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چکید ه

رخد اد  سوانح، بر عملکرد  اجتماعی-روانی جوامع تأثیر گذاشته و موجب ناهماهنگی های شناختی د ر ابعاد  

با این پیامد ها و سنجش عملکرد  مسکن حمایتی بر  مختلف می شوند . به سبب تأثیر راهبرد های مواجهه 

زنان  حمایتی  مسکن  محیطی  کالبد ی-  ویژگی های  نقش  بررسی  به  پژوهش  سانحه،  بازماند گان  بازتوانی 

سرپرست خانوار، ارائه شد ه توسط بنیاد ی خیریه، د ر فرایند  کاهش ناهماهنگی ها و تجارب تروماتیک پس 

از زلزله 1382 بم، پرد اخته است. پژوهش اکتشافی و از رویکرد های پژوهش-روایت و مرد م نگاری با تکنیک 

مشاهد ه مشارکتی با 8 خانواد ه بین سال های 2016 تا 2018، با هد ف بررسی تجارب بی خانمانی از زلزله تا 

اقامت د ر مجتمع؛ معانی و اد راکات؛ حواد ث قابل توجه و رفتار فضایی-  مکانی استفاد ه شد . انتخاب نمونه به 

صورت د اوطلبانه و د اد ه ها به روش تحلیل محتوا طبقه بند ی و سازماند هی شد ند . براساس یافته ها، تجربه 

انگیزه های  و  مکانی  د لبستگی  انطباق،  الزام  د ر مسکن حمایتی سبب  اسکان  از  پیش  و مشکالت  مصائب 

استمرار سکونت شد ه اند . ویژگی های کالبد ی- محیطی پاسخگو و سازگار با انگیزه ها، حمایت مالی و معنوی؛ 

اطمینان؛  )عد الت(؛  ظاهری  همسانی  گسترد ه؛  خانواد ه  د ر  زند گی  سبک  احیای  قلمرو؛  و  حریم  به  توجه 

امنیت؛ نور و منظر مطلوب مسکن؛ تجهیزات و تسهیالت رفاهی؛ بهبود  کیفیت زند گی؛ تعامل با محیط سبز؛ 

آشناییت و انس با عناصر معماری؛ سازگاری بومی و آسایش اقلیمی بود ه اند .
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مقد مه
تأثير وقایع استرس زای ناشی از سوانح بر جامعه بازماند ه، مبحث 
پيچيد ه و د ر عين حال حائز اهميتی است که سبب تغيير د ر زند گی 
آنان می گرد د . بی خانمانی یکی از مهم ترین پيامد های سانحه است. 
به د نبال سوانح، افراد  به د الیل مختلفی مانند  از د ست د اد ن شغل؛ 
نان آور خانواد ه یا تخریب مسکن، بی خانمان   )Cancaro, 2013( و 
د ر نتيجه د چار ضربه روانی۱، نابود ی ریتم های معمول زند گی، د وری 
از مناظر ذهنی و عينی و به عبارتی ناهماهنگی شناختی ميگرد ند . 
عمل  زند گی  د ر  انگيزشی  نيروی  عنوان  به  شناختی  ناهماهنگی 
می کند  و به طور مستقيم به ميزان کاهش روابط ناهماهنگ مرتبط 
است. راهبرد های مواجهه با ناهماهنگی شناختی ضربه روانی، د رد  
 Jayeun Lee, 2016,(    و آالم بازماند گان سوانح را کاهش می د هد
39( ولی چنانچه تأثيرات سانحه از این منظر، مد یریت نشوند  مانع 
از تصميم مناسب بازماند گان د ر شرایط بحرانی پساسانحه و افزایش 
 Toft  &  Reynolds,( شد     د یگر  خواهند   ناخواسته  مخاطرات 
1 ,2005( پيچيد گی استراتژی های کاهش ناهماهنگی های شناختی 
د ید ه  موجب  بحرانی،  شرایط  و  مقياس  د ليل  به  سانحه،  از  ناشی 
نشد ن ابعاد  اجتماعی و تفاوت های جنسيتی- فرهنگی این سازوکار 

د ر شرایط بی خانمانی، اسکان و سرپناه پس از سانحه شد ه است. 
د ر  آسيب پذیرترند .  طبيعی  سوانح  برابر  د ر  زنان  شواهد   طبق 
تحول  و  تغيير  عامل  خود   سانحه،  مخرب  نيروهای  حال،  عين 
وجود   د ليل  به  بيشتر  فقر  با  زنان  مطالعات،  براساس  می باشند . 
سخت تری  شرایط  بازتوانی  د ر  سانحه،  از  پيش  زند گی  د ر  بحران 
را تجربه می کنند    )Fordham & Ketteridge,1998( و زنان کم 
د رآمد  بيش از مرد ان کم د رآمد  با زند گی د ر مساکن نامناسب د ر 
معرض آسيب قرار می گيرند    )E. Enarson, 1999( د ر نتيجه لزوم 
بازتوانی  برنامه های  و  د ید ه  آسيب  جوامع  ارزیابی خطرپذیری های 
با حساسيت به  جنسيت   برجسته   می گرد د    )UNDP,   2003(. پس

از سانحه، مسکن ایمن و امن برای زنان از اهميت زیاد ی برخورد ار 
پيرامون  و فضای  د ر خانه  آنان  روزمره  از  زیاد ی  زیرا بخش  است، 
حریم  از  حفاظت  و  امنيت  زنان،  نقش  ایفای  د ليل  به  است.  آن 
Interna-(     اس ضروری  برایشان  زند گی  محيط  د ر  تخصوصی 

tional recovery platform,  2005(. مسأله د یگر این جامعه، از 
موجب  که  است  فقر  و  د رآمد   منابع  خانوار،  سرپرست  د ست د اد ن 
 E.  Enarson &(  وابستگی به خد مات اجتماعی و مراقبت می شوند
Fordham, 2001( د ر حقيقت، تغيير نقش و زند گی زنان به د نبال 
باعث  ویژه،  نيازهای  و  نقش  تحميل  ناهماهنگی ها،  سوانح،  رخد اد  
مسکن  بازسازی  و  تأمين  استراتژی های  و  ماهيت  د ر  تفاوت هایی 
د ید ه  سانحه  جامعه  گروه های  یا  اعضا  سایر  به  نسبت  پساسانحه، 

می گرد د .
د ر تأمين مسکن برای اقشار آسيب پذیر یا کم د رآمد  طبق مصوبه 
هيئت وزیران د ر سال ۱۳۹5 د و رویکرد  کلی مسکن اجتماعی؛ به 
اجاره  کمک  پرد اخت  استيجاری،  مسکن  ساخت  به  کمک  منظور 
ساخت  به  کمک  هد ف  با  حمایتی؛  مسکن  و  قرض الحسنه  وام  و 
و  راه  )وزارت  شد ه اند     اتخاذ  بالعوض  کمک  و  مسکن  خرید   و 

کالبد ی  تأمين  سياست های  طبق  و  عمل  د ر   .)۱۳۹5 شهرسازی، 
تحقيقات  مهر،  مسکن  قالب  د ر  اخير  د هه  طی  کشور  د ر  مسکن 
زیاد ی بر تأثيرات آن برای اقشار کم د رآمد ، از منظر سياست های 
و  )عبد یان  کم د رآمد     گروه های  د ر  مسکن  مشکل  بهبود   و  تأمين 
مشکينی، ۱۳۸۹(،   رضایتمند ی   با تأکيد   بر  مؤلفه های  عينی     )ضابطيان 
و همکاران،   ۱۳۹6(، ارزیابی شاخص های اجتماعی اینگونه از مساکن   
طراحی  شيوه هاي  ارزیابی  و  تحليل   ،)۱۳۹6 همکاران،  و  )رضویان 
و  کوچک   )حسين پور  مقياس  د ر  مهر  مساکن  کارکرد پذیري  د ر 
همکاران، ۱۳۹7( و اصول طراحی مجتمع های مسکونی مهر و مؤثر 
یافته های  بر رضایتمند ی   )خالد یان،  ۱۳۹۴( اجرا شد ه اند . د ر کنار 
اقشار  به عموم  ماهيت مسکن  بررسی  مهم  مزبور، مسأله  مطالعات 
د ر  است.  خانوار  اقتصاد   منظر  از  تنها  آن  به  توجه  و  کم د رآمد  
اجتماعی  مسکن  گونه های  عملکرد   تحليل  و  تمرکز  فقد ان  مقابل 
یا حمایتی د ر تأمين نيازهای خاص ساکنان منحصربه فرد ی مانند  
زنان سرپرست خانوار و تمایزهای جنسيتی ساکنان از منظر طراحی 
و برنامه ریزی کالبد ی مورد  اهمال واقع شد ه اند . این د ر حاليست که 
انصاری بر سازگاری برنامه ریزی تأمين مسکن با شرایط اقتصاد ی، 
تأکيد   د رآمد   کم  اقشار  برای  منطقه  اقليمی  و  سياسی  اجتماعی، 
می کند  )انصاری، ۱۳۹۴، ۹7-۹۸(. د ر واقع محققان د ر این زمينه 
به  عام  زوایای  از  اما  کالبد ی،  یا  اجتماعی  بينش هایی  با  هرچند  
تحليل پرد اخته اند  و ارتباط د وسویه مفاهيم تناسب فرد - محيط با 
توجه به نوع آسيب پذیری اجتماعی گروه های ساکن د ر آنها کم رنگ 

پد ید ار شد ه است.
سه  مسکن  بازسازی  و  پساسانحه  موقعيت  د ر  د یگر  سوی  از 
رویکرد  متفاوت از مشارکت ذی نفعان شامل اول؛ رویکرد  ابزاری و 
استفاد ه از مشارکت کنند گان برای رسيد ن به اهد اف، د وم؛ رویکرد  
به منابع ذی نفعان، و سوم؛ رویکرد  حمایتی که  مشارکتی و توجه 
یکی از د شوارترین راه حل ها د ر ساخت و بازسازی مسکن محسوب 
)OXFAM,   2003(     مطرح می گرد ند .  د ر  این  موقعيت  یکی  می شود    
حمایتی  مسکن  است.  حمایتی  مسکن  بحث،  مورد   مفاهيم  از 
خد مات  با  مقرون به صرفه  و  د ائم  مسکن  ارائه  د ر  مد اخله ای  د ائم 
مستقل  زند گی  به  کمک  برای  د اوطلبانه  و  انعطاف پذیر  حمایتی 
افراد  بی خانمان است که اجزای کليد ی برنامه ریزی آن: حمایت های 
فرهنگی و اجتماعی؛ حمایت های د ر محل؛ تعامل؛ خد مات اجتماعی 
و سالمت؛ امنيت مالکيت؛ کاهش د رد  و رنج ساکنان؛ انعطاف پذیری 
و مقرون به صرفگی و مراقبت های آگاهانه از ضربه روانی2  می باشند  
به  توجه  با  از مسکن،  نوع  این   .)Homeward Trust, 2017, 2(
تعيين حد ود  و تعاریف تخصصی جهانی، د ر زمينه ایران به ند رت 
اقشار  برای  آن  مد ت  طوالنی  عملکرد   و  است  آمد ه  د ر  اجرا  به 
پساسانحه  یا  عاد ی  شرایط  د ر  بی خانمان  و  کم د رآمد   آسيب پذیر، 
و  ابهامات  د ارای  کشور،  خاص  فرهنگی-  اجتماعی  زمينه های  د ر 
طراحی،  چگونگی  ارزیابی  هد ف  با  بنابراین  است.  پيچيد گی هایی 
خانوار  سرپرست  زنان  برای  حمایتی  مسکن  ساخت  و  برنامه ریزی 
د ر موقعيت پساسانحه و از منظر نظریه ناهماهنگی های شناختی۳، 
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مجتمع مسکونی نرگس پس از زلزله بم مورد  بررسی و تحليل قرار 
گرفته است.

