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هاي  منظور بازسازي مسكن تحليل سازوكارهاي مشاركتي به

  زده شهرستان بم ديده در روستاهاي زلزله آسيب
  

  مربي دانشكده كشاورزي جيرفت، دانشگاه شهيد باهنر كرمانـ  *اميد شريفي

  استاديار دانشكده كشاورزي، دانشگاه تهران، كرج ـسيدمحمود حسيني 

  زي، دانشگاه تهران، كرجـ دانشيار دانشكده كشاورعلي اسدي 
  

  ۱۴/۱۱/۱۳۸۸: نهايي پذيرش                                        ۲۸/۹/۱۳۸۸: مقاله دريافت
  

  چكيده
هـا و عوامـل تأثيرگـذار بـر ميـزان مشـاركت روسـتاييان در رونـد بازسـازي           پژوهش حاضر با هدف شناسايي زمينه

ايـن پـژوهش از لحـاظ هـدف آن     . شهرستان بم صورت گرفت ۱۳۸۲ديده از زلزله سال  هاي روستايي آسيب مسكن
 ۱۹كاربردي است، از لحاظ درجه كنترل و نظارت از نوع ميداني، و از نظر روش نيز همبستگي است و مشـتمل بـر   

جامعه آماري تحقيـق،  . است) ديده روستايي مشاركت در بازسازي مسكن آسيب(متغير مستقل و يك متغير وابسته 
خـانوار بـا    ۱۵۶اي به حجم  اي كه نمونه گونه زده شهرستان بم است، به ن خانوار روستايي منطقه زلزلهكليه سرپرستا

. نامـه اسـت   ابـزار تحقيـق پرسـش   . اي با انتساب متناسب از بين آنهـا انتخـاب گرديـد    مرحله گيري چند روش نمونه
ور مشـاركت و توسـعه روسـتايي    منظور سنجش روايي از روش پانـل مشـتمل بـر كارشناسـان و صـاحبنظران امـ       به

براي تجزيـه و  . دست آمد به ۸۴/۰استفاده شد و براي سنجش پايايي از آلفاي كرونباخ استفاده گرديد، كه مقدار آن 
هاي تحقيق بيانگر آن است كه ميـزان مشـاركت روسـتاييان در     يافته. استفاده شد SPSSافزار  ها از نرم تحليل داده
ريـزي   گيـري و برنامـه   ، و در زمينه تصميم»متوسط«در مورد تأمين نيروي انساني در حد ، »بسيار كم«زمينه مالي 
نتايج تحليل همبستگي بيانگر آن است كه متغيرهاي تحصـيالت، تعـداد افـراد باسـواد     . است» متوسط«نيز در حد 

شتغال كشاورزي، عضـويت  خانوار، رضامندي، انسجام اجتماعي، پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي، انگيزه پيشرفت، سابقه ا 
در نهادهاي عمومي روستا، نوع مالكيت اراضي، اسـتفاده از منـابع اطالعـاتي، سـابقه اشـتغال كشـاورزي، مـديريت        

دار با  ها، فعاليت شوراي اسالمي روستا داراي ارتباط مثبت و معني مطلوب و هماهنگي بين نهادهاي مسئول، مشوق
گي به دولت، ميزان خسارت و تعـداد اعضـاي از دسـت رفتـه خـانوار داراي      متغير وابسته تحقيق و متغيرهاي وابست

دار و همچنين متغيرهاي سن، بعد خانوار، و ثروت فاقد ارتبـاط و همبسـتگي بـا مشـاركت در      ارتباط منفي و معني
  . اند بازسازي مسكن آسيب ديده

  

  . ديده سازي، مسكن آسيبزده، باز بم، توسعه روستايي، مشاركت، روستاهاي زلزله :ها واژه كليد

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ...تحليل تغييرپذيري عملكرد محصول گندم ديم   اصل و همكاران ـــــــــــــــــــــــ  زاده  منوچهر فرج        

  مقدمه

آيد كه هر ساله جان عـده   شمار مي ترين بالهاي طبيعي به ترين و مخوف انگيز زلزله از غم

. آورد گيرد و خسارات مالي بسياري نيز به بار مـي  بسياري از افراد را در سراسر جهان مي

ميليـون   ۱۹ ميليون نفري كه بر اثر سوانح آسيب ديدنـد، حـدود   ۱۷۰از  ۲۰۰۲در سال 

نكتة داراي اهميت در اين بين ). ۷۷، ۱۳۸۴دانا،  رئيس(لرزه از بين رفتند  نفر بر اثر زمين

برابـر   ۴۳ميزان تلفات ناشي از باليـا در كشـورهاي در حـال توسـعه اسـت، كـه حـدود        

هـاي   در سـال   عـالوه،  بـه ). ۱۲، ۱۳۸۵جمعيـت هـالل احمـر،    (كشورهاي پيشرفته است 

پوركرمـاني و  (ي، كشور ايران بيشترين تعداد زلزله را داشته اسـت  ميالد ۱۹۹۱تا ۱۹۸۲

هـاي مخـرب دنيـا در ايـران رخ داده      درصـد زلزلـه   ۶/۱۷طوري كه  ، به)۱۳۷۷همكاران، 

دهد كه  اي شديد رخ مي بار در ايران زلزله طور متوسط هر چهار سال يك درواقع به. است

درصـد واحـدهاي    ۷۹سـيب كلـي   درصـد واحـدهاي روسـتايي و آ    ۹۷پيامد آن تخريب 

دهنـده آن   اين خـود نشـان  ). ۳۲، ۱۳۸۲بيات، (شهري در منطقه وقوع زلزله خواهد بود 

هـا هسـتند كـه در اثـر      پـذيرترين سـاختمان   هـاي روسـتايي، آسـيب    است كه ساختمان

شهر بم كـه در بيابـان   . گردد ها نيز آثار تخريبي در آنها نمايان مي لرزه ترين زمين كوچك

، ۱۳۸۲مـاه   ريشـتري بامـداد پـنجم دي    ۳/۶در استان كرمان قرار دارد، در زلزلـه   لوت و

ثانيه، شهر و نـواحي   ۱۲آميزترين حادثه دردناك آن سال را رقم زد و ظرف حدود  فاجعه

در ايـن  ). ۴، ۱۳۸۲امينـي حسـيني و همكـاران،    (پيرامون آن به ويرانـه تبـديل شـدند    

