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مطالعه موردی: روستاهای )مالحظات اخالقی در تأمین سرپناه پس از سانحه 
 (استان گلستان 1398قال پس از سیل شهرستان آق

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شاپوری*، زهیر متکی** شاهین

 

 17/08/1399                                        تاریخ دریافت مقاله:                                                                                                           

 02/03/1400                                                                                                             تاریخ پذیرش مقاله:                                     

 چکیده
استت  چراهته وعتو      های انسانی یکی از معضالت مورد مواجهه مدنیت بشری بودهگاههای اخیر، رخداد سیالب در سکونتدر طول سده

ترین اعدامات الزمه پس از جاری شتدن ستی ،   شود. از مهمناپذیری می ز خسارات هالبدی، اعتصادی و اجتماعی جبرانسیالب موجب برو
نفسته باعتا ایدتاد    دیتدگان از ایتن ستاناه استت. ستوان  فتی      های دائمی برای آستیب های موعت و سپس خانهگاهفراهم هردن سکونت

جتماعی دیگر توانایی تنظیم رفتارهای میان فردی را ندارند یتا بته طتری پیشتین چنتدان      شوند. در شرایطی هه هندارهای اهنداری می بی
 ای حائز اهمیت است.دیدگان مقولههای اخالعی روند تأمین سرپناه برای آسیبتأثیرگذار نیستند، بررسی جنبه

ستاهای اطراف بسیاری از اهتالی مدبتور بته    عال و روپس از جاری شدن سیالب و ماندابی پس از آن در شهرستان آی 1398در بهار سال 
سابقه، هم بودن شیب زمتین و عتدن نفوذپتذیری     توان به بارش شدید و همهای خود شدند. ازجمله دالی  وعو  این ساناه میتخلیه خانه

است هه همتین امتر    شدههای مذهبی، عومیتی و فرهنگی متفاوتی تشکی  عال از خصیصهخاک اشاره هرد. جامعه انسانی ساهن در منطقه آی
عتدالتی، در نظتر   هند. در چنین شترایطی احتمتال بتروز بتی    های مسئول را در رابطه با پاسخ به ساناه دوچندان میدشواری عم  سازمان

 دیده بیشتر است.التهاب و اغتشاش حاهم بر جامعه آسیب یدنگرفتن هرامت انسانی و درنهایت تشد
ای  تالیلی است. این تاقیق از طریق مطالعات هتابخانه -هیفی و توصیفی -ندان این پژوهش روش همیشده برای ا رویکرد در نظر گرفته 

آوری اطالعات در این پژوهش بررسی مستندات موجود، هتتب و مقتاالت، بازدیتد،     است. ابزار جمع های میدانی به اندان رسیدهو بررسی
های دخیت  در   ها و سایر ارگانن و مصاحبه عمیق با مردن مالی، مسئولین سازماندیدگابرداری، اندان پرسشنامه از آسیبمشاهده و عکس

عنوان بستری جهت تشخیص سره از ناسره و تتدوین   با در نظر گرفتن اخالی بهگیرد هه این پژوهش نتیده می است. امر تأمین سرپناه بوده
و درنهایت بایدها و نبایدها دست پیتدا هترد. بتا تصتویب ایتن اصتول       ای از هندارها توان به مدموعهها میهایی از اصول و ارزشگزاره
های اخالعی توان از اثرات بلندمدت ناهنداریدیدگان میعنوان یک پروتک  و الزان رعایت آن توسط مسئولین، امدادگران و خود آسیب به

 پس از ساناه هاست.
 .ی پس از ساناه، سی  آی عالتأمین سرپناه، دوران اضطراری و ساماندهی، اخالکلمات کلیدی: 

 هارشناسی ارشد بازسازی پس از ساناه، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. *
 u.ac.irz_mottaki@sb ن.ایرا ،تهران ،بهشتى شهید دانشگاه ،شهرسازى و معمارى دانشکده ** استادیار
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 مقدمه   
به معنتی تفتاوت بتین    1در یک تعریف سطای اخالی

ها و اعمالی است هه بته دو عستم ستره و    نیات، تصمیم
توان واژه اختالی  شوند. همچنین میناسره تمییز داده می

شتده از آیتین   شتقای از موازین و اصول مرا به مدموعه
ناشی از فلسفه، مذهب  2هایهای رفتاری و دستورالعم 
ای از علتم  شتاخه  3اختالی  و فرهنگ اطالی هرد. فلسفه

فلسفه است هته تتالش دارد بتا در نظتر گترفتن مقولته       
ی مدرد و اساسی و تفکیتک   عنوان یک مسئله اخالی به
های دیکته شده توستط   های تفکری و ارزشآن از بستر

 هایی بس بلندپروازانه پاسخ دهد. به پرسش ها آن
بیشتر تاقیقتات در حیطته حتواده عهریته، پیرامتون      

پتتذیری و عنتتاوینی چتتون آمتتادگی، هتتاهش آستتیب   
هته مطالعته اختالی     گردند درحتالی دهی اندان میسامان

نظتتری و عملتتی در تمتتامی مراحتت  پتتس از ستتاناه از 
ریتزی  ستزایی برختوردار استت. ناتوه طتر       اهمیت به

ها و در ه  استراتژی مقابله بتا ستوان    ها، برنامهاستسی
دارد. « حقوی و وظتایف »هامالً بستگی به تعریف و فهم 

در فرآیند بازسازی هیچ جواب واحد و صایای وجود 
هتا و  هتای مختلتف بنتا بته ارزش    ندارد چراهه در زمینه

هتای متفتاوتی   های اخالعی متفاوت دستتورالعم  تئوری
بنابراین بررسی مسائ  اخالعی  اشت نیز وجود خواهد د
امتری گریزناپتذیر در فرآینتد     هتا  آنو تالش برای ح  

 مدیریت سوان  است.
استان گلستان، تعداد هثیری  1398پس از سیالب بهار 

تخریب و تأمین  عال آیهای روستاهای شهرستان از خانه
های دنبال پیمایش سرپناه به امری ضروری تبدی  شد. به

-روزهای آغازین تا دوران بازسازی ناهنداری میدانی از

های اخالعی مرتبط با تأمین سرپناه مشاهده شد. هدتون  
جمعیت با فرهنگ و زبان متفاوت، افزایش بزهکتاری و  