اقد ام  د ر سال ۱۳۸2، مؤسسه ای خيریه،  بم  زلزله  از رخد اد   پس 
به ساخت مجتمع مسکونی با رویکرد  مسکن حمایتی برای ماد ران 
که  است  الزم  متون،  طبق  بر  که،  آنجا  از  کرد .  خانوار  سرپرست 
یا  آسيب پذیر  جوامع  بازتوانی  و  ساماند هی  هد ف  با  اقد امی  هر 
منطبق  فرد -   محيط«  »تناسب  اکولوژیکی  رویکرد   بر  آسيب د ید ه، 
باشد    )Farkas & Coe, 2019, 2(، تحقيق حاضر با گذشت ۱5 
سال از ساخت مسکن حمایتی مزبور، چگونگی عملکرد  آن د ر ارائه 
تأثير  و  خانوار  سرپرست  زنان  به  زلزله  از  پس  خد مات  و  سرپناه 

1. مبانی نظری پژوهش
تجربه  سوانح،  د نبال  به  زند گی4:  استرس زای  وقایع   .1  .1
محسوب  زند گی  استرس زای  وقایع  جوامع  برای  د ست د اد ن  از 
می شوند . از جمله پيامد های آن، بازماند گان نه تنها با ضربه روانی، 
بلکه با نياز مد وام به تطبيق با محيط د ر حال تغيير روبه رو هستند    
)L. Hutchins, Norris,  1989, 34(. د ر وقایع زند گی د و فرضيه 
)مانند   پيامد های شناختی    منفی،  وقایع  از  اول؛ پس  است.  مطرح 
ایمنی، خيرخواهی د یگران و ارزش خود ( تحت الشعاع قرار می گيرند  
افزایش  به  منفی  هيجان  از  تغيير  موفق،  تطبيق  روند   د ر  د وم؛  و 
هيجانات مثبت نياز است   )O’Connor, 2002, 52(. بنابراین تغيير 
یکی از استراتژی های غلبه بر این تجارب محسوب می شود . یکی از 
 )G. Janney et al., 1977, 34(   این تغييرات، تغيير زند گی است
مانند  تحميل تغيير د ر وضعيت مالی و روابط بين فرد ی بازماند گان   
مورد   د ر  مفروضات  هم شکستن  د ر   ،)E. Cherry, 2015, 206(
جهان   )O’Connor, 2002, 64( و تغيير د ر طرحواره های شناختی 
از خود  و د یگران   )J. Horowitz, 1990,  297(. د ر این بين، ميزان 
د ارای  عملکرد ،  قابل قبول  سطح  به  مجد د   بازگشت  برای  تغيير 
بر  شواهد    .)Schwarzer & Schulz,  2002,  9( است    اهميت 
نقش تفاوت های جنسيتی د ر رویارویی با وقایع استرس زای زند گی 
د اللت د ارند . تحوالت اجتماعی- محيطی د ر سيستم های فرهنگی و 
مرد ساالر جوامع پس از سوانح، منجر به تأثيرات نامتناسب بر زنان 
می شود    )Cutter, 2017(. این رخد اد  سبب ایجاد  تغييرات طوالنی 

مد ت و چالش د ر زند گی وابسته به مرد  می گرد د . 

مجد د   رخد اد   مورد   د ر  بيشتری  ترس  مرد ان  نسبت  به  زنان 
 Shippee et  al., 1980,(    مخاطره د ر محيط زند گی تجربه می کنند
عالئم  د چار  مرد ان  به  نسبت  موارد   اغلب  د ر  آنان  اگرچه   .)50
مهارت های  زنان  که  نتيجه گيری  این  می شوند ،  بيشتری  اضطراب 
 Schwarzer &( است    اشتباه  نيز  ند ارند ،  مناسب  مقابله ای 
موجب  مذکور،  تفاوت های  و  مسائل   .)Schulz,  2003,  23-24
پس  بازتوانی  و  مقابله  د ر  جنسيت  مفهوم  به  توجه  یافتن  اهميت 
 Moreno &( است    اولویت ها  از  یکی  عنوان  به  طبيعی  سوانح  از 
نابرابر نقش ها، منابع و قد رت،  التفات به توزیع  Shaw, 2018(. با 
شواهد  د ال بر قرارگيری نامتناسب زنان تحت تأثير سوانح، شرایط 
 Oxfam, 2012,(    اضطرار و تجربه تغييرات عمد ه د ر نقش هستند
هد ف  که  د اشت  اذعان  می توان   .)World Bank group, 2018
به  رسيد ن  زند گی،  استرس زای  وقایع  د نبال  به  تغييرات  تمامی  از 
سطحی از سالمت و مقابله با استرس های جسمی و روانی ای است 
که جوامع د چار آن شد ه اند    )Sagert, 2017, 9-11(. با این حال 
محد ود یت تحليل های نظری متمرکز بر جنسيت د ر اد بيات سوانح 
ایجاد   مقابله  سياست های  شناخت  و  تعيين  برای  مضاعفی  چالش 
کرد ه است   )UN Women, 2016(. از این رو، توجه به تأثير وقایع 
و  بازسازی  فرآیند   د ر  د ستاورد ها  و  تغييرات  زند گی،  استرس زای 
بازتوانی، از منظر تفاوت های جنسيتی و با تمرکز بر جامعه زنان د ر 

موقعيت پساسانحه حائز اهميت است. 
1. 2. بازسازی مسکن و محیط زند گی پس از سانحه: مفهوم 
مکان- اول؛  می گرد د .  مطرح  مقياس  د و  د ر  بازسازی شد ه  مکان 

تعلق  و  هویت  احساس،  معنا،  د ر  را  مکان  انسان حس  که  جامعه؛ 

رویکرد های  از  استفاد ه  با  را،  بازتوانی  فرایند   د ر  فضاهایی  چنين 
مبتنی بر علوم اجتماعی-روانی سانحه و تحليل های مکانی- فضایی، 
مورد  بررسی قرار د اد ه است. د ر این راستا پرسش های تحقيق: الف( 
ناهماهنگی های ایجاد  شد ه به د نبال رخد اد  زلزله بم و بی خانمانی 
برای زنان سرپرست خانوار چه بود ه اند ؟ ب( عملکرد  مسکن حمایتی 
بر فرآیند  کاهش ناهماهنگی های ایجاد  شد ه و بازتوانی چگونه بود ه 
است؟ ت( نقش عوامل کالبد ی-طراحِی مسکن حمایتی، بر کاهش 
ناهماهنگی ها و التيام تجارب تروماتيک به چه صورت است؟ پاسخ 
د اد ه شود .  د ر نتيجه چارچوب مفهومی پژوهش د ر د یاگرام ۱، ارائه 

شد ه است. 

د یاگرام 1- چارچوب مفهومی پژوهش.

پساسانحه  حمایتی  مسکن  کالبد ی-     محيطی  ویژگی های  تأثير  بررسی 
بر زند گی زنان سرپرست خانوار از د ید گاه نظریه ناهماهنگی شناختی، مورد  

مطالعاتی مجتمع نرگس، پس از زلزله ۱۳۸2 بم
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می یابد  و د وم؛ مکان- سرپناه، مسکن یا محل زند گی، گوشه ای که 
د ر آن احساس امنيت و ایمنی وجود  د اشته و به عنوان مرکز زند گی 
 Massey &(   فرد ی-   خانواد گی، مکانی ثابت و غيرقابل تغيير است
پيچيد ه ای  معانی  د ارای  پساسانحه  مسکن  واژه   .)Jess, 1995, 74
است. صاحب نظران مسکن پساسانحه را بازگشت به خانه سابق پس 
یا اسکان مجد د  د ر خانه ای جد ید  که د ر آن  بازسازی و تعمير  از 
تعریف   )Chang, 2012,  16( گرد د     شروع  خانواد ه  د ائم  زند گی 
مسئوليت ها  به  بازگشت  نشان د هند ه  پساسانحه،  مسکن  کرد ه اند . 
اینکه،  مهم   )Felix et   al.,  2013, 142( است    روزمره  شرایط  و 
خانه سازی د ائمی پس از سانحه، فراتر از عملکرد  بنياد ین مسکن د ر 
شرایط عاد ی است و باید  نقش آن را به عنوان یکی از فاکتورهای 
مهم د ر بازتوانی و رفاه اجتماعی، روانی و جسمی بازماند گان د ر نظر 
د اشت   )Da Silva, 2007, 56( این بخش از بازسازی، به فرآیند ی 
مد اوم تالش های چند  د ه ساله برای بازگشت جامعه به حالت عاد ی 
)Sadiqi et   al., 2012, 291( و ارزیابی پس از سکونت به منظور 

کارامد ی رویکرد  منتخب نياز د ارد .
طبق اد بيات، به بازسازی مسکن تنها از بعد  ارائه کالبد  و احيای 
کلی  زمان  بر  که  شد ه،  توجه  زند گی  منابع  از  یکی  عنوان  به  آن 
 Nejat &( د ارد     برجسته ای  تأثير  سوانح  از  پس  جامعه  بازتوانی 
Ghosh, 2017,1( د ر موقعيت هرج و مرج رخد اد  سانحه، مسکن 
 Johanson,( است    عاد ی  شرایط  ایجاد   د ر  اصلی  عوامل  از  یکی 
نقد     پول  ارائه  رویکرد   رویکرد  کلی،  آن چهار  ارائه  د ر   .)2007, 4
)کمک های مالی بالعوض برای تعمير و بازسازی(؛ بازسازی با هد ایت 
مالک؛ بازسازی به د ست جامعه؛ بازسازی پيمانکار-  محور د رجاسازی 
پيمانکار د ر سایت جابه جا شد ه وجود   بازسازی توسط  و  د ر محل 
د ارد  )فالحی، ۱۳۹6، ۹۴-۱0۳(. همچنين د ر بسياری موارد ، ارائه 
خانه هسته ای به عنوان روش بازسازی مقرون به صرفه، رایج است   
)K. Jha et  al.,  2010,   95-101( این رویکرد  د ر سياست های ارائه 
مسکن د ر سوانح اخير ایران همچون زلزله ۱۳۸2 بم، ۱۳۸۳ زرند ، 
جمله  از  است.  بود ه  توجه  مورد   ورزقان   ۱۳۹۱ و  لرستان   ۱۳۸5
تناسب  تفکر  با  مد ل  ناکارامد ی یک  رویکرد ،  این  بر  وارد   نقد های 
برای همه و یکسان د ید ن بازماند گان به رغم تفاوت های جنسيتی، 
تأمين مسکن  بنابراین د ر زنجيره  و قومی است.  طبقاتی، فرهنگی 
پساسانحه از حلقه های مفقود ه، چيستی و چگونگی محيط مطلوب 
زند گی و سکونت با هد ف بازتوانی اجتماعی-روانی اقشار آسيب پذیر 

و سانحه د ید ه همچون زنان سرپرست خانوار است.
1. 3. مسکن حمایتی5 پس از سانحه: براساس اصل کنوانسيون 
تمامی  مسلم  حق  سرپناه،  به  د سترسی  بشر،  حقوق  بين المللی 
انسان ها است   )United Nations Habitat, 2009(. گذشته از این، 
مسکن و سرپناه باید  به ایجاد  حس هویت و اجتماع د ر افراد  کمک 
کند  )Chesters et al., 2005; Manzo & Perkins, 2006(. د ر 
مقابل، رخد اد  سوانح ناگهانی مانند  زلزله، از سویی سبب بی خانمانی 
پيامد های  د یگر  از سوی  و  و جمعی  فرد ی  هویت  نابود ی حس  و 
آن،  از  پس  و  ساماند هی  مفاهيم  ظهور  می گرد د .  اجتماعی-   روانی 
بازتوانی اجتماعی-روانی، به تغيير پاراد ایم خد مات سالمت جوامع و 