هـاي   واحد از ساختمان ۱۹۰۰۰ان باختند و بيش از هزار نفر ج ۵۰تا  ۴۵لرزه بين  زمين

هزار هكتـار از   ۸همچنين . زده شهري ـ يعني بم و بروات ـ تخريب گرديدند   منطقه زلزله

اثـر، از جملـه ارگ بـم،     ۲۳اثـر فرهنگـي از    ۲۲رشته قنات آسيب ديدنـد و   ۵۰ها و  باغ

درصـد   ۷۰تـا   USAID ۲۰هـاي   براساس گزارش). ۷۷، ۱۳۸۴دانا،  رئيس(ويران شدند 

 ۸/۸لـرزة   در مقابـل آن، زمـين  ). USAID, 2004(روستاهاي اطراف بم آسـيب ديدنـد   

بمـب اتمـي    ۵۱۲ريشتري همان سال در شرق جزيره هوكايدو در شمال ژاپن كه معادل 
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نفر زخمي گشـتند   ۶۰۰۰قدرت تخريب داشت، تنها يك نفر كشته شد، دو نفر مفقود و 

  ).۲۷، ۱۳۸۳نگارش، (

هـاي   وجـود زمينـه  . خيـز بـودن هـر منطقـه دخالـت دارنـد       متعددي در زلزلهعوامل 

هـاي فـراوان در بطـن و حاشـيه      شناسي، وجود گسـل  خيزي ناشي از موقعيت زمين لرزه

دوام،  شهرها همگام با عوامل انساني متعدد نظير جمعيـت شـهري، افـزايش مسـكن كـم     

 ۹۰زايش داده است، تا جايي كه پذيري را اف شهرسازي نامناسب، همه و همه قابليت لرزه

، ۱۳۸۳عكاشـه،  (انـد   پذير گشته ريشتري آسيب ۵/۵درصد شهرهاي كشور در برابر زلزله 

هـاي موجـود در منـاطق     هاي گذشته نشان داده اسـت كـه سـاختمان    تجربه زلزله). ۲۸

انـد ـ در مقابـل زلزلـه بسـيار       روسـتايي ـ كـه اغلـب بـه صـورت سـنتي احـداث شـده         

هاي نه چندان شديد، باعـث تخريـب آنهـا و صـدمات مـالي و       و حتي زلزلهپذيرند  آسيب

ريزان بـر ايـن باورنـد     امروزه برنامه). ۱۳۱، ۱۳۸۷بهرامي، (جاني بسيار زيادي شده است 

اي اجتمـاعي اسـت كـه برخـي از      اي طبيعي باشد، مسـئله  كه زلزله پيش از آنكه مسئله

. برخـي ديگـر هنـوز از مقابلـه بـا آن عاجزنـد      انـد و   جوامع شيوه مقابله با آن را آموختـه 

شناختي نيسـت   كند، فعل و انفعاالت زمين بنابراين، آنچه كه زلزله را به فاجعه تبديل مي

اسـفندياري  (هاي زلزله و نيز فهم و تلقي مـا از ايـن پديـده اسـت      بلكه تلفات و خسارت

  ).۴۳، ۱۳۸۲صدق و همكاران، 

ها به تنهـايي   ها و اقدامات دولت ست كه فعاليتتجربه كشورهاي متعدد حاكي از آن ا

ترين  ترين و عام اي كه بتواند اساسي ريزي راهبردي كارآمديِ الزم را ندارد و تدوين برنامه

نيازها را مبنا قرار دهد، و به عبارتي فراگير و سيستمي و دموكراتيك باشد، نيـاز خواهـد   

آلماني طي تحقيقـاتي دريافـت كـه     كورت لوين دانشمند برجسته). ۱۳۸۳كليتون، (بود 

هرگاه مردم در كارگرداني كارها مشاركت داده شوند، مقاومت و ايستادگي آنهـا در برابـر   

لي پرستون و جيمز بسـت مشـاركت را سـومين انقـالب     . يابد تغيير و نوآوري كاهش مي

بـا  هـاي تـوأم    انـد كـه طـرح    گروه ديگري از پژوهشگران نشـان داده . اند مديريت خوانده
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. انـد  هاي از پيش طراحي شده به موفقيت بيشتري دست يافته مشاركت در قياس با طرح

اي اسـت كـه بتواننـد     آل جامعـه  معتقدند جامعـه ايـده  ) ۱۹۸۸(و كورتن ) ۱۹۸۲(گران 

اش را برمبنــاي مشــاركت مردمــي بنــا نهنــد  هــاي توســعه اقتصــادي و اجتمــاعي طــرح

ر اجتمـاع، پويـايي اقتصـادي ـ اجتمـاعي و      طور كلي مشاركت د به). ۱۳۶۹محموديان، (

  ).Garip, 2007, 199(دهد  جمعيتي را تغيير مي

زده رويكردي مهم براي بهـا دادن   مشاركت فعال روستاييان در بازسازي مناطق زلزله

به آنها و نوعي قدرت و توان ابتكار عمل به دست خود روستاييان است كه بـه آنهـا ايـن    

  .شان در بازسازي مشاركت داشته باشند ان با توجه به نيازهايدهد تا خودش امكان را مي

  

  مباني نظري

هاي مختلفـي در مـورد مشـاركت مـردم در بازسـازي       در كشورهاي مختلف جهان روش

هـاي متعـددي در داخـل و     نمونـه . زده ارائه يا به مواجهه گذاشته شده است مناطق زلزله

ريـزي و   گيـري و برنامـه   مردم در تصميمتوان يافت كه به دليل مشاركت  خارج كشور مي

تواند داراي نكـات   آميز بوده است و مي زده موفقيت مراحل اجرايي، بازسازي مناطق زلزله

ميالدي توجـه   ۱۹۸۰تا قبل از دهه . كارگيري اين تجارب باشد اي براي به بسيار آموزنده

گـر   ادهـاي حمايـت  سازي كالبدي از سـوي دولـت و نه   هاي بازسازي و مقاوم عمده برنامه

گرفت؛ ولي فضاهاي ايجاد شـده بـا عملكـرد سـاكنان      بدون دخالت مردم محل انجام مي

