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چکیده
 1396ست که، فرایند بازسازي مسکن پس از زلزله آبان ماه این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال ا

هایی مواجه بوده است؟ لذا پژوهش حاضر به بررسی  در شهر سرپل ذهاب چگونه بوده و با چه چالش

. روش پژوهش، کیفی است. این فرایند و عوامل تأثیرگذار بر آن در شهر سرپل ذهاب پرداخته است

گیري  بر اساس روش نمونه. از تحلیل تماتیک استفاده شده استها  براي تحلیل اطالعات و مصاحبه

نفر از افراد داراي تخصص، مصاحبه  15زده و  نفر از مردم زلزله 35هدفمند و نیز معیار اشباع نظري، با 

فقدان دولت محلی کارآمد، هاي این مطالعه نشان داد که  یافته. عمیق و نیمه ساختاریافته به عمل آمد

پشتوانه و  هاي بی منابع عمومی براي منافع شخصی، تأخیر و کندي روند بازسازي، وعدهاستفاده از 

عملی نشده، بوروکراسی اداري حاکم بر صدور مجوزها، باور به حرام بودن وام بانکی، فقر و نابرابري 

جنسیتی، فقدان تجربه و آمادگی متولیان امور بازسازي، عدم مشارکت مردم، فقدان آمادگی 

فقدان وساز،  هاي ساخت عدم تناسب میزان وام با هزینه، توجهی به کیفیت مسکن کنندگان، بی زيبازسا

هاي بازسازي پس از زلزله آبان ماه  ترین چالش هاي کالن اقتصادي کشور، از اصلی آوري، چالش تاب

دیدگان، حادثه . نتیجه این کار بازسازي فیزیکی ناقص و ناتمام است. در شهر سرپل ذهاب است 1396

ها براي خروج از سرگردانی و بالتکلیفی  ترین راه عنوان یکی از مهم تکمیل مسکن و سرپناه را به

جانبه براي حوزه بازسازي که عالوه بر بازسازي فیزیکی سایر  اي همه داشتن برنامه. دانند اجتماعی می

پذیر، توجه به مسائل  سیبهاي آ هاي گروه هاي اجتماعی از قبیل، توجه به نیازها و توانائی حوزه

  .باشد فرهنگی و کیفیت محیط شهري را نیز شامل شود، از ضروریات می
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  مقدمه و بیان مسئله

هاي متفاوت مواجه  اي از بالیاي طبیعی در مقیاس جهانیان هر از چندگاهی با گونه

ها، آواره شدن تعداد زیادي از  ها و ویرانی خانه ومیر انسان ه عالوه بر مرگشوند ک می

میلیون نفر پس از بروز حوادث  3طور متوسط  هرسال به. افراد بشر را به همراه دارد

درصد مربوط به افرادي است که در اثر وقوع  80شوند که حدود  خانمان می طبیعی بی

کشور ما به دلیل ). 56: 1395آصفی و فرخی، (شده است  هایشان ویران زلزله خانه

آمار . خیز دنیاست هیمالیا، یکی از پنج کشور زلزله -قرارگرفتن روي کمربند زلزلۀ آلپ 

بار در ایران  طور متوسط هر چهار سال یک دهد که به و احتماالت مهندسی نشان می

ونی در منطقه درصد واحدهاي مسک 97دهد که پیامد آن، تخریب  زلزلۀ شدیدي رخ می

تواند کشور ما را در  شرایط مذکور می). 18: 1390شفایی و مدنی، (وقوع زلزله است 

این زمینه از سایر کشورها متمایز کند و ما را ناخواسته، ناچار به پاسخگویی به مسائل و 

با این همه، متأسفانه به نظر . هاي خاص از جمله اسکان دائم سازد الزامات این موقعیت

هاي ویرانگر پایین است و  سد که دانش ما در برخورد با پدیده مسکن پس از زلزلهر می

شود تا محلی براي  ها یاد می خانمان عنوان مکانی براي اقامت بی ها صرفًا به از سکونتگاه

اسکان براي یک خانواده باید تأمین کنندة ایمنی و آسایش خاطر باشد و . زندگی آنان

ل آورد، بنابراین هنگام تأمین سرپناه براي آسیب دیدگان باید احساس تعلق را به دنبا

بمانیان و بختیاریان، (اي را مبذول بازگرداندن شأن و منزلت خانوار کرد  توجه ویژه

دیده پـس از حـوادث طبیعـی بـا از دست دادن عزیزان  افراد آسیب). 44: 1392

شوند  یط روحی سختی مواجه میشان با شرا خویش و پراکندگی اموال و خانه و کاشانه

تدریج به زنـدگی عـادي خـود بازگردند  و نیاز به سرپناهی امن و آرام دارند تا به

  ).56: 1395آصفی و فرخی، (

ریزي مسکن مناسب از نیازهاي اولیۀ کسانی اسـت کـه در  طراحی و برنامه

کانی مناسب سبب گیرند تا بتوانند با ایجاد سرپناه و م معـرض ایـن سوانح قرار می
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روانی و وضعیت معیشتی خود  -ارتقـاي کیفیـت زنـدگی و بهبود وضعیت روحی 

در این راستا بازسازي مسکن و چگونگی اسکان مردم سانحه دیده، از جمله . شوند

ریزي در مدیریت بحران است که دولتمردان و مجریان، پس از سوانح  معضالت برنامه

از طرف دیگر بازسازي پس از سانحه . شوند مواجه می ساخت با آن طبیعی و یا انسان

که در واقع ترکیبی از فرآیندهاي ) 56: 1396اسدیان زرگر، (اي دارد  فرآیند پیچیده

آیسان و دیویس، (شناختی، فرهنگی، اقتصادي، معماري و سیاسی است  اجتماعی، روان

تمامی این ابعاد و  کنترل است که بازسازي، پیچیدگی این فرآیند وقتی قابل). 1993

  ).1394فالحی و خواجه ئی، (ها را پوشش دهد  ارتباط متقابل آن

هاي موجود در مناطق محروم  هاي گذشته نشان داده است که ساختمان تجربه زلزله

پذیرند و حتی  شوند در مقابل زلزله بسیار آسیب صورت سنتی احداث می که اغلب به

ها و صدمات مالی و جانی بسیار زیادي  یب آنچندان شدید، باعث تخر هاي نه زلزله

. هاست از جمله آثار و پیامدهاي زلزله، تخریب ساختمان). 131: 1387بهرامی، (اند  شده

ها، از جمله  لرزه بیشترین خسارت را به ساختمان در میان همه سوانح طبیعی، زمین

. خانمان شوند م بیشود که عدة زیادي از مرد کند و سبب می هاي مسکونی وارد می سازه

باشد،  ترین نیازهاي اساسی بشر می ازآنجاکه مسکن پس از خوراك و پوشاك، از مهم

. پس از وقوع هر زلزله، تهیه برنامه بازسازي مسکن بسیار ضروري و حیاتی است

هاي تأمین سرپناه و  تجربیات گذشته نشان داده است که در بسیاري موارد، برنامه

ت مواجه شده و از سوي مردم مورد قبول واقع نشده است بازسازي مسکن با شکس

  ). 94: 1391فراهانی و حاجی پور، (

اي از عوامل در فرآیند بازسازي مسکن  دهد که توجه به مجموعه این مسئله نشان می

تواند  براي آسیب دیدگان، الزم و ضروري بوده و مدیریت صحیح روند تأمین مسکن می

از جمله . هاي بازسازي پس از سانحه نقش اساسی داشته باشد در افزایش موفقیت برنامه

مواردي که بهبود برنامه بازسازي را به دنبال دارد و در به ثمر رسیدن آن مؤثر است، 

باشد که در نهایت سبب رضایتمندي آسیب دیدگان از  مشارکت وسیع و گسترده مردم می



  

  

  

1399، زمستان 45شماره ، سال یازدهم، ریزي رفاه و توسعه اجتماعی برنامهعلمی فصلنامه      36

بر موفقیت فرایند بازسازي، تسریع از دیگر عوامل مؤثر . گردد شده میمساکن بازسازي

  .ها و با صرف حداقل هزینه است در بازسازي در عین توجه به کیفیت سازه

در مقیاس ریشتر، شهر سرپل ذهاب در  3/7اي به قدرت  ، زلزله1396در آبان ماه  

لرزه  هر چند در این زلزله، به دلیل هوشیاري مردم در اثر پیش. استان کرمانشاه را لرزاند

هاي مشابه پیشین بود، اما به دلیل غیر  لرزه بلی، تعداد تلفات جانی بسیار کمتر از زمینق

ازآنجاکه . ها وارد شد اي به ساختمان ها، خسارت وسیع و گسترده مقاوم بودن سازه

هاي روزمره است، تخریب آن در  ناپذیر زندگی و الزمۀ ادامه فعالیت مسکن جزء جدایی

بنابراین تأمین . کند ي از ابعاد زندگی روزانه را تضعیف میاثر وقوع سانحه، بسیار

ها پس از وقع  ترین مسائل و دغدغه مسکن دائم آسیب دیدگان، همواره یکی از مهم

ریزي دقیق و مدیریت کارآمد است، چرا که بدون  سوانح طبیعی بوده و نیازمند برنامه

بسامان پس از حادثه و هم در ریزي مؤثر و کارآمد، هم در دوران نا مدیریت و برنامه

ها، مسائل و مشکالت بسیاري گریبان گیر مردم و حتی  گاه زمان بازسازي سکونت

  .مسئوالن خواهد شد

 .استتــأمین مســکن باکیفیــت عـاملی کلیــدي در موفقیــت برنامــه بازسازي

ن تـأخیر، هاي فراوانـی چـو امـا تجربیـات پیشـین نشـان داد ایـن امـر بـا چالش

منظور  به. مندي سـاکنین روبرو است هاي مازاد، کیفیت پایین و عدم رضایت هزینه

زده، باید تمام  هاي بازسازي پس از سانحه در مناطق زلزله افزایش موفقیت در برنامه

جوانب آن را در نظر گرفت بنابراین اهمیت این موضوع، موجب توجه به آن در تحقیق 

گیري از روش کیفی به  پژوهش تالش شده است که با بهره در این. حاضرشده است

مقاله سعی دارد . هاي آن پس از زلزله بپردازد بررسی فرایند بازسازي مسکن و چالش

  .تا به سؤاالت زیر پاسخ دهد

  فرایند بازسازي مسکن بعد از زلزله در شهر سرپل ذهاب چگونه بوده است؟-

هایی مواجه  هر سرپل ذهاب با چه چالشبازسازي مسکن بعد از زلزله در ش-

  بوده است؟
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عوامل مؤثر در طوالنی شدن بازسازي مسکن بعد از زلزله در سرپل ذهاب -

  چیست؟

  

  پیشینه پژوهش

هاي  دهد مطالعه و تحقیق در حوزه بازسازي ساختمان مروري بر متون پیشینی نشان می

به موضوعات مختلفی از این شده از جنگ جهانی دوم اهمیت یافت و محققان  تخریب

بررسی ). Navidi Majd & Andalib, 2013: 40(اند رشته برحسب عالقه پرداخته

که دربرگیرنده  -دهد که بخشی از مطالعات، به مبانی نظري ادبیات این حوزه نشان می

پرداخته است و  -ها است ها و توصیه بایدها و نبایدهاي بازسازي، ارائۀ دستورالعمل

که . هاي مختلف، پرداخته است ها در حوزه گر به علل شکست و موفقیت آنبخشی دی

  .شود در ادامه به برخی از این مطالعات اشاره می

موانع بازتوانی در «در مطالعه موردي خود با عنوان ) 2007(گرین و همکاران 

ه درآمد هایی ک به این نتیجه رسیدند که محله» یک سال بعد از طوفان کاترینا: نیواورلئان

تري دارند در فرآیند بازتوانی مشکالت بیشتري داشتند و دوره زمانی بازتوانی  پایین

  ).Green et al, 2007: 314(تر بوده است  ها طوالنی آن

: اولویت مشارکت«در یک مطالعه موردي با عنوان  2006میچل نیز در سال 

ضرورت یک طرح  »گذاري سیاست ملی جدید بازتوانی پس از طوفان کاترینا هدف

ترین  او پیشنهاد کرد که مهم. جدید بازسازي ملی پس از حوادث و بالیا را مطرح کرد

اي که در این طرح جدید باید مدنظر قرار گیرد، مشارکت و همکاري بین  مسئله

,Mitchell(نفعان مختلف است  ذي 2006: 232.(  

هاي بازسازي پس از  لشچا«اي با عنوان  در مطالعه) 2015(کشاب شارما و همکاران 

دیده،  با استفاده از روش کیفی و از طریق مصاحبه با افراد آسیب» زلزله گورخا 2015فاجعه 

هاي مطالعه نشان  یافته. هاي اساسی بازسازي پس از فاجعه را مورد بررسی قرار دادند چالش
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و هاي ضعیف، عدم آمادگی، فقر  داد که دوري از مرکز، حاکمیت ضعیف، زیرساخت

هاي بازسازي پس  ترین چالش از اصلی …بیکاري، شکاف دانش و کمبود نیروي انسانی و

  ).Sharma et al, 2018: 52(در نپال هستند  2015از زلزله سال 

مکزیک، در  1985زده سپتامبر  اشجعی و همکاران در بازدید از مناطق زلزله

اینان مطرح ساختند . کردندزده اشاره  شان به مشارکت در بازسازي مناطق زلزله گزارش

رهبران محلی؛ . 1: آمده است هاي بازسازي به دلیل این عوامل به موفقیت نائل که برنامه