نقش مسکن د ر این فرآیند  کمک کرد ه اند . این امر د ر ارتقاء توانایی 
افراد  د ر د ستيابی به زند گی معناد ار به عنوان بخشی از یک جامعه 
منعکس شد ه است   )Farkas and Coe,  2019, 4(.  براساس تعریف 
نخست7  »مسکن  متحد ه6  ایالت  بی خانمانی  سازمانی  بين  شورای 
رویکرد ی اثبات شد ه د ر ارائه مسکن د ائمی برای افراد  بی خانمان، 
بد ون شرایط احتمالی یا مانع است... مسکن نخست رویکرد ی قابل 
تطبيق با برنامه های مسکن، سازمان ها و تمامی نظام های پاسخ به 
یا  کوتاه مد ت  وضعيت  د و  هر  د ر  رویکرد   این  است.  مسکن  بحران 
برای  د ارد .  کاربرد   حمایتی  مسکن  مانند   طوالنی مد ت  مد اخالت 
خد مات د ر شرایط بحران، مسکن نخست، به معنای کمک به مرد م 
برای د ستيابی به مسکن د ائمی است«   )USICH, 2014(. مسکن 
از مسکن نخست محسوب می شود  که د ر  حمایتی زیرمجموعه ای 
افراد   د ر  روان  مانند  سالمت  موضوعاتی  به  پرد اختن  بر  تأکيد   آن 
 McLane &(    ثبات د ر مسکن، وجود  د ارد از طریق  آسيب پذیر، 
Pable, 2020, 2(، مسکن حمایتی د ائم، به معنای مسکن د ائمی 
به همراه خد مات حمایتی برای افراد  با مشکل بی خانمانی، شرایط 
مسکن ناپاید ار، معلوليت طوالنی مد ت و خانواد ه هایی که با موانع 
 National(    متعد د  د ر د ستيابی و نگهد اری از مسکن روبه رو هستند
 Academies of Sciences, Engineering and Medicine,
برای  راه  د نبال سریع ترین  به  از مسکن  این گونه  2018( می باشد . 
روانی،  اضطراب  کاهش  سرپناه،  به  آسيب پذیر  افراد   د ستيابی 
 Whittaker et( است    حمایت  با  همراه  زند گی،  کيفيت  افزایش 
al., 2017,  3( و  برای افراد ی که  از مشکالت روانی رنج می برند ، 
مسکن د ائمی و مستقل، همراه با خد مات اجتماعی و سالمت ارجح 
است   )J. Rog, 2004, 334(. چراکه خانه به د رمان مناسب افراد  
 Dohler(    آسيب پذیر کمک و آنها را د ر مسير بازتوانی قرار می د هد
et al., 2016, 1(  و عملکرد  آن با اهميت و حياتی جلوه می کند . 

نياز  و  ویژگی ها  بنابر  حمایتی  مسکن  برنامه ریزی  و  طراحی 
بر   ،)Curryer, 2019,  3( است    تفاوت هایی  د ارای  ساکنان 
برنامه ریزی،  د ر  مختلفی  مد ل های  جهانی،  تجارب  د ر  مبنا  همين 
طراحی و استراتژی های عرضه آن برگزید ه شد ه اند . د ر استراليا د ر 
طراحی  اصول  کنار  د ر  سکونت پذیر،  حمایتی  مسکن  رهنمود های 
سن  با  تناسب  سکونت،  مد ت  طول  د ر  ساکنان  برای  آن،  جهانی 
قابليت سازگاری آسان و مقرون به صرفه، مد نظر  ناتوانی و  و ميزان 
Liv-(    تمی باشد  و برای مساکن سه طبقه بند ی قلمد اد  شد ه اس

پروژه  به  می توان  همچنين   .)able Housing Australia, 2017
طرح اد مونتون د ر سال 200۹ برای پایان به بی خانمانی اشاره د اشت 
که از رویکرد های مشخص و متفاوت حمایتی استفاد ه شد ه است   
)Homeward Trust, 2017, 15(. اما این رویکرد  از مسکن به رغم 
اهميت، د ر شرایط پساسانحه به ند رت برای اقشار آسيب پذیر مورد  
توجه واقع شد ه است و عملکرد  آن از منظر رفع مشکل بی خانماني، 
چگونگی روابط افراد  با محيط کالبد ی و مد یریت بازتوانی تروما د ر 
اد راك از خویشتن و تحقق خود  به عنوان عضوی شایسته از جامعه   
)Hopper et al., 2009; Pannell, 2007(  مورد  مد اقه واقع نشد ه 
بی خانمان،  افراد   به  کمک  و  د رك  د ر  که  حاليست  د ر  این  است. 
باشد     راه حل های طراحی  و  آنها د ر مرکز سياست ها  نيازهای  باید  
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برنامه ریزی  و  طراحی  معماری،  زیرا   )Henwood et al., 2013(
د ر  مؤثر  روابط  با  ایجاد  محيط هایی  به  می توانند   مسکن حمایتی، 
بازتوانی   )Huffman, 2018( منجر شوند . از سویی نيز بازماند گان 
سوانح، غالباً به د الیلی مانند  انزوا و خود د اری از د ریافت حمایت و 
خد مات اجتماعی، د ر مرحله بازتوانی و توانمند سازی با مشکل روبرو 
این جوامع، نقش  برای  تأثيرات مثبت طراحی مسکن  می گرد ند  و 
 McLane( د اشت    خواهند   سانحه  پيامد های  با  مقابله  د ر  مهمی 
Pable, 2020, 8-14 &(. د ر کنار آن، د ر بسياری از رویکرد ها و 
د ید گاه های مطرح، عملکرد  جنسيتی چنين فضاهایی ناد ید ه گرفته 
شد ه است. د ر همين جهت،  ساگرت۸ تأکيد  د ارد ، با مرکزیت زنان 
معناد اری  بينش های  می توان  حمایتی،  مسکونی  مجتمع های  د ر 
براین   )Sagert, 2017, 2( کرد     ایجاد   مصنوع  د ر طراحی محيط 
مبنا، می توان به تحقيق د اد رید ج، طراحی فضای د اخلی مسکن د ر 
بر  منطبق  بی خانمان،  زنان  د ر  روانی  آثار ضربه های  کاهش  جهت 
اصول د رمانگری، کنترل، امنيت، حمایت اجتماعی و توانمند سازی 
از طریق محيط مصنوع   )Duddridge, 2010( و مجتمع مسکونی 
از  آگاهانه  مراقبت  برای  بنيانی  ایجاد   با هد ف  د نور  د ر  ساند رسون 
ضربه روانی د ر زنان بی خانمان با محوریت امنيت و محيط زند گی 
سنجش  سبب،  بد ین  د اشت.  اشاره   )Enos, 2017( اجتماع محور   
با تمرکز بر  بازسازی مسکن پساسانحه  کارایی چنين راهبرد ی د ر 
زنان  تروماتيک  تجارب  التيام  و  شناختی  ناهماهنگی  های  کاهش 
برنامه ریزی  و  طراحی  معماری،  چشم اند از  از  و  خانوار  سرپرست 
کالبد ی بایسته و واجد  اهميت خواهد  بود . اصول مطرح د ر مسکن 

حمایتی د ر جد ول ۱ ارائه شد ه اند . 
ناهماهنگی   شناختی  نظریه     ناهماهنگی   شناختی:     .4     .1
متمرکز  ذهنی  ناسازگار  حالت های  به  فرد ی  واکنش  بر  فستينگر۹ 
که  آنچه  یعنی  است.  سازماند هی  نظریه،  این  عملکرد   اولين  است. 
وصف  قابل  غير  نکات  برخی  منجربه  که  روشی  به  است  ناسازگار 
د ر مورد  ارتباط بين نگرش ها و رفتار می شود ، سازماند هی می شود    

عد م  صورت  د ر  شناخت ها   )W. Schneider et al., 2011,  76(
تطابق، ناسازگاری یا تضاد  ناهماهنگ می شوند . همچنين محرك ها 
و پيامد های د لخواه به عنوان فاکتورهای تعيين کنند ه د ر ناهماهنگی 
از  بنابراین شناخت های ناهماهنگ، وجوهی  د و شناخت می باشند . 
 Festinger & M.  Carlsmith,( می شوند     محسوب  اهميت شان 
208 ,1959(. د ر مد ل عمل-مبنا، طبق نظریه ناهماهنگی شناختی، 
اجتماعی،  محيطی  چيزی،  مورد   د ر  د انش  از  د امنه ای  شناخت ها 
یا کالبد ی هستند . فرض بر این است که هریک از این شناخت ها 
 Harmon-Jones,( مؤثرند     آن  کاهش  یا  ناهماهنگی  ایجاد   د ر 

.)2000,190
اگرچه بيشتر تحقيقات موجود  د ر مورد  ناهماهنگی تنها بر  عمل 
فرد  متمرکز هستند ، برخی روانشناسان اجتماعی، زمينه اجتماعی 
شناختی  ناهماهنگی  د ر  می گيرند .  نظر  د ر  را  ناهماهنگی  مسبب 
کاهش  یا  افزایش  سبب  که  جمعی  عمل  از  ویژگی هایی  گروهی، 
ناهماهنگی د ر بين اعضا می شود    )Goethals,  1986, 52( مد نظر 
اقد امات  اثر  د ر  ناهماهنگی  فعال شد ن  چگونگی  همچنين  است. 
باعث  که  جمعی،  رفتار  ویژگی های  بررسی  و  اعضا  د ر  جمعی 
افزایش یا کاهش احتمال ناهماهنگی د ر گروه می شود ، مورد  توجه 
این است که  بر  باور  این نظریه  از   می باشد . د ر تفسيرهای مد رن 
 C. Matz &(   منبع ناهماهنگی یا حل آن د ر روابط اجتماعی است
Wood, 2005, 22(.  اختالل شناختی د ر گروه بر د ریافت کنند گانی 
با اعتقاد ات شان عمل می کنند   که به طور غيرمستقيم یا متناقض 
شواهد ،  طبق  بر  د ارد .  تمرکز   )M. McKimmie, 2015, 203(
رفتار بر خالف نگرش، د ر گروه با فشار کم تری به نسبت اقد ام به 
بنابراین   .)R. Goethals, 1986, 55(    بود تنهایی روبه رو خواهد  
بسياری از رفتارهای خالف نگرش، اعتقاد ات و باورهای شخصی د ر 
گروه، ناشی از حمایت اعضا از چنين رفتاری است. به د نبال مبانی 
نظری ارائه شد ه و د ر راستای تبيين نقش مسکن حمایتی د ر تجربه 
بی خانمانی و ناهماهنگی های پساسانحه با توجه به تمایزات نقش و 

جد ول 1- چارچوب نظری مطرح د ر تجارب طراحی مسکن حمایتی.

