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 چکیده  
. در فرایندد اسدکان پدز از    کنندد  یمد شدید همواره با آسیب به بخش مسکونی، زنددگی مدردر را مختد      یها زلزله

یک تا دو سال طدول   طور معمول بهم نخست تا زمان اسکان دائ یها هفتهاسکان اضطراری در مرحلۀ سانحه، پز از 
 مدثرر با وجدود نشدش   این دوره . شودبه زندگی عادی، اسکان موقت تأمین  آنهابازگشت  برایکه الزر است  کشد یم

 یهدا  چدالش در سدوان  شدهری بدا     ژهید و بده در روند بازتوانی جامعه، در تجارب گذشته اغلب ساده انگاشدته شدده و   
الگدوی اسدکان موقدت از طریدق      معرفدی  ،حاضدر  ۀهدف مشال همراه بوده است. یستیز طیمحاقتصادی، اجتماعی و 

و عوام  تأریرگذار بر آن، با نگاهی جامع و سیستمی اسدت. بددین منردور بدا رویکدرد       دهنده  یتشکشناسایی ابعاد 
ندد اسدکان   فرای ۀمطالعد به  8336آبان  ۀزلزلطی یک سال و نیم از  همزمان، یا نهیزم نرریۀاکتشافی و روش کیفی 

عمیدق   ۀمصداحب مشدارکتی و   ةمشداهد پدژوهش از طریدق    یهدا  دادهپرداختده شدد.    ذهداب  سدرپ   موقت در شهر 
 یرید گ نمونده ، مردر و مطلعان محلی گردآوری شد. شام  مسئوالن، خبرگان مهمنفر از افراد  21با  ساختارمند مهین
در سده   یوداید ک مکدز  افدزار  ندرر توسدط   هدا  دادهنرری و هدفمند تا رسیدن به اشباع نرری ادامه یافت و  صورت به

 ۀهسدت  ۀمشولد محدوری و انتخداب    ۀمشولد  33و بدا اسدتخرا     شدد کدگذاری باز، محوری و گزینشی تحلید   مرحلۀ 
موضدوع اسدکان موقدت پدز از     کده   دهدد  یمد پژوهش نشان  یها افتهی ارائه شد.، الگوی نهایی «سکونتگاه انتشالی»

اسدکان  »چدالش اصدلی   فراواندی دارد.   یها یدگیچیپکه برخالف تصور غالب،  سانحه، موضوعی سه  و ممتنع است
در ایدن   است. موضوع را در بعد کالبدی محدود کرده« اسکان» ةواژبا تعریف روشن آن مرتبط است. کاربرد « موقت

 سدبب  نیدز « موقدت » ةواژو  شدود  یمد کمتدر پرداختده    دگانید د بیآسدوره به بازتوانی روانی، اجتماعی و اقتصادی 
با تبیدین اجدزای اسدکان موقدت و      کوشد یم« سکونتگاه انتشالی»الگوی  رو از این انگاشتن آن شده است. تیاهم کم
از منرر سیستمی فرایند اسکان موقدت متشدک  از ابعداد    بر آن، به شناخت بهتر آن یاری رساند.  مثررعوام   ۀدست
« احدی و اجدرای مسدکن موقدت، سداماندهی و برچیددن      و مدیریت سکونتگاه موقت، طر یزیر برنامه، یاستگذاریس»

فرهند   »مانندد  « گدر  مداخلده  یهدا  سدتم یس»و « بستر یها یژگیو»، «شرایط سانحه»است که از سه دسته عوام  
و فشدارهای اقتصدادی و    هدا  رسدانه ایمنی، سیستم مدیریت بحران، فرایند اسکان اضطراری تا دائم، خیدرین، بیمده،   

آتدی، اتخداذ رویکدرد     یها برنامهارتشای  برای راهکارها نیتر یاساسنتایج پژوهش،  براساس .ردیپذ یمتأریر « سیاسی
کده   اسدت  آمدادگی مرحلدۀ  در  یزید ر برنامهجامع و فرایندی به اسکان پز از سانحه )از اسکان اضطراری تا دائم( و 

 جامعه انجامد. یآور تاببه بازتوانی و افزایش  تواند یم
 مسکن موقت.سکونتگاه انتشالی، ، ذهاب سرپ  اسکان موقت، پز از سانحه،  اسکانکلیدی:  یها واژه
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 مقدمه

نخسدت نیداز بده     یهدا  هفتده در  .شود یم با اختالل جدی مواجهزندگی مردر  ،سانحه هرپز از 

 ۀاولید . پز از تثبیت شود یمچادر تأمین  با استفاده از طور معمول بهاسکان اضطراری  با سرپناه

 در ایدن مددت   کده  کشد یمحدود یک تا دو سال طول  یشدن مسکن دائم زمانشرایط تا فراهم 

 دگانید د بیآسد زنددگی   یهدا  تیفعال یریازسرگتأمین مسکن و کمک به  برای« اسکان موقت»

 یزید ر برنامده هدف از اسکان موقت، انتخاب مکان مناسب و  ،ادبیات سوان  برپایۀ. ردیگ یمانجار 

فدردی،   ۀاولید تدأمین نیازهدای    منردور  بده راحت زندگی  نسبت بهبرای ایجاد فضای سالم، امن و 