هاي اقتصادي اجتماعي و فرهنگي معين و مشخصِ هر محدوده زيسـتي،   واسطه ويژگي به

جانبـه   وسـاز يـك   مطابقت و سازگاري الزم را نداشتند و با آشكار شدن آثار منفي ساخت

در ايـن  . سياست دخالت مردم در امـور باليـاي طبيعـي قـوت گرفـت     دولتي، گرايش به 

پردازان بالياي طبيعـي، معتقدنـد كـه اگـر      ، نظريه١و ياسمين ايسان ١زمينه يان ديويس

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بـر نيسـت بلكـه نتـايج آن نيـز مطلـوب و        مشاركت واقعي صورت پذيرد، نـه تنهـا زمـان   

فالحـي،  (لتي كاسته خواهد شد سازهاي دو و كاري ساخت پذيرفتني خواهد بود و از دوباره

هـاي بنيـادين و محـوري قربانيـان      ناآگاهي مديران از خواست ٣و هيرو ٢يوسكن). ۱۳۸۳

هـا در برابـر امكانـات محـدود      تواند به دليل تنوع و زياد بـودن خواسـت   فاجعه را كه مي

كوبـه    مشاركت مردم در زلزلـه . دانند ناشنيده بماند، از مسائل و موانع اصلي بازسازي مي

ــت و  ۶۴۰۰ژاپــن كــه جــان  ــر را گرف ــران كــرد، از   ۲۵۰۰۰۰نف ــزل مســكوني را وي من

  ). Shaw, 2004, 40(هاي اساسي برشمرده شده است  اولويت

جـايي و اسـكان    كابرن و همكاران وي در زمينه جابـه  ۱۹۸۴در تحقيقي كه در سال 

شد كـه مشـاركت   زده استان بينگول تركيه انجام گرفت، مشخص  موقت روستاهاي زلزله

همچنين مشـخص شـد هرگـاه    . صورت جدي بوده است روستاييان در برنامه بازسازي به

گيرد در جهـت بهبـود وضـعيت اقتصـادي      هايي كه در جريان بازسازي انجام مي حمايت

  روستاييان و بازگشت آنان به زندگيِ موفـق و كاميـاب باشـد، مشـاركت آنـان در برنامـه      

  ).Coburn et al., 1984, 50(يابد  يبازسازي بسيار افزايش م

ــه  ــاطق زلزل ــد از من ــاران در بازدي ــك، در  ۱۹۸۵زده ســپتامبر  اشــجعي و همك مكزي

اينان مطرح سـاختند  . زده اشاره كردند شان به مشاركت در بازسازي مناطق زلزله گزارش

 رهبـران ) الـف : هاي بازسازي به دليل اين عوامل به موفقيت نائـل آمـده اسـت    كه برنامه

طراحاني كه آموخته بودند چگونه به نيازهاي مـردم گـوش فـرا    ) معماران؛ ج) محلي؛ ب

اي از مـردم كـه    كميتـه ) هاي خود اين نيازها را برآورده سازند؛ و دهند و از طريق مهارت

هـاي فراينـد    كردنـد و بعـدها خـود بـه يكـي از ركـن       نيازها را به طراحـان منتقـل مـي   

كنند از آنجا كه طرح بازسـازي منـاطق    ر نهايت بيان ميآنان د. گيري بدل شدند تصميم

                                                                                                                   
1. Yasemin Aysan 

2. Yusken 

3. Hiro 
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هاي مردم صورت گرفت، به مشاركت جـدي مـردم در بازسـازي     زده برطبق خواسته زلزله

  ).۱۳۶۵مهاجر اشجعي و همكاران، (منجر شد 

زده دسـامبر   دربـارة منـاطق زلزلـه    ۱۹۸۶جوليون ليسلين در تحقيقي كـه در سـال   

زده يمـن تـا حـدودي     كرد كه برنامه بازسازي مناطق زلزلهيمن انجام داد، مطرح  ۱۹۸۲

داند كه زمينـه مشـاركت جـدي     وي دليل اين امر را برنامه آموزشي مي. موفق بوده است

نظر وي، برنامـه آموزشـي بـه علـت      به. وجود آورد زده به مردم را در بازسازي مناطق زلزله

رمسـتحكم جلـب كـرد و آگـاهي     هاي غي نظر مردم را به خطرهاي ساختمان) الف(اينكه 

كاري را بـا   هاي ساده محكم پيشنهاد تكنيك) ب(لرزه افزايش داد، و  آنها را از خطر زمين

هـاي محلـي مطـرح سـاخت، منجـر بـه مشـاركت مـردم در          استفاده از مصالح و مهارت

  ).Lesline, 1986, 41-42(زده گرديد  بازسازي مناطق زلزله

به بررسـي بازسـازي    ۱۹۸۹درسون در تحقيقي در سال ان. بي. وود و ماري. جي. پيتر

زده  هـاي مـردم در بازسـازي منـاطق زلزلـه      زدة گواتماال به نقش مشاركت هاي زلزله خانه

سازي در گواتمـاال توجـه بـه     خانه  پرداختند، به نظر اين دو، يكي از داليل موفقيت پروژه

دارنـد برنامـه بازسـازي بـر ايـن       طوري كه بيان مي مشاركت مردم در روند برنامه بود، به

) هـاي جمعـي محلـي؛ ب    اي از سـازمان  ايجاد و توسعه شـبكه ) الف: محورها بنا شده بود

اسـتخدام  ) سـازي مقـاوم در برابـر زلزلـه بـه مـردم؛ و ج       منتقل ساختن اصول ساختمان

هاي تحقيـق، فرصـت واقعـي بـراي تضـمين و توسـعه        برطبق يافته. كاركنان از هر محل

در همان ابتداي كار با گنجاندن ايـده خوداتكـايي و دخالـت مـردم محلـي در      بلندمدت 

هـاي   كه در تمام برنامه طوري هاي اجتماعي ـ اقتصادي و جز اينها فراهم گرديد، به  زمينه

درصد از كاركنان مروج، از ميان سـاكنان بـومي اسـتخدام شـدند و      ۷۵بازسازي بيش از 