 مهمی نقش، براي این جوامع مسکن طراحی مثبت تاثیراتو  گردندمی با مشکل روبرو و توانمندسازي بازتوانیمرحله  در، و خدمات اجتماعی حمایت
عملکرد  ،هاي مطرحاهها و دیدگرویکرد بسیاري ازدر  در کنار آن، .)McLane & Pable, 2020: 8-14( خواهند داشت ي سانحهپیامدها با مقابله در

 توانمی ،حمایتی مسکونی هايمجتمع در با مرکزیت زنانتاکید دارد،  8ساگرت  . در همین جهت،است ی چنین فضاهایی نادیده گرفته شدهجنسیت
در فضاي داخلی مسکن طراحی دادریدج، تحقیق توان به میاین مبنا، بر )Sagert, 2017: 2)ایجاد کرد در طراحی محیط مصنوع معناداري هايبینش

اصول درمانگري، کنترل، امنیت، حمایت اجتماعی و توانمندسازي از طریق محیط  برمنطبق ، خانمانبی در زنان هاي روانیجهت کاهش آثار ضربه
با  خانمانبی در زنان با هدف ایجاد بنیانی براي مراقبت آگاهانه از ضربه روانی در دنورع مسکونی ساندرسون مجتم و( Duddridge, 2010) مصنوع

پساسانحه کارایی چنین راهبردي در بازسازي مسکن  سنجش ،بدین سبب اشاره داشت.( Enos, 2017) محورحوریت امنیت و محیط زندگی اجتماعم
ریزي کالبدي و برنامه معماري، طراحی اندازاز چشمو  سرپرست خانوار التیام تجارب تروماتیک زنان شناختی وهاي کاهش ناهماهنگی با تمرکز بر

   .اندارائه شده ۱در جدول اصول مطرح در مسکن حمایتی  .خواهد بودو واجد اهمیت بایسته 
  (نگارندگان)طراحی مسکن حمایتیتجارب : چارچوب نظري مطرح در ۱ جدول

  عوامل موثر در طراحی و برنامه ریزي مسکن حمایتی  پردازاننظریه 
Nelson et al, 1997   نگرانی از آینده مسکن؛کاهش ؛ حریم؛ راحت حمایت اجتماعی؛ استقالل فضایی؛ محیط کالبديتسهیل  

Corporation for Supportive 
Housing)CSH( Consulting 

Group,2009  

 با و راحت مسکونی صرفگی؛ محیطبه مقرون و سازگاري ، دوام؛ طراحی سبز؛ حفاظت از ساختارهاي تاریخی؛ براي کاربردهاي بالقوه  طراحی فضا
  ؛ کنترل محیطی؛ تشویق به تعامل جمعی؛ طراحی فضاي امن و ایمن؛معماريکیفیت؛ انتخاب هوشمندانه مصالح 

Duddridge, 2010  طراحی محیط مصنوع منطبق با اصول درمانگري، کنترل، امنیت، حمایت اجتماعی و توانمندسازي  
NYC Department of housing 

preservation and development, 
2012 
  

 با مبله؛ طراحی آسان پذیر،سکونت تعامل؛ واحدهاي هايفرصت و کننده دعوت يکارآمد از سایت؛ فضاها و مؤثر تقویت واحدهمسایگی؛ استفاده
استانداردهاي ساخت؛  در سایت؛ طراحی منطبق با فرهنگ بومی؛ فیزیکی؛ طراحی سبز؛ تشویق به فعالیت منديهزینه فایده و پایداري باال، کیفیت

  ا از طریق نما؛ تامین امنیت.ها؛ حفظ هویت بنماهنگی مقیاس و تراکم با همسایگیه

C. Inman, 2014 
 

  اجتماعیفضاي سبز و باغهاي  شخصی سازي فضاها؛  باحمایت از عزت نفس و امید 

Enos , 2017  هاي امن و آرام براي کاهش اضطراب؛ مبلمان و ؛ دسترسیآوردن فضا و طبیعت بیرون به فضاي داخلیسهم برابر فضاي سکونت و فضاي تعامل؛
  فضاي داخلی متناسب؛

Sagert, 2017 ؛ و امنیت امنیت تصرف؛ کیفیت محیط زندگی؛ راحتی؛ ایمنیهاي اجتماعی؛ هاي جنسیتی؛ تشویق به حمایت اجتماعی؛ تقویت شبکهتوجه به تفاوت
  بازي؛ فضاي و سبز فضاي خصوصی؛ حریم

Farkas & Coe ,2019 
 

  ؛ استقالل فردي؛ هاي معمولمحیط؛ ترویج فعالیت -تناسب فرد

McLane & Pable, 2020 به ادراکات  شناسی و تاثیرات مثبتفاکتورهاي زیبایی؛ خلوتگزینی؛ امنیت و ایمنی روانی در فضاها؛ مناطق عملکردي مختلف با امکان ایجاد مکان
  سازي فضاها؛، شخصیي مزاحم و کیفیت نورصداسروکیفیت فضایی از طریق کنترل  ؛روانی و حواس

اولین عملکرد این  .است متمرکز ذهنی هاي ناسازگارحالت به فردي واکنش بر 9فستینگر شناختی ناهماهنگی نظریهناهماهنگی شناختی:  .41
ها و رفتار ارتباط بین نگرش وصف در مورد است به روشی که منجر به برخی نکات غیر قابل ناسازگار، سازماندهی است. یعنی آنچه که نظریه

. شوندناهماهنگ می "تضاد"یا "ناسازگاري"، "عدم تطابق"در صورت  هاشناخت )W. Schneider et al, 2011:76 (.شودسازماندهی می ،شودمی
وجوهی از  ،باشند. بنابراین شناختهاي ناهماهنگکننده در ناهماهنگی دو شناخت میفاکتورهاي تعیین همچنین محرکها و پیامدهاي دلخواه به عنوان

اي از شناختها دامنه ،ختیناهماهنگی شنا نظریه مبنا، طبق-مدل عملدر . )Festinger & M.Carlsmith, 1959: 208( شوندمحسوب میشان اهمیت
 (رندها در ایجاد ناهماهنگی یا کاهش آن موثفرض بر این است که هریک از این شناخت .اجتماعی، یا کالبدي هستند یدانش در مورد چیزي، محیط

Harmon-Jones, 2000:190(. 
را  ناهماهنگیسبب م اجتماعی زمینه ،اجتماعی روانشناسان برخی هستند، متمرکز فرد عمل تنها برناهماهنگی  مورد در موجود تحقیقات بیشتر اگرچه

 :1986  شودمیدر بین اعضا نگی ی از عمل جمعی که سبب افزایش یا کاهش ناهماهیهاویژگی ،یدر ناهماهنگی شناختی گروه گیرند.می نظر در

52(. .Goethals )R  هاي رفتار جمعی، که و بررسی ویژگیگی در اثر اقدامات جمعی در اعضا چگونگی فعال شدن ناهماهن . همچنیناستمدنظر
 منبع که استباور بر این  نظریهاین   از تفسیرهاي مدرن در .باشدمورد توجه می ،شودمال ناهماهنگی در گروه میافزایش یا کاهش احت باعث

 غیرمستقیم طور به کنندگانی کهدریافت بر گروه در شناختی اختالل )C. Matz & Wood, 2005: 22( .است اجتماعی روابط در آن حل یا ناهماهنگی
با فشار کمتري ، در گروه رفتار بر خالف نگرشبر طبق شواهد،  دارد. تمرکز )M. McKimmie, 2015: 203( کنندمی اعتقاداتشان عمل با متناقض یا

بنابراین بسیاري از رفتارهاي خالف نگرش، اعتقادات و باورهاي شخصی در   .R( Goethals..)1986:55  روبرو خواهد بودبه نسبت اقدام به تنهایی 
   .استاز چنین رفتاري  اعضاناشی از حمایت  ،گروه

سانحه با توجه به تمایزات نقش پساهاي خانمانی و ناهماهنگییین نقش مسکن حمایتی در تجربه بیو در راستاي تببه دنبال مبانی نظري ارائه شده 
  .(2(دیاگرام  ارائه شده استچارچوب نظري تحقیق روانی آنان، -منطبق بر ساختار عملکردي  دیدگان وسانحهو جنسیت 

پساسانحه  حمایتی  مسکن  کالبد ی-     محيطی  ویژگی های  تأثير  بررسی 
بر زند گی زنان سرپرست خانوار از د ید گاه نظریه ناهماهنگی شناختی، مورد  

مطالعاتی مجتمع نرگس، پس از زلزله ۱۳۸2 بم
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جنسيت سانحه د ید گان و منطبق برساختار عملکرد ی- روانی آنان، 
چارچوب نظری تحقيق ارائه شد ه است   د یاگرام 2.

 2. روش تحقیق
ماهيت تحقيق اکتشافی و به منظور کشف الیه های نهفته رابطه 
از  اجرا  فرایند   د ر  گذشته،  تجارب  و  گروه  و  فرد   مکانی- فضایی 
استفاد ه شد . هد ف  مرد م نگاری۱۱،  و  پژوهش-  روایت۱0  رویکرد های 
زلزله  از  جامعه  تجارب  بررسی  پژوهش- روایت،  رویکرد   انتخاب  از 
تا اقامت د ر مجتمع بود . تحقيق روایت به عنوان یک روش شناسی، 
یافتن  برای  خاص  موضوعی  مورد   د ر  د استان ها  جمع آوری  شامل 
این   .) Paiva,  2008,   263( است    پد ید ه  یک  مورد   د ر  اطالعات 
روش بر آنچه که اتفاق افتاد ه و معنای د ریافتی از آن، تأکيد  د ارد  
)نوغانی و عباچی، ۱۳۹6، ۱۴۸(. رویکرد  روش پژوهش- روایت د ر 
این مطالعه از نوع تاریخ زند گی با تمرکز بر نقاط عطف یا حواد ث 
که،  است   )V.  Angrosino, 1989( فرد ی    زند گی  د ر  توجه  قابل 
از منظر ناهماهنگی شناختی گرد ید ه  سبب تغييرات فعلی زند گی 
است. به د نبال آن، از رویکرد  مرد م نگاری به منظور فهم و تعمق د ر 
 N. Groat(   بستر فرهنگی خاص و چگونگی تفسير مرد م از زند گی

Wang, 2013,   224 &( و شناخت رفتارها د ر شرایط اجتماعی و 
با  تعامل  و   )Wilson & Chaddha, 2010, 549( مکانی خاص   
این رویکرد ، د ر تحقيقات مشابه د ر زمينه  از  استفاد ه شد .  محيط 
سوانح مانند ، بررسی د ید گاه مرد م بومی پيرامون ارتباط فرهنگ و 
مکان پس از زلزله ۱۹60 شيلی   )Kronmüller et al., 2017(، و 
سونامی 200۴ آچه )Indah, 2018( به د الیلی مانند  گذشت زمان 
طوالنی از سانحه و د ریافت تأثيرات طوالنی مد ت آن، استفاد ه شد ه 

است. 
به د ليل وجود  مسائل اخالقی تحقيق، شيوه نمونه گيری  غيرتصاد فی 
به  خود   تمایل  خانواد ه   ۸ آن  د نبال  به  گرد ید .  اجرا  د اوطلبانه  و 
از  پژوهش  د ر  کرد ند  جد ول 2.  اعالم  را  تحقيق  د ر  مشارکت 
با  مشترك  زند گی  تجربه  و  مشارکتی  مشاهد ه  تکنيک های 
و  روزمره  فعاليت  انجام  د ر  و همراهی  خانواد ه های مشارکت کنند ه 
مناسبات خاص و هم زمان مشاهد ات و تد وین د ریافت های مرتبط 
با موضوع و گرد آوری د اد ه های سازمان نيافته بين سال های 20۱6 
تا 20۱۸؛  مصاحبه های غيررسمی با سایر ساکنان د ر طول مد ت 
مشاهد ه مشارکتی و حين پرسه زنی د ر شهرك د ر شرایط ممکن، 
Kusen-(    یبه عنوان راهی برای غنی سازی روش سنتی مرد م نگار

د یاگرام 2- چارچوب نظری تحقیق.