ابعداد   و اسدت « یدک چهداردیواری  »معنای عمدومی آن فراتدر از    کهخانوادگی و اجتماعی است 

بندابراین فرایندد اسدکان موقدت      [.87] ردید گ یبرمد  را نیز در یشناخت روانمعیشتی، فرهنگی و 

 که دهد یممطالعات نشان  حال نیا با. داردمعه جا یآور تابدر بازتوانی و افزایش اهمیت زیادی 

پاسخگویی بده نیازهدای زنددگی    لزور ، سکنتأمین سریع منیاز به به دالیلی مانند  اسکان موقت

از  و[ 76بدوده ] بحدران  عادی و پیامدهای بلندمدت آن همواره چالش بزرگی پیش روی مدیران 

 ۀهزیند همچندین  [. 33،33] داشدته اسدت   اریابهامات بسی ، مدیریت و طراحییزیر برنامهابعاد 

 آن در درازمددت  ناپایدارینامناسب و  ینیگز مکان، و اقلیمی فرهنگی با شرایط ناسازگاریزیاد، 

 [.  77،72است ] هدمیجانا یستیز  طیمحبه مشکالت اقتصادی، اجتماعی و 

الگدوی   ودنبد و پدیش از سدانحه    یزیر برنامهنبود از  ناشیرا  ها چالشاین  اغلب ژوهشگرانپ

بر فرایندد   مثررعوام  با شناخت بتواند که  ریزی و الگویی ؛ برنامهاند دانستهمناسب اسکان موقت 

اغلدب   از طرفدی [. 32،31] باشد دگانید بیآسپاسخگوی نیازهای  ،ناسبهای مکارراه معرفی و

د مانند مهدم  از افدراد   یموجود با گذشت چند سال از اسکان موقدت و از منردر گروهد    مطالعات

بدا   کوشدد  یمد پژوهش حاضدر  اما است.  پرداخته خاصیجنبۀ بررسی  یا مردر به اندرکاران دست

مطالعده  سرپ  ذهداب را   8336آبان زلزلۀ پز از  اسکان موقت موضوع هم ،رویکردی سیستمی

فرایند بر  مثررخلی و عوام  خارجی بعاد داارابطۀ  ،یا نهیزم نرریۀبا استفاده از روش هم و کند 

 فرایند اسکان یها یدگیچیپو  کردهمختلف کلیدی شناسایی  یها گروهموقت را از منرر اسکان 

پدژوهش   یهدا  پرسدش رو  از اینکند. ارائه  یا نهیزم یها دادهمبتنی بر  جامع الگوییموقت را در 

  :از اند عبارت

 عوامد   کددار  ؟ندا کدار آن ةدهند  یتشکابعاد  و ستیچموقت پز از زلزله  اسکان ندیراف 

 سدت؟ یاسدکان موقدت چ   یاصل یها چالش رگذارند؟یاسکان موقت تأر ندیبر فرا یخارج

 ؟ستیچ یآت یها برنامه یارتشا یاساس یراهکارها
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 مبانی نظری

« اسدکان پدز از سدانحه   » ةحدوز در تعریدف واژگدان    رسدد  یممطالعات سوان  به نرر  مروری بربا 

اقامتگداه  »از:  اندد  عبدارت اسدکان موقدت    ةحوزهمچنان ابهاماتی وجود دارد. برخی مفاهیم رایج در 

سکونت از هنگدار اضدطرار تدا دوران تثبیدت     یند افر ةدربرگیرندکه با تأکید بر عام  زمان « انتشالی

 «سدرپناه موقدت  . »ردیگ یبرم در هم بافرایند زمان و شک  کالبدی را « یا واسطهسکونتگاه »است. 

 ۀخاند از چادر تدا   یا سازهاشکال و  ها طرحوسیعی از  ةگستربا تأکید بر مفهور ساختاری و کالبدی، 

عدادی   یهدا  تید فعال ،«سرپناه موقدت »برخالف  «مسکن موقت» شود. در میرا شام   ساخته شیپ

اردوگداه و   ةواژ یجدا  بده نیدز   «سکونتگاه موقدت انسدانی  [. »33] شود یمروزانه خانوار از سر گرفته 

نش متشابد  بدا محدیط اطدراف خدود بده نیازهدای        است که بایدد در کد   یا جامعهسایت به مفهور 

نریدر   ییهدا  جنبده بایدد بده    یزید ر برنامده پاسدخ دهدد و در    هدا  خانمدان  یب مدت انیمو مدت  کوتاه

 [.  88شود ]توجه  آنهابازتوانی روحی و روانی  مناسب در جهت خودباوری و ییزا اشتغال

که پز  اند بوده یا دهیچیپنی و فرایند طوال در سوان  شهری ژهیو به اغلب تجارب اسکان موقت

تسریع در امدادرسدانی  برای نهادهای دولتی، امدادی و مردمی  تالشنخست سانحه با  یها هفتهاز 

بدا   [.73،78،38]د نشدو  مدی آغداز   دگانید د بیآسد و تأمین اسکان و پاسخگویی به نیازهای اساسی 

دلی  تفاوت وضدعیت و   بهحالی که  در، [82] کنند یمگذشت زمان و تغییر شرایط، نیازها نیز تغییر 

همان روزهای در برخی . [72] نیز متفاوت است آنهاخانوارها، روند اقدامات و نیازهای  یها تیظرف

