اينجا هم يك«... 
  ».دامداري راحتي داشته باشيم...

بر اين اعتقاد هستند كه با  گاوسرخهاهالي شهرك 
يست خدمات و امكاناتي بااسكان در حوزه شهرك مي

- رو، شكلهاي شهري ارائه شود؛ ازاينارز با چارچوبهم

 جاييجابهگيري انتظارات جديد يكي از پيامدهاي 
باره چنين ساله دراين 41سكونتگاهي بوده است. زني 

  گفت:
 ؛در روستاي قبلي ما اين مشكالت را نداشتيم«... 

 كه رفت، حاالچيز به روال خودش پيش ميچون همه
سازند بايد مشكالتش را رفع كنند، نه خانه شهري مي
  ».بروند...اينكه ول كنند و 

- عدم تحقق چنين انتظاراتي منجر به بروز درگيري

 گاوسرخهكه يكي از اهالي طوريبه ؛شودهاي ذهني مي
  چنين ابراز داشت:

در روستاي قبلي هم مشكل داشتيم ولي «... 
نجا مشكالت فكر ما را مشكالت آزاردهنده نبودند اي

  ».مشغول كرده، نگران كرده، گرفتار كرده...
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افزايش مساحت قطعات مسكوني در شهرك، بهبود 
ازجمله  هاخانهدسترسي به راه اصلي و افزايش استحكام 

بود.  گاوسرخهسكونتگاهي  جاييجابهدستاوردهاي مثبت 
گونه كه شرح داده شد، محدوديت منابع مالي و همان
وساز واحدهاي مسكوني ازجمله ظارت بر ساختعدم ن
هاي افزايش مساحت قطعات مسكوني بود. مردي چالش

ساله در خصوص مساحت قطعات مسكوني چنين  52
  گفت:

تر تر است و دامداري راحتها بزرگاينجا خانه«... 
  ».است...

ساله نيز موضوع اخير را چنين بازنمايي  47مردي 
  كرد:

وساز به ما اينجا براي ساختهايي كه زمين«... 
تر هاي روستاي قبلي خيلي بزرگتحويل دادند از زمين

 60است؛ اما مشكلي كه وجود دارد اين است كه فقط 
 800ها را خانه ساختند؛ اما براي بقيه متر از اين زمين

  ».متر زمين را به حال خود ول كردند...
 جاييجابهدر اثر  هاخانهافزايش استحكام 

تگاهي به شرح ذيل مورد توجه يكي از اهالي قرار سكون
  گرفت:

هاي اين روستا از نظر ساخت و محكمي خانه«... 
خيلي بهتر شده است. اگر شما يك سري به روستاي 

هاي شويد كه زلزله همه خانهقبلي بزنيد متوجه مي
  ».روستا را خراب كرده است...

سافت به م گاوسرخهسكونتگاهي روستاي  جاييجابه
كيلومتر منجر به بهبود دسترسي به راه اصلي  1حدود 
ترتيب رضايت برخي از اهالي را جلب كرد.  اينبهشد و 

  ساله گفت: 28در اين خصوص مردي 
اينجا برايمان بهتر است. به جاده اصلي دسترسي «... 
  ».داريم...
طوركلي، بزرگي قطعات مسكوني در شهرك و نيز به

نجر به ارزيابي مثبتي از تميزي فضاي مسكوني م
- ارجحيت شهرك نسبت به روستاي سابق شد. مشاركت

  باره چنين گفت: كننده مذكور در اين
اينجا بزرگ است، قبًال محدوديت فضا «... 
  ».داشتيم...

  
  

  گيريبحث و نتيجه
كنترل نظير هاي غيرقابللرزه با ويژگيوقوع زمين

تخريب  بيني بودن منجر بهپيشجبري و غيرقابل 
و آوارگي اهالي آن شد. در اين راستا،  گاوسرخهروستاي 
و اسكان در  جاييجابهمخروبه و يا  هايخانهبازسازي 

عنوان دو راهكار بديل پيش روي اهالي محل جديد به
 ،بود. در زمينه گزينش يكي از اين دو راهكار گاوسرخه