هـا   شده در ساير مناطق و موقعيـت  و يا از قبل طراحي هاي وارداتي جاي اينكه از پروژه به

ها در داخل جامعه پرورانده شدند و تيم كارگران محلـي هـم نيـروي     استفاده شود، پروژه

 ,Wood and Anderson(كار و هم پيشنهادهاي الزم بـراي طراحـي را ارائـه كردنـد     

1989.(  
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هـاي مردمـي    بر زلزله، مشاركتالعمل در برا عكس«اي با عنوان  پريماگوپاالن در مقاله

زده  هاي زنان در بازسازي مناطق زلزلـه  ، به بررسي مشاركت۲۰۰۱در سال » در بازسازي

هايي بـراي ايجـاد درآمـدزايي،     گجرات هند پرداخت و به اين نتيجه رسيد كه زنان گروه

وع يافتن امكاناتي براي كار كردن با يكديگر، و كسب پول و شغل تشكيل دادند و بـا شـر  

اي را  كننـده  هاي زنان نقش تعيـين  كننده انجمن، گروه هاي تسهيل برنامه بازسازي برنامه

  ).Gopalan, 2001(در اصالح و تقويت برنامه بعد از زلزله بر عهده گرفتند 

در گزارشي كه رازاني و همكاران در مورد زلزله ليچـه در جنـوب مركـزي تركيـه در     

زده  آنجا كه دولت تركيه براي بازسازي منـاطق زلزلـه  داشتند، بيان كردند از  ۱۳۵۸سال 

هاي ساخته شده بدون توجه به نظر مردم به روستاييان واگذار كـرده اسـت، ميـزان     خانه

كنند از آنجا كه در  اينان در ادامه مطرح مي. مشاركت مردم در بازسازي پايين بوده است

هاي اقتصـادي و حقـوقي    جنبه زده مطالعات فرهنگي و اجتماعي و بازسازي مناطق زلزله

هاي ايجاد شده با رغبت مـورد پـذيرش روسـتاييان قـرار      رعايت نشده بود، لذا ساختمان

  ). ۱۳۵۸رازاني، (نگرفت 

هـاي   دهنده آن است كه سازمان تجربه بازسازي مناطق روستايي قبل از انقالب نشان

انـد   ند، موفقيت چنداني نداشتها اي كه در ايران بعد از وقوع زلزله فعاليت كرده المللي بين

هـا بـه ماننـد شـيوه دولتـيِ اسـتفاده از        هاي مورد اسـتفاده برخـي از ايـن گـروه     و شيوه

هـا   كاران شهري و ناديده گرفتن مشاركت روستاييان حادثه ديده در همـه زمينـه   مقاطعه

 كننده در برخـي از روسـتاها از جملـه دوزج    هلند كه يكي از كشورهاي كمك. بوده است

هـاي   در بخش خرقان ساوه بود، اقـدام بـه ايجـاد كامـل روسـتا كـرد و عـالوه بـر خانـه         

. هاي مورد نياز توليد كشاورزي پرداخت روستاييان، به احداث بناهاي عمومي و ساختمان

برانگيز و شاخص و نمونه بود، اما بـا   با اينكه اقدامات دولت مذكور در اين منطقه تحسين

ي و اجتماعي روستايي ايران انطباق نداشت و بافت احـداثي در  شرايط فرهنگي و اقتصاد

هاي احـداث   ها و بافت بافت موجود روستا كم شده بود، به نحوي كه بازشناسي ساختمان

  ). ۱۳۶۹دادورخاني، (شده در هنگام زلزله به آساني مسير نبود 

بـين   دهنـده عـدم تناسـب    زهـراي قـزوين نيـز نشـان     تجربه بازسازي در زلزله بويين
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هاي ايجاد شده و فرهنـگ روسـتايي بـود كـه در مـواردي روسـتاييان دسـت بـه          مسكن

در نتيجه، آنجـا بـه تـدريج    . شان زدند و يا آنها را نپذيرفتند هاي تغييرات اساسي در خانه

هـا را   اي تبديل شد و دولت در اين زمينه به جاي تقويت منابع مالي روستا، پول به ويرانه

اران شهري قرار داد و آنها هم با فـراهم آوردن مصـالح و نيـروي كـار از     در اختيار پيمانك

از طرفـي،  . نقاط شهري، حتي از به كار گرفتن كارگران محلـي نيـز خـودداري ورزيدنـد    

هاي دولتـي مـأمور بازسـازي آن زمـان يعنـي وزارت اصـالحات        ناهماهنگي بين سازمان

رتش كه مجري و نـاظر بودنـد و در   ارضي، سازمان مسكن، وزارت كشور، اداره مهندسي ا

بازسازي داشـتند نيـز     هاي متفاوتي كه از روستا و مقوله منطقه حضور داشتند و برداشت

انـدركاران بـه    ليكن در زلزله رودبار به علت واقع بيني نـه تنهـا دسـت   . مزيد بر علت شد

از معمـاري  گيري  هاي جديد و دور از دسترس نرفتند بلكه سعي شد با بهره سراغ فناوري

كارگيري برخي از اصول فني مهـم در امـر    و مصالح بومي با احداث واحدهايي نمونه و به

زهـرا،   بازديدهاي محلي از بـويين ). ۱۳۸۰طالب، (مقابله با زلزله، با موضوع برخورد شود 

وسـازهاي دولـت در منـاطق     طبس، زنجان و خراسان نشان داده است كه پس از سـاخت 

هاي سـنتي و محلـي    هاي بعدي دوباره به روش راي برپاكردن ساختمانزده، مردم ب زلزله

كنـد تحقيـق در تجربيـات گذشـته      كلهرنيا بيـان مـي  ). ۳۹، ۱۳۸۲بيات، (اند  روي آورده

و يـا بازسـازي    ۱۳۴۲كشور، از جمله بازسازي روستاهاي دشت قزوين پس از زلزله سال 

يا زلزله گلبافت كرمـان و از همـه   و  ۱۳۵۷هاي ناحيه طبس پس از زلزله سال  سكونتگاه

بـه بعـد نشـان داد كـه      ۱۳۶۱زده استان خوزستان از سال  تر بازسازي مناطق جنگ مهم