کده   شدوند  یمد جدا   هو برخی مدتی به اسکان موقت جاب کنند میمسکن دائم اول شروع به بازسازی 

اقدوار   منزلسیار،  یها خانهخودساخته،  یها سرپناهچادر،  صورت به تواند یمبر مسکن موقت  افزون

در برخدی تجدارب اصدال     نیدز   مسدکن موقدت   [.78،73باشد ]مانده  و دوستان یا بناهای سالم برجا

 .[82اندد ]  شدده بعد از تکمی  مسکن دائم، همچندان اسدتفاده    ها سالتا در برخی و  پذیرفته نشده

شدود   یمد اقتصادی توجده   ۀصرفاجرا و فنی، سرعت  یها جنبهبیشتر به بنابراین گرچه در طراحی 

 اقلیمدی  فرهنگی و یها یژگیو ،، بعد خانوارجامعهنیازهای  در گرو پاسخگویی به آنموفشیت [، 83]

ملدی و محلدی،   مشیداس  دولت در  یها استیسبر آن،  افزون[. 73،71است ]بومی معماری الگوی  و

بدر  نیدز    اجتمداعی و اقتصدادی   بازار، مشارکت نهادهای غیردولتدی و مجمدوع عوامد   سازوکارهای 

برچیددن یدا   بدرای   یزید ر برنامه نبوددر نهایت  .[73]است  تأریرگذار اسکان موقت فرایند چگونگی

 تخریدب  و شدود شهری نامطلوب سیمای و  یبردار بهرهموجب تداور  تواند یمواحدها  ۀرانویکاربرد 

 [.77،71]انجامد  می ستیز طیمحبه اتالف منابع و آلودگی نیز  آنها

ی از فرایند اسکان موقدت  جزئهر یک به مطالعه که  دهد یمشان ن موجود یها پژوهشمرور 
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مسدائ  اقلیمدی و   ، طراحدی مسدکن موقدت،    یند یگز مکان، ، مدیریت تخصیصیزیر برنامهمانند 

از  اما پژوهشی که با رویکرد سیسدتمی  .است پرداختهو برچیدن واحدهای موقت  یستیز طیمح

کد  فرایندد   مطالعۀ به  مردریان و رمجو  ساز میتصمدرگیر اعم از نهادهای  یها گروههمۀ منرر 

بدا   رو نیازا است.گرفته  انجارکمتر  ،اسکان موقت از ابتدای تأمین تا انتهای برچیدن آن بپردازد

فرایند اسکان موقت در شهر سرپ  مطالعۀ به  8336آبان زلزلۀ اخیر تجربۀ از  یآموز درسهدف 

 .شود یمذهاب پرداخته 

 و اسکان موقت پس از زلزله ذهاب  سرپل

جند    در اسدت. ایدن منطشده   متنوعی  اقوار مح  زندگی کرمانشاه استان غرب رد ذهاب  سرپ 

متعددد کالبددی،    یهدا  یریپدذ  بیآسد به  پیش از زلزله و [7،2] دیدرها خسارت ایران و عراق با

ک  بیکداری و ضدعف اقتصدادی    همچون فرسودگی و ناپایداری مسکن، مش اقتصادی و اجتماعی

شدهر   [.3] وارد کدرد خسارات فراواندی  نیز  8336 78شامگاه  یریشتر 3/2 ةلرز نیزم دچار بود.

دلی  نزدیکی بده مرکدز زلزلده     به ،[2] نفر جمعیت 23213ر وسعت و هکتا 322با  ذهاب  سرپ 

واحد  88223و واحد مسکونی احداری  1386 آمار بنیاد مسکنبراساس  را دید. آسیب بیشترین

زلزلده،  پیامددهای  شددت   [.83] احد تجاری احداری ارزیابی شددند و 3383مسکونی تعمیری و 

اجتمداعی موجدب شدد کده      یهدا  شبکهمرزی و روا   و تنوع قومی و مذهبی، حساسیت امنیتی

شدرایط   ، با توجده بده  اسکان اضطراری و تأمین چادرمرحلۀ یابد. بعد از ب یا گستردهابعاد سانحه 

و تدأمین کدانکز را    بهدا  اجارهدو سیاست اعطای برای تأمین اسکان موقت  دولت، یمی دشواراقل

و برخدی   نهداد  مدردر  یهدا  سدازمان  ،خیدرین  زیدادی از  یهدا  گدروه  آن،بدر   افدزون در نرر گرفت. 

 [.3شددند ] وارد عم  گسترده  طور بهموقت  یها کمپتأمین کانکز و ساخت  برای ها یتیسلبر

از  ییهدا  گدروه  و اسکان موقت مورد توجده قدرار گرفدت   موضوع نیز تخصصان در میان م همزمان

ارائده   ییها طرحصنعتی،  یها یفناورا یبازیافتی  ،با استفاده از مصال  بومی معماران و مهندسان

 مسدکن گزیندۀ  تنهدا   عنوان بهکانکز در عم   .نداجرایی نشد ،رفت یمانترار  کهچنان که کردند

در بازیدافتی یدا   با اسدتفاده از مصدال     نیز دگانید بیآسبسیاری از  فت.در منطشه روا  یاموقت 

