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چکیده
زلزلههای شدید همواره با آسیب به بخش مسکونی ،زنددگی مدردر را مختد مدیکنندد .در فرایندد اسدکان پدز از
سانحه ،پز از مرحلۀ اسکان اضطراری در هفتههای نخست تا زمان اسکان دائم بهطور معمول یک تا دو سال طدول
میکشد که الزر است برای بازگشت آنها به زندگی عادی ،اسکان موقت تأمین شود .این دوره با وجدود نشدش مدثرر
در روند بازتوانی جامعه ،در تجارب گذشته اغلب ساده انگاشدته شدده و بدهویدژه در سدوان شدهری بدا چدالشهدای
اقتصادی ،اجتماعی و محیط زیستی همراه بوده است .هدف مشالۀ حاضدر ،معرفدی الگدوی اسدکان موقدت از طریدق
شناسایی ابعاد تشکی دهنده و عوام تأریرگذار بر آن ،با نگاهی جامع و سیستمی اسدت .بددین منردور بدا رویکدرد
اکتشافی و روش کیفی نرریۀ زمینهای ،همزمان طی یک سال و نیم از زلزلۀ آبان  8336به مطالعدۀ فرایندد اسدکان
موقت در شهر سدرپ ذهداب پرداختده شدد .دادههدای پدژوهش از طریدق مشداهدة مشدارکتی و مصداحبۀ عمیدق
نیمهساختارمند با  21نفر از افراد مهم شام مسئوالن ،خبرگان ،مردر و مطلعان محلی گردآوری شد .نموندهگیدری
بهصورت نرری و هدفمند تا رسیدن به اشباع نرری ادامه یافت و دادههدا توسدط ندررافدزار مکدزکیدودای در سده
مرحلۀ کدگذاری باز ،محوری و گزینشی تحلید شدد و بدا اسدتخرا  33مشولدۀ محدوری و انتخداب مشولدۀ هسدتۀ
«سکونتگاه انتشالی» ،الگوی نهایی ارائه شد .یافتههای پژوهش نشان مدیدهدد کده موضدوع اسدکان موقدت پدز از
سانحه ،موضوعی سه و ممتنع است که برخالف تصور غالب ،پیچیدگیهای فراواندی دارد .چدالش اصدلی «اسدکان
موقت» با تعریف روشن آن مرتبط است .کاربرد واژة «اسکان» موضوع را در بعد کالبدی محدود کرده است .در ایدن
دوره به بازتوانی روانی ،اجتماعی و اقتصادی آسیبدیددگان کمتدر پرداختده مدیشدود و واژة «موقدت» نیدز سدبب
کماهمیت انگاشتن آن شده است .از اینرو الگوی «سکونتگاه انتشالی» میکوشد با تبیدین اجدزای اسدکان موقدت و
دستۀ عوام مثرر بر آن ،به شناخت بهتر آن یاری رساند .از منرر سیستمی فرایند اسکان موقدت متشدک از ابعداد
«سیاستگذاری ،برنامهریزی و مدیریت سکونتگاه موقت ،طراحدی و اجدرای مسدکن موقدت ،سداماندهی و برچیددن»
است که از سه دسته عوام «شرایط سانحه»« ،ویژگیهای بستر» و «سیسدتمهدای مداخلدهگدر» مانندد «فرهند
ایمنی ،سیستم مدیریت بحران ،فرایند اسکان اضطراری تا دائم ،خیدرین ،بیمده ،رسدانههدا و فشدارهای اقتصدادی و
سیاسی» تأریر میپذیرد .براساس نتایج پژوهش ،اساسیترین راهکارها برای ارتشای برنامههای آتدی ،اتخداذ رویکدرد
جامع و فرایندی به اسکان پز از سانحه (از اسکان اضطراری تا دائم) و برنامهریدزی در مرحلدۀ آمدادگی اسدت کده
میتواند به بازتوانی و افزایش تابآوری جامعه انجامد.
واژههای کلیدی :اسکان پز از سانحه ،اسکان موقت ،سرپ ذهاب ،سکونتگاه انتشالی ،مسکن موقت.