مكـرر ديـده   . موضوع طراحي و ساخت در روستاها چندان ساده و پيش پا افتـاده نيسـت  

هاي محكم و ضـد زلزلـه را تـرك كـرده و مجـدداً بـا        شده است كه روستاييان ساختمان

شان  اند كه در همه ابعاد پاسخگوي نيازهاي هايي ساخته بومي براي خودشان خانه مصالح

  ).۹۸، ۱۳۸۷كلهرنيا، (بوده است 
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  شناسي تحقيق روش

پژوهش حاضر از لحاظ هدف آن كاربردي است، از لحاظ درجه كنتـرل و نظـارت از نـوع    

ر كليـه  جامعـه آمـاري پـژوهش حاضـ    . ميداني است، و از نظر روش آن همبستگي است

 ۵لـرزه   زده بم است كه تحت تأثير زمـين  سرپرستان خانوارهاي روستايي شهرستان زلزله

ـ بعـد از    ۱۳۸۲بنا بر آماري كه مركز آمار ايران در زمسـتان  . قرار گرفتند ۱۳۸۲ماه  دي

بخـش  (خـانوار در اطـراف شـهر بـم      ۱۹۳۵روستا بـا   ۲۳زلزله ـ منتشر ساخت، بالغ بر  

روسـتا در دهسـتان    ۱۵ت جاني و مالي شدند، كه از ايـن تعـداد   متحمل خسارا) مركزي

در ايـن پـژوهش بـا مشـاهده     . انـد  روستا در دهستان كرك و نارتيج واقع شده ۸حومه و 

كه روستاهاي مورد مطالعه را از نظر تخريب در   وسيله مركز آمار ايران، نقشه ارائه شده به

هاي مورد نظر متناسـب بـا حجـم جامعـه      هچهار طبقه قرار داده است، از هر طبقه، نمون

نامـه در اختيـار    براي سـنجش روايـي و انجـام اصـالحات الزم پرسـش     . انتخاب گرديدند

انـد قـرار گرفـت و پـس از در      استادان و متخصصاني كه در زمينه مشاركت فعاليت كرده

در  نامـه،  پرسـش  ۴۰در . نامه نهايي پرداختـه شـد   نظر گرفتن نظر آنها، به تنظيم پرسش

شد، كه اين مقدار براي  ۸۴/۰صورت آزمون مقدماتي، مقدار آلفاي كرونباخ  ابتداي كار به

براي تعيـين حجـم نمونـه از فرمـول كـوكران      . انجام پژوهش، مناسب و پذيرفتني است

متغيرهاي تحقيق مشتمل بر متغيـر  . نفر تعيين گرديد ۱۵۶استفاده شد كه حجم نمونه 

سـن، تحصـيالت،   : متغيرهاي مستقل شـامل اينهـا هسـتند   . مستقل و وابسته ذيل است

تعداد باسواد خانوار، بعد خانوار،  ثروت، رضامندي، انسجام اجتماعي، پايگـاه اقتصـادي ـ    

اجتماعي، انگيزه پيشرفت، سابقه اشتغال كشاورزي، عضويت در نهادهاي عمومي روسـتا،  

شتغال كشاورزي، مديريت مطلوب نوع مالكيت اراضي، استفاده از منابع اطالعاتي، سابقه ا

ها، فعاليت شوراي اسالمي روستا، وابسـتگي بـه    و هماهنگي بين نهادهاي مسئول، مشوق

دولت، ميزان خسارت و تعداد اعضاي از دست رفتـه خـانوار و متغيـر وابسـته تمايـل بـه       

گويـه در   ۲۲براي بررسي ميزان مشـاركت از  . مشاركت در بازسازي مسكن تخريب شده
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استفاده گرديد كه شـامل  ) هيچ، خيلي كم، كم، متوسط، زياد و خيلي زياد(يكرت طيف ل

يـابي مربـوط بـه امـاكن عمـومي،       زده در مكان مشاركت روستاييان زلزله: اين موارد است

مدرسه، مسجد، خانـه  (زده در بازسازي اماكن عمومي مورد نياز  مشاركت روستاييان زلزله

زده در طراحي ساختمان مـورد   مشاركت روستاييان زلزله) بهداشت، غسالخانه و جز اينها

هـا بـا    زده در تناسب تعداد اتاق ، مشاركت روستاييان زلزله)كلي ساختمان  نقشه(نيازشان 

زده در انتخاب مصالح مناسب بـراي بازسـازي،    تعداد افراد خانوار، دخالت روستاييان زلزله

دخالت آنان در انتخاب اندازه مسـكن،   زده در نوع ساخت مسكن، دخالت روستاييان زلزله

هـاي   هـا و ارزش  دخالت آنان در انتخاب مكان ساخت از سوي دولت، توجـه بـه خواسـت   

هـا و   زده در نحـوه سـاخت، توجـه بـه خواسـت      روسـتاييان زلزلـه  ) دانش بومي(فرهنگي 

زده در مصـالح مـورد اسـتفاده، اطـالع      روستاييان زلزله) دانش بومي(هاي فرهنگي  ارزش

زده از شرايط و جزئيات وام دريافتي براي بازسـازي، آگـاهي روسـتاييان     روستاييان زلزله

وسيله دولت، انتخاب پيمانكاران از طريق مشورت  هاي اجرا شده قبلي به زده از طرح زلزله

با معتمدان محلي، هماهنگي افراد روستا با يكديگر و دوري از اختالفات، استفاده از نظـر  

هـاي   منظور بازسـازي، اعتمـاد بـه مجريـان طـرح      شوراي اسالمي روستا به هاي و ديدگاه

هـاي   زده در انجـام فعاليـت   بازسازي، يـاري و همكـاري و تعـاون مـردم روسـتاي زلزلـه      

هـا، اثـر از دسـت دادن پناهگـاه      كشاورزي و دامداري، تقسـيم عادالنـه نهادهـا و كمـك    

ازسـازي، اسـتفاده از نيـروي انسـاني     در ب) فكر هاي هم عزيزان، خويشان، گروه(اجتماعي 

زده در  زده با پرداخت دستمزد و بدون آن، مشاركت مالي روستاييان زلزلـه  روستاي زلزله