 تددالشبددا بسددیج نیروهددای دولتددی و مردمددی و  در مجمددوع .ندسدداخت ییهددا سددرپناهدسددترس 

دلی  جمعیت زیاد و مستأجر بودن حدود نیمدی   بهاما  ،گرفتانجار اسکان موقت  دگانید بیآس

، پیچیددگی مسدائ  شدهری و    هدا  لدرزه  پزدر از تکرار ، ترس مرذهاب  سرپ شهر ر د از خانوارها

 [.3،6بود ]متعددی همراه  یها چالشبا بودن بازسازی،  بر زمان
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 روش تحقیق

و عوامد    دهندده   یتشدک شناسدایی ابعداد    بدرای الگوی اسکان موقدت   ۀارائحاضر  پژوهشهدف 

کده پدز از    یشدین پتحشیشدات  برخالف اغلب تأریرگذار بر آن، با نگاهی جامع و سیستمی است. 

در  ،اسدکان موقدت   دورةبا  یهمزمانتوجه به با ، بودندگرفته انجار چند سال و با رویکرد قیاسی 

کیفی روش با  یا گستردهمطالعات میدانی  ،8336آبان  از زلزلهیک سال و نیم  طی این پژوهش

ی موضدوع « اسدکان موقدت  » کده  ازآنجدا  صدورت گرفدت.   ذهداب   سرپ در شهر  یا نهیزم نرریۀ

پژوهش بدا رویکدردی اکتشدافی و اسدتشرایی از      یها دادهو  استچندوجهی، پیچیده و فرایندی 

روش مناسدبی در در  بهتدر مجمدوع شدرایط و      توانسدت  یمد زمینه برداشدت شدد، ایدن روش    

 باشد. مثررشناسایی عوام  

 دسداختارمن  مهینمصاحبه عمیق  ،موقت یها کمپ همۀمشارکتی از  ةمشاهداز طریق  ها داده

 کنندگان مشارکتاسناد و مدار  گردآوری شد. مطالعۀ و  ،اسکان موقت بادرگیر کلیدی  افراد با

نفدر( و مطلعدان    23نفدر(، مدردر )   83) ، خبرگدان نفدر(  83) شام  چهار گروه مسئوالن نفر 21

و هدفمندد   غیراحتمدالی از ندوع   کیفی یها پژوهشمانند سایر  یریگ نمونه .بودند نفر( 6) محلی

تحلید    افدزار  نرربا استفاده از  ها دادهفرایند تحلی   و با رسیدن به اشباع نرری خاتمه یافت. بود

و  یبندد  مشوله(، محوری )ها داده یبند مفهورباز )کدگذاری  ۀمرحلدر سه  یا یودیک مکزکیفی 

و  صدورت گرفدت  هسدته(   ۀمشولد  عندوان  بهیک مشوله )استنتا   ( و گزینشیارتباط بین مشوالت

 فندون از رسیدن به قابلیت اعتماد  منرور به. [8] شدارائه اسکان موقت  یا نهیزمالگوی  تیدرنها

 یهدا  دادههمچندین  . شدد کنترل عضو استفاده  ولی  در طول تح ها داده مشایسه مستمر، یزیمم

 تدا در میان گذاشته شد و متخصصان  کنندگان مشارکتبا برخی از از نرر رویه و محتوا پژوهش 

 .شونداصالح  بازبینی و

 ها افتهی

-چددارچوب مدددل پددارادایمی  مشولدده اسددتخرا  و در 33و  کددد 8381، هددا دادهپددز از تحلیدد  

 درمشولده   هشدت ، «شدرایط سدانحه  »در  مشولده  دو. شددند  یبندد  دسدته  -شرایط/تعام / پیامدد 

فرایندد  اجدزای  »در مشولده  ده ، «گدر  مداخلده  یها ستمیس»در  مشوله هشت، «بستر یها یژگیو»

مشولدۀ  ب بدا انتخدا   در پایدان  .(8)جددول  گرفتند قرار « پیامدها»مشوله در  پنجو  «ان موقتاسک

 .شود می ارائه یا نهیزم الگوی، «سکونتگاه انتشالی»هستۀ 
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 (6931)نگارندگان،  موقت اسکان ندیفرا در یمحور مقوالت. 6 جدول

 درصد( 69/1کد  39) ط سانحهیشرا

 ها مقوله
 تناوب تکرار

 اه مقوله
 تناوب تکرار

 درصد فراوانی درصد فراوانی

 23/7 28 ها لرزه پزتکرار  23/3 37 رخداد زلزلهتأریرات 

 درصد( 61/4کد  19) بستر یها یژگیو

 33/3 3 ضعف اقتصادی 87/8 82 شرایط اقلیمی

 73/3 3 اجتماعی یها شکاف 26/3 2 تنوع قومیتی

 33/3 3 ها یریپذ بیآس 23/3 87 جن تجربۀ 

 76/3 2 آمادگینا 23/3 6 ناپایداری مسکن

 درصد( 16/34کد  973) گر مداخله یها ستمیس

 33/7 31 خیرین 38/8 73 فرهن  ایمنی

 73/3 33 اجتماعی یها شبکهو  ها رسانه 38/7 33 فاصله بین تجربه و دانش و عم 

 33/3 3 بیمه 33/3 1 فشارهای سیاسی و اقتصادی

 32/3 22 فرایند اسکان پز از سانحه 36/1 833 سیستم مدیریت بحران

 درصد( 16/46کد  196) فرایند اسکان موقت جزایا

 23/3 33 ینیگز مکان 66/3 83 جایگاه قانونی

 33/2 63 و طراحی سکونتگاه یزیر برنامه 18/2 23 سیاست کلی

 32/83 863 تأمین مسکن موقت 13/3 11 راهبردها

 36/7 23 ها خترسایزخدمات و  26/3 2 بعد مالی

 33/2 63 برچیدن 13/7 23 مدیریت تخصیص

 درصد( 76/39 کد 916پیامدها )