دیتدگان اندتان   مشاهده رفتارهای غیرانستانی بتا آستیب   

چنین پژوهشی را الزامی و فقدان منابع و مادود شتدن  
ورت اندان این پتژوهش را  مطالعات به بعد هالبدی ضر

 .هرده استدوچندان 
این پژوهش با هدف بررسی تأمین سرپناه پس از سی  
عال گلستان از دیدگاه اخالعی در روستاهای شهرستان آی

. شتتده استتتدر دوران اضتتطراری و ستتاماندهی اندتتان 
هتای  در ابتدا با مرور متون تخصصی، تئوری منظور نیا به

هتای پیشتین در   ایی و تدربهاخالعی در این حوزه شناس
های موردنظر نقاط مختلف بررسی شدند. نهایتاً شاخص

 تاقیق استخراج و چارچوب نظری تدوین گردید.
پس از بررسی مبانی نظری و بازدیدهای میدانی اولیته  
مقوالت مرتبط با تأمین سترپناه از منظتر اختالی هته در     

 دست آمد.  به شده استنشان داده  1تصویر شماره 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 اخالق منظر از سرپناه تأمین با مرتبط مقوالت. 1ت 
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این مباحا مندر به تدوین مدموعه ستااالتی گشتت   
 هه نهایتاً این پژوهش در پی پاسخ به این سااالت است:

های عومیتی و متذهبی در منطقته آیتا    با توجه به تفری -
هرامت انسانی تمامی افراد پس از ساناه به یتک انتدازه   

 ؟شده استرعایت 
دیتدگان بته مستئولین در اوایت  و     میزان اعتماد آسیب -

و ناتوه   بوده استاواخر دوران ساماندهی به چه اندازه 
ربتط تتا چته انتدازه رضتایت      هتای ذی مدیریت ارگتان 

 ؟هرده استدیدگان را برآورده آسیب
پتس از   هتای ومرجیری ساناه هرجثذات ا به دلی آیا  -

تند و آگاهی به این مسئله تتا  اجتناب هس ساناه غیرعاب 
 ها ماثر است؟ نظمی چه اندازه در هنترل بی

 مرور ادبیات
فهم مالحظتات اخالعتی استاه فهتم ستوان  استت.       
اخالعیات شام  تمامی ابعاد مدیریت سوان  از مدیریت 

شتود. در آن هنگتان    ریسک تا پاسخگویی و بازتوانی می
چ شتود هتی  هه صابت از اخالی و فلستفه اختالی متی   

جواب یگانه و صایای وجود ندارد اما باید مالحظتات  
اخالعی در همه فرایندهای مدیریت سوان  وجود داشته 

(. چنتدین نظریته اخالعتی وجتود     Etkin, 2016باشند )
را بتا مقولته اختالی در ستاناه      هتا  آنتتوان  دارد هه می

 مرتبط دانست.
نظریتته ستتودگرایی: اختتالی ستتودگرایانه نمونتته بتتارز 

 ا بهتترین تمهیتدات، منصتفانه ندتات دهتیم      بت »سیاست 
 استتت «توانتتد ندتتات پیتتدا هنتتد آن هستتی را هتته متتی

(Zack,2009 هتر عملتتی ختتوب ماستتوب متتی .) شتتود 
 اگتتر مندتتر بتته فایتتده بتترای اهثریتتت جامعتته شتتود     

(Etkin, 2016.) 
ایتن   بتر استاه  گرایی یا اخالی هتانتی:   نظریه وظیفه 

وضعیت خاصی نظریه خیر و شر ذاتی هستند و بسته به 
نیستند و پیروی از باید یا نباید این امور در هر شترایطی  

 (.Rawls, 1971الزن است )
ماتور بته    ماور: اخالی فضتیلت  نظریه اخالی فضیلت

گونه  پردازد. این برتری وجود درست بر عم  درست می
از اخالعیتتات بتتا تفکتترات ستتودگرایی و دئونتولتتوژی   

تئتوری اعمتال    ترتیتب هته در ایتن    متفاوت است بتدین 
 (.Etkin, 2016شوند ) واضااً در نظر گرفته نمی

نظریه عرارداد اجتماعی: عراردادی تلویای میان متردن  
ها را معلتون  و حکمرانان وجود دارد هه حقوی و آزادی

موجتود   یها ضیسو تبعهند. برای جلوگیری از تأثیر می
« خبتری ی بتی پترده »در جامعه و منفعت مقرره از تفکر 

گیرنتدگان تتا    ترتیتب هته تصتمیم    شود  بدینفاده میاست
فتر  بته عضتاوت بپردازنتد      جای ممکن بتدون پتیش  

(Rawls, 1971.) 
 آور  شناستی تتاب   نظریه اخالی مایطتی: اهمیتت بتون   

 و پتترداختن بتته آن اولتتین اصتت  از مدموعتته اصتتول    
 داده استت هاهش خطر پایتدار را بته ختود اختصتا      

(Etkin, 2016.) 
 و عتتدالت از گونتتاگونی هتتایریافتتتد جامعتته افتتراد
 بنیتتادین عواعتتد ستتر بتتر تتتوافقی و دارنتتد عتتدالتی بتتی

 هته  است مای  هرهس. ندارد وجود اجتماعی همزیستی
 عالیتتق. باشتتد داشتتته بیشتتتری ستتهم متتادی نعمتتات از

نتژاد،   خستروانی هشتاند ) متی  منازعه به را ها آن مختلف
در یر ساناه نقش بسیار مهمتی  تأث(. جامعه تات 1391

 حتتال  ینبتتاامتتدیریت ریستتک پتتس از ستتاناه دارد.   
یه اختالی نیازمنتد تتالش فتراوان،     بر پاپیش بردن امور 

ی مختلتف استت   هتا  گتروه صمیمت و صداعت در میان 
(parkash, 2012.) 