لرزه، دو هاي ناشي از زمينمنظور رهايي از آسيببه
را  جاييجابهو فرآيند  ندآفريني كردمقوله اساسي نقش
مخروبه تفوق بخشيدند. اين  هايخانهبر فرآيند بازسازي 

وساز در صرفه نبودن ساختبهمقرون«مقوالت شامل 
زمين بود. تأثير » احتمال وقوع رانش«و » روستاي قبلي

گيري فرآيند چشمگير دو عامل مذكور بر شكل
يث بود كه عوامل مذكور پس از از آن ح جاييجابه
اثرات  ،اساس اين برلرزه بروز كرده بودند و زمين

پذير بود. به احتمالي آن براي اهالي ملموس و عينيت
لرزه را تر، اهالي روستا عوارض تخريبي زمينبيان ساده

مشاهده كرده و به عوارض رانش زمين و صرف هزينه 
بر مبناي اين   بودند.پي برده  هاخانهزياد جهت بازسازي 

هاي جاييجابهيافته پيشنهاد ذيل براي اجرا و هدايت 
  شود:آتي مطرح مي

هاي سكونتگاهي كه علت جاييجابهدر سلسله  - 
هاي مربوط به حوادث طبيعي و يا برنامه جاييجابه

نفعان براي متقاعدسازي ذي ةاي دولت است، الزمتوسعه
پذيري علت و ن عينيت، ريشه در ميزاجاييجابهپذيرش 

دارد كه در اين راستا الزم  جاييجابهپيامدهاي مطلوب 
هاي مشاركتي و ترويجي استفاده شود. يافترهاست از 

تواند شامل بازديد از روستاهاي داراي ها مييافتهاين ر
 باشد جاييجابهموفق و يا علل مشهود  جاييجابهطرح 

د مانند (مواردي كه روستاي هدف فاقد علل مشهو
   .خرابي، فرونشست و غيره است)

 جاييجابهشواهد نشان داد كه علت اصلي 
خاستگاه طبيعي داشته  گاوسرخهسكونتگاهي روستاي 

و نيز غيرقابل  جاييجابهاست. خاستگاه جبري علت 
گيري را ريزي و تصميمبيني بودن آن، تسريع برنامهپيش

اين روستا  عنوان ضرورتي در راستاي اسكان اهاليبه
- گيريمطرح كرده است. اين در حالي است كه تصميم

ريزي غفلت از برنامهدر اين رابطه منجر به زدهشتابهاي 
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در  گاوسرخهمشاركتي شده است. از آنجا كه اهالي 
روستاي قبلي خود تجارب غني در خصوص ساختار 

كالبدي و نقش آن در حفظ روابط اجتماعي -فيزيكي
 كالبدي شهرك كه در خالء-يكيطرح فيزداشتند، 

هاي يافتهرويكردهاي مشاركتي و صرفًا بر مبناي ر
شده بود را همگام با تجارب خود نيافتند تجويزي طراحي

 هاخانهرو رضايت چنداني از طرح و سبك اين  و از اين
، جاييجابهاز طريق  گاوسرخهنداشتند. اگرچه اهالي 

كالبدي - د فيزيكيبسياري از امتيازات مربوط به ابعا
، دسترسي به راه اصلي، هاخانه(نظير استحكام  هاخانه

افزايش اندازه قطعات مسكوني و غيره) را كسب نمودند؛ 
هاي خود در خصوص ساختارهاي پنداشتهاما پيش
گر الگوهاي هاي متمادي هدايتكالبدي كه سال-فيزيكي
اي شان (نظير روابط اجتماعي) بود را با الگوهرفتاري

ارزيابي  ،اساس اين برسو نيافتند و مسكن در شهرك هم
ارائه نكردند. در اين راستا  جاييجابهمثبتي از پيامدهاي 

هاي شود قبل از تدوين و اجراي برنامهپيشنهاد مي
اقتصادي  - هاي اجتماعي، ساختار و نقشهجاييجابه

(شامل تعامالت، روابط، نظام خويشاوندي و مراودات 
هاي ي) روستاها مورد شناسايي قرار گيرد و نقشهاقتصاد

كالبدي و فيزيكي روستا بر اساس اطالعات و 
اقتصادي تدوين گردد. همچنين، -ساختارهاي اجتماعي