 جد ول 2- ویژگی های جمعیت شناختی جامعه مورد  پژوهش.

 

 

 جنسیت

 از های سالمت و خدماتپذیری و وابستگی به مراقبتآسیب

 دادن منابعدست

 تحول نقش 

 

خانمانیبی  

 رخداد سانحه

 

 های شناختیناهماهنگی

 واحد مسکونی

سازی ها؛ مقرون به صرفگی؛ کنترل محیط و امکان شخصیراحتی و کیفیت محیط زندگی؛ حریم
ها ظاهر هر بنا از طریق نما؛ امنیت تصرف؛ کیفیت نور فضاها؛ ترویج فعالیتفضاها؛ تمایز هویت و 

 و زندگی معمول برای ساکنان

 واحد همسایگی

مین امنیت أهای تعامل؛ وجود فضاهای سبز و بازی کودک؛ تتسهیل حمایت اجتماعی؛ ایجاد فرصت
با  انطباقفیزیکی در محوطه؛ مد از سایت، امکان فعالیت آگزینی مناسب؛ استفاده کارسایت؛ مکان

های فرهنگ بومی؛ هماهنگی مقیاس و تراکم با واحدهای همسایگی مجاور سایت؛ حمایت از شبکه
 اجتماعی؛ کیفیت فضا و کنترل سرو صدای مزاحم

 مسکن حمایتی 

 

 رفتار جمعی

 تصمیمات گروهی

 

ها حفظ حریم ایمنی و امنیت؛
 در مسکن پساسانحه
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bach, 2003, 456( بهره گرفته شد . 
فرآیند  پژوهش استقرایی و جریان های فکری، مقوالت و عوامل 
و  طبقه بند ی  برای  سازگار  روشی  که  محتوا  تحليل  روش  به  مؤثر 
 Wood(   اکتشافی است تحقيقات  و  پاسخ های کالمی  سازماند هی 
et al., 2000,  90( استخراج شد ند . د ر شناسایی مضامين منتهی به 
چارچوب نظری تحقيق، از روش کد نویسی انتخابی بهره گرفته شد . 
از آنجا که قابليت اطمينان د ر تحقيقات کيفی به آگاهی، پرسش ها 
 Neuman,( مختلف    مناظر  و  زوایا  از  وقایع  و  رفتارها  به  نگاه  و 
2009( بستگی خواهد  د اشت، د ر اثبات پایایی و روایی یافته ها از 
روش های مشابه با تحقيقات مرتبط استفاد ه شد . د ر مطالعه طولی 
مورنو و شاو متمرکز بر توانمند سازی زنان د ر مراحل مختلف سانحه 
و بازتوانی طوالنی مد ت از روش مثلث بند ی یافته ها از طریق مشاهد ه 
جوامع  رفتارهای  مستقيم  مشاهد   متمرکز،  گروه  د ر  مشارکتی 
روایی  و  پایایی  اثبات  برای  ميد انی  پراکند ه  مصاحبه های  و  مشابه 
یافته ها استفاد ه گرد ید    )Moreno & Shaw, 2018(. د ر تحقيق 
حاضر نيز روایی و پایایی یافته ها به روش مثلث بند ی د اد ه ها الف( 
ب(  مسکونی؛  مجتمع  پيرامونی  جوامع  با  غيررسمی  مصاحبه های 
مد د کاران  با  مصاحبه  پ(  زنان؛  متمرکز  گروه  مشارکتی  مشاهد ه 
سازمان های  مسئولين  با  مصاحبه  ت(  مجتمع؛  د ر  فعال  اجتماعی 
حمایت کنند ه زنان؛ ث( مصاحبه های پراکند ه با سایر ساکنان حين 
پرسه زنی د ر مجتمع، به اثباتی قد رتمند  و تأیيد  یافته ها منجر شد  
فضایی  رفتار  الگوهای  بررسی،  تحت  پد ید ه های  از  کاملی  د رك  و 
و  روابط  اصلی،  مقوالت  صحت  آخر  د ر  آمد .  پد ید   مؤثر  عوامل  و 

طبقه بند ی ها، به تأیيد  گروه تمرکز رسيد ند . 

3. محد ود ه پژوهش
از د ست د اد ه و  از 2500 زن همسران خود  را  د ر زلزله بم بيش 
 .)۳5  ،۱۳۹6 )لقمانی،  شد     تحميل  آنها  بر  فرزند ان  و  خانواد ه  بار 
مؤسسه خيریه ماد ر و کود ك برای اسکان کود کان تحت حمایت و 
خانواد ه آنها که فاقد  ملک شخصی بود ند ، اقد ام به ساخت مجتمع 
2۸ واحد ی به مساحت ۸500 مترمربع با واحد های ۸۱ مترمربعی 
د ر زمينی با کاربری پيشين نخلستان کرد    )تصاویر۱،  2،  ۳(. رویکرد  

تحت حمایت،  فرزند ان  با  خانوار  زنان سرپرست  برای  ارائه مسکن 
به صورت رایگان، همراه با حمایت های مالی، معنوی و تالش برای 
توانمند سازی معيشتی آنها بود ه است   )د هقانی و فالحی، ۱۳۹7(. 

4. یافته ها
4. 1. شرایط زند گی پیش از اسکان د ر مجتمع: د ر مرحله اول 
تحقيق با بررسی و تحليل د اد ه های سازمان نيافته، کد های اصلی د ر 

حوزه های مشخص د سته بند ی گرد ید ند .
به همراه همسر، فرزند ان و خانواد ه ام د ر خانه ای  از زلزله  قبل 
استيجاری د ر نزد یکی محله ارگ زند گی می کرد م. پس از زلزله و 
خاکسپاری همسرم به ناچار مد تی نزد  خانواد ه اش ماند م. به د ليل 
هزینه ها، خانواد ه اش اصرار به تحویل فرزند انم به بهزیستی د اشتند ، 
به همين د ليل خانه آنها را ترك و به ارد وگاه رفتيم و د ر چاد رهای 
امد اد  ساکن شد یم. ابعاد  چاد رها برای خانواد ه 5 نفره ما کوچک بود . 
تنها د غد غه ام د ر آن روزها، زند گی د ر خانه ای مستقل بود . از طریق 
یکی از آشنایان به مؤسسه خيریه معرفی شد م و با گذشت حد ود  د و 

سال این خانه د ر اختيار ما قرار گرفت.
د ر این مجتمع عالوه بر د اشتن استقالل د ر زند گی، احساس تنهایی 
نيز نمی کنم و انگار د ر ميان خانود ه ام، خانه ای مستقل د ارم. اوایل 
سکونت د ر اینجا فضای خانه و تعد اد  اتاق ها برای من و فرزند انم کافی 
نبود . ند اشتن انباری باعث شد  بخشی از وسایلمان را د ر گوشه ای از 
خانه انبار کنيم. علی رغم حرف و حد یث ها د ر مورد  زنان این مجتمع 
و کنجکاوی خود  همسایگان د ر زند گی یکد یگر، باز هم خانه فعلی ام 
را انتخاب می کنم. از زند گی د ر این مجتمع بسيار راضی ام و خد ا را 
که فرزند انم د ر محيطی امن رشد  می کنند . من معتقد م که علی رغم 
همه سختی ها، باید  خود  را با قوانين مطابقت د اد ، چون همين که 
اطرافيان  آزار  از  و  د اریم  زند گی  برای  سرپناهی  فرزند انم  و  خود  
د وریم، کفایت می کند . براساس یافته ها ناهماهنگی ها د ر سه حوزه 

قرار می گيرند د یاگرام ۳.

از  پيش  مجتمع  د ر  ساکن  زنان  غالب  هنجاری-  روانی:   .1  .1  .4
سانحه تجربه زند گی د ر خانواد ه های گسترد ه را د اشته اند . د ر برخی 
کنار  د ر  اضطراری  اسکان  چاد رهای  برپایی  د ر  تمایل  این  موارد  

تصویر 1- موقعیت مجتمع 28 واحد ی نرگس )گوگل ارث(.
تصویر2- چینش واحد های مسکونی 

د ر محوطه مجتمع.

تصویر 3- تعریف ورود ی و 
د ید ها به فضاهای پیرامون 

)شرکت  مشاوره پد ید ه خاک(.  

پساسانحه  حمایتی  مسکن  کالبد ی-     محيطی  ویژگی های  تأثير  بررسی 
بر زند گی زنان سرپرست خانوار از د ید گاه نظریه ناهماهنگی شناختی، مورد  

مطالعاتی مجتمع نرگس، پس از زلزله ۱۳۸2 بم
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زنان همانند ، وجود  د اشته است. موارد  فوق د ال بر هنجار زند گی 
جمعی د ر این جامعه است. تنهایی عاطفی-روانی ناشی از مرگ و 
د ر  اسکان  نامناسب  شرایط  آن  د نبال  به  و  عزیزان  د ست د اد ن  از 
سرپناه های اضطراری و موقت با ناد ید ه گرفتن مسائل جنسيتی- روانی 
این جامعه د ر طراحی، برپایی و مسائل بهد اشتی، اختالط با بيگانگان 
د ر ارد وگاه ها، فقد ان حریم و یا سرباری سایر خویشاوند ان، منجر به 
بروز  نتيجه  د ر  و  اضطراب  و  ترس  جامعه،  این  مضاعف  روانی  بار 
حس تبعيض جنسيتی شد . مسائل مذکور سبب تغيير ساختار ذهنی 
این زنان از وابستگی به خویشاوند ان، همسایگی ها، محيط زند گی، 

امنيت روانی، قلمرو و حریم های شخصی شد ه است.
پد ری  خانه  د ر  و  ند اشتيم  خانه  زلزله  از  قبل  ما  اول:  روایت 
زند گی می کرد یم. بعد  از خاکسپاری خانواد ه ام، چاد ر اسکان خود  
کرد یم.  برپا  خواهرم  کنار  د ر  و  پد ری  خانه  خرابه های  کنار  د ر  را 
چون مرد ی ند اشتيم، استقرارمان کنار هم، نوعی د لگرمی بود  و از 

ترسمان می کاست. 
روایت د وم: بيشتر اعضای خانواد ه ام مرد ند  و من شرایط روانی 

زند گی تنها را ند اشتم. 
ناامن و  روایت سوم: محيط ارد وگاه برای من و د خترم بسيار 
هم  کنار  د ر  حائلی  هيچ  بد ون  خانواد ه ها  از  زیاد ی  تعد اد   بود .  بد  
زند گی می کرد ند  و هيچ حریمی وجود  ند اشت. شرایط برای من که 

مسئوليت د خترم را د اشتم ، سخت بود .
روایت چهارم: د ر ارد وگاه تنها 2-۳ سرویس بهد اشتی بود  که 
تفکيکی ند اشتند . د ر طول هفته تنها ۱ بار امکان استحمام بود  و آن 

هم با ترس و عد م امنيت.
4. 1. 2. اقتصاد ی- اجتماعی: این زنان پيش از سانحه فاقد  مالکيت 
و مستاجر یا مهاجر بود ند . فقد ان مالکيت؛ ند اشتن پشتوانه مالی و به 
د نبال آن اجبار به زند گی با سایر بستگان سبب ایجاد  ناهماهنگی  
و  سرپناه  آیند ه  روانی-فضایی،  مالکيت  از  ذهنيت  تغيير  و  آنها  د ر 

وابستگی های اقتصاد ی و تأمين معاش فرزند ان شد . 
بم  د ر  بود م.  بم  اهل  من  و  کرمان  اهل  همسرم  اول:  روایت 
نبود م  فرزند انم  مخارج  پرد اخت  به  قاد ر  چون  ند اشتيم.  خانه ای 