طراحانی که آموخته بودند چگونه به نیازهاي مردم گوش فرا دهند و از . 3معماران؛ . 2

نیازها را به اي از مردم که  کمیته. 4هاي خود این نیازها را برآورده سازند؛  طریق مهارت

گیري بدل  هاي فرایند تصمیم کردند و بعدها خود به یکی از رکن طراحان منتقل می

زده بر طبق  کنند ازآنجاکه طرح بازسازي مناطق زلزله آنان در نهایت بیان می. شدند

هاي مردم صورت گرفت، به مشارکت جدي مردم در بازسازي منجر شد  خواسته

  ).1365اشجعی و همکاران، (

سماعیلا 
1

نیز در پژوهش خود پیرامون عدم موفقیت ) 2014(و همکاران 

هاي بازسازي، عدم اتحاد و یکپارچگی عناصر بازسازي، ارزیابی نادرست نیازها،  پروژه

وجود مشکل در ارتباطات و هماهنگی، تهیه نامناسب منابع، طراحی نامناسب، تأخیر در 

  .دانند هاي بازسازي می پروژه ونقل را عامل شکست بازسازي، و مشکل در حمل

اي را براي  ، دو سال پس از زلزله بم مطالعه2005ثقفی نیا و همکاران در سال 

بررسی نظرات بازماندگان پیرامون اقدامات پزشکی توسط مسئولین انجام دادند تا ضمن 

هاي بهداشتی و میزان  پاسخگویی به این سؤال، به ارزشیابی فرایند بازسازي زیرساخت

کنندگان  اکثر مشارکت. سترسی به مراکز و تسهیالت اولیه در بین بازماندگان بپردازندد

سال بعد از زلزله هنوز در  2که  طوري در این مطالعه از بازسازي نگرانی داشتند به

  ).Saghafi Nia et.al, 2008: 263(کنند  کانکس زندگی می

                                                  
1. Ismail
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ارزیابی فرایند بازسازي «هم در تحقیقی با عنوان ) 1391(پور  فرهانی و حاجی

در منطقه سیالخور استان  1385دیده از زلزله سال  هاي روستایی آسیب سکونتگاه

که با استفاده از روش پیمایشی اجرا شده است به این نتیجه رسیدند که بین » لرستان

هاي حمایتی رابطه معناداري وجود دارد، یعنی پرداخت وام  بازسازي و استفاده از نظام

ي دولت ضریب موفقیت فرایند بازسازي را باال برده است، از طرف دیگر از سو

اند؛  یک از دو متغیر مشارکت مردم و معماري بومی تأثیري در این زمینه نداشته هیچ

.اي وجود نداشته است گونه رابطه همچنین بین مشارکت مردم و بازسازي هیچ

ارزیابی روند «عنوان  ، در تحقیق دیگري با)1389(قدیري معصوم و همکاران 

که با » دهستان سیالخور –هاي روستایی تخریب در زلزله  بازسازي کالبدي سکونتگاه

گرفته است، به این نتیجه رسیدند که، ساکنین نواحی  استفاده از روش پیمایشی انجام

ریزي و اعطاي تسهیالت براي بازسازي  روستایی در دشت سیالخور از نحوه برنامه

شده با کمک تسهیالت رضایت  داشته اما از مساکن ساختهچندانی نمسکن رضایت 

.اند نسبی داشته

طور جامع ارزیابی نکرده و  اکثر این مطالعات فرایند بازسازي پس از فاجعه را به

ها از رویکرد کیفی براي درك بهتر تجربیات و برداشت بازماندگان از  تر اینکه، آن مهم

این وجود کمبود متون تخصصی که نگاهی جامع به تمام  با. اند فاجعه استفاده نکرده

ها و موضوعات بازسازي را در کنار هم  هاي برنامه بازسازي داشته باشد و چالش حوزه

  .شود بیان کند، احساس می

  

  چارچوب مفهومی

تأمین سرپناه و مسکن پس از سانحه

مسکن موقت  تأمین سرپناه و مسکن پس از سانحه به سه مرحله سرپناه اضطراري،

ثابت نبوده این مراحل همیشه ). SKAT & IFRC, 2012(شود و مسکن دائم تقسیم می
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& Davis(و ممکن است با یکدیگر همپوشانی داشته باشند  Alexander, 2016 .(

هاي آن پس از  ازآنجاکه هدف مطالعه حاضر بررسی فرایند بازسازي مسکن و چالش

  .مرکز آن بر روند تأمین مسکن دائم قرار داردباشد ت زلزله در شهر سرپل ذهاب می

ها و  ها، چالش هاي مختلفی براي درك بهتر موفقیت ها و چارچوب دیدگاه

گیري  منظور شکل شده است که در ادامه به هاي پیش روي فرایند بازسازي ارائه پیچیدگی

  .گیرد چارچوب مفهومی تحقیق، مورد بررسی قرار می

  

  سانحهازپسمسکنبازسازيرویکردهاي

محققان باهدف ارتقاي کارایی بازسازي مسکن، رویکردهاي متنوعی را ارائه 

اند که غالبًا بر اساس عواملی چون میزان کنترل ساکنین بر فرایند بازسازي، نحوه  داده

  .گیرد یابی سکونتگاه مورد مقایسه قرار می نفعان و نوع مکان تدارك منابع، نقش ذي

پنج رویکرد شامل تأمین مسکن موقت و  2003در سال  در این زمینه برکات

هاي جدید و ارائه تسهیالت مالی را  دیده، ساخت خانه انتقالی، تعمیر واحدهاي آسیب

ها،  او همچنین برحسب مقیاس و گستردگی خسارات، تعداد سکونتگاه. کند مطرح می

یمانکارمحور و نفعان و برنامه زمانی پروژه، دو مدل پ تکنولوژي ساخت، ظرفیت ذي

  ).Barakat, 2003(مدل خودساخت را براي اجراي رویکردهاي مذکور معرفی کرد 

نیز پنج رویکرد اجرایی شامل پول نقد) 2010(ها و دیگران  جی
1

  ، بازسازي مالک 

محور
2

محور ، بازسازي جامعه
3

، بازسازي سازمان محور در سایت پیشین
4

 ،

بازسازي سازمان محور در سایت جدید
1

دهد  براي بازسازي مسکن دائم ارائه می را 

)Jha, et al, 2010.(  

                                                  
1. Cash Approach
2. Owner-Driven Reconstruction
3. Community-Driven Reconstruction
4. Agency-Driven Reconstruction in-Situ
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مدل : طورکلی در اجراي عملیات بازسازي مسکن، دو گزینه وجود دارد به

یک از این دو روش  پیمانکارمحور و مدل خود ساخت یا مردم محور؛ اینکه کدام

  شود، به عوامل متعددي بستگی دارد؛ انتخاب می

در این نوع مدل، جهت بازسازي و تأمین سرپناه با  مدل پیمانکارمحور؛. الف

شود؛ غالباً مصالح و نیروي کار، از خارج از  وساز قرارداد بسته می هاي ساخت شرکت

شود که  شوند؛ این روش معموًال به این خاطر انتخاب می جامعه موردنظر وارد می

هایی را  حال، ایده عیناما در. باشد ترین روش براي تأمین سرپناه می ترین و سریع آسان

غالباً نیازها و . کند که با جامعه سانحه دیده چندان سازگار نیست به جامعه تحمیل می

  .شود دیده نادیده گرفته می مشارکت جامعه آسیب

؛ این مدل بر توانمندسازي جوامع و انجام )مردم محور(مدل خودیاري . ب

خودیاري وقتی ممکن است . ردکارهاي ساختمانی توسط خود آسیب دیدگان تأکید دا

ها نسبتًا ساده است، مردم جامعه با ساخت  که نیروي کار موجود است، طراحی خانه

در این صورت آسیب . خانه براي خود آشنایی دارند و محدودیت زمانی وجود ندارد

هایی از  طور خانوادگی به ساخت مسکن خود بپردازند و کمک توانند به دیدگان می

ها داده  هاي فنی و کارشناسانه نیز به آن مصالح ساختمانی و راهنمایی قبیل، تأمین

این رویکردها اختصاصی نبوده و با توجه ). 71: 1391فراهانی و حاجی پور، (شود  می

توان از یک رویکرد یا  دیده، می هاي جامعه آسیب به نوع و مقیاس سانحه و ویژگی

  .ها استفاده نمود ترکیبی از آن

هاي حوزه بازسازي، بخشی از محققین به مبانی نظري  و پژوهش در تحقیقات

.اند بازسازي پرداخته

یکی از نخستین مطالعاتی که فرایند بازسازي را به شکل سیستماتیک مورد مطالعه 

دهد، مطالعه هاس و همکاران قرار می
2

بازسازي «: باشد که معتقد است می) 1977)

                                                                                                                       
1. Agency-Driven Reconstruction in Relocated-Situ 
2 . Haas et al
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این مطالعه پس از بررسی » باشد بینی می شفجایع، قابل سازماندهی، شناخت و پی

سه مورد در آمریکا و یک مورد در (اقدامات بازسازي در چهار سانحه بزرگ 

مرحلۀ مجزا  4دهد که بازسازي را به  مدلی از بازسازي سوانح را ارائه می) نیکاراگوآ

. 4مقطع بازسازي و جایگزینی . 3مرمت، . 2مقطع اضطراري، . 1(ولی داراي اشتراك 

  ).Hass et al, 1997(نماید  تقسیم می) اي و ارتقاء دورة بازسازي توسعه

رابین و همکاران
1

از آنجائی که بازسازي، فرایندي پیوسته «دارند  بیان می) 1985(

»تواند کافی باشد گیري آن مشکل بوده و سنجش آن در یک مقطع نمی است؛ اندازه

)Rubin et al, 1985: 7 .(نجش بازسازي پس از سوانح را بررسی ها مشکالت س آن

کنند که  کرده و براي سنجش اجزاي مهم فرایند بازسازي، چارچوبی را ارائه می

برخالف مطالعه هاس بر نقش رهبري و دانش سازمانی در کاهش زمان و افزایش 

دهد که اگر جامعه بتواند  هاي این مطالعه نشان می یافته. کارایی بازسازي متمرکز است

منظور برآورده ساختن نیازها و  ها را به ور مؤثري دانش، رهبري و استفاده از ظرفیتط به

  .تقاضاهاي جمعیت محلی بکار گیرد، برنامه کلی بازسازي محلی بهبود خواهد یافت

در یک مطالعه مروري با عنوان  1393در مطالعه دیگري برك و همکاران در سال 

حلی براي موفقیت فرآیند بازسازي متمرکز بازسازي در سطح محلی، بر روي روابط م

منظور گسترش انواعی از  ها نقش پیوندها و روابط افقی و عمودي را به آن. شدند

پیوندهاي افقی مربوط به روابط رسمی و . محور مورد بررسی قرار دادند اقدامات اجتماع

واحدها و  پیوندهاي عمودي به روابط. ها است سطح بین افراد با سازمان غیررسمی هم

هاي اجتماعی با نهادهاي سیاسی، اجتماعی و اقتصادي خارجی مربوط است  سازمان

)Berke et al, 1993: 103(تواند بر روي  ؛ کیفیت این پیوندهاي افقی و عمودي می

.بازسازي پس از حوادث و بالیا تأثیرگذار باشد

                                                  
1 . Rubin, Saperstein, & Barbee
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شده در العات انجامترین مط پروژه مطالعه بازتوانی زندگی هیوگو نیز یکی از جامع

هاي  آوري داده باشد که به دلیل ماهیت طولی مطالعه و جمع زمینه بازیابی بعد از بالیا می

کمی و کیفی، مدل کاملی از بازتوانی زندگی در قالب هفت شاخص اصلی مسکن، 

روابط اجتماعی، بازسازي جامعه، سالمت جسمی و روانی، آمادگی، وضعیت مالی و 

اي براي  ، و پایه)Tatsuki, 2007: 492(تباط با حکومت ارائه نموده اقتصادي، و ار

  .مطالعات دیگر فراهم نموده است

بازسازي را ترکیبی از فرآیندهاي اجتماعی، ) 1993(آیسان و دیویس  

پرداز  این دو نظریه. اند شناختی، فرهنگی، اقتصادي، معماري و سیاسی معرفی کرده روان

ریزي و مراحل اجرایی بازسازي  گیري، برنامه ردم در تصمیمبالیاي طبیعی مشارکت م

دانند و معتقدند که، اگر مشارکت واقعی صورت  آمیز می زده را موفقیت مناطق زلزله

بر نیست بلکه نتایج آن نیز مطلوب و پذیرفتنی خواهد بود و  تنها زمان پذیرد، بازسازي نه

در این راستا ). 1383فالحی، (هد شد وسازهاي دولتی کاسته خوا کاري ساخت از دوباره

هاي زلزله زدة  به بررسی بازسازي خانه 1989وود و اندرسون در تحقیقی در سال 

اند، به نظر این  زده پرداخته هاي مردم در بازسازي مناطق زلزله گواتماال به نقش مشارکت

مردم در سازي در گواتماال توجه به مشارکت  دو، یکی از دالیل موفقیت پروژه خانه

  ).Wood & Anderson, 1989(روند برنامه بود 

، پنج عامل؛ مشارکت مردم سانحه دیده، توانمندسازي )2013(صدیقی و همکاران 

نفعان و مسئولین، حمایت دولت از فرهنگ و عقاید جامعه  جامعه، ارتباط مؤثر بین ذي

د مجد و عندلیب نوی. دانند هاي بازسازي مؤثر می سانحه دیده را در موفقیت پروژه

هاي  کنند و اولویت نیز بر اهمیت موضوعات اجتماعی در بازسازي اشاره می) 2013(

اصلی در برنامه بازسازي شهري را تشخیص موضوعات اجتماعی، رفتار جمعی، 

  .کنند نیازهاي مردم سانحه دیده عنوان می
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اند رول
1