- الزم است در خصوص طرح توسعه آتي شهرك سرخه

و واگذاري قطعات مسكوني بر مبناي  ساخت ،گاو
  اقتصادي صورت گيرد.-الگوهاي اجتماعي

ريزي غفلت از برنامه گاوسرخهوستاي اهالي ر
ريزي بر مشاركتي را عاملي در راستاي عدول از برنامه

دانستند و بر اين ي منطقه ميهاي جوّ مبناي ويژگي
كالبدي محدوده - اعتقاد بودند كه ساختارهاي فيزيكي

هاي اقليمي منطقه (نظير منطبق با پتانسيل ،شهرك
رو، ساختار  از اين هاي جوي نسبتًا زياد) نيست.بارش

نظر از تمامي امتيازات كالبدي شهرك را صرف -فيزيكي
نمودند. اين يافته با آن تا حدودي ناموفق قلمداد مي

مطابقت   Rahmati & Nazreyan (2011) نتايج مطالعات
- افزايش مساحت قطعات مسكوني  ،دارد. برخالف انتظار

 جاييجابهعنوان يكي از دستاوردهاي اصلي كه به
تفسير شده  عكسهت در ج - رودشمار ميسكونتگاهي به

ضعف  عنوان نقطهو در بستري از محدوديت مالي به

ديگر، به  بيان . بهه استقلمداد شد جاييجابهفرآيند 
علت آنكه افزايش مساحت قطعات مسكوني براي تمامي 

طور همگون صورت به گاوسرخهخانوارهاي روستاي 
وساز يا تعمير گرفت، فقدان استطاعت مالي جهت ساخت

از موضوع شد.  معكوسيقطعات منجر به ارائه تفسير  اين
ديگر آن است كه افزايش مساحت قطعات مهم نكته 

مراتب بيش از نشين بهمسكوني براي خانوارهاي خوش
ساير خانوارها نمود منفي داشته است. در واقع، عدم 

و نيز عدم توان مالي  هاخانهبرداري از فضاي وسيع بهره
تري عوارض نامطلوب ،عمير اين فضاالزم براي ساخت و ت

. اين يافته با استها بوجود آورده نشينرا براي خوش
 ;Webber & McDonald, 2016) نتايج مطالعات

Parasurama, 2016)  رسد تطابق دارد. به نظر مي
اندازه) بر  نظرتقسيم و واگذاري قطعات مسكوني (از 

رك و تواند در راستاي توسعه شهمبناي نوع شغل مي
افزايش توان مالي خانوارها جهت اتمام ساخت و ساز 

كاره مفيد باشد. الزم به ذكر است كه نيمه هايخانه
تواند تهديدهاي واگذاري زمين بر حسب شغل مي

اجتماعي در پي داشته باشد كه الزم است مطالعات 
  تري در اين باره صورت گيرد.عميق

ها و وچهنتايج نشان داد كه توسعه فضاي شهرك، ك
عنوان يك امتياز براي اگرچه از نظر كالبدي به هاخانه

رود (همسو با شمار ميبه جاييجابهفرآيند 
از  گاوسرخه)؛ اما درك اهالي  (Rahmati, 2006)نتايج

اي اجتماعي دارد كه بيانگر پيامدهاي اين موضوع جنبه
معنا كه افزايش وسعت  اينبهاست.  جاييجابهنامطلوب 

، ارتباطات چهره به چهره را محدود و هاخانهو  شهرك
خوش اجتماعي روستا را دست–ساختارهاي ارتباطي

كشي طي فرآيند تغيير كرده است. همچنين، قرعه
هم خوردن نظام ه واگذاري قطعات مسكوني سبب ب

هاي پيشين شده است كه با توجه به ساختار همسايگي
- روابط، مي كالبدي روستاي سابق و نقش آن در تحكيم

توان در هم آميختگي ساختارهاي كالبدي و روابط 
خوبي استنباط نمود. اين يافته با نتايج اجتماعي را به

تطابق دارد.  (Rahmati & Nazreyan, 2011)مطالعات 
، گاوسرخهكلي، از نقطه نظر اهالي روستاي  طوربه

در وهله اول سبب تغيير در شكل و ساختار  جاييجابه
شد و در وهله بعدي كاهش روابط  هاخانهكالبدي 
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اجتماعي را در پي داشت كه اين تغييرات اجتماعي خود 
- مي ،ناشي از تغيير ساختارهاي كالبدي است. بنابراين