بازسازي زيربناهاي كشاورزي، تأسيسـات عمـومي روسـتا، بناهـاي شخصـي، و سـرانجام       

ي ميـزان مشـاركت نهـاي   . زده وساز بين روسـتاييان زلزلـه   رعايت عدالت در زمينه ساخت

گيري، سطح مالي و تأمين نيروي انسـاني بـا    ريزي و تصميم زدگان در سطوح برنامه زلزله

  .هاي مرتبط سنجيده شد بندي گويه جمع

هاي مختلف مشاركت با توجه به ابعاد چندگانه مشـاركت   الزم به ذكر است كه مؤلفه
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؛ مونكنر ۱۳۸۳همچون كليتون و همكاران، (اند  بندي كرده كه پژوهشگران مختلف دسته

، و با در نظر گـرفتن زمينـه و   )۱۳۷۱؛ و طالب، ۱۳۸۳؛ ازكيا و غفاري، ۱۳۷۴و ديگران، 

هـاي   بازسـازي مسـكن  (فرايند خاصي كه در اين تحقيق از مشاركت مدنظر بـوده اسـت   

استخراج نشانگرهاي مـرتبط بـا هـر يـك از     . استخراج شده است )روستايي پس از زلزله

گيـري، مشـاركت در سـطح     ريزي و تصميم هاي مشاركت، مشاركت در سطح برنامه مؤلفه

اجرايي از نظر مالي، و مشاركت در سطح اجرايي از نظر تأمين نيروي انساني، نيز با توجه 

رزيابي مشاركت در تحقيقات صورت به نشانگرهاي مورد استفاده براي تعريف عملياتي و ا

؛ ۱۳۸۰؛ قاســمي، ۱۳۷۱؛ عفتــي، ۱۳۷۴محمــدي،  ؛ ملــك۱۳۸۰نظيــر طالــب، (گرفتــه 

هـا و مراحـل    و همچنين با در نظر گرفتن فعاليت) ۱۳۶۹؛ و محموديان، ۱۳۷۲كالنتري، 

با در نظـر داشـتن مشـاهدات تجربـي محقـق در مراحـل       (مختلف بازسازي پس از زلزله 

صورت گرفتـه  ) وگو با كارشناسان و مردم روستايي در مورد روند بازسازي ميداني و گفت

  .است

  

  ها يافته

  گيري  ريزي و تصميم مشاركت در سطح برنامه •
ديـده، بـا    هـاي آسـيب   گيري بازسازي مسكن ريزي و تصميم مشاركت در سطح برنامه

شـان داده  ن ۱طور كـه در جـدول    ريزي، همان هدف تأثيرگذاري و داشتن سعي در برنامه

شده، بيانگر آن است كه تمايل به مشاركت پاسخگويان در اين سطح بدين صورت اسـت  

درصـد افـراد داراي    ۳/۳۳انـد،   درصد آنها تمايل چنـداني بـه مشـاركت نداشـته     ۲/۳كه 

درصد تمايـل بـه مشـاركت زيـاد در      ۲۵درصد مشاركت متوسط، و  ۵/۳۸مشاركت كم، 

  .اند زده داشته زسازي مسكن زلزلهگيري با ريزي و تصميم سطح برنامه

  مشاركت در سطح اجرايي از نظر مالي •

نتايج حاصل از پژوهش در مورد مشاركت افراد از نظر مـالي، حـاكي از آن اسـت كـه     
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درصد پاسخگويان تمايلي بـه مشـاركت مـالي نداشـته و مقـدار آن را صـفر ذكـر         ۸/۵۳

ه ميزان كم و خيلي كم و يا هيچ درصد پاسخگويان ب ۱۰۰طور كلي مشاركت  به. اند كرده

  .بوده است) اصالً(

  مشاركت در سطح اجرايي از نظر تأمين نيروي انساني •

نتايج حاصل از پژوهش در مورد تمايل به مشاركت افراد از نظر تأمين نيروي انساني، 

درصد افراد به ميـزان خيلـي كـم متمايـل بـه تـأمين نيـروي         ۶/۹حاكي از آن است كه 

درصد افـراد   ۱/۳۹درصد افراد به ميزان تمايل كم به تأمين نيروي انساني،  ۱/۱۴انساني، 

درصد به ميزان زيـاد متمايـل    ۲/۳۷به ميزان متوسط متمايل به تأمين نيروي انساني، و 

  . اند به تأمين نيروي انساني بوده
  

  توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس تمايل به مشاركت در سطوح مختلف. ۱جدول 

  به مشارکت در سطوح  تمایل
  )درصد( مختلف مشارکتی

 هیچ
خیلی 

  کم
 زیاد متوسط کم

خیلی 
 زیاد

  گیری تصمیم ریزی و برنامه
٠  
)٠(  

٥  
)٢/٣(  

٥٢  
)٣/٣٣(  

٦٠  
)٥/٣٨(  

٣٩  
)٢٥(  

٠  
)٠(  

  مالی
٨٤  

)٨/٥٣(  
٥٧  

)٦/٣٦(  
١٥  

)٦/٩(  
٠  
)٠(  

٠  
)٠(  

٠  
)٠(  

  مین نیروی انسانیأت
٠  
٠  

١٥ 

)٦/٩(  
٢٢  

)١/١٤(  
٦١  

)١/٣٩(  
٥٨  

)٢/٣٧(  
٠  
)٠(  

  

  

  مشاركت

گانـه مشـاركت در    هـاي مربـوط بـه سـطوح سـه      مقياس كردن گويـه  بندي و هم از جمع

 ۲نتايج حاصل از تمايل به مشاركت افراد در جدول   روستايي، ديده آسيب مسكن بازسازي

درصد افراد به ميزان خيلي كم تمايل به مشاركت،  ۷/۱۶برطبق جدول، . درج شده است

درصـد افـراد بـه     ۳/۱۰درصد افراد به ميزان متوسـط،   ۴۸د افراد به ميزان كم، درص ۲۵
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  .اند زده روستايي داشته ميزان زياد تمايل به مشاركت در بازسازي مسكن زلزله
  

  ديده زلزله توزيع فراواني پاسخگويان براساس تمايل به مشاركت در بازسازي مسكن آسيب. ۲جدول 