* این مشاله برگرفته از رسالۀ دکتری نگارندة اول با عنوان «تأمین اسکان موقت پز از زلزله؛ مطالعۀ موردی :شهر سرپ ذهاب پدز
از زلزله  78آبان ماه  »8336به راهنمایی نگارندگان دیگر در دانشکدة معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی است.
Email: Alifallahi30@gmail.com
** نویسندة مسئول
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مقدمه
پز از هر سانحه ،زندگی مردر با اختالل جدی مواجه میشود .در هفتدههدای نخسدت نیداز بده
سرپناه با اسکان اضطراری بهطور معمول با استفاده از چادر تأمین میشود .پز از تثبیت اولیدۀ
شرایط تا فراهم شدن مسکن دائم زمانی حدود یک تا دو سال طول میکشد کده در ایدن مددت
«اسکان موقت» برای تأمین مسکن و کمک به ازسرگیری فعالیتهدای زنددگی آسدیبدیددگان
انجار میگیرد .برپایۀ ادبیات سوان  ،هدف از اسکان موقت ،انتخاب مکان مناسب و برنامدهریدزی
برای ایجاد فضای سالم ،امن و بهنسبت راحت زندگی بدهمنردور تدأمین نیازهدای اولیدۀ فدردی،
خانوادگی و اجتماعی است که معنای عمدومی آن فراتدر از «یدک چهداردیواری» اسدت و ابعداد
معیشتی ،فرهنگی و روانشناختی را نیز در برمدیگیدرد [ .]87بندابراین فرایندد اسدکان موقدت
اهمیت زیادی در بازتوانی و افزایش تابآوری جامعه دارد .با اینحال مطالعات نشان میدهد که
اسکان موقت به دالیلی مانند نیاز به تأمین سریع مسکن ،لزور پاسخگویی بده نیازهدای زنددگی
عادی و پیامدهای بلندمدت آن همواره چالش بزرگی پیش روی مدیران بحدران بدوده [ ]76و از
ابعاد برنامهریزی ،مدیریت و طراحی ابهامات بسیاری داشدته اسدت [ .]33،33همچندین هزیندۀ
زیاد ،ناسازگاری با شرایط فرهنگی و اقلیمی ،مکانگزینی نامناسب و ناپایداری آن در درازمددت
به مشکالت اقتصادی ،اجتماعی و محیط زیستی انجامیده است [.]77،72
پژوهشگران اغلب این چالشها را ناشی از نبود برنامهریزی پدیش از سدانحه و نبدود الگدوی
مناسب اسکان موقت دانستهاند؛ برنامهریزی و الگویی که بتواند با شناخت عوام مثرر بر فرایندد
و معرفی راهکارهای مناسب ،پاسخگوی نیازهای آسیبدیدگان باشد [ .]32،31از طرفدی اغلدب
مطالعات موجود با گذشت چند سال از اسکان موقدت و از منردر گروهدی از افدراد مهدم مانندد
دستاندرکاران یا مردر به بررسی جنبۀ خاصی پرداخته است .اما پژوهش حاضدر مدیکوشدد بدا
رویکردی سیستمی ،هم موضوع اسکان موقت پز از زلزلۀ آبان  8336سرپ ذهداب را مطالعده
کند و هم با استفاده از روش نرریۀ زمینهای ،رابطۀ ابعاد داخلی و عوام خارجی مثرر بر فرایند
اسکان موقت را از منرر گروههای مختلف کلیدی شناسایی کرده و پیچیدگیهای فرایند اسکان
موقت را در الگویی جامع مبتنی بر دادههای زمینهای ارائه کند .از اینرو پرسدشهدای پدژوهش
عبارتاند از:
 فرایند اسکان موقت پز از زلزله چیست و ابعاد تشکی دهندة آن کداراند؟ کددار عوامد
خارجی بر فرایند اسکان موقت تأریرگذارند؟ چالشهای اصلی اسدکان موقدت چیسدت؟
راهکارهای اساسی ارتشای برنامههای آتی چیست؟
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مبانی نظری
با مروری بر مطالعات سوان به نرر میرسدد در تعریدف واژگدان حدوزة «اسدکان پدز از سدانحه»
همچنان ابهاماتی وجود دارد .برخی مفاهیم رایج در حوزة اسدکان موقدت عبدارتاندد از« :اقامتگداه