جتماعی و اي از موضوعات اقتصادي، ا نیز بازسازي را مجموعه) 1995(

در ) 1384(همچنین فالحی . داند که تأثیر مستقیم بر توسعه بشري دارد شناختی می روان

کند که بدون وجود  بیان می» درآمدي بر مقوالت اساسی بازسازي«اي با عنوان  مقاله

چارچوبی منطقی که در آن مجریان بازسازي و تصمیم گیران قادر باشند از کم و کیف 

ردشان آگاهی یابند، درس و تجربه اندکی از موفقیت یا شکست آثار بلندمدت عملک

اي در جهت  عملیات بازسازي به دنبال خواهد آمد و معتقد است بازسازي باید مقدمه

  .کاهش خطر تلقی شود

  

  :هاي بازسازي مسکن پس از سانحه چالش

ر برداران باشد، عاملی کلیدي د تأمین مسکن باکیفیت که پاسخگوي نیازهاي بهره

دهد این امر با  اما تجربیات پیشین نشان می. شود موفقیت برنامه بازسازي محسوب می

هاي مازاد، کیفیت پایین وعدم رضایتمندي  هاي فراوانی چون تأخیر، هزینه چالش

,Ophiyandri et al(ساکنین روبرو است  2001: 237.(  

یوسکن 
2

و هیرو 
3

ین و محوري هاي بنیاد معتقدند ناآگاهی مدیران از خواست 

ها در برابر امکانات  تواند به دلیل تنوع و زیاد بودن خواست قربانیان فاجعه، که می

از نظر آده  ).Shaw, 2004: 40(محدود باشد، از مسائل و موانع اصلی بازسازي است 

بیالئو
4

، نیز موضوعاتی از قبیل مشارکت جوامع، ارتباطات، اسکان مجدد و تناسب 

توانند منجر به شکست برنامه  هایی هستند که می زتوانی، چالشهاي با فرهنگی شاخص

طور کافی مدیریت  ها باید به ایشان معتقدند همه این چالش. بازسازي مسکن شوند

  ).Abdulquadri, 2015(شوند تا برنامه بازسازي موفق شود 

                                                  
1. Rowland
2. Yusken
3. Hir
4. Ade Bilau
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اي با عنوان رویکردهاي بازسازي مسکن پس از سانحه  ، در مقاله)1390(فالحی  

  : کند هاي بازسازي مسکن را به شرح زیر بیان می تولد تا بلوغ، چالش از

اند و در  هاي بازسازي را بعضاً پیمانکارها اتخاذ کرده گیري و انتخاب روش تصمیم). 1(

نبود ). 2. (مهم اغماض شده است) عنوان یک منبع به(دیده  آن از ظرفیت جامعۀ آسیب

ها، منجر به کیفیت پایین ساخت،  ي از پروژهها در بسیار خانه امکان مشارکت صاحب

ندرت  از فرصت بازسازي به). 3. (شود تورم قیمت مصالح، و دیگر مسائل جانبی می

هاي محلی و  سازي و ارتقاي ظرفیت هاي محلی ساختمان براي تقویت مهارت

هاي  هاي منفعت طلبانه برخی شرکت روش). 4. (شود توانمندسازي استفاده می

ها  و بخش خصوصی، باعث ازدیاد هزینۀ ساختمان و کیفیت پایین خانه پیمانکاري

  ).128: 1390فالحی، (گردد  می

دیویس
1

، گزارش و مستندسازي فرآیند بازسازي را امري ضروري دانسته )1891(

باشد و در حالت ایده آل خارج از کنترل  ها می ها و موفقیت که حاوي ارزیابی شکست

در این . گیرد تقل با دسترسی به اطالعات مهم صورت میدولت و توسط محققان مس

هاي بازسازي  راستا این مطالعه سعی دارد با استفاده از رویکرد کیفی، فرایند و چالش

  .مسکن بعد از زلزله در شهر سرپل ذهاب را مورد بررسی قرار دهد

  

  شناسی روش

نتخاب راهبرد عنوان کانون اصلی پژوهش، در ا ماهیت سؤال و مسئله پژوهش، به

از نظر . ها مؤثر است پژوهشی و گزینش نوع روش جهت گردآوري و تحلیل داده

ترین دلیل در انتخاب هر روشی از قبیل کیفی یا کمی، ماهیت و  حریري و فلیک، مهم

در این مطالعه، در ). 13: 1392؛ فلیک، 40: 1385حریري، (نوع سؤال پژوهش است 

نبود مطالعات کافی در این زمینه و همچنین منطق تبیین راستاي پاسخ به سؤال پژوهش، 

                                                  
1. Davis
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شناسی کیفی  روش -که بر پارادایم برساختی و تفسیري متکی است -پژوهش

کنندگان مستقیمًا و بدون هیچ  در این روش، اطالعات شرکت. شده است انتخاب

ی بر بنابراین دانش تولیدشده، مبتن. شود آوري می شده جمعاي از پیش تعیین فرضیه

در این روش . کنندگان با کمترین سوگیري محقق است فرد شرکت هاي منحصربه دیدگاه

شوند و با توجه به خصوصیات و  ها توسط یک فرآیند استقرایی مشتق می کدها و دسته

  .شوند یافته از نظر مفهومی مرتب می ابعاد توسعه

نیمه  براي رسیدن به اهداف پژوهش حاضر، از فنون مصاحبه عمیق و   

ساختاریافته، مشاهده و یادداشت در عرصه استفاده شده و سعی شده است در محیطی 

زمان از سایر  ها هم در کنار این روش. کامالً طبیعی، پدیده مورد مطالعه واکاوي شود

ها و منابع موجود در  ها، فیلم ها مثل روش اسنادي یعنی استفاده از سایت روش

وتحلیل نیز  زمان با گردآوري اطالعات، تجزیه هم. ده شدهاي سطح منطقه استفا سازمان

ها استفاده  در این پژوهش از روش تحلیل تماتیک براي تحلیل یافته. گرفت انجام می

ها  تمام مصاحبه. دقیقه به طول انجامید 70تا  35طور میانگین هر مصاحبه  به. شده است

کنندگان در پژوهش  یید مشارکتبرداري شد و به تأ زمان، ضبط و یادداشت صورت هم به

صورت نوشتاري درآمد و  آمده از هر مصاحبه براي کدگذاري به دست هاي به داده. رسید

. اي مداوم، مطابق با روش استراوس و کوربین تفسیر شد از روش تحلیل مقایسه

کنندگان در پژوهش استفاده گردید؛  ها و کدها، از بازنگري مشارکت منظور تأیید داده به

کنندگان بازگردانده شد تا از  بدین معنا که پس از کدگذاري، متن مصاحبه به شرکت

  .   صحت کدها و تفاسیر، اطمینان حاصل شود

. پس از اتمام کدگذاري و اطمینان از صحت کدگذاري، مفاهیم شناسایی شدند

نی، هاي طوال ها، سعی شد با مالقات ها حین انجام مصاحبه منظور اعتباربخشی داده به

گردآوري ) روش مثلث سازي(هاي چندگانه  تکنیک کنترل اعضا و استفاده از روش

برداري، ضبط صدا، مشاهده حاالت و تجارب زیسته، به اعتبار  ها همچون یادداشت داده

ها، از  ها، پس از اتمام مصاحبه منظور اعتبار پذیري داده همچنین به. ها افزوده شود داده
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ها و متخصصان اجتماعی و مدیریت بحران، در این  شونده بهنظرات چند نفر از مصاح

براي رعایت مالحظات اخالقی، در آغاز مصاحبه به . زمینه استفاده گردید

کنندگان درباره هدف پژوهش، روش مصاحبه، اطمینان از محرمانه بودن  مشارکت

ه شد ها براي شرکت یا عدم شرکت در مطالعه توضیحات کامل ارائ اطالعات و حق آن

  .کنندگان اخذ گردید و رضایت آگاهانه از مشارکت

هاي  در ارتباط با نمونه. زده سرپل ذهاب است میدان مورد مطالعه، شهر زلزله  

طورکلی دو دستۀ اصلی از افراد براي  مورد مطالعه با توجه به اهداف پژوهش به

ه زلزله حادث دستۀ اول افرادي که تجرب: پاسخگویی به سؤاالت تحقیق انتخاب شدند

زده و دسته دوم متخصصان و کارشناسان  دیگر مردمان زلزله عبارت شده را داشتند یا به

نوعی در این زمینه تجربه و آگاهی  هاي امدادرسانی مشارکت و به اجتماعی که در برنامه

آوري  براي جمع. استفاده شد» اشباع نظري«براي تعیین حجم نمونه از روش . داشتند

نفر داراي  35کننده،  شرکت 48دیده،  تر افراد منطقه آسیب تر و غنی میقتجربیات ع

نفر کارشناس اجتماعی امدادگر در زلزله  13و ) نفر زن 16نفر مرد و  19(تجربه زلزله 

. گیري هدفمند انتخاب شدند با استفاده از روش نمونه) نفر زن 5نفر مرد و  8(

حداقل و حداکثر سن . دامه یافتگیري تا رسیدن به اشباع اطالعات ا نمونه

سواد تا دکتري  سال و سطح سواد از بی 80سال تا  21کنندگان به ترتیب از  شرکت

  .متغیر بود
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  نمود طبقات و زیر طبقات بازسازي فیزیکی ناقص و ناتمام -1جدول 

  طبقات اصلی  زیرطبقات  طبقات اولیه

فقدان دولت محلی کارآمد، استفاده از منابع عمومی 

راي منافع شخصی، تأخیر و کندي روند بازسازي، ب

پشتوانه و عملی نشده، باور به حرام بودن  هاي بی وعده

وام بانکی، فقر و نابرابري جنسیتی، فقدان تجربه و 

آمادگی متولیان امور بازسازي، عدم مشارکت مردم، 

  .توجهی به کیفیت مسکن بی

چالش تنظیمات 

بازیگران و : نهادي

  ذینفعان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

بازسازي فیزیکی 

  ناقص و ناتمام

  

بوروکراسی اداري حاکم بر صدور مجوزها، عدم 

وساز، عدم واریز  هاي ساخت تناسب میزان وام با هزینه

حساب صاحبان واحدهاي  موقع فازهاي وام مسکن به به

احداثی و یا پیمانکارها، افزایش زیربنا و تعداد طبقات 

قدان آمادگی ها نسبت به قبل از زلزله، ف خانه

  .کنندگان، بالتکلیف ماندن مستأجران تخریبی بازسازي

مسائل فنی و تأمین 

  مالی

فشارهاي روحی و روانی حاصل از سانحه، نداشتن 

روحیه و انگیزه بازسازي منزل مسکونی به خاطر 

مشکالت بعد از زلزله، ترس از رخداد و تکرار حادثه 

  .هاي مداوم لرزه زلزله باوجود پس

  آوري ن تابفقدا

تورم و گرانی، تالطم و التهاب اقتصادي بازار، بر هم 

المللی،  هاي بین خوردن توازن عرضه و تقاضا، تحریم

هاي طبیعی در دیگر مناطق ایران، بروز اپیدمی  بحران

  ویروس کرونا

هاي کالن  چالش

  اقتصادي کشور
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پژوهشهاي  یافته

هاي  یافته. است "لبدي ناقص و ناتمامبازسازي کا"مضمون اصلی در این مطالعه، 

شدت از ناتمام بودن و مشکالت مربوط به این حوزه  دهد که مردم به مطالعه ما نشان می

ها براي خروج  ترین راه عنوان یکی از مهم بردند و تکمیل مسکن و سرپناه را به رنج می

ترین نیازهاي  ی از مهمکه یک با توجه به این. دانند از سرگردانی و بالتکلیفی اجتماعی می

معیشتی که بازماندگان عنوان نمودند تأمین مسکن مناسب براي کسب آرامش، حفظ 

استقالل و خلوت بود، کندي یا تأخیر در فرایند بازسازي مسکن که در اغلب حوادث 

تواند در فرایند بازگشت به زندگی عادي افراد بعد از حادثه  شود می نیز به آن اشاره می

.أثیرگذار باشدبسیار ت

کنندگان در پژوهش نشان داد که وقایع  نتایج حاصل از تجربیات و برداشت شرکت

شوند، بلکه عوامل  ها به زندگی می طبیعی تنها موانعی نیستند که مانع بازگشت آن

ها  وتحلیل داده بر اساس تجزیه. گذارند مختلفی بر شدت و کیفیت این روند تأثیر می

بازیگران اصلی و مؤثر بر فرآیند بازسازي هستند، شناخته شد که در چهار زیر مقوله که 

  .آورده شده است) 1(قالب جدول 

  

هاي بازسازي چالش

بازیگران و ذینفعان: تنظیمات نهادي. 1

ها قبل از  یکی از اصول بازتوانی مؤثر، داشتن برنامه بازسازي براي تمامی حوزه

مطالعات . نفعان را مشخص کرده باشد می ذيکه وظایف تما طوري وقوع حادثه است، به

بندي وظایف صورت نگرفته و مدیریت  دهد که این تقسیم هاي ما نشان می و یافته

که در  طوري زده و بدون برنامه بوده است؛ به دوران پس از زلزله، احساسی، شتاب

اصلی  این طبقه. هاي زمانی متعدد این روند با نوسانات شدیدي همراه بوده است دوره

شامل نه زیر طبقه؛ فقدان دولت محلی کارآمد، استفاده از منابع عمومی براي منافع 

شخصی، تأخیر و کندي روند بازسازي، بوروکراسی اداري حاکم بر صدور مجوزها، 

  .پشتوانه و عملی نشده، باور به حرام بودن وام بانکی است هاي بی وعده
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فقدان دولت محلی کارآمد -1-1