  جمعيدرصد ت  درصد  فراواني  مشاركت

  ۰  ۰  ۰  هیچ

  ۷/۱۶  ۷/۱۶  ۲۶  خيلي كم
  ۷/۴۱  ۲۵  ۳۹  كم

  ۷/۸۹  ۴۸  ۷۵  متوسط

  100  3/10  16  زياد

  100  0  0  خيلي زياد

  -  100  156  جمع

  

  تحليل همبستگي

هـاي   در اين پژوهش براي بررسي رابطه بين متغير وابسته مشاركت در بازسازي مسـكن 

رهاي مستقل با مقياس ترتيبـي، نسـبي و   و متغي) با مقياس ترتيبي(ديده از زلزله  آسيب

طور كـه در جـدول مـذكور     همان. اي از همبستگي اسپيرمن استفاده گرديده است فاصله

گردد، رابطه بين متغيرهاي مستقل با متغير وابسته حـاكي از آن اسـت كـه     مشاهده مي

يگـاه  متغيرهاي تحصيالت، تعداد افراد باسواد خـانوار، رضـامندي، انسـجام اجتمـاعي، پا    

اقتصادي ـ اجتماعي، انگيزه پيشرفت، سـابقه اشـتغال كشـاورزي، عضـويت در نهادهـاي       

عمومي روستا، نوع مالكيت اراضي، استفاده از منابع اطالعاتي، سابقه اشـتغال كشـاورزي،   

عضويت در نهادهاي عمومي روستا، نـوع مالكيـت اراضـي، اسـتفاده از منـابع اطالعـاتي،       

ديريت مطلـوب و همـاهنگي بـين نهادهـاي مسـئول و نيـز       سابقه اشتغال كشاورزي، مـ 

دار با متغيـر وابسـته    ها، فعاليت شوراي اسالمي روستا داراي ارتباط مثبت و معني مشوق

تحقيق و متغيرهاي وابستگي به دولت، ميزان خسـارت و تعـداد اعضـاي از دسـت رفتـه      

ر، و ثروت فاقـد ارتبـاط و   دار متغيرهاي سن، بعد خانوا خانوار داراي ارتباط منفي و معني
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  .اند ديده از زلزله همبستگي با مشاركت در بازسازي مسكن آسيب
  

  ديده تحليل همبستگي متغيرهاي مستقل با متغير وابسته مشاركت در بازسازي مسكن آسيب. ۳جدول 

  نام متغیر  ردیف
  ضریب

 همبستگی
  نام متغیر  ردیف

  ضریب

 همبستگی

  *٤٩٩/٠  نوع مالکیت اراضی  ١١  ١٣٥/٠  سن  ١

  ١٢  **٣٦٣/٠  تحصیالت  ٢
فعالیت شورای اسالمی 

  روستا
٣٧٢/٠**  

  *-٣٤٢/٠  وابستگی به دولت  ١٣  ٢٨١/٠  بعد خانوار  ٣

-٥١١/٠  میزان خسارت  ١٤  *٢٠٢/٠  تعداد باسواد خانوار  ٤
**  

-٤٠٤/٠  تعداد اعضاي از دست رفته خانوار  ٥
**  

  **٤٠٩/٠  استفاده از منابع اطالعاتی  ١٥

  *٤٨١/٠  ها مشوق  ١٦  **٢٥٩/٠  رضامندی  ٦

  **٣٧٥/٠  سابقه اشتغال به کشاورزی  ١٧  **٣٨٩/٠  انسجام اجتماعی  ٧

  ١٨  *٢٤٨/٠  اجتماعی-پایگاه اقتصادی  ٨

مدیریت مطلوب و 

هماهنگی بین نهادهای 

  مسئول

٣٩٢/٠**  

 **٤٥٦/٠  انگیزش  ١٩  ١٧٢/٠  ثروت  ٩

١٠  
عضویت در نهادهای عمومی 

  روستا
٤٣٠/٠**        

  %  ۱نی دار در سطح مع=  **
  %۵معنی دار در سطح *= 

  

  گيري نتيجه

ســوزترين ســوانح طبيعــي از عوامــل  تــرين و خانمــان عنــوان يكــي از مخــرب زلزلــه بــه

آيـد، زيـرا بـا وقـوع زلزلـه تمـام        شـمار مـي   ها و راهبردهاي توسعه به كننده برنامه مختل

انسـاني صـرف بازسـازي     شوند و منابع فيزيكـي و  هاي در دست تدوين متوقف مي برنامه

كند در تمامي مراحل توسـعه و در شـرايط    زا حكم مي از آنجا كه توسعه درون. گردند مي

سـازي   مختلف مبناي كار بر جلب مشاركت مردم محلي در جهت بسيج منابع و نهادينـه 
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سـازي قـرار گيـرد، شـناخت      هاي محلي با تأكيـد بـر توانمندسـازي و ظرفيـت     مشاركت

ريـزي   رهاي تأثيرگذار بر مشاركت مردم محلـي گـامي اساسـي در برنامـه    ها و متغي زمينه

مشاركت مردم خصوصـاً روسـتاييان   . آيد فرايند بازسازي مسكن روستايي بم به شمار مي

گـردد كـه بـا     گيرد موجب مـي  در اقداماتي كه با هدف حلِ مسائل واقعي آنها صورت مي

نند و اقـدامات انجـام داده را از آن   سرعت بيشتري در به ثمر رساندن اقدامات كوشش ك

خود بدانند و از آنها مراقبت و محافظت به عمل آورند و در صورت استهالك يا تخريـب،  

كه روستاييان خود را بـا اقـدامات    همچنين در صورتي. خود مجدداً در پي ساختن برآيند

مسكوني دولت هماهنگ احساس نكنند نه تنها در حفظ و حراست اماكن مسكوني و غير

تـرين قـدمي در راه بـه ثمـر      كوشند، بلكه حتي حاضر نيستند كوچـك  شده نمي بازسازي

هـاي جـاري در زمينـه     يكي از عوامل شكست سياسـت . رسانيدن اقدامات جانبي بردارند

هـا و نظـام حكـومتي بـراي      بازسازي مسكن آسيب ديده اتكاي بيش از اندازه بـه دولـت  

هـا متمركـز    جه ارائه خدمات بيش از حد در دست دولتريزي و اجراست كه در نتي برنامه

در همـين زمينـه،   . گونه موارد بسيار انـدك و نـاچيز اسـت    شده و مشاركت مردم در اين