انتشالی» که با تأکید بر عام زمان دربرگیرندة فرایند سکونت از هنگدار اضدطرار تدا دوران تثبیدت
است« .سکونتگاه واسطهای» فرایند زمان و شک کالبدی را با هم در برمیگیرد« .سدرپناه موقدت»
با تأکید بر مفهور ساختاری و کالبدی ،گسترة وسیعی از طرحها و اشکال سازهای از چادر تدا خاندۀ
پیشساخته را شام میشود .در «مسکن موقت» برخالف «سرپناه موقدت» ،فعالیدتهدای عدادی
روزانه خانوار از سر گرفته میشود [« .]33سکونتگاه موقدت انسدانی» نیدز بدهجدای واژة اردوگداه و
سایت به مفهور جامعهای است که بایدد در کد نش متشابد بدا محدیط اطدراف خدود بده نیازهدای
کوتاهمدت و میانمدت بیخانمدانهدا پاسدخ دهدد و در برنامدهریدزی بایدد بده جنبدههدایی نریدر
اشتغالزایی مناسب در جهت خودباوری و بازتوانی روحی و روانی آنها توجه شود [.]88
اغلب تجارب اسکان موقت بهویژه در سوان شهری فرایند طوالنی و پیچیدهای بودهاند که پز
از هفتههای نخست سانحه با تالش نهادهای دولتی ،امدادی و مردمی برای تسریع در امدادرسدانی
و تأمین اسکان و پاسخگویی به نیازهای اساسی آسدیبدیددگان آغداز مدیشدوند [ .]73،78،38بدا
گذشت زمان و تغییر شرایط ،نیازها نیز تغییر میکنند [ ،]82درحالی که بهدلی تفاوت وضدعیت و
ظرفیتهای خانوارها ،روند اقدامات و نیازهای آنها نیز متفاوت است [ .]72برخی در همان روزهای
اول شروع به بازسازی مسکن دائم میکنند و برخی مدتی به اسکان موقت جابهجدا مدیشدوند کده
افزونبر مسکن موقت میتواند بهصورت چادر ،سرپناههای خودساخته ،خانههای سیار ،منزل اقدوار
و دوستان یا بناهای سالم برجا مانده باشد [ .]78،73مسدکن موقدت نیدز در برخدی تجدارب اصدال
پذیرفته نشده و در برخی تا سالها بعد از تکمی مسکن دائم ،همچندان اسدتفاده شددهاندد [.]82
بنابراین گرچه در طراحی بیشتر به جنبههای فنی ،سرعت اجرا و صرفۀ اقتصادی توجده مدیشدود
[ ،]83موفشیت آن در گرو پاسخگویی به نیازهای جامعه ،بعد خانوار ،ویژگیهای فرهنگی و اقلیمدی
و الگوی معماری بومی است [ .]73،71افزونبر آن ،سیاستهای دولت در مشیداس ملدی و محلدی،
سازوکارهای بازار ،مشارکت نهادهای غیردولتدی و مجمدوع عوامد اجتمداعی و اقتصدادی نیدز بدر
چگونگی فرایند اسکان موقت تأریرگذار است [ .]73در نهایت نبود برنامهریدزی بدرای برچیددن یدا
کاربرد رانویۀ واحدها میتواند موجب تداور بهرهبرداری و سیمای نامطلوب شهری شدود و تخریدب
آنها نیز به اتالف منابع و آلودگی محیطزیست میانجامد [.]71،77
مرور پژوهشهای موجود نشان میدهد که هر یک به مطالعه جزئی از فرایند اسکان موقدت
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مانند برنامهریزی ،مدیریت تخصیص ،مکانگزیندی ،طراحدی مسدکن موقدت ،مسدائ اقلیمدی و
محیط زیستی و برچیدن واحدهای موقت پرداخته است .اما پژوهشی که با رویکرد سیسدتمی از
منرر همۀ گروههای درگیر اعم از نهادهای تصمیمساز و مجریان و مردر به مطالعۀ کد فرایندد
اسکان موقت از ابتدای تأمین تا انتهای برچیدن آن بپردازد ،کمتر انجار گرفته است .ازاینرو بدا
هدف درسآموزی از تجربۀ اخیر زلزلۀ آبان  8336به مطالعۀ فرایند اسکان موقت در شهر سرپ
ذهاب پرداخته میشود.
سرپل ذهاب و اسکان موقت پس از زلزله