ها،  هاي این مطالعه، ضعف مدیریت بحران در توزیع منابع و کمک فتهبر اساس یا

هاي بازسازي  به علت فقدان دولت محلی کارآمد در شهر سرپل ذهاب، یکی از چالش

هاي این مطالعه حاکی از آن است که در مقاطع  داده. و بازتوانی پس از سانحه بود

اختالل در مسیر بازسازي و زمانی مختلف این عدم سازماندهی و مدیریت منجر به 

در مراحل نخست یکی از مواردي که در زلزله سرپل ذهاب خود . بازتوانی شده است

.را نشان داد، آشفتگی در توزیع اقالم اهدایی بود

صـورت   که زلزله آمد، چون مدیریت بحران نبود، توزیع چادرهـا بـه   وقتی«

اخل ماشـین بـه بیـرون    شد؛ چادرها را د زدگان پخش می ومرج میان زلزله هرج

ودعوا  کردند و این باعث شد آن مردم به جان هم بیفتند و با هم جنگ پرت می

گرفت و هر کسی که قـدرت نداشـت    کنند، هر کس زوردار تر بود چادر را می

)کارشناس، مرد(» .آمد چیزي گیرش نمی

شان زدگان ن هاي حاصل از مصاحبه با کارشناسان و زلزله در همین راستا یافته

.اي براي بازسازي وجود نداشته است شدهدهد که برنامه منسجم و از قبل تعیین می

احمـر بـراي    برنامگی حاکم بـود؛ چـون آنجـا هـالل     توي سرپل خیلی بی«

کرد، سپاه بـراي خـودش کـار     کرد، ارتش براي خودش کار می خودش کار می

؛ مردم هم جـدا  ها و مؤسسات و خیرین دیگر هم براي خودشان کرد، ارگان می

حادثـه (» .ریخته بـود  هم چیز به کردند، همه ها هم براي خودشان کار می و سمن

)دیده، مرد 

نیروهاي کمکی در آنجا زیاد بودند هم نیروهاي دولتی بود و هم نیروهاي «

. آمد پراکندگی نیروهاي امدادي بود ولی چیزي که در آنجا به چشم می. مردمی

هاي اجتماعی پخش شـد خیلـی از مـردم     که از شبکهچون با فراخوان اعالمی 

کدام برنامه مشخصی نداشتند و از قبل شناسایی  ریخته بودند سرپل ذهاب، هیچ

هـا زیـاد بـود     نشده بودند؛ دولت هم برنامه خاصی نداشت، باوجوداینکه کمک

ولی پراکنده بود و این وسایل و امکانات به خیلی جاها نرسـید؛ خیلـی جاهـا    

)کارشناس، زن(» .اري و چندباره کاري شده بودک دوباره
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کنندگان بر آن تأکید نمودند ضعف هماهنگی  مسئله دیگري که بیشتر مشارکت

ها براي  کنندگان معتقد بودند کمبود هماهنگی گروه براي ارائۀ خدمات بود؛ مشارکت

ارائه ارائه خدمات، بر کیفیت خدمات تأثیر داشته و بیان کردند عدم هماهنگی مانع 

.موقع، مستمر در زمان وقوع بالیا شده بود خدمات مناسب، با کیفیت، به

هاي رسمی و غیررسمی و حتی در میان خود همین  هماهنگی بین سازمان«

چیز بود، تو کمـک غـذایی بـود تـوي کمـک       ناهماهنگی تو همه. ها نبود؛ گروه

)کارشناس، مرد(» .کاالیی بود

گرفـت کـه    ساس عقل خـودش تصـمیم مـی   معموالً هر خیر و سمنی بر ا«

گونـه   کار بکنه، چطور به مردم کمک بکنه، به چه کسانی کمک بکنـه، هـیچ   چه

)دیده، زن حادثه(» .هاي رسمی نبود ها و ارگان هماهنگی بین خیرین و سازمان

در این راستا یکی از مشکالت در توزیع خدمات، بخشی نگري، موازي کاري و 

ها بود؛ بارها  هاي متولی بحران در جذب و توزیع کمک سازمانتداخل وظایف نهادها و 

را از منابع  …شوندگان اذعان شده است که یک قلم کاال و این مطلب توسط مصاحبه

.اند کمکی مختلف دریافت کرده

ها و خود دولت هم در منطقه باعث شد که سـوداگري   موازي کاري سمن«

تـا   4هـایی بـود کـه     مثالً آبادي یا محله. اي سوءاستفاده کنند اتفاق بیفتد و عده

گونـه   هاي دیگري هم بـود کـه هـیچ    کردند و آبادي و محله سمن کمکشان می

سمن و خیري به آنجا نرفته بود و از وسایل و امکانـات محـروم شـده بودنـد؛     

  )کارشناس، مرد(» .ها نیتشان خیر بود اما تخصص کاري نداشتند البته آن سمن
  

  منابع عمومی براي منافع شخصیاستفاده از  -1-2

هاي کنترل  دهد که با طوالنی شدن فرایند بازسازي و مکانیسم ها نشان می یافته

محدود آن، بعضی از بازیگران محلی و غیر محلی چه دولتی و غیردولتی از منابع 

.اند شده براي بازسازي مسکن، جهت منافع شخصی خود استفاده کرده اختصاص داده

هاي مشهور و  نهاد و بسیاري از چهره ها موسسه مردم دهد که ده نشان می مطالعات ما
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اما، هیچ برنامه مشخصی براي توزیع . ها اقدام کردند آوري کمک ها به جمع سلبریتی

امکانات وجود نداشت و هرکس به تشخیص خود به گروهی از مردم کمک کرد؛ 

بر طبق نظر . گرفتها نیز شکل  شایعات زیادي در مورد به هدر رفتن کمک

ها مشخص نشد و معلوم هم نشد چه  کنندگان در تحقیق، میزان نهایی کمک مشارکت

.ها، به دست چه کسانی رسید میزان از این کمک

من در این چهل سال که مشـغول مشـارکت در مـدیریت سـوانح هسـتم      «

هاي غیردولتـی، مـدیریت و    هاي دولتی و هم سازمان وقت ندیدیم سازمان هیچ

ها و حتی  نامه مشخصی در توزیع امکانات داشته باشند، همچنین این سازمانبر

هـاي بـزرگ    ها تـو حـوادث گـزارش کـار بدهنـد؛ لـذا یکـی از چـالش         سمن

احمر گرفته تا کمیتـه   هاي مدیریت سوانح از بنیاد مسکن گرفته تا هالل سازمان

مومی این بود هاي دولتی و ع هاي دیگر چه سازمان امداد گرفته و سایر سازمان

فشار مردم بودنـد؛   اگر هم گزارش دادن تحت. وقت گزارش کار ندادند که هیچ

تو همین . گن قدر هم هزینه، ولی ریزشو نمی قدر پول بوده و این گن آقا این می

بود که مـأموران بنیـاد مسـکن بـراي      97زلزله سرپل یادم هست فکر کنم سال 

خـواهم   بودن یعنـی ایـن رو مـی    هاي خیلی کالنی زده خودشان حق مأموریت

. داره اندازه وسع خودش از باال به پـایین بـر مـی    بگم، در دیزي بازه هر کس به

این مملکت که در شرایط عادي هر کی به هرکی و سراسر اختالس اسـت در  

)کارشناس، مرد(» .شرایط غیرعادي که هیچی

کردند و در  ه مییک از مسائلی که حادثه دیدگان در حوزه بازسازي به آن اشار

دانستند نگرش سوداگرانه مدیران دولتی و  برطرف کردن نیازهایشان آن را متأثر می

.ها نسبت به حادثه بود سمن

هـاي   گَـن، اکثـراً پـول و کمـک     هایی که دولت به مردم دادن، مـی  این وام«

احمر ریختن و تبـدیل بـه    حساب هالل کشورهاي خارجی و خیرین بوده که به

اگـر ایـن پـول مـال     . به مردم دادن و دولت از آن سوءاستفاده کرده وام شده و

)دیده، زن حادثه(» .مردم است چرا باید تبدیل به وام بشود و به مردم بدهند
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خیلی افراد در پوشش مستندسازي و تهیه گزارش بـراي خیـرین، آمدنـد    «

ی از سـاز رو دیـدم، کـه در یکـ     عنـوان فـیلم   مثالً فردي بـه . سوءاستفاده کردند

هـا   آوري کمـک  ها جهت جمع روستاهاي سرپل مستندسازي کرد و از این فیلم

کرد؛ یکی از خیرین که به این فرد کمک کرده بود به افرادي از  سوءاستفاده می

ام؛ امـا ایـن    دستشویی رو به ایشان داده 40زده بود که من هزینه  آبادي ما زنگ

زلزله یک فرصت . جام داده باشدفرد، من ندیدم و نشنیدم که چنین کاري رو ان

» .طلـب فـراهم کـرد    اقتصادي مهمـی را بـراي ایـن افـراد سـوداگر و فرصـت      

  .)دیده، مرد حادثه(

  

  تأخیر و کندي روند بازسازي -1-3

هایی که مکرر حادثه دیدگان به آن اشاره داشتند کندي و طوالنی  یکی از نگرانی

ن سه سال از زلزله، صدها خانه که بعد از سپري شد طوري به. شدن بازسازي بود

.کاره در شهر وجود دارد و حادثه دیدگان توان تکمیل آن را ندارند نیمه

. بازسازي مسکن در شهر سـرپل ذهـاب دیـر و خیلـی کنـد شـروع شـد       «

تان را نسـازید، چـون زلزلـه     مسئولین به ما گفتند حداقل شما تا یک سال خانه

کنید؛ ما هم به این خاطر یـک سـال    وساز را شروع خواهد آمد و نباید ساخت

بعد از زلزله شروع به ساختن خانه کردیم که در همان سال شـروع، مشـکالت   

آالت و دیگر مصـالح سـاختمانی پـیش آمـد و مـا نتوانسـتیم        وام و گرانی آهن

)دیده، مرد حادثه(» .مان را کامل کنیم خانه

شـاید در  . نشروع به سـاخت خانـه کـرد    96تعداد کمی از مردم از سال «

 85. هایشان را بازسازي کردند خانه 96درصد مردم بودند که از سال  15حدود 

سازي کردند؛ که گرانی و تـورم   شروع به خانه 97درصد مردم بعد از نیمه دوم 

» .انـد  هـاي سـرپل کامـل نشـده     درصـد خانـه   50شروع شد و اآلن هم حـدود  

)دیده، مرد حادثه(
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ي متعددي به دنبال دارد که عالوه بر بالتکلیفی طوالنی شدن بازسازي پیامدها

.ها وارد کرده است حادثه دیدگان، فشارهاي روحی و روانی زیادي بر آن

وقت آن را  کشد هیچ دانستم، ساخت این خانه تا این اندازه طول می اگر می«

جـوري   اآلن همـین . کردم کردم و درهمان خانه تخریبی زندگی می تخریب نمی

هـاي وام هـم    ان تکمیل خانه را دارم و نه راه برگشت؛ فشـار قسـط  ماندم نه تو

آید که  هایی که گرفتیم هر روز از طرف بانک پیام می آمده روش؛ اآلن براي وام

ها را پرداخت کنید؛ اآلن هم، ما نداریم که پرداخت کنیم  هاي این وام باید قسط

).یده، مردد حادثه(» و این مشکالت روحی زیادي براي ما درست کرده

با توجـه بـه تـأخیر زیـاد از شـروع بازسـازي در شـهر و افـزایش چنـد          «

زدگان داخل شهر تـوان تکمیـل    ها در برخی از موارد، زلزله صددرصدي قیمت

کـاره در داخـل    واحدهاي مسکونی خود را ندارند و ما شاهد صدها خانه نیمـه 

  )29: 1398فاضلی، (»مشهر هستی

  

  وام بانکیباور به حرام بودن  -1-4

عامل دیگر دخیل در طوالنی شدن فرایند بازسازي و شاید عدم شروع آن، باور به 

بر اساس مطالعات ما . حرام بودن وام مسکن خصوصاً در میان مردمان اهل سنت بود

ها در اثر  برخی از افراد که منزل آن. پایبندي به این باور بیشتر در میان افراد مسن بود

شده بود به دلیل حرام دانستن وام بانکی حتی با سود  کلی تخریب هزلزله سرپل ذهاب ب

درصد، حاضر به بازسازي منزل خود نبوده و برخی در همان منازل تخریبی زندگی  4

کنند؛ برخی هم ضمن آواربرداري خانۀ تخریبی خود، در کانکسی که در حیات خانه  می

.برند خود گذاشتند به سر می

اي وام مسـکن را بـه    ها این بود که عده شدن خانهیکی از عوامل درست ن«

گفتند وام بهره دارد و ایـن بیشـتر در میـان     خاطر حرام بودن نگرفتند چون می

هایشـان را   ها خانه مردمان اهل سنت شهر سرپل ذهاب بود و هنوز این خانواده

).کارشناس، مرد(» .اند درست نکرده
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اي دوطبقـه بـود، آن موقـع وام    مان بر اثر زلزله تخریـب شـد، خانـه    خانه«

کـنم ولـی گرانـی     دادن، گفتم حرامه نرفتم بگیرم؛ گفتم خودم درسـتش مـی   می

ام را  اي هم که دارم خرج خوردوخوراك خـانواده  شروع شد و حقوق بازنشسته

  )دیده، مرد حادثه(» .دهد تا برسه به اینکه برم خانه بسازم نمی

  

