
 مسکن پناهندگان در آلمانپروژه تحقیقاتی: 

 

]در بستر اجتماع[ و  فردیتایجاد فعال. تامین فضا، فرآیندهای اشخاص اهداف مدیریتی و  مابینعنوان کامل: 

 تقویت مسکن پناهندگان در آلمانهای استراتژی

 

 

 

ای در های عمدهیابد. با این حال، تفاوتصاص میدر طول دوره فرآیند پناهندگی، مکان زندگی به پناهندگان در آلمان اخت

شده های ورزشی یا کانتینرهای قراردادهلنسا مواردی همچونشود: می مشاهدهشده[ دادههای تخصیصواقعیت ]بین مکان

داخل نفره و مجهزی که در های تکاند یا آپارتمانهایی که به خوبی تجهیزشدههای نظامی قدیمی تا خانهدر پادگان

آن در  مورد آخرینکه های آپارتمانی قرار دارند. بر اساس شمار رو به افزایش متقاضیان پناهندگی در آلمان، مجموعه

. با وجود اینکه در دوره محسوس استهای اقامت و مکان ی مورد نیازها، کمبود زیرساخترخ داد 2015سال 

در گفتمان  ، دورنمای پناهندگان و اسکان آنهاگان در آلمانهای علیه پناهندها و اعتراضجنبشبه سبب  2013/2012

مشکالت شد، با این حال به علت وضعیت رو به افول  تامین ]ملزومات پناهندگان[ و عمومی )بیشتر( مشاهده می

 تر شد.های پیشین، توجه به وضعیت و دورنمای پناهندگان کمرنگاز سال باقیمانده

 

 

اساسی اهمیتی برای جامعه دموکراتیک ]در جامعه[ پناهندگان  ادغامو  []ملزومات با این وجود، موضوع اسکان، تامین

 انایی عملتود که تاثیر عمیقی روی هویت و نرا ایجاد مینمای مشخصیاجتماعی  هایهای پناهندگان ساختار. خانهدارد

های ذهنی و تجربیات پناهندگان در خصوص محل . به همین علت، این پروژه تحقیقاتی روی دیدگاهداردپناهندگان 

شده است. هدف از این پروژه ایجاد تصویری جامع و ]در عین حال[ متفاوت در مورد وضعیت متمرکز سکونتشان 

 باشد.نظری می -کنش( 3نظری و ) -فرد( 2ه شناختی، )جامع -( فضایی1) منظرهایمسکن پناهندگان در آلمان از 

 

 

 سه گروه سوال اصلی در این پروژه مورد توجه قرار گرفته است:

 اند؟ایجاد فضا: چه فضاهای مشخصی در زمینه مسکن پناهندگان تشکیل شده .(1

 یابند؟پرورش میوط به فضا در ترتیبات خاص مرب چه نوعی از اشخاص: فرد ]در بستر اجتماع[ایجاد  .(2

 :توانایی عملایجاد  .(3

 پناهندگان تاثیرگذار است؟ توانایی عملی )کنشی(روی  فردیت اجتماعیچگونه ایجاد فضا و  -

وقت چه -های پناهندگان، داوطلبان و حامیان )کمک کنندگان( تمامپناهندگان، کارکنان خانه -

 خود در پیش میگیرند؟ های عملیتواناییاستراتژیهایی برای توسعه 

 

 

 

 پاسخ داده خواهد شد: متدی-این مطالعه چنداین سواالت از طریق 

 مسکن افراد شاغل درو گفتگوهای غیررسمی با )گروهی از( پناهندگان، ساختاریافته -های نیمهمصاحبه -

 اولیای امور،دولتی و خیریه، نمایندگان ای حرفههای سازمانپناهندگان، داوطلبان، 

 در مطالعه،کنندگان رصد کردن شرکت -

 روشهای تحقیق مشارکتی، -

 مصاحبه با متخصصان، -

 .واکاوی مدارک و متون -

 

 

هر  کهیدر صورتاجرا شده، و به وسیله بنیاد فریتز تیسن حمایت مالی می گردد.  2018تا  2016، از سال این پروژه

  لیمیبا آدرس ا لیبا کمال م د،یهست یپروژه پژوهش نیمند به مشارکت در ااگر عالقه ای دیداشت یگونه پرسش

vey@ztg.tu-berlin.de  شما هستم. یپاسخگو 31426066-030شماره تلفن  ایو 