  هستند متفاوت میزان و مکان زمان، به توجه با سوان 
 جتواب  همیشته  استت  ممکتن  اخالعیسااالت بنابراین 

هتا و  باشند. از طرف دیگتر تعبیته ارزش   یکسان نداشته
اصول اخالعی در ستوان  از اهمیتتی حیتاتی برختوردار     
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هتای حقتوعی و   نامته ، بررسی آیتین  یدل نیبه هماست. 
های مربوط بته مراعبتت از   سازمانی، تدوین دستورالعم 

های بازتوانی پتس از ستوان  بتا در نظتر     سالمت، برنامه
هتای  ایدتاد همیتته  گرفتن معضالت اخالعتی احتمتالی،   

اخالی و همچنین آموزش اطالعات هافی به هارهنان در 
حوزه بهداشت و درمان برای داشتن صالحیت اخالعتی  

ترین اعدامانی است هه در فتاز پتیش از   ضروری ازجمله
 (.Kh, Aung, 2017)ساناه باید اندان گیرد 

شتده از ستوان  پیشتین در حیطته ایتن       مطالعات اندان
حتال تتالش    شمار هستند بتااین  نگشتپژوهش هرچند ا

الزن جهت بررسی موشکافانه ابعاد اخالعی سوان  اندان 
دوزچته ترهیته    1998. بازسازی پس از زلزله شده است

 هتتاینقتتش در و مختلتتف ستتطو  در متتردن داد نشتتان
 از جهات متفاوت سازیخانه روند در توانندمی متفاوت

 مستکن  بازستازی  رویکترد  تترین مشارهت هننتد. ارزان 
غفلتت عترار    مورد جوامع رسیدن برای روش ینماثرتر
 ,Oliver) استت  ستازی خانته  در نیازهایشتان  بته گرفته 

 1361بازستتازی خرمشتتهر پتتس از جنتتگ    در (.1982
 دیتده  فیزیکیصورت  به تنها را بازسازی اندرهاراندست

 باعتا  شهر بازسازی در مستقیمطور  به دولت دخالت و
 جزئیتات  و باشتد  پایین به باال از بازسازی به نگاه شد تا
نشتود   دیتده  بازستازی  ایتن  در متردن  زندگی به مربوط

هتای  بتم، اردوگتاه   1382(. پس از زلزله 1383)مطوف، 
 بتا  هااردوگاه در غیربومی افراد حضور باخارج از شهر 

 متأمن  به و تبدی  شده روروبه تبعات اجتماعی و فساد

 بته  تصتمیم  بته  بورمد مسئوالن اینکه تا گشته، معتادین

(. پتس از  1392گرفتند )علیزمانی،  هااردوگاه آوری جمع
 بازستتازی 1990بازستتازی شتتهر پتترو پتتس از زلزلتته   

 فضتای عشتربندی   بازسازی مندر به مسکونی واحدهای
 اعتصتتادی-سیاستتی ستتاختارهای و شتتهر ستتنتی بستتیار

(. پتتس از طوفتتان Oliver, 1990شتتد ) استتتثمارگرانه

یکتتی از  2005لئتتان در ستتال  هاترینتتا در شتتهر نئور 
ترین اعدامات در راستای بازستازی موفتق توجته     هلیدی

هتای   به مستائلی ماننتد فقتر، تبعتیض نتژادی و تفتاوت      
 (.Talen, 2008) بوده استطبقاتی پیش از ساناه 

بتا   آید هه توسعه هالبدیاز مطالعه تدارب چنین برمی
شتارهت متدنی   م مستلزن و بوده همراه اجتماعی توسعه

 اجتمتا   و فرهنتگ  با توسعه هالبدی هه جایی درست. ا
 هتتای ینتتههز و هنتتدتر رونتتد نتتدارد همختتوانی متتردمش
. پس از مطالعه دعیق متون داشته است پی در را بیشتری

  و تدتتارب متترتبط جتتدول چتتارچوب نظتتری )جتتدول
. شده است( با توجه به اهداف پژوهش تدوین 1 شماره
فرعی پتژوهش  هه هدف اصلی و اهداف  صورت نیبه ا

یی شتدند هته استاه هتار     هتا  سندهو  ها شاخصشام  
در منطقته   شتده  اندتان پژوهشی عرار گرفتته و اعتدامات   

ها درک بهتر و بررسی این شاخص منظور به موردمطالعه
 .بوده استتاقیق  سااالتیت پاسخ درنهاو 

 معرفی بستر تحقیق
 شهرستتان  و مرهتز  استتان گلستتان   شتهری در  ،عال آی
و در شتمال   گرگتان  رودخانه در طرفینهه  ستا عال آی
روستایی هته   7، 2تصویر شماره دارد. عرار  گرگان شهر

عال در حاشیه رودخانه گرگتانرود عترار   از توابع شهر آی
دارند و در اثر وعو  ستیالب دچتار خستارات شتدیدی     

 دهد.اند را نشان میشده
مورفولتوژی ایتن منطقته     3با توجه به تصویر شتماره  

ر و فاعد شیب بوده هه شرایط را بترای هشتاورزی   هموا
. بافتتت ستتنگین ختتاک، ویژگتتی  هتترده استتتمستتاعد 
جواری بتا رودخانته گرگتانرود بتا      های زیاد و همبارش

هتا و مراتتع و تبتدی     تخریب جنگ  به همراهعمق هم 
هترده  به مزار  شرایط اولیه ایداد ستی  را فتراهم    ها آن

دهنتده   یتر تشتکی   حوضه آبگ 4 ره. در تصویر شمااست
سیالب و جهت حرهت سیالب پس از جاری شتدن از  
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 دهد. خزر را نشان میشری استان به سمت غترب و تخلیته شتدن در دریتای     

 
 منابع هاسنجه هاشاخص اهداف فرعی هدف اصلی

الی
اخ
ر 
نظ
ز م
ی ا
ده
مان
سا
و 
ی 
رار
ضط
ن ا
ورا
ر د
ه د
پنا
سر
د 
رون
ی 
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 های عومیتی و مذهبی تفاوت
 میزان اتااد بین مردن عون ترهمنفرهنگ 

Oliver, 1982 
 ارتباط با سایر اعوان 1996مطوف، 

 میزان درگیری بین اعوان
 ناوه توزیع اعالن بین اعوان

 هرامت انسانی
1390فیاضی،  دیدگانناوه برخورد مقامات با آسیب رعایت شأن و منزلت انسانی  

Oliver, 1982 
 خانوادهحفظ احتران  1392جواهری، 

ناوه برخورد اعضای خانواده با 
 یکدیگر

 اسکان اضطراری
 هارعایت مارمیت

 ناوه چینش چادرها
 نزدیکی خویشاوندان به یکدیگر

Etkin, 2016 
 2009زک، نائومی، )