  هپشتوانه و عملی نشد هاي بی وعده -1-5

پشتوانه و وفا نشدة  هاي بی عامل دیگر در ناقص ماندن پروژه بازسازي، وعده

بر اساس مشاهدات و . زدگان بود برخی مسئوالن حکومتی و خیرین در کمک به زلزله

ها در طی مراحل اولیه، ساکنان محلی شاهد حمایت گسترده مردم و  تحلیل داده

هاي دولتی ناچیز و بیشتر مبتنی بر  ها کمک اما از نظر آن. هاي غیردولتی بودند سازمان

دهد با توجه به  مطالعه ما نشان می. وعده و وعیدهاي دروغین و عملی نشده بوده است

اینکه هر کدام از مسئولین و خیرین بعد از زلزله جداگانه از شهر سرپل ذهاب بازدید 

ولی بعد از اتمام  دادند هایی می کردند، در جریان بازدید به حادثه دیدگان وعده می

به همین خاطر انتظارات جامعه از دولت . شد ها به فراموشی سپرده می بازدید آن وعده

.و خیرین زیاد بود

قبل از انتخابات ریاست جمهوري قرار شد زمین به مستاجرین بدهند که متأسفانه «

وش خ ووعیدي بود تا این حد؛ مردم را الکی دل باز هم پشیمان شدند و فقط وعده

ها اتفاق  کدام از این دهیم، اما هیچ سازیم و به شما تحویل می کردند که خانه براتان می

)دیده، زن حادثه(» .نیفتاد و فقط یک شعار بود

درصد مردم شهر سرپل ذهاب مستأجر بودنـد کـه    47زمانی که زلزله آمد «

ا بـه  بعد از زلزله دولت آمد وعده و وعیـدهایی بـه مسـتأجران داد و گفتنـد مـ     

دهیم که خانه درست کننـد، و تـا اآلن    دهیم، وام بهشان می مستأجران زمین می

دادند  یعنی اگر آن زمان زمین به مستأجران می. هم که نه زمینی دادن و نه وامی

توانستند درست کنند و حتی اآلن اگر زمین  میلیون می 80یا  70هایشان با  خانه
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یعنی اصالً امکان . ها بدهند یون وام به آنمیل 400تا  300هم بهشان بدهند باید 

اي از  درصد آهن گران شـده و عـده   800ندارد بتوانند خانه درست کنند یعنی 

)کارشناس، مرد(» .نشین هستند مردم اآلن توي سرپل ذهاب هنوز کانکس

کنندگان، خیرین و نهادهایی مانند کمیته امداد نیز در تعلل  بر طبق نظر مشارکت

:اند تأثیر نبوده دادن امید واهی به برخی حادثه دیدگان بی بازسازي و

هاي عملی نشده برخی خیرین براي کمک مالی به مردم در سـاخت   وعده«

هاي تخریبی و رها کردن و طفره رفتن پیمانکار از زیر تعهدات عالوه بـر   خانه

» .هاي دروغـین دولـت، عـاملی تأثیرگـذار در عملیـات بازسـازي بودنـد        وعده

)رشناس، مردکا(

اي که قبالً بودم تخریبی بود، قرار شد بـه مـا زمـین و وام     من در آن خانه«

رفـتم کمیتـه امـداد و مـن رو در     . بدهند و تا اآلن هم از چیزي خبـري نیسـت  

هـا، چـون قبـل از زلزلـه      نام کردند نه در لیست تعمیـري  ها ثبت لیست تخریبی

خانه به کمیته امداد رفتم حتـی   یهحتی اآلن هم چند بار براي کرا. مستأجر بودم

به خدا قسم چند بار رفـتم کـه گفـتم حـداقل یـه      . یک ریال هم به من ندادند

ام را بپردازم به خدا هیچ کمکی نکردند حتـی   خانه کمکی بکنید که بتونم کرایه

  .)دیده، زن حادثه(» .یک ریال هم ندادند

  

  فقر و نابرابري جنسیتی -1-6

دهد که وجود فقر و نابرابري، قبل و بعد از زلزله  ما نشان میهاي  مطالعات و یافته

پذیري مردم شده و توان و عالقه مردم را براي تسریع در بازسازي،  باعث افزایش آسیب

ها  یافته. هاي مسکونی مقاوم در برابر زلزله کاهش داده است ویژه ساخت ساختمان به

ها به مصالح  آن. دي محروم هستنددهد بخش بزرگی از جمعیت از نظر اقتصا نشان می

وساز مدرن دسترسی ندارند یا در اکثر موارد قادر  ساختمانی و وسایل و امکانات ساخت

براي ساختن  …به پرداخت هزینه مصالح مدرن مانند سیمان، آهن و فوالد و

هاي طراحی رایج در دسترس،  هاي مقاوم در برابر زلزله مطابق با ویژگی ساختمان
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کنندگان بر این باور بودند که، عواملی مانند فقر و نابرابري از  شرکت بیشتر. نیستند

ها و ایجاد  پذیري اجتماعی آن ترین عواملی هستند که باعث افزایش آسیب اصلی

.شود مشکالت در بازگشت به زندگی عادي خود به روشی کارآمد می

از زلزلـه زیـاد    عدالتی هم قبل ما قبل از زلزله هم مشکل داشتیم، فقر و بی«

وپنجـه   ها دست هایی که داشتیم هنوز با آن بود؛ اآلن هم آن مشکالت و بدبختی

تـر   کنـد و زنـدگی مـا را سـخت     هاي ما سـنگینی مـی   کنیم و روي شانه نرم می

اآلن شرایط افرادي کـه قبـل از زلزلـه از نظـر مـالی وضـعیت خـوبی        . اند کرده

هـاي خـود را    اند خانـه  نوز هم نتوانستهها ه اند از دیگران بدتر است، آن نداشته

)دیده، مرد حادثه(» .بسازند و به زندگی عادي خود برگردند

اند،  ها و افرادي که وضعیت مالی خوبی نداشته هاي پژوهش خانواده بر اساس یافته

اند، یا یکی از افراد خانواده و نزدیکان خود را ازدست یا خسارات بیشتري متحمل شده

.مشکالت بیشتري دارنداند،  داده

ها  بعضی. ها شد مکافات ها خوب شد و براي بعضی این زلزله براي بعضی«

شـان را   شان را از دست دادند، سرمایه شان را از دست دادند، خانه افراد خانواده

ها هیچی را از دست ندادند و براشون هم خوب شـد؛   از دست دادند اما بعضی

ام گذاشتم، چون توانایی تکمیل کـردن   اط خانهاآلن من کانکس را آوردم تو حی

)دیده، زن حادثه(» .ام را ندارم خانه

عنوان عاملی تأثیرگذار  زدگان و کارشناسان از آن به چالش دیگر بازسازي، که زلزله

کردند، نابرابري  در مراحل فرایند بازسازي و بازتوانی اجتماعی پس از زلزله یاد می

ورد خانوارهایی که مردان سرپرست خانواده بودند و یا فرزند که در این م. جنسیتی بود

پسر داشتند در طی فرایند بازسازي و بازتوانی پس از سانحه قادر بودند که امکانات و 

ترین دالیل این نابرابري  عمده. هاي بیشتري از دولت، مردم و خیرین دریافت کنند کمک

: شده است گونه بیان زدگان این زلهبر اساس مشاهدات و مصاحبه با کارشناسان و زل

هاي بیشتر زنان  هاي جسمانی و قدرت بدنی، محدودیت تابوهاي فرهنگی، تفاوت
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سرپرست در دسترسی به منابع، ضعیف بودن حضور زنان در  بخصوص زنان بی

هاي متفاوت زنان نسبت به مردان، هاي اجتماعی، نقش گروه

من کسی . بودم، قبالً هم مشکل داشتم داده از دستمن قبل از زلزله شوهرم را "

رو نداشتم که بتونه کارهایم را انجام دهد و برود ادارات دنبـال وام و کارهـاي   

روم، برام مشکل بود  ساختمان؛ چون من هم شخصیتی دارم که زیاد بیرون نمی

کردم تا اینکه یک خیري بـه   ام زندگی می و به مدت طوالنی در یک کپر با بچه

ها زیـاد بودنـد و نـه     و کانکس در یک مکانی بود که غریبه. کس دادما یک کان

آبی بـود و نـه امکانـاتی و ایـن مسـائل و مشـکالت بـراي مـن کـه یـک زن           

. سرپرست بودم خیلی سخت بود تا دیگر افـراد؛ اآلن هـم هنـوز مسـتأجرم     بی

)دیده، زن حادثه(

وهرم من شوهرم قبل از زلزله به علت تصـادف فـوت کـرد و بـا دیـه شـ      «

اي خریدم که متاسفانه بعد از دو سال از خریدن خانه، ایـن زلزلـه آمـد و     خانه

ام همون خانه بود؛ اآلن با پدر و مادرم  تخریب شد که تمام سرمایه خودم و بچه

البتـه  . ام هنوز درست نشده و تا حد دیوارچینی پیشـرفته  کنم و خانه زندگی می

انـد و در   هایشان را هنوز درست نکـرده  هها هستند که خان تنها من بلکه خیلی نه

  .)دیده، زن حادثه(» .اند و در این وضعیت هستند این شرایط قرار گرفته

  

  فقدان تجربه و آمادگی متولیان امور بازسازي -1-7

هاي معین که از شهرهاي  دهد که بنیاد مسکن و سازمان مطالعات ما نشان می

اب آمده بودند، پیمانکاران و استاد بناهایی ها به شهر سرپل ذه اصفهان و دیگر استان

وساز خانه داشتند و بر طبق نظر  همراه خود آورده بودن که کمترین تجربه در ساخت

ها قبالً کارگر ساده بودند و به خاطر اینکه سود بیشتري کسب  کنندگان اکثر این مشارکت

اکثر . ه کار گرفتندعنوان پیمانکار و استاد بنا در شهر سرپل ب ها را به بکنند آن

ها ناراضی بودند وعدم تجربه و سوءاستفاده این افراد از موقعیت  کنندگان از آن مشارکت

.دانستند شده را عاملی در طوالنی شدن بازسازي در سرپل ذهاب میایجاد
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پیمانکاران و بناهایی که ستاد معین اصـفهان آورده بـودن سـرپل کسـانی     «

عنـوان   لد نبودنـد ولـی در شـهر سـرپل ذهـاب بـه      بودند که قبالً کارگري هم ب

وکولــه و  هــا کــج پیمانکــاران و بنــا ازشــان اســتفاده کردنــد و خیلــی از خانــه

).دیده، زن حادثه(» .غیراستاندارد ساخته شد

کرد، آن را خـرج   ها واریز می حساب آن پیمانکاران، زمانی بانک وام رو به«

یـک سـال در حسـاب خـود نگـه      کردند؛ وام را شش ماه تا  ساختن خانه نمی

کردند؛ و بـه بهانـه اینکـه مصـالح آمـاده       داشتند و استفاده شخصی ازش می می

هاي درب و پنجره و آجر طـول میکشـه از مـردم سوءاسـتفاده      نیست، سفارش

  .)دیده، مرد حادثه(» .دادند ها را دیرتر تحویل می کردند؛ به همین خاطر خانه می

  

  عدم مشارکت مردم -1-8

محور و  -هاي دولت  از شرایط مهم اثربخشی و موفقیت طرح و برنامهیکی 

ها با  هاي بیرونی در هر اجتماعی، تناسب اهداف و شیوة عملیاتی نمودن آن سازمان

مشارکت . فرهنگ، شرایط جغرافیایی، اجتماعی و اقتصادي آن اجتماع هدف است

ن تناسب فرهنگ با اقدام هاي مختلف مردم و میزان و نحوه آن، راهی جهت تضمی گروه

بازسازي و بازتوانی زمانی جامع است که مشارکتی، مردم محور و . دولتی است

.پذیر باشد انعطاف

ترین امور  کنند که حتی در جزئی شدت از این دفاع می هاي مطالعه به همۀ یافته

نقشی براي دریافت نظرات و مشارکت مردم در نظر گرفته نشده است و اکثر قریب 

.شده استها بدون مشارکت واقعی مردم اعمال اتفاق برنامه به

در اون روزهاي اول مردم به همدیگر خیلی کمک کردند و شاید اگر خود «

مردنـد؛ یـا حتـی از     مانند و می مردم نبودند تعداد زیادي از مردم زیر آوارها می

ازآن، دیگـر مـردم بـه همـدیگر کمـک       مردند؛ ولی پـس  گشنگی و تشنگی می

هایی بودند که مردم به  کننده کمک کردند و زیاد نقشی نداشتند و فقط دریافتن

)دیده، مرد حادثه(» .آوردند اینجا می
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بر اساس مطالعات ما در ادامه مراحل امدادي و پس از سپري شدن روزهاي اولیه 

ها حادثه دیدگان نسبت به عدم در نظر گرفتن نظراتشان وعدم  در برخی از محله

تنها  جامعه مورد مطالعه انتظار داشتند که نه. هایی داشتند ها گالیه واقعی آنمشارکت 

هاي بازسازي نیز  ها احیا شود بلکه در فعالیت هایشان بازسازي شود و معیشت آن خانه

.هایشان لحاظ شود ها در بازسازي خانه هاي آن مشارکت داشته باشند و نظرات و دیدگاه

اران ساختند نقشه ما نبود، نقشه خودشان بـود و  هایی که پیمانک نقشه خانه«

بنیاد مسکن و ستاد معین به پیمانکاران یه . کردند اصالً به نظرات ما توجهی نمی

ها را اجرا  گفتند ما نقشه آن ساختند؛ به ما می نقشه داده بودند و بر اساس آن می

)دیده، مرد حادثه(» .کنیم نه نقشه شما می

مشخص بود و مردم اصالً در سـاختن خانـه دخـالتی     ها از قبل نقشه خانه«

).دیده، زن حادثه(» ها ساخته شود شدند تا خانه نداشتند، فقط منتظر می

توان به عدم  در برخی موارد دیگري از موارد مربوط به عدم مشارکت، می

کرات  وسازها، اشاره کرد که به مشارکت نیروهاي بومی جامعه مورد مطالعه در ساخت

.ها به آن اشاره شد ثر مصاحبهدر اک

بنیاد مسـکن و سـتادهاي معـین از نیروهـاي بـومی و مصـالح منطقـه در        «

کردند؛ کارگر و مصـالح را برخـی پیمانکـاران از     وساز کمتر استفاده می ساخت

آورند و این مسئله یک از عوامل وقفه در  هاي دور می بیرون منطقه و گاه از راه

  )کارشناس، مرد(» .بود بازسازي در شهر سرپل ذهاب

  