خانواد ه همسرم اصرار د اشتند  فرزند انم را به بهزیستی بسپارم. 
روایت د وم: پس از فوت همسرم به د ليل فقر به مد ت 2 سال 
د ر خانه براد رش بود یم. آنها اصرار به ازد واج اجباری من د اشتند  از 

آنها جد ا شد ه و به ارد وگاه رفتم.
با  مرتبط  شناختی  ناهماهنگی  د ر  محیطی- کالبد ی:   .3  .1  .4
محيط، هنگامی فرد  کنترل مؤثر و کامل بر وقایع محيط پيرامون 
 .)Festinger,  1957,  4( می شود     ناهماهنگی  د چار  باشد ،  ند اشته 
مفهوم حاضر د ر این جامعه، با تجربه جابه جایی های مکرر د ر مراحل 
مختلف اسکان، اتفاق افتاد . همچنين تخریب گسترد ه ساختمان ها از 
قد یمی با سازه خشتی و گنبد ی تا سازه های به ظاهر پاید ار و مد رن، 
اعتماد  به استحکام فضای سکونت را از بين برد ه و تصویر ذهنی از آن 
د چار ناهماهنگی شد . همچنين اسکان د ر محيط ارد وگاه و به د ور 
از منظر طبيعی پيش از سانحه، تصویر ذهنی و عينی زنان از شهر 
را مخد وش ساخت. مجموع مسائل، سبب تحميل ناهماهنگی هایی 

شد ید تر و لزوم برآورد ه ساختن سرپناهی امن و ثابت شد .
روایت اول: حد ود  7-۸ ماه د ر چاد ر زند گی کرد یم، سپس د ر 
ارد وگاهی به مد ت 2 سال د ر کانتينری 2 خوابه زند گی کرد یم. بعد  
بم ساکن  نزد یکی مسجد  جامع  کانتينری د ر  به مد ت ۳ سال د ر 

بود یم. د یگر از این جابه جایی ها خسته شد ه بود یم.
روایت د وم: تصورم از استحکام خانه ها به کل عوض شد ه بود  و 

همه خانه ها را ناامن می د ید م.
روایت سوم: زند گی د ر بم مثل راه رفتن د ر باغی بزرگ بود ، اما 

د ر ارد وگاه ها شرایط بسيار بد  و ناراحت کنند ه بود .
4. 2. پس از اسکان د ر مجتمع: واگذاری مسکن حمایتی به زنان، 
چند  سال پس از زلزله و با شروطی، از جمله صالحيت اخالقی، تجرد  
ماد ر سرپرست خانوار، عد م اقامت مرد ان خویشاوند  د ر مجتمع   )به 
جز فرزند ان پسر( و کنترل رفت وآمد  اتفاق افتاد . د ر مقابل مسکن 
رایگان با حمایت های مالی، روانی و معنوی د ر اختيار قرار می گرفت   

)د هقانی و فالحی، ۱۳۹7(. مسائل پس از اسکان:
4. 2. 1. هنجاری- روانی: تجارب سخت پيش از اسکان د ر مجتمع، 
ارزیابی  مطلوب  و  مهم  را  مجتمع  د ر  سکونت  زنان  که  شد   سبب 
کنند  و شروط سکونت مورد  پذیرش قرار گيرند . د ر نظریه تأثيرات 
 C. Matz &(    اجتماعی د و انگيزش هنجارها و اطالعات وجود  د ارد
Wood, 2005, 23(، فشارهای متأثر از هنجارها، متنوع اند  و شامل 
 Wood,(   انگيزه د ستيابی به خود پند اره۱2 منسجم و مطلوب است
مجتمع  د ر  سکونت  هنجارهای  پذیرش  انگيزه های   )2000, 541
بی خانمانی، نياز به استقالل و امنيت برای بهبود  خود پند اره بود ند .

روایت اول: بعد  از 5 سال د ربه د ری و آوارگی و انتظار، باالخره 
مؤسسه یک واحد های را د ر اختيار من و فرزند انم قرار د اد . د ر آن 

زمان احساس می کرد م که د ر بهشت ساکن شد ه ام.
روایت د وم: مد تی که د ر خانه خواهرم می ماند یم خيلی به ما 
سخت ميگذشت، تا اینکه به واسطه مد یر مؤسسه، صاحب خانه شد یم 

و از سختی رهایی یافتيم.
باز می کرد م،  روایت سوم: هر صبح که د ر خانه خود م چشم 
و  امنيت  استقالل،  احساس  باشد .  رویا  آن  تمام  که  د اشتم  ترس 

پشتوانه ای گرم برای من معجزه بود .
د ر مقابل، زند گی د ر مجتمع و حمایت همه جانبه سبب مشکالت 

د یارگرام 3- کد های اصلی ناهماهنگی های شناختی.

  

  

  

  

  

  

                                                                                        

  روانی- هنجاري                                                                                   

  

    

                                                                                     

شناختیناهماهنگی                         هاي

  

کالبدي- محیطی                                            اقتصادي- اجتماعی                                                
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هنجاری- روانی زیاد ی شد ه است. از جمله عد م تالش جامعه برای 
عد م  و  فرزند ان  آیند ه  از  مغفول ماند ن  عاد ی،  زند گی  به  بازگشت 

تمایل به ازد واج مجد د .
لحاظ  به  د ر مجتمع،  زنان ساکن  اقتصاد ی- اجتماعی:   .2 .2 .4
اقتصاد ی قاد ر به تأمين مخارج خود  و تأمين مسکن مستقل نبود ند  
و این د ر حاليست که عد م پرد اخت اجاره مسکن، همراه با تأمين 
از خانه و تحصيل فرزند ان د ر  هزینه های جاری زند گی، نگهد اری 
بهره مند ی  یاد شد ه  کمک های  کنار  د ر  می گيرد .  قرار  آنان  اختيار 
و  )ره(  خمينی  امام  امد اد   کميته  کمک های  د ولتی؛  یارانه های  از 

سازمان بهزیستی، برای آنان یاری رسان بود ه است.
د ر  د رآمد  خود مان خانه ای مشابه،  با  اگر می خواستيم  روایت: 
بم اجاره کنيم، بسيار گران بود . به همين د ليل من شرایط د وری از 

خانواد ه ام را تحمل می کنم.
شرایط  ایجاد   به رغم  زلزله  از  پس  که  شد ه  سبب  مسأله  این   
د ریافت خانه با تسهيالت، افراد  حاضر به ترك مجتمع نباشند ؛ ایجاد  
نيازمند   را  آنها  اشتغال،  و  توانمند ی  برای  تالش  عد م  و  وابستگی 
نگاه د اشته و فرزند ان آنان نيز تفکر و توقع وابستگی را آموخته اند . 
به عالوه از نظر اجتماعی، از جامعه د ور و به نوعی د چار برچسب۱۳ 
به  انزواطلبی شد ه است.  اجتماعی موجبات  این تفکيک  و  شد ه اند  
زنان  نسبت  به  مجتمع  ساکن  زنان  اجتماعی  روابط  د ليل  همين 

سرپرست خانوار ساکن د ر منازل مستقل، ضعيف تر شد ه است.
قوی  روابط  مجتمع،  د ر  زند گی  قوت  نقاط  از  یکی  مقابل  د ر 
افزایش  به  انزوا،  به  ميل  تعد یل  روابط ضمن  این  است.  همسایگی 
افراد   این  زند گی  به  اميد   و  کارایی  نفس،  به  اتکای  خود باوری، 
به واسطه محيط های جمعی و د غد غه های مشترك کمک می نماید . 
از  ترس  چون  د الیلی  به  زنان،  عموم  که  است  آن  از  حاکی  نتایج 
سو استفاد ه، عد م امنيت و شکل گيری روابط همسایگی  د ر جامعه ای 

با آالم مشترك، از ارتباط با جامعه بزرگ تر ابا د ارند .
روایت: د ر سال های اول زند گی د ر مجتمع د ر پاسخ به سواالت 
د یگران، می گفتم، خانه از سوی سازمان بهزیستی است و با همسرم 
مرد م  کنجکاوی  و  مشکالت  به رغم  نيز  اکنون  هم  هستيم.  ساکن 
شهر د ر زند گيمان، کماکان انتخاب من زند گی د ر این مجتمع است.

ظاهری  شکل  با  مصالح  از  استفاد ه  محیطی-کالبد ی:   .3  .2  .4
کاه گل د ر نمای واحد ها، بهره گيری از طاق و قوس های تد اعی کنند ه 
عد م  و  د ر طرح  و سبز  مسکونی  فضای  تلفيق  بم،  معماری سنتی 

نوعی  چشم نواز،  مناظر  ضمن  فضاها،  بين  منفک  مرزهای  وجود  
معماری بومی همزاد  با طبيعت بم را ایجاد  نمود ه است. به طوری که 
کالبد  مجموعه د ر تطابق کامل با بافت مسکونی شهر پيش از زلزله 
است و د ر نخلستان های پيرامون به زیبایی قرار گرفته   )تصویر   ۴(. 
همچنين ساخت حياط مشاع؛ پنجره های بلند  و سرتاسری و نسبت 
)تصاویر   5  کرد ه اند     مقصود  کمک  این  ایجاد   د ر  سبز  فضای  باالی 
و  6(. همين امر سبب حس آشنایی و انس با محيط و احيای حس 

خانه شد ه است. 
مقاومت  آزمایش  مجتمع،  طراحی  مسابقه  برگزاری  به عالوه 
لرزه ای و استحکام طرح های برتر، و شرایط مطلوب محيطی-کالبد ی 
همچون حفظ حریم ها، عد م وجود  اشراف و د ید  مستقيم به ورود ی 
و پنجره های هر واحد ، د سترسی به واحد ها به منظور حفظ امنيت، 
د ر عين ساد گی و شکل ظاهری یکسان، سبب ایجاد  اعتماد  مجد د  
به محيط مسکونی و استحکام ساختمان ها، شد ه است. از سوی د یگر 
برخی تمهيد ات طراحی مانند  اتصاالت بصری بين واحد ها، کمک به 
آسایش اقليمی و جلوگيری از تابش شد ید  آفتاب، سبب حس وحد ت 
بين واحد ها و ساکنين گرد ید ه است   )تصویر  7(. همچنين تجهيزات 
و تسهيالت مجتمع مانند  پارك، کتابخانه، سالن اجتماعات، د وربين 
مد اربسته، باغبان و نگهبان، آن را متمایز از سایر مجتمع های شهر 
ساخته و از سایت به بهترین شکل بهره گيری شد ه است   )تصویر  ۸(.

و  نياز  به  توجه  بد ون  طراحی  واحد ها،  مالکيت  عد م  مقابل،  د ر 
عد م  )تصویر  ۹(،  جنبی    فضاهای  طراحی  فقد ان  کاربران،  جمعيت 
امکان د خل وتصرف د ر مسکن و فضای پيرامونی و د وری از مرکز و 

نقاط مهم شهر، از جمله محد ود یت ها و مشکالت هستند . 