توان دريافت كه پيامدهاي اجتماعي در روستاي 
  تابع تغييرات كالبدي است.  گاوسرخه

فقدان برخي از خدمات (نظير خانه بهداشت، آب 
عنوان اميدني باكيفيت، فضاي سبز و غيره) اگرچه بهآش

اما  ،مطرح است جاييجابههاي مترتب بر فرآيند ضعف
اه بايد در نظر داشت كه برخي از اين خدمات در سكونتگ

از  آنكه در وضعيت فعليشده و حالپيشين نيز ارائه نمي
هاي جدي كه ناشي از عنوان ضعفنظر اهالي بهنقطه
ه بشود. در اين راستا، اشاره است، مطرح مي جاييجابه

هاي بخشي به ضعفاين نكته الزامي است كه اين شدت
گيري انتظارات خدماتي توسط اهالي ناشي از شكل

است كه در اين خصوص پيشينه  جاييجابهجديد در پسا
ا بارز بودن خدمات شهرك ذهني اهالي ناظر بر لزوم هم

ود دارد. از آنجا كه انتظاراتي است كه از شهرك وج
پس از  گاوسرخهساختارها و الزامات شغلي روستاي 

، از حيث هخوش تغييرات جدي نشددست جاييجابه
دامداري و كشاورزي پيامدهاي منفي بر اين فرآيند 
مترتب نيست. همچنين، بايد در نظر داشت كه 
د دسترسي به اراضي كشاورزي براي برخي خانوارها بهبو

ات امداري نيز به دليل افزايش مساحت قطعيافته است. د
كه مسائل  هاي توسعه دارد؛ در حاليپتانسيل، مسكوني

  زا مطرح است.عنوان يك عامل محدوديتبهداشتي به
مطالعه حاضر همانند ساير مطالعات اجتماعي با 

تواند ها ميهايي مواجه بود كه ذكر آنسلسله محدوديت
شنهادهايي را براي متضمن اعتبار نتايج باشد و پي

مطالعات آتي فراهم آورد. نظر به اينكه مطالعه حاضر بر 
- مبناي ادراكات افراد شكل گرفته است و ادراكات مي

از  ،آني قرار گيرد زيسته و تجربة تأثير تجربةتحتتواند 
 تأثير تحتحاضر  پژوهشترين محدوديت اين رو مهم

در زمان  اييججابهاي بودن ادراكات از پيامدهاي لحظه
- . در واقع، جمعاستهاي ميداني پژوهش گردآوري داده

هاي ميداني در اين مطالعه طي فصول پاييز و آوري داده
زمستان انجام شد و در برخي از مقاطع زمانِي مطالعه، 

مورد مطالعه اتفاق  ةهاي جوي سنگيني در منطقبارش
 ييجاجابهافتاد. با توجه به اينكه برخي از پيامدهاي 

معطوف به عدم تطابق ساختارهاي كالبدي شهرك با 
- عمق بودن جويشرايط اقليمي منطقه بود (مانند كم

ها و رو بودن كوچههاي آب، عدم پوشش آسفالت، مال
هاي جوي غيره)، اين پيامدها در بستري از بارش

گرفت و ممكن است تري به خود مينمود عيني ،سنگين
تغييرات مقطعي و  تأثير تحت گاوسرخهاهالي روستاي 

 ي، وجهجاييجابهرخدادهاي عيني و نامطلوب حاصل از 
منظور افراطي از پيامدهاي منفي را ارائه كرده باشند. به

كاهش اين محدوديت سعي شد با اقامت طوالني مدت 
هاي مختلف (آب و هوايي ها در وضعيتدر منطقه،  داده
 شوديشنهاد ميآوري شود. در اين راستا پو فردي) جمع

نقش پيامدهاي منفي يا  در مطالعات آتيمحققان  كه
تواند مي هاآنكه وقوع نظر قرار دهند  را مدمثبتي 
و  دست دهده ب جاييجابههاي افراطي از فرآيند ارزيابي
شناختي بررسي عنوان يك عامل روانها را بهننقش آ
  نمايند.
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