 82/1 872 یشناخت روان 32/1 872 اجتماعی فرهنگی

 83/2 63 بهداشتی درمانی 33/3 26 اقتصادی معیشتی

    37/8 73 یستیز  طیمح

 

 شرایط سانحه 

افدراد و نیداز بده اسدکان      یخانمدان  یباصلی  بمسب ،ها لرزه پزشدت و زمان وقوع زلزله و تکرار 

مشاومدت   تردیدد دربدارة  موجدب  و آسیب مجددد بده بناهدا،     زلزله عینی ۀتجربموقت بوده است. 

شد افزایش تشاضا برای دریافت تسهیالت و مسکن موقت و و تشدید ترس در مردر  ها ساختمان

 [.1] بوده استنیز تداور زندگی در کانکز دالی  از  که
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 بستر یها یژگیو 

ناپایدداری  ضدعف اقتصدادی،    ،اجتماعی یها شکافتنوع قومیتی و قلیم، اشام  بستر  یها یژگیو

فرایندد   بر مثرر یا نهیزم عوام  ازجمله پیش از سانحه یها یریپذ بیآسجن  و تجربۀ  ،مسکن

اجده  ا با مشکالت زیادی مور مسکن موقت ردزندگی  ،اقلیمی دشوارشرایط  بودند.اسکان موقت 

 .شدموجب طوالنی شدن روند بازسازی مسکن دائم کرد و 

از  منجدر شدد.  زلزلده  گسدتردة  تبعات به  نیز کالبدی، اجتماعی و اقتصادی یها یریپذ بیآس

 نده است و اررات زلزله  یخیتار ینبوده، بلکه برساخت اجتماع یعیامر طب زلزله» ،منرر خبرگان

 در فرایندد  .«است بوده نیزم یرو یاجتماع یها گس بلکه حاص   ،نیزم ریز یها گس از  یناش

بدا توجده بده احتمدال     چالش بزرگی بود.  نیزشهر  جمعیت بودن نیمی از مستأجراسکان موقت، 

بعدد در   ومالکدان  ه ابتدا فشط ب اعطای کانکزگزینۀ یامدهای آن، ن موقت و پدائمی شدن مسک

خیرین بدون اقدامات  . اما[6گرفت ]لق تعنیز واحدهای تخریبی مستأجران ه ب ها رسانه ارر فشار

موجب شد و هماهنگی با مسئوالن  (یت و وضعیت مسکنمالکنوع ) شناخت از وضعیت خانوارها

دلید    بده خودسداخته   یهدا  سدرپناه افزودن الحاقات و کانکز و بسیاری مستأجران با تأمین که 

و امید رایگان  یها رساختیزز استفاده ا ،بها اجارهپرهیز از پرداخت  ،مالکیت کانکزضعف مالی، 

 [.1] کنندن موقت مسککردن به دریافت تسهیالت بیشتر، سعی در دائمی 

 گر مداخله یها ستمیس 

بدین تجربده و داندش و عمد ؛ فشدارهای       ۀفاصدل فرهن  ایمنی؛ »شام   گر مداخله یها ستمیس

و  هدا  رسدانه  ؛بیمده ؛ مدیریت بحران؛ فرایند اسدکان پدز از سدانحه    سیستمسیاسی و اقتصادی؛ 

از منردر   .اندد  بدوده بر فرایند اسکان موقدت   مثرراز عوام  خارجی « خیریناجتماعی؛  یها شبکه

 کده  اسدت  یمند یاارتشدای فرهند     ،جامعده  یآور تداب در راستای افدزایش  عام  کلی  خبرگان،

از تصدور   نینردم نمداد   جداد یو ا یتگذاراسد یس و یاجتمداع  نردار  در زلزله یریباورپذ مستلزر»

 یطدور  را اقددامات  مجموعده  تدوان بتدا   استمختلف جامعه  یها گروه انیسانحه در م یاعاجتم

 از. «بدود  یمعندو  و یماد ،یاجتماع ،یانسان خسارات و امدهایپ نیکمتر شاهد که کرد هماهن 
 هدا  تیمحددود بر مواندع و   چیرگی واست  یتجربه و دانش و عم  چالش بزرگ نیب ۀفاصل یطرف

گذشدته و  تجدارب   یابیارز، اسکان پز از سانحه ةحوزدر  یکاربرد یها پژوهشمستلزر افزایش 

 ینشدش نهادهدا  » ،از منرر مسدئوالن و خبرگدان  است. کشور جهانی و تجارب استفاده از دانش 

مسدئوالن   یجامعده و آمدوزش تخصصد    یآموزش عموم ،در ح  مسائ  بحران یآموزش و یعلم