Shelter after disaster, 
 مسائ  بهداشتی 2010

 های بهداشتیتعداد سرویس
 ناوه تهویه

 یتیو مسائ  امن ومرج هرج

حفاظت از جان و مال 
 دیدگان آسیب

 وجود نیروهای امنیتی در منطقه
جلوگیری از ورود افراد غریبه به 

 منطقه

 
 

Etkin, 2016 
دیدگان و درگیری بین آسیب پرسشنامه و مصاحبه هیفی تاقیق

 مسئولین
 اختالفات بر سر دریافت اعالن
 رفتار ناعادالنه مسئولین

 ها یریناوه هنترل درگ
 حضور نیروهای امنیتی
 نگهبانی نیروهای جوان

 میزان اعتماد
 سودجویی از اعالن اهدایی

 سودجویی مسئولین و امدادگران
 دیدگانسودجویی آسیب

 مصاحبه هیفی تاقیق
 های غیرمالیسودجویی

رسانی در  داشتن اهدافی غیر از همک
 بین برخی امدادگران

 اسکان موعت

 هارایی سرپناه
 نزدیکی به خانه

 حفاظت در برابر سوان  ثانویه
 نزدیکی به سایر خویشاوندان

Etkin, 2016 
 2009زک، نائومی، )

Shelter after disaster, 
2010 
 1996مطوف، 

 پذیردر نظر گرفتن فشر آسیب اولویت دریافت اسکان

 ها فرهنگ و سنت
 هارعایت مارمیت

 رعایت حریم خانواده

 وساز ساختعدالت در 
 بندی در ساخت اولویت

 جلوگیری از عشربندی
 (1386شریف زادگان،  جلوگیری از ایداد اختالفات

(Sen, 1985.) 
kalajtzidis 2016 جایی واحدهای مسکونیجابه 

 ها پیشنهادیمرغوبیت زمین
 جایینارضایتی از جابه

 هاعملکرد ارگان
 تخصیص وظایف

 حضور مداون نیروهای دولتی
 بندی برای هر مرحله مانز

1390فیاضی،   
 1392جواهری، 

 های مدیریتی روش مصاحبه هیفی تاقیق
 آموزش به مردن

 آموزش به نیروهای داوطلبی

 
 
 
 
 

 پژوهش ینظر چارچوب. 1ج

  

 

 

 یابی روستاها در حریم رودخانه . مکان2ت

  

 

 

آق قال در محدوده -. مورفولوژی تیپیک مسیل گنبد3ت
 (هیالل بیت: منبع) موردمطالعه
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 روش تحقیق

 حیتا  از و هتاربردی  هتدف  بته لاتا    پتژوهش  این
آوری جمتتع بترای  و استت  تالیلتتی -ماهیتت توصتیفی  

شتده   استتفاده  ایتابخانته ه مطالعته  از موردنیازهای داده
هتب، مقاالت و استناد جهتت تستلط     منظور نیا به .است

هلتی   تمیالگتور هرچه بیشتر بر موضو  مطالعته شتدند.   
هه ذیالً  شام  چهار مرحله اصلی است  رو شیپتاقیق 

شتود: مرحلته اول:   به هر هدان از این مراح  اشتاره متی  
هتتا، متتددهاران و  آوری اطالعتتات از ستتازمان  جمتتع

مدادگران حاضتر در منطقته. مرحلته دون: پتنز بازدیتد      ا
نظتر   میدانی در طی یک سال پس از وعو  ساناه بتا در 

هتای چتارچوب نظتری. مرحلته ستون:      گرفتن شاخص
دیتدگان و بررستی    تدوین پرسشنامه مخصتو  آستیب  

آمارهتتای توصتتیفی و تالیتت . مرحلتته چهتتارن: اندتتان  
سترپناه  متددهاران تتأمین    مصاحبه عمیق از مستئولین و 

های مسائ  اخالعی ایدادشده پس جهت شناسایی ریشه
 از ساناه.

 
 
 
 
 
 
 
 

شتده و شناستایی    ابتدا بتا استتفاده از مطالعتات اندتان    
های اخالعی پس از وعتو  ستاناه در   ترین شاخص مهم

فرایند تأمین سرپناه، جتدول چتارچوب نظتری تاقیتق     
تدوین شد. ستپس بازدیتدهای میتدانی از زمتان وعتو       

ازآن بتا در نظتر گترفتن اهتداف      ناه تا یک سال پسسا
تترین  تاقیق صتورت گرفتت هته در هتر بازدیتد مهتم      

دیدگان در حوزه اخالی ایدتاد   مشکالتی هه برای آسیب
شده بود شناسایی شد. در مرحله بعد جهت دستیابی بته  

های حاهم بر روابط میتان  تر از ناهنداریشناخت عمیق
 نیت بته ا شده تدوین شتد.   بندی ای طبقهفردی پرسشنامه

هتته ستتااالتی در خصتتو  مستتائ  اخالعتتی،  صتتورت
ومرج و امنیت، اخالی مایط زیستتی، مشتارهت و    هرج

نفر از  35تأمین سرپناه با همک اساتید طراحی و توسط 
هتای تاقیتق متذهور    پرسشتنامه  اهالی روستاها پر شتد. 

دارای دو ویژگی روایتی و پایتایی استت. بتا توجته بته       
ورت گرفتته و تخصتص استاتید در زمینته     مطالعات صت 

هتتا توستتط استتاتید  متتذهور و تأییتتد اعتبتتار پرسشتتنامه 
)متخصصین علمی گروه ستوان  و بازستازی دانشتکده    
معماری دانشگاه شهید بهشتی( و مقایسته بتا مطالعتات    

تأییتد استت. پایتایی     پیشین، روایی بودن پرسشنامه عاب 
فتن غالتب  بودن این پرسشنامه با توجه بته در نظتر گتر   

هننتد   بودن عوام  هه نسبت به زمان تغییتر زیتادی نمتی   
ها به  آمده از پرسشنامه دست تأیید است. اطالعات به عاب 

دو صتتورت آمتتار توصتتیفی و تالیلتتی بررستتی شتتدند. 
دیتدگان   درنهایت از مسئولین، امدادگران و برخی آسیب

هه در روند تأمین سرپناه دخی  بودنتد مصتاحبه عمیتق    
بته  ت و با روش تالی  ماتوا بررسی شتد.  صورت گرف
صتورت   شتوندگان بته   هه اظهارات مصاحبه این صورت