  توجهی به کیفیت مسکن بی -1-9

شده و در  ریزي شهري مطرح هاي اخیر در ادبیات برنامه یکی از مسائلی که در سال

کیفیت «شود مفهوم  شده پس از سانحه فقدان آن احساس میهاي بازسازي اغلب محیط

حیطی، م کیفیت محیط شهري عبارت است از شرایط زیست. است» محیط شهري

دهنده میزان  فضایی محیط شهري که نشان –اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي و کالبدي 
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بر ). 5: 1392سبزه کار مقدم، (رضایت یا عدم رضایت شهروندان از محیط شهري است 

کنندگان در تحقیق، برنامه و اقدامات  اساس مشاهدات و طبق نظرات مشارکت

. شده است محیط شهري نادیده گرفتههدفمندي در این مورد اجرانشده و کیفیت 

صورت مستقیم و غیرمستقیم به این موضوع اشاره کنندگان به بسیاري از مشارکت

:اند کرده

گونـه نمـا و معمـاري خاصـی در      اآلن اگـر سـرپل ذهـاب را ببینـی هـیچ     «

هـا تخریـب   با توجه به اینکه خانه. کنید وسازها و در بازار مشاهده نمی ساخت

شدند، شهرداري و بنیـاد مسـکن و دیگـر     دوباره از نو ساخته میشده بودند و 

اندرکاران در بازسازي شهر سرپل ذهاب با آوردن مهندسان و معمارهـاي   دست

اي به شهر ببخشند و بهترین فرصت بود که  توانستند طراوت تازه متخصص می

 ها بهترین الگوهـا و نمادهـاي معمـاري را در شـهر     وساز خانه در زمان ساخت

واسطه عدم مدیریتی و فقدان افراد متخصـص در   کردند؛ اما متاسفانه به پیاده می

اي جهـت طـراوت دادن بـه     گونه طرح و برنامه ها هیچ شهرداري و دیگر ارگان

)دیده، مرد حادثه(» .شهر پیاده نشد

هـا   هاي شهر سر پـل را نگـاه کنیـد هیچـی از ایـن کوچـه       شما اگر کوچه«

هـایی کـه قـبالً زمـان وقـوع زلزلـه، کمـپ         پـارك  آسفالت نشده است؛ حتـی 

ها چادر و کانکس بود بازسازي کامـل نشـده اسـت و     زدگان بود و در آن زلزله

)دیده، زن حادثه(» اند جوري رهاش کرده همین

کـاره   هـاي تـازه و نیمـه    بینی کـه سـاختمان   کنی می وقتی شهر را نگاه می«

بینیـد؛   زي شما چیز خاصی رو نمیاند ولی از نظر معماري و نمادسا شده ساخته

وسازهاي متفاوت را در شهر پیـاده   شد با درایت مسئوالن نوع نما و ساخت می

)دیده، مرد حادثه(» کرد

کنندگان در تحقیق بر آن تأکید داشتند این  یکی از مشکالتی دیگري که مشارکت

ر و آسایش مردم گونه تمهیداتی را براي وضعیت شه بود که، شهرداري بعد از زلزله هیچ

.در نظر نگرفت
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یعنی وقتـی  . ازحد اذیت کننده است مشکالت ترافیک در شهر سرپل بیش«

شـهرداري خیلـی بـد    . ري خیابان جایی نیست که بتونی ماشینتو پارك کنی می

هـا خـراب شـد، نیامـد حـداقل بـا مشـارکت         عمل کرد؛ با توجه به اینکه خانه

این شهر درست بکند؛ بعد از زلزله بهترین گذاران چهارتا پارکینگ براي  سرمایه

هاي طبقاتی در شهر سـرپل ذهـاب پـیش     موقعیت براي درست کردن پارکینگ

» .گونــه کــاري در ایــن مــورد انجــام نــداد آمــد کــه متاســفانه شــهرداري هــیچ

)دیده، مرد حادثه(

با عنایت به اینکه شهر سرپل ذهاب روي گسل زلزله و یا نزدیک به آن قرار دارد، 

بر . کند ها را دوچندان می ها و استانداردسازي آن این امر ضرورت رعایت احداث خانه

کنندگان در تحقیق، مشکل دیگر پروسۀ  اساس مشاهدات میدانی و مصاحبه با مشارکت

هاي پژوهش عدم نظارت  وساز است؛ بر اساس یافته بازسازي، نقایص کیفی ساخت

وعدم تعهد دستگاه یا عامل سازندة بنا، باعث  دقیق و کافی کارشناسان فنی بنیاد مسکن

شوند؛ استاندارد ساخته نشوند و  هایی که توسط پیمانکاران ساخته می شده است خانه

که  طوري به. ها در اثر زلزله یا سیل بعدي خراب شود ممکن است که خود این خانه

زله بازسازي شدن، هایی که بالفاصله بعد از زل دهد بعضی از خانه مطالعات ما نشان می

). 15: 1398احمدي، (دوباره خراب شدند  31/5,1397ریشتري  5,9لرزه  واسطه پس به

به همین خاطر بعضی از حادثه دیدگان با تأمین اعتبار جهت بازسازي دوباره خانه خود 

.مواجه شدند

واسطه زلزلـه شـوهرش را از دسـت     اي بود در سرپل ذهاب که به خانواده«

شان به این خاطر که کسی رو نداشتند که در زمان ساخت خانه بـر  داده بود؛ ای

فرایند و کیفیت بازسازي نظارت کنند، پیمانکار براي لبه دیوارهـاي سـاختمان   

بـه  . سایبان درست نکرده بود که مانع نفوذ بـاران در دیوارهـاي اطـراف شـود    

 97ي سـال  ریشتر 5,9لرزه  ساز در اثر پس همین خاطر دیوارهاي این خانه تازه

  .)قول کارشناس امدادگر، مرد نقل(» .ترك برداشته بود
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  :مسائل فنی و تأمین مالی -2

هاي حاصل از پژوهش نشان داد که اغلب حادثه دیدگان از زلزله جهت  یافته

بازسازي مسکن خود با مسائل فنی و تأمین اعتبار مواجه بودند و این عوامل را در 

این طبقه اصلی شامل پنج زیر . دانستند خود دخیل میناقص و ناتمام ماندن سرپناه 

هاي  طبقه، بوروکراسی اداري حاکم بر صدور مجوزها، عدم تناسب میزان وام با هزینه

حساب صاحبان واحدهاي  موقع فازهاي وام مسکن به وساز، عدم واریز به ساخت

به قبل از زلزله در  ها نسبت احداثی و یا پیمانکاران، افزایش زیربنا و تعداد طبقات خانه

  .شهر برخالف روستا، بالتکلیف ماندن مستأجران تخریبی است

  

  بوروکراسی اداري حاکم بر صدور مجوزها -2-1

کنندگان در تحقیق یکی از عوامل فرایند طوالنی شدن و ناقص ماندن  مشارکت

ها  کبازسازي را، بوروکراسی اداري حاکم بر صدور مجوزها و قوانین دست و پاگیر بان

دانستند؛ از دیدگاه حادثه دیدگان درخواست متقاضی و تحویل آن به بنیاد مسکن و  می

ستادهاي معین، اعزام کارشناس براي تعیین نوع و میزان خسارت، تشکیل پرونده 

هاي  گیري ملک به بانک و سخت هاي مربوطه، معرفی صاحب بازسازي در بنیاد و ارگان

شده موقع، عنوان ساختاري و اداري بازسازي به ضمانت وام مسکن از جمله موانع

.است

یکی از مشکالتی که توي قضیه بازسازي داشتیم تشکیل پرونده بـود، کـه   «

طوالنی و سخت بود، من زمـانی کـه توانسـتم تشـکیل پرونـده بـدم و وام رو       

» .دریافت کنم، قیمت آهـن دو برابـر شـد و اآلن دوبـاره چنـدین برابـر شـده       

)مرددیده،  حادثه(

گونه توضیح  ، عدم بازسازي کامل مسکن را این)مرد(کننده  دیده مشارکت حادثه

:دهد می
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درصد مسئولین مقصر  85درصد مردم مقصراند و حدود  15تا  10از نظر من حدود «

شد آمدن  زدگان فرستاده می هایی که از طرف کشورهاي خارجی براي زلزله هستند؛ چون کمک

ها رو همان موقع  که اگر این کمک به وام کردند و به مردم دادند، درحالیها رو تبدیل  این کمک

ها دولت براي بازسازي کارهاي  منت.شده بود ها ساخته دادند اآلن کل خانه به مردم می

سازي، بازدید و بیا و برو و این کارها را انجام داد و تا آمدند جواز  اي مثل پرونده بیهوده

به همین خاطر . سر به آسمان کشید …مت مصالح ساختمانی وساخت خانه را بدهند قی

  ».وساز در شهر سرپل به مشکل برخورد ساخت

  

  وساز هاي ساخت عدم تناسب میزان وام با هزینه -2-2

هاي ناتمام ماندن مسکن در شهر  هاي این مطالعه یکی از علت بر اساس یافته

افزایش ناگهانی . وساز بود هاي ساخت سرپل ذهاب عدم تناسب میزان وام با هزینه

.قیمت مصالح ساختمانی نیز در این عدم تناسب اثر زیادي داشته است

اي که مشاهده  ایم، خانه جوري بالتکلیف مانده نزدیک دو سال است همین«

اي نیست که براي  طبقه است فقط دیوارچینی کردیم و دیگر بودجه کنید سه می

ام  میلیون تومان وام گرفته 140. شده ادند تمامهایی که به ما د آن هزینه کنیم وام

تـا پنجـاه    میلیون تومان هزینه کردم، اآلن هم هـر طبقـه چهـل    200و هر طبقه 

)دیده، مرد حادثه(» .میلیون تومان دیگر هزینه دارد

ام تا حد دیوارچینی پیشـرفته   کنم و خانه اي زندگی می هنوز در خانه اجاره«

هایی که دولت بـه مـا داد کفـاف سـاخت      ینکه اون وامبراي ا. و متاسفانه مانده

شود و خودمان هـم   وساز گران می روز هم وسایل ساخت خانه را نداد و روزبه

مـان را بسـازیم و    هـا بگـذاریم تـا بتـوانیم خانـه      انداز نداشتیم که روي وام پس

تومان کفاف  60یا  50جوري مانده؛ تا حد اسکلت توانستیم بسازیم، آخه  همین

».هیچـی بـرام بـاقی نمانـد    . دهد فقط هزینـه آهـنش بـود    اخت خانه را نمیس

)دیده، زن حادثه(

دادنـد،   میلیون تومـان وام مـی   80میلیون تومن وام،  40جاي  اگر در آن زمان به«

  )دیده، مرد حادثه(» .تونست زودتر از اآلن ساخته شود ها می به نظر من خانه
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واحدهاي صاحبانحساب بهمسکنموافازهايموقع بهواریزعدم -2-3

  احداثی و پیمانکاران

موقع  موقع در شهر سرپل ذهاب، عدم واریز به یکی از موانع دیگر بازسازي به

ها  حساب صاحبان واحدهاي احداثی بوده است؛ معموًال بانک فازهاي وام مسکن به

ان هاي مختلف ساختم هاي وام بازسازي را مشروط به تکمیل بخش پرداخت بخش

فرما جهت انجام فونداسیون  کنند؛ گاهی افراد در آغاز بازسازي فاقد سرمایه خویش می

از . کنند ها هم فاز نحست وام را با شرط تکمیل فونداسیون پرداخت می هستند، و بانک

سوي دیگر، پس از تکمیل هر مرحله از ساخت تا تأیید ناظر و کارشناس بنیاد و ارسال 

. رود طور پیوسته پیش نمی شود و بازسازي به زمانی ایجاد میگزارش به بانک، وقفه 

موقع فازهاي وام، موضوعی  وساز به دلیل عدم پرداخت به معطل ماندن فرایند ساخت

.شده است کنندگان بیان است که به کرّات توسط مشارکت

زمان با پیشرفت  اي و هم صورت مرحله ها به تزریق و آزادسازي اقساط وام«

زمان با اجراي مراحل  ها هم بر این اساس اقساط وام. وسازها بود ختمراحل سا

کـاري و   کـاري، نـازك   بندي، سفت ریزي، طرح فونداسیون، اسکلت مختلف پی

  )کارشناس، مرد(» .گردید نماکاري آزاد می

  

ها نسبت به قبل از زلزله در شهر  افزایش زیربنا و تعداد طبقات خانه -2-4

  برخالف روستا

کنندگان در تحقیق یکی از عوامل ناقص و  نظرات مسئولین و مشارکتبر طبق 

ناتمام ماندن مسکن در شهر سرپل ذهاب افزایش زیربنا، تعداد طبقات و واحدهاي 

.مسکونی نسبت به قبل از زلزله بود

مصاحبه معاون بازسازي مسکن روستایی بنیاد مسکن استان کرمانشاه با مشرق 

:1398. 7. 21نیوز،

از زلزله واحدهاي شهري سرپل ذهاب عمدتاً یک یا دوطبقه بود امـا   پیش«
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اینک واحدهاي باقیمانده با متراژ و طبقـات بیشـتر در دسـت سـاخت هسـتند      