سرپ ذهاب در غرب استان کرمانشاه مح زندگی اقوار متنوعی اسدت .ایدن منطشده در جند
ایران و عراق بارها خسارت دید [ ]7،2و پیش از زلزله به آسدیبپدذیریهدای متعددد کالبددی،
اقتصادی و اجتماعی همچون فرسودگی و ناپایداری مسکن ،مشک بیکداری و ضدعف اقتصدادی
دچار بود .زمین لرزة  2/3ریشتری شامگاه  8336 78نیز خسارات فراواندی وارد کدرد [ .]3شدهر
سرپ ذهاب با  322هکتار وسعت و  23213نفر جمعیت [ ،]2بهدلی نزدیکی بده مرکدز زلزلده
بیشترین آسیب را دید .براساس آمار بنیاد مسکن  1386واحد مسکونی احداری و  88223واحد
مسکونی تعمیری و  3383واحد تجاری احداری ارزیابی شددند [ .]83شددت پیامددهای زلزلده،
تنوع قومی و مذهبی ،حساسیت امنیتی و مرزی و روا شبکههدای اجتمداعی موجدب شدد کده
سانحه ابعاد گستردهای بیابد .بعد از مرحلۀ اسکان اضطراری و تأمین چادر ،با توجده بده شدرایط
اقلیمی دشوار ،دولت برای تأمین اسکان موقت دو سیاست اعطای اجارهبهدا و تدأمین کدانکز را
در نرر گرفت .افدزونبدر آن ،گدروههدای زیدادی از خیدرین ،سدازمانهدای مدردرنهداد و برخدی
سلبریتیها برای تأمین کانکز و ساخت کمپهای موقت بهطور گسترده وارد عم شددند [.]3
همزمان در میان متخصصان نیز موضوع اسکان موقت مورد توجده قدرار گرفدت و گدروههدایی از
معماران و مهندسان با استفاده از مصال بومی ،بازیافتی یا فناوریهای صنعتی ،طرحهایی ارائده
کردند که چنانکه انترار میرفت ،اجرایی نشدند .در عم کانکز بهعنوان تنهدا گزیندۀ مسدکن
موقت در منطشه روا یافت .بسیاری از آسیبدیدگان نیز با اسدتفاده از مصدال بازیدافتی یدا در
دسددترس سددرپناههددایی سدداختند .در مجمددوع بددا بسددیج نیروهددای دولتددی و مردمددی و تددالش
آسیب دیدگان اسکان موقت انجار گرفت ،اما بهدلی جمعیت زیاد و مستأجر بودن حدود نیمدی
از خانوارها در شهر سرپ ذهاب ،ترس مردر از تکرار پزلدرزههدا ،پیچیددگی مسدائ شدهری و
زمانبر بودن بازسازی ،با چالشهای متعددی همراه بود [.]3،6
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روش تحقیق
هدف پژوهش حاضر ارائۀ الگوی اسکان موقدت بدرای شناسدایی ابعداد تشدکی دهندده و عوامد
تأریرگذار بر آن ،با نگاهی جامع و سیستمی است .برخالف اغلب تحشیشدات پیشدین کده پدز از
چند سال و با رویکرد قیاسی انجار گرفته بودند ،با توجه به همزمانی با دورة اسدکان موقدت ،در
این پژوهش طی یک سال و نیم از زلزله آبان  ،8336مطالعات میدانی گستردهای با روش کیفی
نرریۀ زمینه ای در شهر سرپ ذهداب صدورت گرفدت .ازآنجدا کده «اسدکان موقدت» موضدوعی
چندوجهی ،پیچیده و فرایندی است و دادههای پژوهش بدا رویکدردی اکتشدافی و اسدتشرایی از
زمینه برداشدت شدد ،ایدن روش مدیتوانسدت روش مناسدبی در در بهتدر مجمدوع شدرایط و
شناسایی عوام مثرر باشد.
دادهها از طریق مشاهدة مشارکتی از همۀ کمپهای موقت ،مصاحبه عمیق نیمهسداختارمند
با افراد کلیدی درگیر با اسکان موقت ،و مطالعۀ اسناد و مدار گردآوری شد .مشارکتکنندگان
 21نفر شام چهار گروه مسئوالن ( 83نفدر) ،خبرگدان ( 83نفدر) ،مدردر ( 23نفدر) و مطلعدان
محلی ( 6نفر) بودند .نمونهگیری مانند سایر پژوهشهای کیفی از ندوع غیراحتمدالی و هدفمندد
بود و با رسیدن به اشباع نرری خاتمه یافت .فرایند تحلی دادهها با استفاده از نررافدزار تحلید
کیفی مکزکیودیای در سه مرحلۀ کدگذاری باز (مفهوربندی دادهها) ،محوری (مشولهبنددی و
ارتباط بین مشوالت) و گزینشی (استنتا یک مشوله بهعندوان مشولدۀ هسدته) صدورت گرفدت و
درنهایت الگوی زمینهای اسکان موقت ارائه شد [ .]8بهمنرور رسیدن به قابلیت اعتماد از فندون
ممیزی ،مشایسه مستمر دادهها در طول تحلی و کنترل عضو استفاده شدد .همچندین دادههدای
پژوهش از نرر رویه و محتوا با برخی از مشارکتکنندگان و متخصصان در میان گذاشته شد تدا
بازبینی و اصالح شوند.
یافتهها
پددز از تحلید دادههددا 8381 ،کددد و  33مشولدده اسددتخرا و در چددارچوب مدددل پددارادایمی -
شرایط/تعام  /پیامدد -دسدتهبنددی شددند .دو مشولده در «شدرایط سدانحه» ،هشدت مشولده در
«ویژگیهای بستر» ،هشت مشوله در «سیستمهای مداخلدهگدر» ،ده مشولده در «اجدزای فرایندد
اسکان موقت» و پنج مشوله در «پیامدها» قرار گرفتند (جددول  .)8در پایدان بدا انتخداب مشولدۀ
هستۀ «سکونتگاه انتشالی» ،الگوی زمینهای ارائه میشود.
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جدول  .6مقوالت محوری در فرایند اسکان موقت (نگارندگان)6931 ،
شرایط سانحه ( 39کد  1/69درصد)
تناوب تکرار