متن درآمده و عباراتی هه بیشتترین ارتبتاط و تکترار را    
شتده مندتر    بنتدی  داشتند هدگذاری شدند. ماتوای طبقه

ای از زیرمقوالت و مقوالتی شد هه به استخراج مدموعه
وند. این مقوالت شاز دستاوردهای پژوهش ماسوب می

 هتا  آنهای اخالعی هه در بخش مبتانی نظتری بته     با نظریه
اشاره شد سندیده و پیامدهای حاص  از این مقایسه، نتایز 

 های تاقیق را شام  شد.این پژوهش و پاسخ پرسش
 هایافته

احمتر و بنیتاد مستکن    هتای هتالل  هه سازمان ازآندایی

دهنده سیالب و جهت شیب و  حوضه آبگیر تشکیل. 3ت
 (اللهی بیت: منبع)حرکت آب 
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از ستوان    بیشترین سهم را امدادرسانی و بازسازی پتس 
ها جهتت  در روستاها دارند، بررسی اعدامات این سازمان
هتتای هتتر  بررستی نقتتاط عتتوت و ضتعف و ماتتدودیت  

بختش اعظمتی از   رستد.  سازمان ضروری بته نظتر متی   
عملیات امداد و ندات، تخلیه، اسکان اضطراری و ارائته  

باشتد، بررستی   احمر متی  عهده سازمان هالل خدمات بر
منظور آگاهی  اسکان اضطراری بهاعدامات و ناوه تأمین 

هته در  از نقاط عوت و ضعف این روند صورت گرفتته  
ادامه به ذهر برخی موارد مرتبط با حوزه اختالی اشتاره   

 :شده است
 ناعادالنه بودن ناوه توزیع چادر در روستاهای مختلف -
دیتدگان در  از بین رفتن شأن و هرامت انسانی آستیب  -

 خودشان یا امدادگران حین ناوه توزیع اعالن توسط
 چادر گرفتن در افراد برخی سودجویی -
هتتا و ایدتتاد مشتتکالت هدتتون جمعیتتت بتته اردوگتتاه -

 بهداشتی و رعایت نشدن حرائم خانوادگی
 دیدگان به دریافت خدماتوابستگی آسیب -

با ستپردن مأموریتت بازستازی روستتاهای شهرستتان      
یتاد فعالیتت   مسکن انقالب اسالمی، این بن عال به بنیاد آی

خود را در خصو  بازسازی واحدهای مسکونی هه در 
ارزیابی تعمیری و یا تخریبی اعتالن شتدند آغتاز نمتود.     
الزن به ذهر است مدموعه شرایط اعتصادی، اجتمتاعی،  

هتتا و  فرهنگتتی و مایطتتی حتتاهم بتتر منطقتته، فرصتتت 
هایی را برای برنامه بازسازی بته وجتود آورد    مادودیت

 .شده استاشاره  ها آنرخی از هه در ادامه به ب
 بترای  مستاعد  زمینته  و جتانی  خستارات  بتودن  پایین -

 مشارهت
فرهنتگ   به دلی  موعت اسکان مرحلهاهمیت همتر به  -

 دائمی مسکن بازسازی به پرداختن و ساده ترهمنی
 توسط دولت اعتبارات موعع به تأمین -

بته  عدن مراجعه مالکین برخی از واحتدهای تخریبتی    -

 پذیرههولت سن و باال بودن جمعیت آسیب دلی 
ها پس از مشخص هتردن حتریم    هم شدن متراژ زمین -

 رودخانه و نارضایتی برخی از خانوارها
هه هر هار پژوهشی نیازمند حضور در میتدان   ازآندایی

است حضور مستمر پژوهشگر در منطقه از الزامات ایتن  
 در جتدول طور هته   همان منظور این هار تاقیقاتی بود. به

بازدید میدانی از زمان وعو   5شود مشاهده می 2 شماره
های مختلفی از منطقه موردمطالعه اندتان  ساناه از بخش
تتترین . در هتتر بازدیتتد تتتالش شتتده مهتتم شتتده استتت

طور  ی زمانی بررسی شود. بهموضوعات اخالعی هر بازه
منظور  مثال در بازدید اول نبود آمادگی پیش از ساناه به

ومترج شتد. در    به ایداد هرج دیدگان مندرآسیب اسکان
بازدید دون فقدان نظارت بر توزیع سترپناه موعتت بتین    

دیدگان مندر به ایداد اختالفات بین اهالی روستتا  آسیب
و بعضاً همسایگان و خویشاوندان شد. در بازدیتد ستون   

وستاز   دیدگان در ستاخت عدالتی توسط آسیب ادعای بی
داد جوی متشنز در منطقته شتد.   مسکن دائم مندر به ای

رستانی از   در بازدید چهارن بته پایتان رستیدن ختدمات    
هتتای متترتبط   ستتوی متتددهاران و خیتترین و ستتازمان  

تنهتا بهبتود    هه شرایط اسکان آسیب دیتدگان نته   درحالی
نیافته بود بلکه با سرد شتدن هتوا معضتالت روستتاییان     
دوچندان شتده بتود، مشتاهده شتد. در آخترین بازدیتد       

ولی مسئولین جهت اتمان واحدهای استکان دائتم را   بدع
 دیدگان دانست.توان دلی  اعترا  آسیب می

 دیتتدگان جهتتت پاستتخ پرسشتتنامه مخصتتو  آستتیب
 7ختانوار در هتر    5ها طراحتی و بتین   به برخی پرسش

صتتورت تصتتادفی توزیتتع شتتد. اطالعتتات    روستتتا بتته
آمده به دو صورت آمار توصیفی و آمار تالیلتی   دست به
هته در   طتور  سی شدند. در بخش آمار توصیفی همانبرر

طلبتی   % فرصت52.18شود  مشاهده می 5تصویر شماره 
ترین عام  ناهنداری مانند ایداد اهالی روستاها را اصلی
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 اند.دانسته کیبوروهراتمراتب از  سوءاستتفاده درگیری، سرعت از اعالن اهدایی و یتا  

 
 لیموضوعات اص مکان بازدید تاریخ شماره

1 5/1/98 

مسدود بودن جاده امکان بازدید وجود  به دلی 

صاحبه نداشت و اطالعات موردنظر از طریق م

 ست.با امدادگران به دست آمده ا

 هدون نیروهای داوطلبی و ایداد ترافیک سنگین -1

 دیدگان و رعایت نشدن شأن انسانی روستاییان جهت تخلیهنبود تدهیزات مناسب جهت تخلیه آسیب -2

 ها یا ظرفیت همتردیدگان به اردوگاههدون جمعیت زیاد آسیب -3

 تمامی روستاهای موردمطالعه 3/3/98 2

 های غیرمالیبرخی از اهالی از همک سوءاستفاده -1

 دیدگانبرخورد نامناسب برخی از مسئولین با آسیب -2

 وساز بندی در ساخت اولویت -3

3 10/6/98 
و عان عرمه هه  روستای سقریلقی، سالی یلقی

 فاصله همی با شهر داشتند.