5. بحث و تحلیل یافته ها

انطباق  الزام  شناختی،  ناهماهنگی  نظریه  پاراد ایم های  از  یکی 
است. د ر این موقعيت فرد  با انتخاب برای عمل بر خالف رویکرد  یا 
باور یا سرباززد ن از عمل مواجه است. بنابراین موقعيت الزام انطباق 
برای تصميم به عمِل پيشنهاد  شد ه یا سرباززد ن از آن، ایجاد  می شود  
مسکن  د ر  زند گی  به  تصميم   .)Harmon-Jones,  2000,  191(
ارد وگاه ها،  د ر  زند گی  تجارب  سانحه،  ناپاید ار  شرایط  د ر  حمایتی، 
برای  سرپناه  گزینه های  محد ود یت  خویشاوند ان،  و  د وستان  خانه 
به  نياز مبرم  و  زلزله  از  مالکيت مسکن پيش  فقد ان  مزبور،  جامعه 
سرپناه برای حمایت از فرزند ان، سبب تغيير بسياری از شناخت ها، 

 تصویر 6- قرارگیری ورود ی واحد  به نسبت حیاط تصویر 5- حیاط مشاع واحد های مسکونی.تصویر  4-  تلفیق فضای  سبز طبیعی  و  محیط مسکونی. 
و فضای عمومی. مأخذ: )د هقانی و فالحی، 1397(.

پساسانحه  حمایتی  مسکن  کالبد ی-     محيطی  ویژگی های  تأثير  بررسی 
بر زند گی زنان سرپرست خانوار از د ید گاه نظریه ناهماهنگی شناختی، مورد  

مطالعاتی مجتمع نرگس، پس از زلزله ۱۳۸2 بم
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نگرش ها و باورهای های پاید ار این جامعه د ر مقابل د ریافت سرپناهی 
امن و مطمئن شد . همچنين د ر فرایند  تصميم گيری سخت، کمک 
 Harmon-Jones et( است    الزم  امری  تصميم  تد اوم  و  اجرا  به 
به واسطه  مسکن حمایتی  د ر  زند گی  به  تصميم   .)al., 2012, 52
گروهی بود ن  و  اسکان  از  پيش  زنان  ذهنی-  روانی  پيش زمينه های 

این انتخاب تسهيل گرد ید . 
اما با گذشت سال ها از سکونت د ر مجتمع، جامعه زنان سرپرست 
خانوار به رغم توان مالی نسبی و تسهيالت موجود  برای زند گی د ر 
سایر نقاط شهر، زند گی د ر خارج از مجتمع با آزاد ی عمل بيشتر، 
را د ر مقابل زند گی د ر مجتمع مسکونی مذکور ترجيح نمی د هند . 
موضوع مزبور بر مفهوم کاهش ناهماهنگی از طریق کاهش مطلوبيت 
 Brehm &(   گزینه انتخاب نشد ه یا افزایش مطلوبيت گزینه انتخابی
Cohen, 1962,  386( صحه می گذارند . این سوال ها که عوامل مؤثر 
بر تمایل به اد امه سکونت، وابستگی مکانی به مجتمع و رضایتمند ی 
بر  مذکور  محيط  موفقيت  ميزان  و  بود ه اند ؟  چه  آن  د ر  زند گی  از 
التيام پيامد های اجتماعی-روانی سانحه تا چه حد  بود ه است؟ ایجاد  
می گرد ند . د ر د هه های اخير، معماری عميقاً به رویکرد های انسان-

محور توجه د ارد  و کرامت و رفاه افراد  را د ر لنز تمرکز قرار گرفته 
است   )McLane & Pable, 2020(. بنابر تأکيد  محققان د ر تجارب 
تروماتيک، طراحان باید  مسائل جسمی، روحی و روانی ساکنان د ر 
محيط مصنوع را د رك و از ایجاد  محيط های استرس زا، که مانع از 
 Dekel et al., 2012;( شود     پيشگيری  بهزیستی اند ،  و  بهبود ی 
Substance Abuse and Mental Health Services Admin-

istration, 2014(.  د ر ارزیابی عملکرد  مسکن حمایتی، لزوم توجه 
به فرایند  و نتيجه آن به صورت موازی هستند  و عوامل کليد ی د ر 
 Nelson &( فرآیند  شامل ویژگی های مسکن و حمایت اجتماعی
پيامد های  بر  تأثير  شامل  آن،  نتيجه  و   )Smith Fowler, 1987
اجتماعی-روانی سانحه است که د ر این پژوهش با توجه به تجارب 
از سکونت د ر مسکن حمایتی پرد اخته شد ه  ساکنان پيش و پس 

است. 
مطرح،  موضوعات  بر  مصنوع  محيط  عوامل  نقش  توصيف  د ر 
مقابل  د ر  جامعه  این  د ر  موجود   انگيزه های  به  که  است  الزم 
انگيزه  مهم ترین  د اشت.  اشاره  کالبد ی-  فضایی  پاسخگویی های 

به  منسجم  هویت  و  ارزش  به  د ستيابی  و  فرزند ان  و  از خود   د فاع 
و  کالبد ی  د یگران   )Chaiken et al., 1996, 557( است. عوامل 
به خلوت و حفظ حریم  نياز  تأمين  انگيزه،  این  پاسخگوی  طراحی 
خانواد ه ها با رعایت فواصل و چيد مان مناسب واحد های مسکونی؛ 
طراحی  د ر  خانواد ه ها  خصوصی  فضای  به  د ید   کنترل  به  توجه 
آرامش  و  آسایش  امنيت،  فضاها؛  نورگيری  و  پنجره ها  ورود ی، 
و  زند گی  ثبات  فعال؛  کنترل های  و  محصورسازی  با  مجتمع  د ر 
بود ند .  کالبد ی  استحکام  و  ایمنی  و  مکرر؛  جابه جایی  به  نياز  عد م 
انگيزه د یگر، نياز به حفظ و بهبود  عزت نفس و تغيير، برای بهبود  
 M.,  298(   ، موضوعات ناهماهنگ مرتبط با اد راك از تماميت خود
Steele,  1988( است. تغييرات شناختی از تمایل به حفظ پاید اری 
روانشناختی و تفاسير واضح به د نبال نياز بنياد ین عزت نفس شکل 
عزت  به  لطمه   .)Greenwald & Ronis,  1978, 55( می گيرند    
نفس این زنان پس از زلزله د ر زمينه های اقتصاد ی، مالی و طبقاتی 
سبب شد  عواملی مانند ، کمک ها و خد مات ارائه شد ه توسط خيریه 
مجموعه  اشتهار  خانوار؛  هزینه های  پرد اخت  د ر  سازمان ها  سایر  و 
آن؛  د ر  سکونت  به  تفاخر  و  بازسازی  از  موفق  نمونه ای  عنوان  به 
کيفيت مطلوب تسهيالت و تجهيزات موجود  د ر مجتمع به نسبت 
سایر مجموعه های مسکونی بازسازی شد ه پس از زلزله بم؛ کيفيت 
و  زند گی؛  هزینه-  فاید ه مند  بود ن  مستقل؛  زند گی  مسکن؛  مساعد  
وجود  فضاهای تفریحی و کاربری های مناسب کود کان، را مرهمی بر 

آسيب های خود  بد انند . 
از  د فاع  د ر  ناهماهنگی  کاهش  برای  د یگری  انگيزه  خود باوری 
از  تصویر  انسان  ناهماهنگی ها  کاهش  با  است.  خویش  خویشتن 
از د ست د اد ن   .)J.  Aronson, 2011,  192(   خود  را حفظ می کند
با  زند گی،  سبک  د ليل  به  طرد شد گی  و  خانواد گی  پيوند های 
کم رنگ  همسایگی  واحد های  بين  اجتماعی  پيوند های  شکل گيری 
شناخت های  افزود ن  شکل  به  مکانيسم  حقيقت  د ر  است.  شد ه 
با  ناسازگار،  رفتارهای  منطقی  به طور  زیرا  است.  رفتار  با  سازگار 
فرد ی،  باورهای  سيستم  د ر  رفتار،  با  سازگار  شناخت های  افزود ن 
از روش های ساد ه کاهش ناهماهنگی است و زمانی افراد  به د نبال 
اطالعاتی جد ید  برای حمایت از تصميم شان هستند  از آن استفاد ه 
برای  جامعه  این  د یگر  مکانيسم  )Frey,  1986,  42(؛  می کنند    

 تصویر 8- تسهیالت مجموعه )کتابخانه(. تصویر 7- اتصاالت بصری بین واحد ها.
تصویر 9- فقد ان فضاهای جنبی.
مأخذ: )د هقانی و فالحی، 1397(.
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قرارگيری  از  نگرش، خود د اری  بر خالف  رفتار  و  انگيزه خود باوری 
رو  این  از  است.  ناهماهنگی  تشد ید کنند ه  موقعيت های  معرض  د ر 
سعی بر کاهش روابط با خویشاوند ان و سایر اعضای خانواد ه شد ه 
است. این سازوکار تأکيد ی بر این یافته است که، افراد ی که د چار 
حس قوی تری از ناهماهنگی شوند  از موقعيت های افزایند ه احساس 

.)D.Waters, 2009,  142(  ناهماهنگی خود د اری می کنند
نيازهای  و  جنسيتی  طبقاتی-  اجتماعی،  همسانی  بين  این  د ر 
سایر  از  مجتمع  کالبد ی  تفکيک  حمایتی؛  مسکن  ساکنان  یکسان 
نقاط شهر و عد م امکان عبور و مرور آزاد انه افراد  جامعه به آن به 
د الیل امنيتی نيز از این رفتار انزواطلبی حمایت کرد ه اند . د ر مقابل 
این انزوای اجتماعی، نحوه چيد مان واحد ها شکل د هند ه واحد های 
همسایگی کوچک د ر کنار یکد یگر و پيوند های اجتماعی قد رتمند  
بين آنها شد ه است. به عالوه وجود  فضاهای جمعی تعامل زنان نيز 
د ر تکميل شکل گيری خانواد ه گسترد ه، مطابق با ذهنيت هنجاری 
فضایی  شناخت های  افزود ن  د ر  است.  بود ه  مؤثر  زلزله  از  پيش 
سازگار د ر مجتمع مسکونی می توان به مسائلی مانند  احيای حس 
باغ شهر د ر مجتمع با تنيد گی د ر فضای سبز و نخلستان ها؛ استفاد ه 
بومی  با شرایط  ابنيه مطابق  از احجام ساد ه، مصالح و جهت گيری 
محل؛ تناسب و ابعاد  انسانی فضاها؛ حفظ منظر ذهنی و خط آسمان 
آشنایيت  و  فرهنگی  همخوانی  طبقات؛  و  ارتفاع  کنترل  با  پيشين 
و  خود باوری  انگيزه  بر  تأکيد ی  که  د اشت  اشاره  کالبد ی  عناصر 

سازگاری شناخت از محيط مطلوب زند گی، بود ه اند .
کنترل  انگيزه  محيطی-کالبد ی،  موضوعات  د ر  نهایی  مبحث 
آن،  از  محروميت  که  است  ناهماهنگی ها  ميزان  بر  مؤثر  محيطی 

کنترل  د ر  الیق  فرد ی  عنوان  به  خود   تأیيد   انگيزه های  سبب 
می شود . د ر   )M. Steele, 1988,  248 ( ویژگی های مهم محيطی   
د ر  د خل وتصرف  امکان  عد م  با  محيط،  کنترل  د ر  مورد    ضعف  این 
و  متراژ  ظاهر،  لحاظ  از  واحد ها  شباهت  خانوار؛  نياز  طبق  مسکن 
فقد ان تشّخص فرد ی   )وحد ت شکلی و عد م تمایز(؛ کمبود  فضای 
جنبی همچون انباری؛ عد م کفایت ابعاد  فضایی و مساحت مسکن 
به نسبت خانوارهای مختلف ساکن؛ فقد ان حياط اختصاصی، مانع 
شد ه اند .  مسکونی  واحد های  و  فضاها  شخصی سازی  و  کنترل  از 
تعمير  حفاظت،  د ر  مسئوليت  احساس  عد م  به  منجر  موضوع  این 
به محيط  از واحد ها شد ه است. سازگاری و د لبستگی  و نگهد اری 
برخی  بين  ناهماهنگی  که  »هنگامی  فستينگر،  گفته  طبق  مذکور 
عناصر  تغيير  با  ناهماهنگی  باشد ،  محيطی  عناصر  بارز  اطالعات 
شناختی رفتار به شيوه ای که با محيط سازگار باشند ، محو می شود    
باید  اذعان د اشت که  )Festinger,  1957,  19( قابل توضيح است. 
ميزان سازگاری های شناختی کالبد ی- محيطی د ر این مجتمع بيش 
است. حمایت  بود ه  آن  و محد ود یت های محيطی  ناهماهنگی ها  از 
گسترد ه؛  خانواد ه  د ر  زند گی  احيای  قلمروها؛  و  حریم  به  نياز  از 
همسانی ظاهری واحد ها   )عد الت(؛ اطمينان و امنيت؛ نور و منظر 
مطلوب؛ تجهيزات و تسهيالت رفاهی؛ بهبود  کيفيت زند گی؛ احيای 
حس باغ شهر؛ و آشنایيت ذهنی و د رك مشترك ساکنان از عناصر 
محيط  با  انطباق  بر  تزیينات،  سایر  و  مشبک  طاق،  مانند   معماری 
و  د ر مکان گزینی  به طوری که ضعف  بود ه اند .  تأثيرگذار  مسکونی 
کالبد ی-  محيطی  هماهنگی های  سایه  د ر  محيطی  کنترل  فقد ان 

کم رنگ شد ه اند . 