مقولهها
تأریرات رخداد زلزله

فراوانی

درصد

37

3/23

مقولهها
تکرار پزلرزهها

تناوب تکرار
فراوانی

درصد

28

7/23

ویژگیهای بستر ( 19کد  4/61درصد)
82
2
87
6

شرایط اقلیمی
تنوع قومیتی
تجربۀ جن
ناپایداری مسکن

8/87
3/26
3/23
3/23

ضعف اقتصادی
شکافهای اجتماعی
آسیبپذیریها
ناآمادگی

3
3
3
2

3/33
3/73
3/33
3/76

سیستمهای مداخلهگر ( 973کد  34/16درصد)
فرهن

ایمنی

فاصله بین تجربه و دانش و عم

فشارهای سیاسی و اقتصادی
سیستم مدیریت بحران

73
33
1
833

8/38
7/38
3/33
1/36

خیرین
رسانهها و شبکههای اجتماعی
بیمه
فرایند اسکان پز از سانحه

31
33
3
22

7/33
3/73
3/33
3/32

اجزای فرایند اسکان موقت ( 196کد  46/16درصد)
جایگاه قانونی
سیاست کلی
راهبردها
بعد مالی
مدیریت تخصیص

83
23
11
2
23

3/66
2/18
3/13
3/26
7/13

مکانگزینی
برنامهریزی و طراحی سکونتگاه

تأمین مسکن موقت
خدمات و زیرساختها
برچیدن

33
63
863
23
63

3/23
2/33
83/32
7/36
2/33

پیامدها ( 916کد  39/76درصد)
اجتماعی فرهنگی
اقتصادی معیشتی
محیط زیستی

872
26
73

1/32
3/33
8/37

روانشناختی
بهداشتی درمانی

872
63

1/82
2/83

 شرایط سانحه

شدت و زمان وقوع زلزله و تکرار پزلرزهها ،مسبب اصلی بیخانمدانی افدراد و نیداز بده اسدکان
موقت بوده است .تجربۀ عینی زلزله و آسیب مجددد بده بناهدا ،موجدب تردیدد دربدارة مشاومدت
ساختمانها و تشدید ترس در مردر و افزایش تشاضا برای دریافت تسهیالت و مسکن موقت شد
که از دالی تداور زندگی در کانکز نیز بوده است [.]1
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 ویژگیهای بستر

ویژگیهای بستر شام اقلیم ،تنوع قومیتی و شکافهای اجتماعی ،ضدعف اقتصدادی ،ناپایدداری
مسکن ،تجربۀ جن و آسیبپذیریهای پیش از سانحه ازجمله عوام زمینهای مثرر بر فرایندد
اسکان موقت بودند .شرایط اقلیمی دشوار ،زندگی در مسکن موقت را با مشکالت زیادی مواجده
کرد و موجب طوالنی شدن روند بازسازی مسکن دائم شد.
آسیبپذیریهای کالبدی ،اجتماعی و اقتصادی نیز به تبعات گسدتردة زلزلده منجدر شدد .از
منرر خبرگان« ،زلزله امر طبیعی نبوده ،بلکه برساخت اجتماعی تاریخی است و اررات زلزله نده
ناشی از گس های زیر زمین ،بلکه حاص گس های اجتماعی روی زمین بوده است» .در فرایندد
اسکان موقت ،مستأجر بودن نیمی از جمعیت شهر نیز چالش بزرگی بود .بدا توجده بده احتمدال
دائمی شدن مسکن موقت و پیامدهای آن ،گزینۀ اعطای کانکز ابتدا فشط به مالکدان و بعدد در
ارر فشار رسانهها به مستأجران واحدهای تخریبی نیز تعلق گرفت [ .]6اما اقدامات خیرین بدون
شناخت از وضعیت خانوارها (نوع مالکیت و وضعیت مسکن) و هماهنگی با مسئوالن موجب شد
که بسیاری مستأجران با تأمین کانکز و افزودن الحاقات و سدرپناههدای خودسداخته بدهدلید
ضعف مالی ،مالکیت کانکز ،پرهیز از پرداخت اجارهبها ،استفاده از زیرساختهای رایگان و امید
به دریافت تسهیالت بیشتر ،سعی در دائمی کردن مسکن موقت کنند [.]1
 سیستمهای مداخلهگر

سیستمهای مداخلهگر شام «فرهن ایمنی؛ فاصدلۀ بدین تجربده و داندش و عمد ؛ فشدارهای
سیاسی و اقتصادی؛ سیستم مدیریت بحران؛ فرایند اسدکان پدز از سدانحه؛ بیمده؛ رسدانههدا و
شبکههای اجتماعی؛ خیرین» از عوام خارجی مثرر بر فرایند اسکان موقدت بدودهاندد .از منردر
خبرگان ،عام کلی در راستای افدزایش تدابآوری جامعده ،ارتشدای فرهند ایمندی اسدت کده
«مستلزر باورپذیری زلزله در نردار اجتمداعی و سیاسدتگذاری و ایجداد نردم نمدادین از تصدور
اجتماعی سانحه در میان گروههای مختلف جامعه است تدا بتدوان مجموعده اقددامات را طدوری
هماهن کرد که شاهد کمترین پیامدها و خسارات انسانی ،اجتماعی ،مادی و معندوی بدود» .از
طرفی فاصلۀ بین تجربه و دانش و عم چالش بزرگی است و چیرگی بر مواندع و محددودیتهدا
مستلزر افزایش پژوهشهای کاربردی در حوزة اسکان پز از سانحه ،ارزیابی تجدارب گذشدته و
استفاده از دانش جهانی و تجارب کشور است .از منرر مسدئوالن و خبرگدان« ،نشدش نهادهدای
علمی و آموزشی در ح مسائ بحران ،آموزش عمومی جامعده و آمدوزش تخصصدی مسدئوالن
اهمیت بسیار دارد».