 .«دارد اریبس تیاهم
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 یریشدگ یبر پ دیبا تأک سکیر تیریبحران به مد تیریمد یجار کردیرو است الزر» رو نیا از

 ،یمشدارکت  کدرد یاتخداذ رو  رود یمد  انتردار »همچنین . «ابدی رییاز سانحه تغ شیپ یزیر برنامهو 

و  سداز  میتصدم  یجامعده و نهادهدا   نیب یارتباط اجتماع یبه ارتشا آنها گاهیو جا گرانیباز فیتعر

 و هدا  گدروه خیرین اعم از افدراد،  نشش تجربه این در  .«منجر شود آنهابهتر  یو همکار یهماهنگ

آنهدا  حز همددردی  اهدایی و  یها کمک ،از دید مردر محلیداشت.  یا گسترده بازتاب ها سمن

مسئوالن و خبرگدان،  از منرر  لیو نشش داشت،بسیار  دگانید بیآسبازتوانی ارتشای روحیه و  در

 نبدود  ،الزر تخصدص  و داندش  نبدود در سوان ،  نیریخ گاهیاج یاستگذاریسو  یزیر برنامه نبود»

احسداس   و ینرمد  یبد اسدکان موقدت موجدب     نیروند تدأم  دربا مسئوالن  یو هماهنگ یهمکار

ماعی نیز نششی دوسویه ایفدا  اجت یها شبکهو  ها رسانه .«شدانترارات مردر  شیافزا و یعدالت یب

و جلدب   یرسدان  اطدالع  بحدران،  یاحساس یفضا انبوه دیتول تیقابلبا » خبرگاناز دید  که کردند

از امدا   .«دندشد  یاجتمداع  مشارکت گسترش موجب ،یدانیم یا شبکه یکار گروه ،شتریاعتماد ب

 و تدرس  شیافدزا  بده  یمجاز یفضا در یرعلمیغ یها ینیب شیپ و عاتیشا روا » منرر مسئوالن

اقددامات تدأمین اسدکان    ی مدد اناکارمبندی بدر    هدا  رسانهفشار  و «شد منجر منطشه مردر ینگران

مسدتأجران واحددهای   تأمین کانکز )برای موقت، موجب تغییر سیاست دولت از کمک مالی به 

 .افزود ها یآشفتگبر با جلب مشارکت خیرین و  [3] شدتخریبی( 

کده  مطدرح شدد    مسئوالناز سوی  کارشناسیغیر یها وعده ،فشارهای سیاسی سانحهدر ارر 

 از بعد»مطلعان محلی، گفتۀ  به. دیانجام مردرایتی و افزایش انترارات نارضبه نیافتن آنها تحشق 

موقدت   اسدکان  در همچنان فیبالتکل و نشده محشق مستأجران به نیزم یاعطا ةوعد ،سال کی

 یهدا  وار ناکدافی بدودن  و  بهدا  اجداره ، موجدب افدزایش   اقتصدادی تورر  . همچنین«برند یمبه سر 

. [1اسدت ] ان موقت و انتشدال بده مسدکن دائدم     برچیدن اسک برایمانع مهمی که بوده بازسازی 

در شدرایط اقلیمدی دشدوار منطشده      ان اضطراری بدرای تدداور زنددگی   اسکچادرهای  یطورکل به

 .شداسکان موقت دورة موجب طوالنی شدن نیز  مسکن دائمبازسازی  یها چالشمناسب نبود و 

 فرایند اسکان موقتجزای ا 

سددط  کددالن در  تأریرگذارنددد.در موفشیددت کلددی آن وقددت فراینددد اسددکان ماجددزای مختلددف 

. از شدود  مدی تأمین اسکان موقت و چگدونگی آن   ضرورت دربارة ، پز از هر سانحهیاستگذاریس

مشدکالت   ،یبازسداز  روندد  یکندسداز  ،اریبسد  و مندابع  نده یهز صدرف   ید دلبه»منرر مسئوالن 

 تا حد امکان ،شدن یو دائم ندیو مشکالت برچ دگانید بیآسدر  تیحز مالک جادیا ،یاجتماع

 .«شود زیمسکن موقت پره نیبهتر است از تأم
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 یروندد طدوالن    ید دل به ،یسوان  شهر وقوع شیافزا به توجه با»از نرر خبرگان  که  یدرحال

 اسکان نیتأم برای یآمادگو  یزیر برنامه ،مسائ  شهر یدگیچیو پ مسکن دائم نیتأمو  یبازساز

پدیش از   یزیر برنامه نبودبه در کشور، متولی مشخص اسکان موقت  نبود. «است یضرور ،موقت

هر بار مسئولیت به بنیداد مسدکن محدول     ومنجر در تجارب گذشته  زده شتابسانحه و اقدامات 

عمده  ،این نهاد یها تیفعالکالبدی با توجه به جنز  ،ست. با وجود دانش و تجارب بسیارا شده

جامعده   یشدناخت  رواناجتمداعی و  ابعاد معیشدتی،  بازتوانی ه ه و باشتدتمرکز اقدامات بر اسکان 

 .ه استکمتر پرداخته شد

 و نصدب و  ونشد   حمد   مشدکالت  ن،یتدأم  ۀند یهز» ی مانندیلبه دالاز نرر مسئوالن  کانکز