  ).www.mashreghnews.ir(»بنابراین مردم باید آورده داشته باشند

هاي سرپل قبل از زلزله یک طبقه و دوطبقه بـودن ولـی بعـد از     اکثر خانه«

طبقـه و چهـار    چشمی، سـه  وهم دادند و بعضاً چشم ه به خاطر اینکه وام میزلزل

چیز گران شد و نتوانستند کل طبقـات رو تکمـیلش    طبقش کردن؛ بعد یهو همه

)دیده، مرد حادثه(» .کنن

هایی که در روستاها  دهد که برخالف شهر سرپل، خانه مطالعات ما نشان می

هاي  ها و ساختمان متري، یعنی همه خانه 80اند یا  هشد متري ساخته 60اند یا  شده ساخته

شکل هستند و زیربناي خانه نسبت به قبل کاهش پیدا کرده است؛ به همین  روستا یک

هاي ویالیی  ها در روستاها زودتر ساخته شدند؛ ولی در شهر افرادي که خانه خاطر خانه

هاي  ه افزودند و ساختمانشده بود زمان بازسازي به تعداد طبقات خان داشتند و تخریب

ها  چندطبقه را ساختند؛ به همین خاطر با کمبود بودجه مواجه شده و بعضی از خانه

.اند ناتمام و ناقص مانده

مصاحبه معاون بازسازي مسکن روستایی بنیاد مسکن استان کرمانشاه با مشرق 

  :1398. 7. 21نیوز، 

شد در نتیجه کار در زمـان  در روستا بازسازي واحدها با متراژ قبلی انجام «

مشخص به اتمام رسید، اما در سرپل ذهاب مردم افزایش زیربنا و متراژ داشتند 

که زمان اتمام واحدها را نامشـخص کـرده اسـت بنـابراین تکمیـل واحـدهاي       

باقیمانده بـه همـت مـردم بسـتگی دارد و البتـه عمـدتاً تسـهیالت را دریافـت         

).www.mashreghnews.ir(» اند کرده

متـري کـه همـه     80متري یا  60اند یا  در روستا کالً دو شکل خانه ساخته«

شکل هستند؛ من عکس قبل از زلزله روستاي خودمـان را دارم و   مثل هم و هم

بینم آبادي مصنوعی بـه نظـر    بینیم می بعد از زلزله زمانی که عکس روستا را می

  .)دیده، مرد حادثه(» میاد
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  کنندگانعدم آمادگی بازسازي -2-5

ترین دالیل طوالنی شدن بازسازي را  هاي این مطالعه، از مهم بر اساس یافته

هاي باقیمانده که بر عهده  عدم آمادگی و توان خود مردم براي تکمیل بخش توان می

ها بخشی از کارهاي  طور مثال این سازمان به. شده بود، ذکر کرد ها گذاشته خود آن

 …کاري، سفیدکاري و کاري، کاشی را از قبیل سفت هاي در دست ساخت داخلی خانه

اما با توجه به مسائل مختلفی که در طول این فرآیند از . بر عهده خود مردم گذاشته بود

مشکالت اجتماعی پیشینی،، فشارهاي اقتصادي، مسائل (ها اشاره شد  آغاز تاکنون به آن

و ندارند و به  بخش نداشتندمردم توانایی مالی چندانی براي تکمیل این ) …مدیریتی و

همین چرخه باطل باعث . کنندگان آهی در بساط نمانده بود قول یکی از مشارکت

شد که مردم قادر به تکمیل مسکن نباشند و در نتیجه به سایر امور نرسند و در  می

مطالعات و . نهایت دوران بازسازي طوالنی شود و سرگردانی و بالتکلیفی تداوم یابد

پذیري  دهد که وجود فقر و فقدان درآمد، باعث افزایش آسیب ما نشان می هاي یافته

ویژه ساخت  مردم شده و توان و عالقه مردم را براي تسریع در بازسازي، به

.هاي مسکونی مقاوم در برابر زلزله ممانعت کرده است ساختمان

من خواهرشوهر خودم، همسرشون فوت شده و یه پسرش مجرده و پسـر  «

شان کامل تخریب شـد؛ اول کـه بهشـون     م داماد منه که بیکاره، خانهدیگرش ه

وام دادن فقط توانستن که تیرآهن بخرن اما یهو همه چی گـرون شـد و چـون    

شـان رو   اي نداشتند تا خانه را تکمیل کنند مجبور شدن خانـه  خودشان سرمایه

  ).دیده، زن حادثه(» .بفروشن تا پول پیش خانه براي اجاره رو جور کنن

  

  بالتکلیف ماندن مستأجران تخریبی -2-6

اي دیگر از  بالتکلیف ماندن اعطاي زمین به مستأجران واحدهاي تخریبی نمونه

دهد که تعداد این  مشاهدات ما نشان می. مانده فرایند بازسازي است هاي به زمین طرح

 71در این میان دولت براي مستأجران مبلغ . خانوار است 3200مستأجران حدود 
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میلیون تومان وام بالعوض و معیشتی در نظر گرفته بود اما به خاطر شرایط اقتصادي و 

کرد؛ و با سپري شدن سه سال از وقوع زلزله  ها دوا نمی بها دردي را از آن افزایش اجاره

.اند بالتکلیف مانده

:مصاحبه فرماندار با شبکه زاگرس کرمانشاه

کرده و قرار بـر ایـن بـود کـه مـا      دولت هم، قضیه مستاجرین رو پیگیري «

هایی براي مستاجرین تخریبی داشته باشیم؛ متاسفانه تا  بتوانیم تأمین زیرساخت

».ایم اآلن به نتیجه خاصی براي خواسته مستاجرین تخریبی نرسیده

درصـد مسـتأجر    47هزارنفري سـرپل ذهـاب    80در حال حاضر از شهر «

ستأجران زمین واگذار کند و وام بدهـد  دولت بعد از زلزله قرار شد به م. هستند

سـال از زلزلـه، هنـوز هـیچ خبـري       3اما با گذشت . دار شوند ها نیز خانه تا آن

گویـد   کند، یکی می دهیم، یکی تکذیب می گوید زمین را می نیست؛ مسئولی می

اند و نه زمین و بالتکلیف  مشخص نیست و در آخر کار، این افراد نه وام گرفته

)کارشناس، مرد(» .اند مانده ها در کانکس

پدیده کانکس از طرفی بازنمایی پروژه ناتمام بازسازي است و به همین خاطر 

آوري  بخشی از تالش جدي مسئوالن از جمله فرمانداري و شهرداري، جمع

ها از انظار عمومی بوده است، حتی بدون آنکه  هاي سطح شهر و برچیدن آن کانکس

اي با اشاره به اینکه هنوز  کننده شرکت.آن برطرف گردد مشکالت علی و عینی ساکنان

:افزاید کنند، می زدگان در کانکس زندگی می تعدادي از زلزله

اند نه پولی براي اجاره مسکن دارند و نه دولـت   این افراد بالتکلیف مانده«

ها در قسمت پارکینـگ منـازل    بسیاري از این خانواده. ها زمین داده است به آن

فشار قـرار   این افراد توسط نهادهاي دولتی تحت. کنند اره خود زندگی میک نیمه

گویند هیچ دلیلی ندارد شماها  ها را قطع کردند و می گرفتند، زیرا آب و برق آن

  )دیده، مرد حادثه(» .در کانکس بمانید
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  آوري فقدان تاب -3

صل از این طبقه اصلی شامل سه زیر طبقۀ، بروز فشارهاي روحی و روانی حا

حادثه، نداشتن روحیه و انگیزه بازسازي منزل مسکونی به خاطر مشکالت بعد از زلزله 

  .هاي مداوم، است لرزه و ترس از رخداد و تکرار حادثه زلزله باوجود پس

  :بروز فشارهاي روحی و روانی حاصل از حادثه -3-1

گر از کنندگان، بروز فشارهاي روحی و روانی یکی دی بر طبق نظرات مشارکت

مسئلۀ سقف هراسی یا هراس از . عوامل وقفه در پروسه بازسازي مسکن بوده است

هاي روانی است که بعد از زلزله بر افراد  ترین بحران هاي بسته، یکی از اساسی محیط

اند و با پدیدة سقوط و تخریب سقف خانۀ  کسانی که زیر آوار مانده. شود عارض می

اند و این ترس چنان  ناشی از احتمال ریزش سقف مواجهاند، با ترس  رو شده خود روبه

شیوة رویارویی . یافته که خود به درد و بحران اجتماعی مبدل شده است عمومیت

عمومی مردم با پدیدة سقف و سقوط آن یکی از دالیل مهم بازنگشتن حادثه دیدگان 

.هاست به حالت قبل از زلزله و تعلیق آرامش آن

ها دیگـر روي دیـوار    وابیم لوستر و قاپ عکس و اینخ اآلن زمانی که می«

کنیم که اگر زلزله آمد روي سرمان بریـزد و سـقوط کنـد و آسـیب      نصب نمی

اآلن جـاي امـن خانـه را    . ذاریـم  ها نمـی  وسایل را جلو پا و درب و این. ببینیم

)دیده، زن حادثه(» .مشخص کردیم

. شـدند  در آن سـاکن نمـی  شده بود و  هایشان ساخته اي بودند که خانه عده«

هـا وقتـی بـه مـا      اي داشتیم که دوتـا واحـد براشـان سـاخته بودنـد آن      خانواده

راحتـی   خواستند نشان بدهند دیدیم درش قفل است؛ یعنی خانه داشـتن بـه   می

یک . توانیم بخوابیم مکان بکنند ولی به من گفتند زیر سقف نمی توانستند نقل می

کارشـناس،  (» زیر سقف چون خوابمان نمی بردتوانم برم  گفت من نمی پدر می

  )زن
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خاطر مشکالت بعد بهمسکونیمنزلبازسازيانگیزهوروحیهنداشتن -3-2

  از زلزله

موقع، نداشتن روحیه و  عامل مؤثر دیگر در ایجاد وقفه در پروسه بازسازي به

اعضاي انگیزه بازسازي منزل مسکونی به خاطر مشکالت بعد از زلزله از جمله فوت 

ده ستمان نی چیته کار یا ده سمان «کننده  این جمله مأیوس. خانواده و اطرافیان بود

رود که بیانگر سردي و کریختی پس از زلزله است  یعنی دستمان به کار نمی» ناچیته کار

کنندگان که به خاطر مشکالت بعد از زلزله دچار  هاي بعضی از مشارکت در صحبت

.شد ه میدید. ناامیدي شده بودند

ها مثل عموي بنده که در زلزلـه فرزنـدش را از دسـت داد،     برخی خانواده«

اش را تکمیل  اش ندارد و تا اآلن هم خانه اي براي بازسازي خانۀ تخریبی انگیزه

)دیده، مرد حادثه(» .نکرده است

اي  اي بود که سه تا دختر دم بخت داشت و خانـه  ساله 50همسایه ما فرد «

اش خراب شد و آوار شد روي سرشـون؛ وسـایل    ل خانه دوطبقهدوطبقه، که ک

چیز ایشان داغون شـد؛ ایـن فـرد در آن زمـان کـه توانـایی مـالی         خونه و همه

خواسـت در همـان خانـه     اي براي ساخت خانه نداشـت و مـی   نداشت، انگیزه

کلـی تخریـب کنـد؛     زندگی کند، ولی شهرداري بهش فشار آورد که خانه را به

شـان هـم از دو طـرف افتـاد جلـو طـرح        رح جدید شهرداري زمینواسطه ط به

و ایـن فـرد رفـت    . متـر ازش مانـد   50تـا   40متـري   120شهرداري و زمـین  

متـري   50اآلن سه تا دختر این آقا دوتا کانکس را در آن زمین . خودکشی کرد

کنند و دیگه بعد از فوت پدرشان توانایی سـاخت   گذاشتند و در آن زندگی می

  )دیده، زن حادثه(» .ا ندارندخانه ر
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  هاي مداوم لرزه ترس از رخداد و تکرار حادثه زلزله باوجود پس -3-3

هاي  لرزه عامل دیگر در طوالنی شدن و ناتمام ماندن پروژه بازسازي، بروز پس

ها باعث ترس و دلهرة زیادي در میان حادثه  متعدد در منطقه بود که شدت برخی از آن

ها  لرزه شایعات مختلفی که در فضاي مجازي در رابطه با پس. له شده بوددیدگان از زلز

رسد مانع از استمرار جدي حادثه دیدگان در  یافت، به نظر می در میان مردم انتشار می

.بازسازي منازل مسکونی شده است

واسـطه   هاي قبلی، بـه  توهم مردم هم نسبت به ماهیت زلزله نسبت به زلزله«

شد خیلی بیشتر بود، همه شون  هاي اجتماعی پخش می در شبکههایی که  شایعه

کنه و  ریشتري میاد و همه چی رو خراب می 8هم تو ذهنشان این بود که زلزله 

میبره، و این شایعات در کندي بازگشت به زنـدگی حادثـه دیـدگان تأثیرگـذار     

  )کارشناس، مرد(».بوده است

  