732

مدیریت مخاطرات محیطی (دانش مخاطرات سابق)  /دورة  ،6شمارة  ،3پاییز 8331

از اینرو «الزر است رویکرد جاری مدیریت بحران به مدیریت ریسک با تأکید بر پیشدگیری
و برنامهریزی پیش از سانحه تغییر یابد» .همچنین «انتردار مدیرود اتخداذ رویکدرد مشدارکتی،
تعریف بازیگران و جایگاه آنها به ارتشای ارتباط اجتماعی بین جامعده و نهادهدای تصدمیمسداز و
هماهنگی و همکاری بهتر آنها منجر شود» .در این تجربه نشش خیرین اعم از افدراد ،گدروههدا و
سمنها بازتاب گستردهای داشت .از دید مردر محلی ،کمکهای اهدایی و حز همددردی آنهدا
در ارتشای روحیه و بازتوانی آسیبدیدگان بسیار نشش داشت ،ولی از منرر مسئوالن و خبرگدان،
«نبود برنامه ریزی و سیاستگذاری جایگاه خیرین در سوان  ،نبدود داندش و تخصدص الزر ،نبدود
همکاری و هماهنگی با مسئوالن در روند تدأمین اسدکان موقدت موجدب بدینرمدی و احسداس
بیعدالتی و افزایش انترارات مردر شد» .رسانهها و شبکههای اجتماعی نیز نششی دوسویه ایفدا
کردند که از دید خبرگان «با قابلیت تولید انبوه فضای احساسی بحدران ،اطدالعرسدانی و جلدب
اعتماد بیشتر ،کار گروهی شبکهای میدانی ،موجب گسترش مشارکت اجتمداعی شددند» .امدا از
منرر مسئوالن «روا شایعات و پیشبینیهای غیرعلمی در فضای مجازی بده افدزایش تدرس و
نگرانی مردر منطشه منجر شد» و فشار رسانههدا مبندی بدر ناکارامددی اقددامات تدأمین اسدکان
موقت ،موجب تغییر سیاست دولت از کمک مالی به تأمین کانکز (برای مسدتأجران واحددهای
تخریبی) شد [ ]3و با جلب مشارکت خیرین بر آشفتگیها افزود.
در ارر فشارهای سیاسی سانحه ،وعدههای غیرکارشناسی از سوی مسئوالن مطدرح شدد کده
تحشق نیافتن آنها به نارضایتی و افزایش انترارات مردر انجامید .به گفتۀ مطلعان محلی« ،بعد از
یک سال ،وعدة اعطای زمین به مستأجران محشق نشده و بالتکلیف همچنان در اسدکان موقدت
به سر میبرند» .همچنین تورر اقتصدادی ،موجدب افدزایش اجدارهبهدا و ناکدافی بدودن وارهدای
بازسازی بوده که مانع مهمی برای برچیدن اسکان موقت و انتشدال بده مسدکن دائدم اسدت [.]1
بهطورکلی چادرهای اسکان اضطراری بدرای تدداور زنددگی در شدرایط اقلیمدی دشدوار منطشده
مناسب نبود و چالشهای بازسازی مسکن دائم نیز موجب طوالنی شدن دورة اسکان موقت شد.
 اجزای فرایند اسکان موقت

اجددزای مختلددف فراینددد اسددکان موقددت در موفشیددت کلددی آن تأریرگذارنددد .در سددط کددالن
سیاستگذاری ،پز از هر سانحه دربارة ضرورت تأمین اسکان موقت و چگدونگی آن مدیشدود .از
منرر مسئوالن «بهدلید صدرف هزینده و مندابع بسدیار ،کندسدازی روندد بازسدازی ،مشدکالت
اجتماعی ،ایجاد حز مالکیت در آسیبدیدگان و مشکالت برچیدن و دائمی شدن ،تا حد امکان
بهتر است از تأمین مسکن موقت پرهیز شود».

الگوی اسکان موقت مبتنی بر روش نرریۀ زمینهای ...