و  یخصوصدد میحدر  و یکددافنا مسداحت »ز نردر مددردر نیدز   و ابدوده  مدورد نشددد   «آن یامددها یپ

 ژهید و به ارزش مادی کانکز، ها افتهیبراساس  اما؛ ی داشتمشکالت زیاد «آن یمیاقل یسازگارنا

همچندین  اسدت.   هدبدو  ی آنافزایش تشاضا، موجب فروش آن و امکان اقتصادیتورر در شرایط 

بسدیاری از  در عمد    ،بکاهدد  کدانکز  تشاضدای از میدزان   بهدا  اجارهراهبرد  رفت یمانترار گرچه 

در خصدوص   .ندد در شدهر اسدتشرار یافت   دیگرق طر ازکانکز با تأمین ، بها اجاره کنندگان افتیدر

بنیاد مسدکن  به خانوارها در این تجربه برای اولین بار  تسهیالت اسکان موقتمدیریت تخصیص 

 هدا ربت اطالعدات بناهدا و خانوار   برایو اطالعات جغرافیایی  یا انهیرااز فناوری  آنالین صورت به

و  هدا  درخواسدت  ییآزمدا  یراستکمک دریافتی،  مشداروضعیت خانوارها، که کنترل کرد استفاده 

 .ممکن ساخترا پیشرفت بازسازی  پایش

 نرم یبگرچه ابتدا  مهمی است کهۀ مسئلدر شهرها  ژهیو بهنیز واحدهای موقت  ینیگز مکان

طراحدی   نبدود  آمدادگی و نا حال نیا با. شدساماندهی  نبا همکاری مسئوال مرور بهصورت گرفت، 

بندابر  خدمات بهداشتی مشکالت فراوانی ایجاد کدرد.  و  ها رساختیزتأمین  اظلح از ژهیو به، قبلی

 نیتدأم » ونیست کافی  مسکن موقترف تأمین صِ ،دورهاین در ، نرر مردر، مسئوالن و خبرگان

 ،یسدطح  یهدا  آب و فاضدالب  دفدع  سدتم یس ،هدا  اردوگاه ییاعم از آب، برق، روشنا ها رساختیز

 «آمدوزش  و تید امن بهداشدت،  از اعدم  یو خدمات عموم یاختمانس یها نخالهزباله و  یآور جمع

همواره بدر   ان ودر ادبیات س گرچه یطیمح ستیزبا توجه به مشکالت اجتماعی و . ضروری است

اردوگاه )شهر  احسدان(   تنها یک سرپ  ذهابدر [، 81،72]تأکید شده  پرهیز از ایجاد اردوگاه

ار، امکانات بهداشتی، انب همۀواحد کانکز و  23 ینبا تأم، با همکاری خیرین و نهادهای مسئول

 ،آن، مددیریت و طراحدی   یزیر برنامه ابعادمطالعۀ  کهایجاد شد  پارکین ، نگهبانی و مهدکود 

  .بوده است یا آموزنده یها درسحاکی از رضایتمندی ساکنان و حاوی 
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. ندد ه بودساخت ییها پناهسرمصال  در دسترس استفاده از با  بسیاری از خانوارها آن،بر  افزون

د خدانوار،  متناسب با بعاز مشکالت اقلیمی، فشدان مساحت کافی افراد  دهد یمنشان  ها مصاحبه

ن اظهار نارضایتی اکناس یازهایاسب با نمتن ییو تنوع فضا یریپذنا انعطافی، خصوص محری نبود

فضداهای   سداخته مختلدف چدادر، کدانکز و سدرپناه خود     یهدا  نهیگزبا ترکیب غلب و ا داشتند

ز زندان، کودکدان،   اعدم ا  ریپدذ  بیآسد در ایدن میدان اقشدار     .ندد ه بودکردرا تأمین خود  ازیموردن

 .  بردند یمن و بیماران خاص از مشکالت مضاعفی رنج سالمندان، معلوال

مهمی است کده  مرحلۀ شهر از سط  اسکان موقت  واحدهای برچیدنساماندهی و  تیدرنها

افراد و خانوارهای غیربومی کده پدز از زلزلده بدا انگیدزه دریافدت        ست. نخاز ابتدا صورت گرفت

نامناسدب،   یهدا  مکاندر  مستشر یها کانکز وشده  شناساییآمده بودند،  ذهاب سرپ  کمک به 

 یهدا  کدانکز بیشدتر  جا شدند. سدپز   هجاب معابر یا امال  خصوصی )در صورت شکایت مالک(

خانوارها  ییجا جابهبا  جیتدر بهشدند.  آن منتش قی ه ورودی شرشهر ب از سط ازسازی ران بکارگ

از سدط  شدهر برچیدده     ی موقدت واحدهابسیاری از  ،مسئوالن محلی پیگیری به مسکن دائم و

 .ندبود مستأجران ژهیو به تر فیضعمتعلق به اقشار  مانده یباقو واحدهای  شدند

 پیامدها 

ضدعف اقتصدادی و   شدام   موقدت  دورة در  هدا  یکاسدت پیامدهای حاص  از اقدامات یدا   نیتر مهم

 یشدناخت  رواناخدتالالت   ،مشکالت اجتماعی )مانند خشدونت، اعتیداد و دزدی(  افزایش بیکاری، 

، هدا  زبالده بشایدای  ) یستیز  طیمح یها یآلودگ و پرخاشگری(ترس و )مانند افسردگی، اضطراب، 

 یهدا  نیزمد و  هدا  پدار   فضداهای  در هدا  کدانکز ساختمانی و سطوح بتنی زیرسدازی   یها نخاله

دیگری با گذشت زمدان   یها پژوهش باید ،بررسی پیامدهابرای  رسد یمبه نرر ( است. کشاورزی

   بیشتر انجار گیرد.