  هاي کالن اقتصادي کشور چالش -4

دهد که فرایند بازسازي شهر سرپل ذهاب  هاي مطالعه نشان می و یافتهمشاهدات 

هاي زیادي شد؛ بخشی از آن، عوارض پسا  بعد از زلزله دستخوش مشکالت و دشواري

طور  هاي فراگیر کشوري که به زلزله بود و بخشی دیگر ناشی از تنگناها و گرفتاري

ام از این مشکالت موانعی در هر کد. محسوسی اقتصاد و معیشت مردم را تضعیف کرد

انداز  شده در چشم بینی فرایند بازسازي سرپل ذهاب بودندکه باعث شد اهداف پیش

تالطم و التهاب اقتصادي بازار، بر هم خوردن توازن . طور کامل محقق نشود بازسازي به

این هاي طبیعی در دیگر مناطق ایران و در  المللی، بحران هاي بین عرضه و تقاضا، تحریم

اواخر بروز اپیدمی ویروس کرونا عوامل بازدارنده، براي نیل به اهداف بازسازي سرپل 

.ذهاب بودند

یکی . دهد تورم و گرانی یکی از عوامل ناتمام ماندن مسکن بود مطالعه ما نشان می

زده، عدم ثبات قیمت و گرانی مصالح  هاي اصلی اکثریت مردم زلزله از دغدغه
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کنندگان به کرّات مورد  هاي اکثر مشارکت که در میان صحبت وساز بوده است ساخت

.تأکید قرار گرفته است

ام و پولم تمام شد یعنی تا وامی که به ما دادند  ام تا سقف رسانده من خانه«

به گرانی آهن و سیمان و دیگر مصـالح سـاختمانی برخـوردیم، و بـا آن پـول      

تقر بشیم؛ اما اگر قبل از گرانـی  نتوانستیم خانه را به حدي برسانیم که توش مس

)دیده، مرد حادثه(».توانستیم این کار رو بکنیم بود می

یکی از مشکالتی که اآلن شهر سرپل بعد از زلزله دارد مشـکل مسـکن و   «

هـا   درصـد خانـه   60بینم حدود  آنچه را که من در سرپل ذهاب می. خانه است

یکی از مشکالت این بود . ت نشدهاند ولی ناتمام مانده و کامالً درس شده ساخته

بـا  . ها در نظر گرفته بودند کارشناسی شـده نبـود   هایی که براي این خانه که وام

وضعیت اقتصادي که در ایران هم به وجود آمد تورم و گرانی زیاد شد و باعث 

افزایش مصالح ساختمانی از جمله آهن و سیمان و میلگرد و خیلـی چیزهـاي   

صورت کامـل درسـت نشـوند و ناتمـام      ها به د که خانهدیگه شد؛ این باعث ش

  )دیده، مرد حادثه(» .بماند

  

  گیري نتیجه

این مطالعه با استفاده از رویکرد کیفی سعی دارد با بررسی نظرات کار شناسان، افراد 

ها را  اندرکار این حوزه و تجارب اجتماعات تأثیر پذیرفته از زلزله، ادراکات آن دست

بر اساس . ازآن، کشف و تحلیل نماید هاي پس بازسازي و چالش نسبت به فرایند

مسائل فنی و تأمین «، »بازیگران و ذینفعان: چالش تنظیمات نهادي«هاي این مطالعه  یافته

شده از  مضامین استخراج» هاي کالن اقتصادي کشور چالش«، »آوري فقدان تاب«، »مالی

  .ها بودند داده

دهد که الزمه یک  ران پس از زلزله نشان میبررسی جامع متون مربوط به دو

بازتوانی جامع در سطح کالن، داشتن یک برنامه منسجم و هماهنگ براي تمامی 
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که، این برنامه هم دوران قبل از زلزله و هم  طوري هاي درگیر در زلزله است به حوزه

کا بر چارچوب ملی بازتوانی از حوادث و بالیاي آمری. ازآن را پوشش دهد دوران پس

هاي  ها و مسئولیت داشتن برنامه مبتنی بر اصول اساسی بازتوانی، مشخص بودن نقش

کننده براي تسهیل  کنندگان و دیگر ذینفعان، وجود یک ساختار هماهنگ هماهنگ

هماهنگی و همکاري در بین تمام ذینفعان، وجود دستورالعمل براي قبل، حین و پس از 

 ,NDRF(کند  مشارکت جوامع و افراد تأکید میسانحه، وجود فرایندي جامع براي 

هاي ما، روند بازسازي در مطالعه حاضر با بسیاري از اصول  بر اساس یافته). 2011

که در  طوري کند؛ به ذکرشده در برنامه فوق در تضاد است و از این الگو پیروي نمی

مختلف و  طول فرایند بازسازي پس از زلزله، تضاد و سردرگمی شدیدي بین ذینفعان

  . داده استهاي مختلف بازسازي رخ مسئولین محلی بر سر جنبه

شدت از ناتمام ماندن و مشکالت  دهد که مردم به هاي مطالعه ما نشان می یافته     

عنوان یکی از  بردند و تکمیل مسکن و سرپناه را به مربوط به این حوزه رنج می

در این راستا . دانند التکلیفی اجتماعی میها براي خروج از سرگردانی و ب ترین راه مهم

ها نشان داد که ناکارآمدي دولت محلی، عدم هماهنگی بین بازیگران مختلف  تحلیل داده

هاي خاص در شرایط پس از فاجعه، مجموعه  درگیر وعدم وجود مجموعه دستورالعمل

باید  پس از یک فاجعه، دولت محلی. نهادهاي فرایند بازسازي را تضعیف کرده است

ها باید  اي از وظایف مختلف را خیلی سریع انجام دهد، و بسیاري از این مجموعه

اما هیچ . تأییدشده انجام شوند» هاي عملیاتی استاندارد روش«زمان و با  طور هم به

گیري  مکانیسم مؤثري براي بازسازي و حصول اطمینان از مشارکت جوامع در تصمیم

راین دولت محلی و زیرمجموعه آن چنانکه انتظار بناب. در سطح محلی وجود ندارد

طور اخص و بازتوانی  رود، نتوانسته نقش سازنده خود را در فرایند بازسازي به می

  .طور عام ایفا نماید اجتماعی به

ها،  هاي سازمان شده که در آن نقش عدم وجود یک برنامه جامع از پیش تعیین 

اي جز به هدر رفتن اموال نخواهد  نتیجه نهادها و افراد مختلف مشخص نشده باشد،
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هاي این مطالعه حاکی از آن است که با طوالنی شدن فرایند بازسازي و  یافته. داشت

هاي کنترل محدود آن، بعضی بازیگران محلی و غیر محلی چه دولتی و  مکانیسم

شده براي بازسازي مسکن جهت منافع شخصی خود  غیردولتی از منابع اختصاص داده

و حادثه دیدگان این نگرش سوداگرانه را در برطرف کردن نیازهایشان . اند تفاده کردهاس

هاي نوید مجد و  هاي این مطالعه با یافته یافته. دانستند و بازگشت به زندگی متأثر می

  .همخوانی دارد) 2013(1عندلیب

در . هاي بازتوانی پس از حوادث و بالیا است ترین بخش مسکن یکی از مهم

هاي اقتصادي و  ترین جزء از همۀ خسارت عنوان بزرگ خی از مطالعات، مسکن بهبر

اي اقتصادي را  اي از تمامی هزینه تنهایی بخش عمده فیزیکی تلقی شده است که به

بین حائز اهمیت  اي که دراین نکته). Ganapati & Ganapati, 2008: 47(شود  شامل می

طور خاص در محیط مورد مطالعه ما که یک  است، توجه به زمان بازسازي است که به

محیط شهري بود، این زمان براي مردم از اهمیت زیادي برخوردار بود؛ چرا که در 

ها را از احیاء  مدت مردم با مشکالت بازسازي عالوه بر بار روانی، آن درگیري طوالنی

ترین دالیل  همهاي این مطالعه، از م یافته. دارد هاي زندگی اجتماعی بازمی سایر حوزه

آوري، بروز فشارهاي روحی و روانی، باور به  طوالنی شدن بازسازي را، فقدان تاب

پشتوانه، بوروکراسی اداري حاکم بر صدور مجوزها،  هاي بی حرام بودن وام بانکی، وعده

هاي کالن  وسازها، مسائل فنی و تأمین مالی، چالش نبود نظارت کافی بر ساخت

  .شده است ناقتصادي در کشور بیا

ها اشاره شد  با توجه به این مسائل و مسائل مختلفی که در طول این فرایند به آن

مانده خانه  مردم توانایی مالی براي بخش باقی) …مسائل مدیریتی، فقر و نابرابري و(

شد که مردم قادر به تکمیل مسکن نباشند و  همین چرخه باطل باعث می. خود نداشتند

تر  اما مفهوم مهم. سرگردانی تداوم یابد زسازي طوالنی شود ودر نهایت دوران با

                                                  
1. Navidi and Andalib
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ها از حوزه  عنوان یکی از نارضایتی اجتماعی که در این مطالعه استخراج شد و به

بدین معنا . بازسازي مطرح بود عدم رعایت کیفیت محیط شهري و کیفیت مسکن بود

فیت مسکن و کیفیت محیط که، برنامه و اقدامات هدفمندي در این مورد اجرانشده و کی

که با توجه به اینکه بعد از زلزله فرصت بسیار  طوري شده است؛ به شهري نادیده گرفته

اي جهت  گونه طرح و برنامه مناسبی براي بازسازي مناسب شهر ایجادشده بود، هیچ

  . طراوت دادن به شهر پیاده نشده بود

تفاده از یک مطالعه موردي با اس) 2006(در همین راستا، اولشانسکی و همکاران 

را با  1994زده نورثریدج در سال  راهبردهاي مربوط به بازسازي در چندین منطقه زلزله

در . تحت تأثیر زلزله کوبه قرار گرفته بودند، مقایسه نمودند 1995مناطقی که در سال 

 این مطالعه بازتوانی موفق ناشی از عملکرد عوامل بسیاري از قبیل بهبود کمیت و

 ,Olshansky(ها بود  شده و بهبود ارزش امالك و دارایی هاي بازسازي کیفیت خانه

ها و فعالیتهاي مرتبط  اند که بازسازي خانه همچنین برخی مطالعات نشان داده). 2008

ها از طریق  نفس آن تواند منجر به تقویت ظرفیت مردم، افزایش غرور و اعتمادبه می

گذاري براي آینده شود  ها براي پیشرفت و سرمایه شدن آنریزي مشارکتی و قادر  برنامه

)Barakat, 2003: 31     .(  

هاي اصلی بازسازي و ایجاد این مشکالت را در عدم  شاید بتوان یکی چالش

بندي مباحث مربوط به بازسازي  در جمع. ها دانست مشارکت مردم در بسیاري از حوزه

جانبه براي حوزه بازتوانی  اي همه داشتن برنامهناقص و ناتمام، الزم است اشاره شود که 

هاي اجتماعی از قبیل مسائل روانی و  که عالوه بر بازسازي فیزیکی سایر حوزه

پذیر، مدیریت مناسب منابع و  هاي آسیب هاي گروه اجتماعی، توجه به نیازها و توانائی

ل شود، از را نیز شام …امکانات، توجه به مسائل فرهنگی و کیفیت محیط شهري و

  .باشد میضروریات 
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  منابع

ارزیابی اسکان موقت بعد از زلزله و راهکارهاي بهبود  ،)1395. (آصفی، مازیار و فرخی، شهین

  .80- 55: 1، شماره 7، دوره هاي روستایی پژوهش، )هریس - روستاي سرند(کیفی 

علیرضا فالحی،:ه، ترجمریزي بازسازي معماري و برنامه،)1385(.آیسان یاسمین و دیویسیان

.دانشگاه شهید بهشتیتهران،

هاي اجتماعی اسکان موقت روستایی،  ، ارزیابی مشارکتی آسیب)1398. (احمدي، محمد عزیز

.استانداري کرمانشاه

ریزي بازسازي مسکن پس از سانحه با  ، تبیین عوامل مؤثر در برنامه)1396.(اسدیان زرگر

فصلنامه دانش ،)ردي بازسازي روستاهاي زلزله ورزقاننمونه مو(استفاده از نظریه مبنایی 

.69-55: 1، شماره 7، دورهپیشگیري و مدیریت بحران

هامون : ، تهرانترین مسائل اجتماعی شهر سرپل ذهاب واکاوي مهم، )1398. (الیاسی، فاضل

  .نو

هاي نظام ساختمانی ، مقایسۀ ظرفیت)1392. (بمانیان، محمدرضا و بختیاریان، نجمه ،ICF  با

LSF ،2، دورهمدیریت بحران، براي ایجاد اسکان موقت در شرایط بحران پس از زلزله ،

.50- 43: 2شماره 

هاي روستایی در برابر زلزله گاه پذیري سکونت ، تحلیلی بر آسیب)1387. (بهرامی، رحمت اله :

.182-2:163، شماره 11، دوره فصلنامه روستا و توسعهمطالعه موردي استان کردستان، 

دانشگاه آزاد اسالمی: ، تهرانهاي پژوهش کیفی اصول و روش، )1385. (حریري، نجال.

یابی در طراحی الگوي مسکن  ، تبیین روش تحقیق زمینه)1390. (شفایی، مینو و مدنی، رامین

.30-17: 7، شماره 4، دوره آرمانشهرروستایی،

هاي روستایی  زیابی فرایند بازسازي سکونتگاه، ار)1391. (فراهانی، حسین و حاجی پور، مجتبی

، سال هاي روستایی پژوهشدر منطقه سیالخور استان لرستان،  1385دیده از زلزله سال  آسیب

.117- 93: 1، شماره 3

تجربه بازسازي مسکن پس از زلزله؛ شهر قیر، )1394. (فالحی، علیرضا و خواجه ئی، سایما ،

.52-33: 150ماره ، ش34، دوره مسکن و محیط روستا
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