 های خیر منطقهبندی در تأمین سرپناه توسط گروه عدن اولویت -1

 وساز ناعدالتی در ساخت -2

 باال بودن مشارهت مردن -3

4 15/9/95 
روستاهای سیدلر، تازه آباد و چن سبلی هه 

 بیشترین حدم تخریب را داشتند

 عت با سرد شدن هواهای موتغییر هاربری سرپناه -1

 عدن توزیع وسای  گرمایشی -2

 تأخیر در روند بازسازی -3
 

 تمامی روستاهای موردمطالعه 1/12/98 5
 تأخیر در روند بازسازی -1

 ی جدید خویشاوندان و عوی بودن ارتباط بین اهالیزندگی برخی از افراد در خانه -2
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

% افترادی  40.14، 6ماره تصویر شت  بر اساههمچنین 
هتتا ستتپری هردنتتد از  هته دوران اضتتطرار را در اردوگتتاه 

شرایط نامناسب بهداشتتی اردوگتاه احستاه نارضتایتی     
هتا طتی دو روز آمتاده    هه این اردوگتاه  ازآندایی داشتند.

پذیرش افراد شدند ازنظتر مستائ  بهداشتتی ماننتد هتم      
 بمناست  هیتهوبهداشتی و عدن  هایبودن تعداد سرویس

 .فضا با توجه به باال بودن جمعیت دچار مشکالتی شدند
آمتتار تالیلتتی جهتتت درک بهتتتر ارتبتتاط بتتین پاستتخ 
سااالت و شناسایی میزان ارتباط بین دو متغیر صتورت  

فرضیه بررسی و نمودار  11ترتیب هه  این . بهگرفته است
هته در   شتده استت  تهیه  ها آنو ضریب همبستگی برای 

تصتویر   بتر استاه   شود. د اشاره میاین مقاله به دو مور
برای » فرضیه موردنظر به این صورت است هه 7شماره 

پتذیرترین عشتر پتس از وعتو      عنوان آسیب سالمندان به
هتای مترتبط در نظتر    ساناه تسهیالتی توستط ستازمان  

 «.شده استگرفته 
با بررسی میزان ارتباط این دو متغیر و نمتایش شتیب   

شود هه رابطته بتین دو    منفی نمودار این نتیده گرفته می
بنابراین برای ستالمندان هته از   »متغیر غیرمستقیم است. 
پذیرترین عشر پتس از ستاناه   نظر اهالی روستاها آسیب

هتای مترتبط تستهیالت    شناخته شدند، توستط ستازمان  
 8تصتویر شتماره   در . «ه نشده استخاصی در نظر گرفت

 بازدید از روستاهای موردمطالعه 5خالصه . 2ج
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در جریتان   ها آنهسانی هه از »فرضیه به این صورت هه 
ومرج پس از ستاناه دزدی نشتده استت احستاه      هرج

 .«هنند امنیت بیشتری را در دوران ساماندهی می
آمتده و شتیب صتعودی نمتودار نشتان       دستت  نتایز به

ین بنتابرا ». بوده استرابطه بین دو متغیر مستقیم دهد  می
آن دسته از افرادی هه اطالعی از دزدی از خودشتان یتا   
اطرافیانشان نداشتند احساه امنیت بیشتتری نستبت بته    

 .  «هسانی هه مورد دزدی واعع شده بودند، داشتند
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

منظور فهتم عمیتق مستائ  زیربنتایی هته مندتر بته         به
وین و با نظارت استاتید تتد   شوند سااالتیاخالعی می بی

گرفتته  های مختلتف مصتاحبه عمیتق صتورت     از گروه
ها شام  مستئولین، خیترین و برختی از    . این گروهاست

روستاییانی هه در بین مردن از مقبولیت باالیی برخوردار 
 3 شتماره  طتور هته در جتدول    بودند اندان شتد. همتان  

گتروه   شتود نتتایز حاصت  از مصتاحبه هتر     مشاهده می
مادودیت از  به دلی دند هه مقوالت اساسی را شام  ش

عنوان نماینده انتختاب و نتتایز    هر گروه یک مصاحبه به
 .شده استحاص  از آن ارائه 

 

 بحث
شده  پس از عیاه بین این ساناه و سایر تداربی بررسی

توان برای ستوان  عائت  شتد    ها و تشابهاتی را میتفاوت
رستد.   نظر متی  خش ضروری بههه اشاره به آنان در این ب

هتای مثبتت زلزلته دوزچته ترهیته      مشارهت از ویژگتی 
طور هه میتزان بتاالی مشتارهت     شود. همانماسوب می
بتود هته در مشتاهدات،     یا مالفته  عتال  آیپس از ستی   

 بتر استاه  پرسشنامه و مصاحبه عمیق بارها تکرار شتد.  
ه توجهی ب نظران نگاه از باال به پایین و بیدیدگاه صاحب

جزئیات زندگی عام  اصلی شکست بازسازی خرمشهر 
توجهی بته شترایط   است. همچنین در این ساناه نیز بی

دیدگان نیتز  زندگی و نادیده گرفتن ناوه معیشت آسیب
تأمت  وضتعیت    مندر به ایداد نارضایتی شد. نکته عابت  