733

درحالی که از نرر خبرگان «با توجه به افزایش وقوع سوان شهری ،بهدلید روندد طدوالنی
بازسازی و تأمین مسکن دائم و پیچیدگی مسائ شهر ،برنامهریزی و آمادگی برای تأمین اسکان
موقت ،ضروری است» .نبود متولی مشخص اسکان موقت در کشور ،به نبود برنامهریزی پدیش از
سانحه و اقدامات شتابزده در تجارب گذشته منجر و هر بار مسئولیت به بنیداد مسدکن محدول
شده است .با وجود دانش و تجارب بسیار ،با توجه به جنز کالبدی فعالیتهای این نهاد ،عمده
اقدامات بر اسکان تمرکز داشته و به بازتوانی ابعاد معیشدتی ،اجتمداعی و روانشدناختی جامعده
کمتر پرداخته شده است.
کانکز از نرر مسئوالن به دالیلی مانند «هزیندۀ تدأمین ،مشدکالت حمد ونشد و نصدب و
پیامددهای آن» مدورد نشددد بدوده و از نردر مددردر نیدز «مسداحت ناکددافی و حدریم خصوصدی و
ناسازگاری اقلیمی آن» مشکالت زیادی داشت؛ اما براساس یافتهها ،ارزش مادی کانکز بهویدژه
در شرایط تورر اقتصادی و امکان فروش آن ،موجب افزایش تشاضای آن بدوده اسدت .همچندین
گرچه انترار میرفت راهبرد اجارهبهدا از میدزان تشاضدای کدانکز بکاهدد ،در عمد بسدیاری از
دریافتکنندگان اجارهبها ،با تأمین کانکز از طرق دیگر در شدهر اسدتشرار یافتندد .در خصدوص
مدیریت تخصیص تسهیالت اسکان موقت به خانوارها در این تجربه برای اولین بار بنیاد مسدکن
به صورت آنالین از فناوری رایانهای و اطالعات جغرافیایی برای ربت اطالعدات بناهدا و خانوارهدا
استفاده کرد که کنترل وضعیت خانوارها ،مشدار کمک دریافتی ،راستیآزمدایی درخواسدتهدا و
پایش پیشرفت بازسازی را ممکن ساخت.
مکانگزینی واحدهای موقت نیز بهویژه در شهرها مسئلۀ مهمی است که گرچه ابتدا بینرم
صورت گرفت ،بهمرور با همکاری مسئوالن ساماندهی شد .با اینحال ناآمدادگی و نبدود طراحدی
قبلی ،بهویژه از لحاظ تأمین زیرساختها و خدمات بهداشتی مشکالت فراوانی ایجاد کدرد .بندابر
نرر مردر ،مسئوالن و خبرگان ،در این دوره ،صِرف تأمین مسکن موقت کافی نیست و «تدأمین
زیرساختها اعم از آب ،برق ،روشنایی اردوگاههدا ،سیسدتم دفدع فاضدالب و آبهدای سدطحی،
جمعآوری زباله و نخالههای ساختمانی و خدمات عمومی اعدم از بهداشدت ،امنیدت و آمدوزش»
ضروری است .با توجه به مشکالت اجتماعی و زیستمحیطی گرچه در ادبیات سوان همواره بدر
پرهیز از ایجاد اردوگاه تأکید شده [ ،]81،72در سرپ ذهاب تنها یک اردوگاه (شهر احسدان)
با همکاری خیرین و نهادهای مسئول ،با تأمین  23واحد کانکز و همۀ امکانات بهداشتی ،انبار،
پارکین  ،نگهبانی و مهدکود ایجاد شد که مطالعۀ ابعاد برنامهریزی ،مددیریت و طراحدی آن،
حاکی از رضایتمندی ساکنان و حاوی درسهای آموزندهای بوده است.

736

مدیریت مخاطرات محیطی (دانش مخاطرات سابق)  /دورة  ،6شمارة  ،3پاییز 8331

افزونبر آن ،بسیاری از خانوارها با استفاده از مصال در دسترس سرپناههایی ساخته بودندد.
مصاحبهها نشان میدهد افراد از مشکالت اقلیمی ،فشدان مساحت کافی متناسب با بعد خدانوار،
نبود حریم خصوصی ،انعطافناپذیری و تنوع فضایی متناسب با نیازهای ساکنان اظهار نارضایتی
داشتند و اغلب با ترکیب گزینههدای مختلدف چدادر ،کدانکز و سدرپناه خودسداخته فضداهای
موردنیاز خود را تأمین کرده بودندد .در ایدن میدان اقشدار آسدیبپدذیر اعدم از زندان ،کودکدان،
سالمندان ،معلوالن و بیماران خاص از مشکالت مضاعفی رنج میبردند.
درنهایت ساماندهی و برچیدن واحدهای اسکان موقت از سط شهر مرحلۀ مهمی است کده
از ابتدا صورت گرفت .نخست افراد و خانوارهای غیربومی کده پدز از زلزلده بدا انگیدزه دریافدت
کمک به سرپ ذهاب آمده بودند ،شناسایی شده و کانکزهای مستشر در مکانهدای نامناسدب،
معابر یا امال خصوصی (در صورت شکایت مالک) جابهجا شدند .سدپز بیشدتر کدانکزهدای
کارگران بازسازی از سط شهر به ورودی شرقی آن منتش شدند .بهتدریج با جابهجایی خانوارها
به مسکن دائم و پیگیری مسئوالن محلی ،بسیاری از واحدهای موقدت از سدط شدهر برچیدده
شدند و واحدهای باقیمانده متعلق به اقشار ضعیفتر بهویژه مستأجران بودند.
 پیامدها