  اسکان موقت  یا نهیزمالگوی 

مرکزی انتخاب و  ۀمشول عنوان به« سکونتگاه انتشالی»، مفهور ها افتهینرری و  ۀپیشینبا توجه به 

شدرایط  »با توجه بده ایدن الگدو، سده دسدته عوامد  شدام         (. 8)شک  ارائه شد  یا نهیزمالگوی 

اسکان موقدت پدز از زلزلده     فرایندبر « گر مداخله یها ستمیس»و « بستر یها یژگیو»، «سانحه

 اسدت کده از   جدیدینسبت  به رویکرد در ادبیات سوان « سکونتگاه انتشالی»رویکرد تأریرگذارند. 

، در علدور مختلدف )فرهند    « سدکونت »[. 83] افدت یروا   7332 سونامی جنوب شرقی آسدیا 

 سدکونت ی اقامدت و  امعند  بده [ و 3،83شدده ]  یپرداز مفهور( یشناس روان فلسفه و ،یشناس زبان

 .سازد یماسم مکان و زمان  «گاه»[ و پسوند 3دارد ] ابعادی فراتر از سرپناه ،گزیدن
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سدالم و امندی بدا حفد      قاب  سکونت و محیط زندگی  گاه انتشالی فضای سرپوشیدهسکونت»

سدانحه تدا   میان رخدداد   ةدوردر  دگانید بیآسحریم خصوصی و شأن انسانی است برای اسکان 

اسکان موقت  . این رویکرد با«نه یک محصول اساسا  یک فرایند است دستیابی به اسکان دائم که

 [.87،33است ]کامال  متفاوت  بازسازی یا مرحله سهدر رویکرد 

 
 (6931)نگارندگان،  یسکونتگاه انتقال یا نهیمز ی. الگو6شکل 

 یریگ جهینت

پدز از سدانحه، موضدوعی سده  و ممتندع       «اسکان موقت»موضوع که  نتایج حاکی از آن است

فراواندی دارد.   یهدا  یدگید چیپصرف تأمین مسکن موقت نیست و است که برخالف تصور غالب، 

شده  سبب« اسکان» ةواژست. کاربرد چالش اساسی با تعریف روشن آن مرتبط ا رسد یمبه نرر 

و به ابعداد بدازتوانی رواندی، اجتمداعی و اقتصدادی      باشد به تأمین مسکن محدود  اقدامات بیشتر

 کده  یطور بهشده،  انگاشته شدن آن تیاهم کم سبب« موقت»واژه از طرفی کمتر پرداخته شود. 

و طراحدی   یزید ر برنامده ، یراسدتگذا یسباید در نرار  که چندان دائمبرخالف اسکان اضطراری و 

سیاسدتگذاری،  » جزایفرایند اسکان موقت از احالی که  در .نداردجایگاهی اسکان پز از سانحه 

و طراحدی سدکونتگاه موقدت،     یزید ر برنامده ، ینیگز مکانراهبردها، بعد مالی، مدیریت تخصیص، 

 از سه دسدته  تشکی  شده و« ساماندهی و برچیدن، ها رساختیزخدمات و ، تأمین مسکن موقت

 .ردیپدذ  یمد تدأریر  « گدر  مداخلده  یها ستمیس»و « بستر یها یژگیو»، «شرایط سانحه»عوام   از
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، تأکید بر لزور تغییر نگاه به اسکان موقدت از صدرف   «سکونتگاه انتشالی»هدف از انتخاب مفهور 

، فضداهای عمدومی و   هدا  رسداخت یزسدکونتگاهی شدام  مسدکن، خددمات و      ۀمجموعمسکن به 

 امعه در دوران انتشالی است.جی متنوع و متغیر نیازها

مختلدف  راهبردهدای  و گیدرد   مدی در بر برچیدن را تا  یاستگذاریس جزایا همۀاین رویکرد 

 ةواژ. شدود  یمد را شدام   ( و مهندسدی )مانندد تدأمین کدانکز(     بها اجارهمدیریتی )مانند اعطای 

ایدن   اضطراری، موقت و دائم تأکید دارد.نیز بر ارتباط متشاب  میان اقدامات در اسکان « انتشالی»

 خد  و  پردازدفرایند بر  مثررتبیین اجزا و عوام  به  با اتخاذ رویکرد سیستمی کوشد یم پژوهش

سدرپ   شدهر  در  مستخر  از مطالعه مدوردی اسدکان موقدت    یا نهیزمنرری موجود را با الگوی 

ارتشدای  ها بدرای  پیشدنهاد  نیتدر  ممه ،یرخداد سوان  شهر افزایشبا توجه به  پاسخ دهد. ذهاب 

اسکان پز از سانحه )از اسدکان اضدطراری تدا    موضوع فرایندی به آتی، اتخاذ رویکرد  یها برنامه
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