باشتد.  متی  عتال  آیها پس از زلزلته بتم بتا ستی      اردوگاه

 مقوالت زیر مقوالت کدها سمت

یکی از 
 خیرین

واریز پول از طرف مردن به افراد آشنا و 
 صاحب نفوذ در منطقه

 اعتماد بین مردن
 اعتماد

ا به و بزرگان روست نیمسئولتوجهی بی
 هابینیرسانی و پیشاطال 

عدن اعتماد بین 
 مردن و مسئولین

 منزلت انسانی ها بین مردنتره از دست دادن همک
از بین رفتن اخالی خانواده به دلی  بروز  هرامت

 برخی رفتارها در دوران پست از ساناه
 خانوادگی شأن

رئیس 
اح هالل
 مر
 عال آی

نبود هماهنگی بین ما  اسکان 
دیدگان و ما  اسکان اضطراری سیبآ

 ها آن

ناهماهنگی 
 فرهنگی

 عومیت
دیدگان در نظر گرفتن فضایی برای آسیب

 متناسب است ها آنهه با فرهنگ 
ارتباط مطلوب 

 مردن
 اتااد در شرایط باران جمعی دستههای زندگی

شهردار 
 عال آی

 نیروهای مردمی هنترل ابتدایی بیشتر توسط خود مردن

 ریتمدی
توجهی ضعف در هوشیارسازی مردن و بی

 ساناهبه میزان بزرگ بودن 
 رسانی اطال 

 توزیع بد اعالن سیستم توزیع اعالن یناهارآمد

یکی از 
  آسیب
 دیدگان

دیدگان و توجه عدن رعایت حقوی آسیب
 به سود و منفعت شخصی

سودجویی در 
 ساخت

 عدالت
نصیب ماندن هسانی هه امکان بی
وآمد و یا روحیه دریافت همک را رفت

 نداشتند
 پذیرعشر آسیب

دیدگان تقاضای چندباره برخی از آسیب
 برای دریافت همک

سودجویی 
 دیدگانآسیب

 از پس قشر نیرترپذیبیآس انیم ارتباط یبررس. 6ت

 پذیر آسیب قشر یبرا التیتسه گرفتن نظر در اب سانحه

 

 

 یدزد زانیم به تیامن احساس انیم ارتباط یبررس. 7ت
 سانحه از پس

 

 

 قیعم های مصاحبه یمحتو لیتحل. 3ج
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 شتتهر بتتم بتتا تبتتدی  شتتدن بتته  هتتای ختتارج ازاردوگتتاه
ماتت  تدمتتع معتتتادین پتتس از متتدتی جمتتع گردیتتد و 

نیتز پتس از    عتال  آیهتای ختارج شتهر    همچنین اردوگاه
گذشتت متدتی بته ناتوی مندتر بته ایدتاد مشتکالت         

 اجتماعی و خانوادگی گردید.
شتتود هتته  از بازدیتتدهای میتتدانی چنتتین استتتنباط متتی
توان علتت   یپیدایش تناعض مابین هندارهای حاهم را م

درپتی بتا    مسائ  به وجود آمتده بیتان هترد. جامعته پتی     
مواجه نشده  ها آنازاین با  تصمیماتی روبروست هه پیش

ایی و تواند به سود عده و پیامدهای چنین تصمیماتی می
آمتده از آمتار    دستت  به ضرر دیگران باشد. اطالعات بته 

دهد جامعه نقش مهمتی در  توصیفی و تالیلی نشان می
حال پیش بتردن   یت ریسک پس از ساناه دارد. بااینمدیر

پایه اخالی و حفظ اعتبار این امر نیازمنتد تتالش    امور بر
 .های مختلف استفراوان و صداعت در میان گروه

دهتد  های عمیق نشان میآمده از مصاحبه دست نتایز به
مقتتوالتی ماننتتد اعتمتتاد، هرامتتت، عتتدالت، عومیتتت و   

هتای  ار در ختالل صتابت  مدیریت از مقتوالت پرتکتر  
شوندگان است. الزن به ذهر است ریز مقتوالتی   مصاحبه

مانند معیشت، شخصیت، بهداشتت، تعتاون و امنیتت از    
تکرار همتری نستبت بته مقتوالت ذهرشتده برختوردار      
بودنتتد لتتیکن توجتته بتته ایتتن متتوارد در راستتتای بهبتتود 

ی مقولته  5عملکردهای اخالعی ثمربخش خواهتد بتود.   
از مقتوالت پرتکترار در    3 شتماره  ر جتدول شتده د  بیان

منظتور ایتن    همین رود. بههای عمیق به شمار می مصاحبه
ماتور و  مقوالت از دیدگاه دو پارادایم اخالعتی وظیفته  
انتد هته در   سودگرایانه مورد تالی  و بررسی عرار گرفته

 شود.ایندا به دو مورد اشاره می
ننتد تترهمن،   عومیت: منطقه موردنظر اعوان مختلفی ما. 1

شود. وجتود اعتوان مختلتف بتا     هرد و بلوچ را شام  می
فرهنگ مختلف تقاضتاهای متفتاوتی را هتم در بتردارد.     

به هنگان جاری شدن سی  با توجه به تقاضای طور مثال  به
ریتزی و  اسکان در اردوگاه، مسئولین با صرف زمان، برنامه

یتتابی، ستتایتی را جهتتت برپتتایی استتکان اضتتطراری مکتتان
 دیدگان را اسکان دادند.تصا  داده سپس آسیباخ

هنتد هته   دیدگاه اخالعی سودگرایانه چنین استنباط می
هه در این مکتب اخالعی ماوریتت اندیشته را    ازآندایی

دهتد، بتدون سترپناه    حداهثری و نتیده تشکی  می سود
دیتدگان بترای چنتد روز در ازای برپتایی     ماندن آستیب 

یه است. چراهته بترخالف   اردوگاهی هارآمدتر عاب  توج
المللی گرگان افتراد بتدون    اردوگاه اول در نمایشگاه بین

 شتان  یتیعتوم در نظر گرفتن شرایط اجتماعی، متذهبی و  
 اسکان داده نشدند.