نتیجه
د ر تحقيق حاضر به فرآیند  اسکان زنان سرپرست خانوار د ر مسکن 
ناهماهنگی های  نظریه  د ید گاه  از  بم   ۱۳۸2 زلزله  از  پس  حمایتی 
شناختی و نقش آن د ر تغيير زند گی این جامعه پرد اخته شد ه است. 
ساکنان  روابط  و  شناخت ها  اد راکات،  احساسات،  ارتباط  د رك  با 
مجتمع پس از زلزله، و جنبه های کالبد ی و طراحی مسکن، کارایی 
این رویکرد  د ر بازتوانی و تاب آوری اجتماعی-روانی زنان سرپرست 
مورد   بم  فرهنگی-اجتماعی  زمينه  د ر  پسازلزله  موقعيت  د ر  خانوار 
ناهماهنگی های  و  مصائب  یافته ها،  طبق  است.  گرفته  قرار  بررسی 
پيش از اسکان د ر مسکن حمایتی به د نبال از د ست د اد ن سرپرست 
و بی خانمانی و شرایط نامناسب اسکان اضطراری و موقت بد ون توجه 
به شرایط و تفاوت های جنسيتی، سبب الزام انطباق این گروه از زنان 
برای سکونت د ر مجتمع مسکونی نرگس، تصميم به تغيير نگرش  و 
با هد ف  با خویشاوند ان،  ارتباط  کاهش  از جامعه شهر،  د وریگزینی 
خانواد ه  معيشتی  و  مالی  وابستگی  و  مجتمع؛  د ر  زند گی  استمرار 
توانمند ی  د ر  ضعف  نتيجه  د ر  و  حمایتگر  مؤسسات  کمک های  به 
شد ه است. از د الیل الزام انطباق و تصميمات اوليه برای سکونت د ر 
جامعه  برای  اسکان  گزینه های  کمبود   به  می توان  حمایتی  مسکن 
زنان پس از زلزله بم و عقالنيت صيانت از فرزند ان، شرایط نامناسب 
د ر ارد وگاه های جمعی، عد م مالکيت مسکن یا ملک پيش از سانحه 
به  د سترسی  برای  مکرر  زند گی، جابه جایی های  برای شروع مجد د  

سرپناه امن، تخریب گسترد ه کالبد ی د ر شهر و اختالل د ر مفهوم 
این  کالبد ی-عملکرد ی  مطلوبيت  مقابل  د ر  مقاوم  مسکن  ذهنی 

مجتمع اشاره کرد . 
هنجارهای  پذیرش  و  تناقضات  تعد یل  مطالعه شد ه،  مورد   د ر 
بود ن  گروهی  از  ناشی  حمایتی،  مسکن  د ر  طوالنی مد ت  زند گی 
تصميم، حمایت زنان همسان و سازگاری عوامل کالبد ی-  محيطی با 
شناخت های فرهنگی و بومی بود ه است. استفاد ه از عناصر معماری  
بوم  و  فرهنگ  با  آشنا  نوع ساخت  و  المان ها، سبک طراحی  نما،  و 
شهر بم و القای حس خانه، تأمين امنيت، استقالل و حریم شخصی، 
احيای خانواد ه گسترد ه که جامعه قبل از زلزله با آن عجين بود ه اند  
د ر کنار یکسانی ظاهر و شرایط سکونت   )عد الت محيطی(، سبب حل 
است.  شد ه  کالبد ی-محيطی  شناختی  هماهنگی  د ر  ناهماهنگی ها 
د ر حقيقت جامعه زنان سرپرست خانوار هویت و تمایز را د ر هویت 

جمعی و واحد  همسایگی یافته اند . 
مسکن  فرآیند   د ر  مطرح  مسائل  از  فارغ  و  جمع بند ی  یک  د ر 
اجتماعی  حمایت  و  کالبد ی  موضوعات  و  مطالعه  مورد   حمایتی 
شکل گرفته د رون مجموعه، بحث پيرامون نتيجه این رویکرد  و تأثير 
آن بر بازتوانی اجتماعی-  روانی ساکنان پراهميت است. طبق یافته ها، 
سياست ارائه مسکن حمایتی د ائم برای زنان سرپرست خانوار پس از 
زلزله بم و د ر زمينه اجتماعی- فرهنگی این شهر، بر التيام روحی و 

پساسانحه  حمایتی  مسکن  کالبد ی-     محيطی  ویژگی های  تأثير  بررسی 
بر زند گی زنان سرپرست خانوار از د ید گاه نظریه ناهماهنگی شناختی، مورد  

مطالعاتی مجتمع نرگس، پس از زلزله ۱۳۸2 بم



72
نشریه هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی  دوره ۴  شماره ۳  پایيز ۱۳۹۸

 

روانی ساکنان به د ليل حمایت ها و خد مات موجود  د ر کنار سازگاری 
و پاسخگویی کالبد ی-  محيطی و روابط بين محيط مصنوع و افراد ی 
که بی خانمانی را تجربه کرد ه اند ، مؤثر بود ه است. د ر مقابل برخی 
و  توانمند سازی  آن  برنامه ریزی  و  ساخت  د ر  برگرفته  رویکرد های 
و  نکرد ه اند   مد یریت  خوبی  به  را  زنان  اقتصاد ی-اجتماعی  بازتوانی 
د ر  برچسب زنی شد ه اند .  پد ید ه  و  اجتماعی  انزوای  وابستگی،  باعث 
مجموع می توان تأثيرات و ویژگی های این رویکرد  از مسکن د ر مورد  
مطالعه شد ه را د ر جد ول ۳ خالصه کرد . بر این اساس، به نظر می رسد ، 

به د ليل نقش حياتی و کارآمد  مسکن حمایتی پس از سانحه برای 
گروه های آسيب پذیر، الزم است که تأثيرات و پيامد های آتی اصول 
طراحی و برنامه ریزی آنها د ر راستای سبک زند گی، نيازهای جامعه 
و  انتخاب  آزاد ی  باشند .  جامعه  عرف  و  فرهنگ  جهان بينی،  کاربر، 
کنترل مؤثر بر محيط، عد م جد اسازی اجتماعی جامعه ساکن، ایجاد  
آسيب های  التيام  منظور  به  اجتماعی  و  معيشتی  توانمند ی  شرایط 

ایجاد  شد ه، پيشنهاد  می گرد ند .

جد ول 3- جد ول سوات ویژگی های طراحی و برنامه ریزی مسکن حمایتی مورد  مطالعه.

پی نوشت ها
1. Trauma
2. Trauma-Informed Care
3. Cognitive Dissonance Theory
4. Stressful Life Events
5. Supportive Housing
6. U.S. Interagency Council on Homelessness    
7. Housing First
8. Sagert
9. Festinger
10. Narrative Research
11. Ethnography
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13. Labling
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isaster-related stressful life events affect socio-
psychological society’s functions and cause 
cognitive dissonance in different dimensions 

and life changes. Due to the impact of management 
and strategies for dealing with these consequences in 
different dimensions and environments and survivors’ 
lives, the present study investigates the role of physi-
cal-environmental characteristics of supportive hous-
ing in dissonance reduction and traumatic experiences 
processes of vulnerable Female-Headed Households 
after the 2003 Bam earthquake and homelessness. 
Over 15 years after living in the complex, despite the 
ownership, functional-physical, social, and economic 
problems, the resident’s tendency to live in this place, 
satisfaction with the conditions of the complex, and 
place attachment among families are extremely high. 
The nature of research is exploratory. Due to the nature 
of the research, the long time since the earthquake, and 
the purpose of the study to obtain the long-term effects 
of the disaster and the settlement  type, in the process 
of research conducting, research-narrative and ethno-
graphic approaches with participatory observation and 
living with eight families between 2016 and 2016 2018 
was used to examine the experiences of homelessness 
from earthquake to residence in the complex; per-
ceived individual and collective meanings; significant 
life events and spatial behaviors. The sampling method 
was purposive and voluntary. To enhancing the confi-
dence, reliability and validity of the research qualita-
tive findings, informal interviews with other residents 
during walking through the complex, interviews with 
community-based social workers and women’s advo-
cacy organizations were used as a way to enrich the tra-
ditional ethnographic method. Data were categorized 
and organized by content analysis method. Based on 
the findings, the experience of disasters and pre-set-
tlement problems, necessitates living adaption in the 
complex, deciding to change attitudes toward life is-
sues, livelihoods, individual and behavioral functions 

such as social isolation aimed at continuing to live 
in this complex eventually resulted lifestyle changes. 
Reasons for the necessity of compliance adaption and 
early decisions by women to live in supportive housing 
include lack of housing options, family and children 
care rationality, inadequate living conditions in emer-
gency and temporary camps, lack of ownership, loss of 
family head, homelessness, repeated relocation, wide-
spread destruction and disturbance in strength, privacy 
and security concepts. Changing the mentality of this 
community from concepts such as relationships and 
neighborhoods, living environment, mental security, 
territory and privacy, personal reclusion, psycho-spa-
tial ownership, created the need for a safe and stable 
shelter to improve one’s self-esteem and to respond to 
built motivations. Responsive and consistent physical-
environmental characteristics with the aforementioned 
motivations, including financial and spiritual support; 
attention to privacy and territories in spatial layout and 
housing; revival of extended family life style; external 
homogeneity of units )justice(; reassurrance and Men-
tal security; Optimal lighting and landscaping; Welfare 
equipment and facilities; quality of life Improvement; 
Interaction with the green environment; Familiar-
ity with architectural elements; Native compatibility; 
child-friendly places and climatic comfort. Due to the 
vital role of post-disaster supportive housing for vul-
nerable people, paying attention to the impacts and 
consequences of design and planning principles on 
lifestyle, user community needs, worldview, culture 
and custom of the disaster community is necessary.

Keywords: Supportive Housing, Physical-Environmental 
Characteristics, Cognitive Dissonance, Female-Headed 
Households, the 2003 Bam Earthquake, Homelessness.

D

7Honar-Ha-Ye-Ziba-Memari-Va-Shahrsazi