مهمترین پیامدهای حاص از اقدامات یدا کاسدتیهدا در دورة موقدت شدام ضدعف اقتصدادی و
بیکاری ،افزایش مشکالت اجتماعی (مانند خشدونت ،اعتیداد و دزدی) ،اخدتالالت روانشدناختی
(مانند افسردگی ،اضطراب ،ترس و پرخاشگری) و آلودگیهای محیط زیستی (بشایدای زبالدههدا،
نخالههای ساختمانی و سطوح بتنی زیرسدازی کدانکزهدا در فضداهای پدار هدا و زمدینهدای
کشاورزی) است .به نرر میرسد برای بررسی پیامدها ،باید پژوهشهای دیگری با گذشت زمدان
بیشتر انجار گیرد.
 الگوی زمینهای اسکان موقت

با توجه به پیشینۀ نرری و یافتهها ،مفهور «سکونتگاه انتشالی» بهعنوان مشولۀ مرکزی انتخاب و
الگوی زمینهای ارائه شد (شک  .)8با توجه بده ایدن الگدو ،سده دسدته عوامد شدام «شدرایط
سانحه»« ،ویژگیهای بستر» و «سیستمهای مداخلهگر» بر فرایند اسکان موقدت پدز از زلزلده
تأریرگذارند .رویکرد «سکونتگاه انتشالی» در ادبیات سوان رویکرد بهنسبت جدیدی اسدت کده از
سونامی جنوب شرقی آسدیا  7332روا یافدت [« .]83سدکونت» در علدور مختلدف (فرهند ،
زبانشناسی ،فلسفه و روانشناسی) مفهورپردازی شدده [ ]3،83و بدهمعندای اقامدت و سدکونت
گزیدن ،ابعادی فراتر از سرپناه دارد [ ]3و پسوند «گاه» اسم مکان و زمان میسازد.
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«سکونتگاه انتشالی فضای سرپوشیده قاب سکونت و محیط زندگی سدالم و امندی بدا حفد
حریم خصوصی و شأن انسانی است برای اسکان آسیبدیدگان در دورة میان رخدداد سدانحه تدا
دستیابی به اسکان دائم که اساسا یک فرایند است نه یک محصول» .این رویکرد با اسکان موقت
در رویکرد سهمرحلهای بازسازی کامال متفاوت است [.]87،33

شکل  .6الگوی زمینهای سکونتگاه انتقالی (نگارندگان)6931 ،

نتیجهگیری
نتایج حاکی از آن است که موضوع «اسکان موقت» پدز از سدانحه ،موضدوعی سده و ممتندع
است که برخالف تصور غالب ،صرف تأمین مسکن موقت نیست و پیچیددگیهدای فراواندی دارد.
به نرر میرسد چالش اساسی با تعریف روشن آن مرتبط است .کاربرد واژة «اسکان» سبب شده
بیشتر اقدامات به تأمین مسکن محدود باشد و به ابعداد بدازتوانی رواندی ،اجتمداعی و اقتصدادی
کمتر پرداخته شود .از طرفی واژه «موقت» سبب کماهمیت انگاشته شدن آن شده ،بهطوریکده
برخالف اسکان اضطراری و دائم چندانکه باید در نرار سیاسدتگذاری ،برنامدهریدزی و طراحدی
اسکان پز از سانحه جایگاهی ندارد .درحالی که فرایند اسکان موقت از اجزای «سیاسدتگذاری،
راهبردها ،بعد مالی ،مدیریت تخصیص ،مکانگزینی ،برنامدهریدزی و طراحدی سدکونتگاه موقدت،
تأمین مسکن موقت ،خدمات و زیرساختها ،ساماندهی و برچیدن» تشکی شده و از سه دسدته
از عوام «شرایط سانحه»« ،ویژگیهای بستر» و «سیستمهای مداخلدهگدر» تدأریر مدیپدذیرد.
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هدف از انتخاب مفهور «سکونتگاه انتشالی» ،تأکید بر لزور تغییر نگاه به اسکان موقدت از صدرف
مسکن به مجموعۀ سدکونتگاهی شدام مسدکن ،خددمات و زیرسداختهدا ،فضداهای عمدومی و
نیازهای متنوع و متغیر جامعه در دوران انتشالی است.
این رویکرد همۀ اجزای سیاستگذاری تا برچیدن را در بر مدیگیدرد و راهبردهدای مختلدف
مدیریتی (مانند اعطای اجارهبها) و مهندسدی (مانندد تدأمین کدانکز) را شدام مدیشدود .واژة
«انتشالی» نیز بر ارتباط متشاب میان اقدامات در اسکان اضطراری ،موقت و دائم تأکید دارد .ایدن
پژوهش میکوشد با اتخاذ رویکرد سیستمی به تبیین اجزا و عوام مثرر بر فرایند پردازد و خد
نرری موجود را با الگوی زمینهای مستخر از مطالعه مدوردی اسدکان موقدت در شدهر سدرپ
ذهاب پاسخ دهد .با توجه به افزایش رخداد سوان شهری ،مهمتدرین پیشدنهادها بدرای ارتشدای
برنامههای آتی ،اتخاذ رویکرد فرایندی به موضوع اسکان پز از سانحه (از اسدکان اضدطراری تدا
اسکان دائم) و برنامهریزی در مرحلۀ آمادگی در راستای بازتوانی جامعه است.
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