ماتور همتین مستئله را بته     اما دیدگاه اخالعی وظیفته 
هته   بته ایتن صتورت   گیترد.  نظتر متی   طریق دیگری در

ه اضتطراری را بتر   مسئولین وظیفه فتراهم هتردن سترپنا   
ماتور ایتن هتار بایتد     اخالی وظیفته  از نظرعهده دارند و 

دیتدگان بتا سترعت هرچته     برای هاهش میزان رنز آستیب 
 تر اندان شود.تمان
اعتماد: در خصو  اعتماد در جریان ساناه حضتور  . 2

مقامات دولتی در منطقه پس از جاری شدن ستیالب در  
اد بیشتتتر روزهتتای اولیتته بتته طریقتتی مندتتر بتته اعتمتت  

را نسبت بته بهبتود    ها آندیدگان به مقامات شد و  آسیب
اندرهار تأمین سرپناه شرایط امیدوار هرد. مسئولین دست

دیتدگان  دائم در ابتدا با این عول هه خانته تمتان آستیب   
پتتیش از وعتتو  ستتال جدیتتد بازستتازی خواهتتد شتتد،   

اما با گذشت زمتان ختالف    وساز را آغاز هردند  ساخت
 اده بودند به مردن ثابت شد.عولی هه د

دیدگاه اخالعی سودگرایانه بعضتاً در رونتد    با توجه به
آید هته پترداختن   ساماندهی و بازسازی موانعی پیش می
دهد امتا درنهایتت   به آن طول مدت روند را افزایش می

 شود.باعا بهبود هیفیت بازسازی و توسعه می
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ده ماتور بتر ایتن عقیت    همچنین دیدگاه اخالعی وظیفه
الزمه جهت فرآیند بازستازی   زمان مدتاست هه برآورد 
شتود و  دیدگان اعالن میشده باید به آسیب در نظر گرفته
هند پروژه را در زمان مقرر هاران ایداب میوظیفه پیمان

به اتمان برسانند حتی اگر با توجه بته شترایط تغییتر در    
 ریزی، طراحی و استراتژی ملزون باشد.برنامه

الزن است به ایتن موضتو  اشتاره شتود هته       درنهایت
ذات اثیتری   به دلیت  هندارهای اخالعی حاهم بر جامعه 

شتوند و بعضتاً   جامعه پس از وعو  ساناه مغشوش متی 
هنتد.  شود جایگاه بایدها و نبایدها تغییر متی مشاهده می

عنتوان یکتی از تبعتات ستاناه      آگاهی به این مسئله بته 
معضتالت اخالعتی را تتا    تواند اثرات منفی ناشتی از   می

 حدودی تعدی  نماید.

 نتیجه
آمتده در طتی اندتان پتژوهش      دست نتایز به بر اساه

شتتود هتته در نظتتر گتترفتن   گیتتری متتی  چنتتین نتیدتته 
بترای مواعتع    ها آنهای عمومی روستا و تدهیز  ساختمان

ومترج پتس از ستاناه     بارانی تتا حتد زیتادی از هترج    
دیده هم در خواهد هاست. توجه به فرهنگ مردن آسیب
توانتد از بتروز    نو  استکان و هتم در جانمتایی آن متی    

های پس از ساناه بکاهتد. وجتود   بسیاری از ناهنداری
ریتتزی و هتتدایت هننتتده جهتتت برنامتتهستتتاد هماهنتتگ

ها در هم هردن سردرگمی تأثیر فراوانتی خواهتد   سازمان
های مالی روشن و منظم مندتر بته بهبتود    داشت. برنامه

گتتتردد. مشتتتارهت اعتصتتتادی متتتیعمتتتران و وضتتتع 
زی بته  سازبا صلی برنامها نستوعنتوان   دیدگان بته  آسیب

و  نقش لتآمیتز خواهتد بتود هته دو     این طریق موفقیت
 زیسازبا رها در هترمشا ایبر را دنمر و دخوتوانتتایی 

 عالوه بر نتایز ذهرشده اعتداماتی نیتز   بشناسد.  درستی به
 

توانتد تتا حتد    ن متی اند هه رعایت آنادر ادامه ارائه شده
 های اخالعی پس از ساناه بکاهد:زیادی از ناهنداری

ید به مسئولین و امدادگران و به برخورد تأهآموزش و  -
 ها آندیدگان و درک موععیت مدارانه با آسیباخالی

دیتدگان جهتت هنتترل    توزیع عادالنه اعالن بین آسیب -
ه و های احتمالی با همک آمادگی پیش از ستانا  یریدرگ

 نظارت پس از ساناه
ریتزی ویتژه بترای    پذیر و برنامهشناسایی اعشار آسیب -

آنان جهت جلوگیری از عقب افتادن از روند بازسازی و 
 یا مارون ماندن از اعالن اهدایی

دیتتده و توجتته بتته فرهنتتگ حتتاهم بتتر منطقتته آستتیب -
 نامتعارفجلوگیری از ورود اعالن 

 ان و دخیتت  دیتتدگهتتای آستتیبتوجتته بتته خواستتته  -
هردن نظراتشان تا حد ممکن جهت بهبود شرایط روانی 

 آسیب دیدگان
هتتم عتترار دادن واحتتدهای استتکان موعتتت      هنتتار -

 خویشاوندان جهت باال رفتن احساه امنیت
شتده بتا عملکترد     طر  اسکان موعت از پیش طراحی -

 مناسب جهت جلوگیری از ساخت واحدهای ناهارآمد
منظتور جلتوگیری از    ن بته نظارت بتر اعمتال مستئولی    -

 اعدامات ناعادالنه
و جلتتوگیری از  کیتتبوروهراتآستتان گتترفتن مستتائ   -

 هادیدگان در ادارات و بانکسرگردان هردن آسیب
 نظتر گترفتن اختالی     بتا در  تتوان گفتت  درنهایت متی 

 

باب تمیتز ستره از ناستره و تتدوین      عنوان بستری من به
ای از به مدموعه توانها میهایی از اصول و ارزشگزاره

بایدها و نبایدها دست پیدا هرد. اگرچه ماهیتت ستوان    
های مختلف مناطق نیز با یکدیگر متفاوت بوده و ویژگی

هنتتد امتتا در ناتتوه مقابلتته بتتا ستتاناه ایدتتاد تغییتتر متتی
 چنتین   شد از این تاقیتق ایتن  بینی میطور هه پیش همان

 

العتی  هتای اخ نتیده گرفته شد هه بررسی نظری دوراهی
حتدودی مندتر بته     توانتد تتا  پیش از وعو  ساناه متی 

هایی هلی برای ناتوه تتأمین ستکونتگاه در    تدوین مدل
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 سوان  احتمالی آینده شود.

 نوشت پی   
1. Morality 
2. Code of conduct 
3. Ethic 
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