ها از تشكيالت دولتي به سمت مشـاركت مردمـي    عالقه و تمايل براي واگذاري مسئوليت

زده ايـن   اي زلزلـه گيرد تا جايي كه در بيشـتر كشـوره   وقفه در سراسر جهان قوت مي بي

با توجه به ميزان تلفات در زلزلـه بـم و سـاير    . موضوع به سياستي ملي تبديل شده است

. انـد  هـاي ايـران قـديمي و غيـر مقـاوم      رسد كه اكثر ساختمان نظر مي هاي ايران، به زلزله

 ها مقاوم و ايمن باشند و در ساخت آنهـا  گسل  ها بايد در مقابل فعاليت بنابراين ساختمان

از مصالح مخصوص سبك و ضد زلزله استفاده شود و كنترل و نظـارت بيشـتري بـر امـر     

وسيلة متخصصان با صـالحيت و بـا    سازي صرفاً به سازها صورت گيرد و ساختمان و ساخت

بايسـت   عـالوه مـي   بـه . ربـط انجـام شـود    هاي ذي كسب مجوزهاي قانوني و نظارت ارگان

مشـكالت مـالي در   . ها به مردم داده شود ساختمانسازي  هاي الزم در زمينه ايمن آگاهي

وسـازهاي   بينند، اجـازه سـاخت   ها مي لرزه روستاهاي كشور كه خسارت بسياري در زمين
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هـاي   ضروري اسـت روش . دهد هاي مقاوم را نمي هاي اجراي ساختمان نامه مطابق با آيين

زلزلـه بـا اقتصـاد مـردم     تري كه عالوه بر مقاومت كـافي در برابـر    تر و ارزان اجرايي آسان

هـاي   روستا و سطح توانايي و تكنولوژيكي و اجرايي آنها متناسب باشـد، جـايگزين روش  

شود بايسـتي   وساز در مناطق روستايي انتخاب مي مصالحي كه براي ساخت. پيشين شود

تا با كمترين هزينه بتوان مقادير زيادي از آن را بـه  (هايي از قبيل حجم كم  داراي ويژگي

، سبك بودن، فناوري سادة اجرايي و عدم نيـاز بـه محاسـبات    )طه موردنظر حمل كردنق

زدة روسـتاييان،   هاي زلزلـه  ساز اصولي خانه و در زمينه ساخت. فني پيچيده و مفصل باشد

وسازها چنانچه با آداب  ساخت. تواند كمك فراواني به افزايش مشاركت كند رضامندي مي

سو نباشند، انتظار استقبال از مشـاركت   زده هم مناطق زلزله هاي و سنن و نيازها و ويژگي

با توجه به نتايج تحقيق براي بازسازي . فايده است به هر صورت از جانب مردم عبث و بي

ها بايد سعي شود قبل از هرگونه اقدام اجرايي با روستاييان جلسات متعدد مشورتي  خانه

تـوان بـا تشـكيل     در ايـن زمينـه مـي   . گـردد هاي آنها اسـتفاده   گذاشته شود و از ديدگاه

هـاي ترويجـي و    مدت براي افزايش آگـاهي بـه توسـعه برنامـه     هاي آموزشي كوتاه كالس

آموزي تابعي، يعني الگويي از آموزش كه عالوه بر باال بردن  سواد. آموزشي همت گماشت

. ضروري استتر سازد، امري  شان خبره سطح آگاهي مردم، آنان را در نحوه انجام كارهاي

هـا و الگوهـاي رواج نـوآوري بـراي بـاال بـردن مشـاركت روسـتاييان در          استفاده از روش

با توجـه  . ها مفيد است ها، با توجه به رابطه مثبت بين مشاركت و مشوق بازسازي مسكن

زده وجـود   به اينكه امكان دسترسي عمومي به كتاب و مجله و روزنامه در منـاطق زلزلـه  

هـا،   هاي عمومي روستايي و امكان مطالعه رايگان روزنامـه  ويت كتابخانهندارد، ضرورت تق

منظور افزايش روحيه همكاري  به. مجالت و كتب براي باال بردن سطح آگاهي مفيد است

زده، توجـه و حمايـت    هـاي مردمـي در بـين روسـتاييان زلزلـه      و تعاون و جلب مشاركت

از جملـه راهكارهـاي ديگـري كـه     . ها، از جمله شوراهاي روستايي، ضروري اسـت  تشكل

بـه تمـامي     هـاي كـم بهـره    توان با توجه به نتايج تحقيق به آن اشاره كـرد، ارائـه وام   مي
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  .منظور باال بردن ميزان مشاركت آنهاست ديده، به روستاييان آسيب

  

  منابع
  

 ، مجموعه مقاالت همايش علمـي تجربيات زلزله بم، ۱۳۸۲اسفندياري صدق، رضا و همكاران، 
  شناســي و مهندسـي زلزلــه، تهــران،   المللـي زلزلــه  هــاي زلزلــه بـم، پژوهشــگاه بــين  يافتـه 
  .۵۵-۴۲صص 

، ۱۳۸۲اميني حسيني، كامبد، محمدرضا مهديفر، محمد كشاورزبخشايش و معصومه رخشـنده،  

شناسي مهندسي و ژئوتكنيك مرتبط با  هاي زمين گزارش فوري و مقدماتي پديده

  .شناسي و مهندسي زلزله المللي زلزله هشگاه بينپژوبم،  ۵/۱۰/۱۳۸۲زلزله 

: هاي روستايي در برابر زلزله پذيري سكونت تحليلي بر آسيب، ۱۳۸۷اهللا،  بهرامي، رحمت

، تابسـتان  ۲، شماره ۱۱، فصلنامه روستا و توسعه، سال مطالعه موردي استان كردستان
  .۱۳۶-۱۲۷، صص ۱۳۸۷

هـايي بـراي    واحدهاي ساختماني و رهيافتپذيري  ارزيابي آسيب، ۱۳۸۲بيات، حسين، 

، سـازمان ملـي زمـين و    ۱۳۸۲بهمـن   ۱۵هاي زلزلـه بـم،    ، همايش يافتهايجاد دگرگوني
  .۴۲-۳۱مسكن، تهران، صص 

  

، انتشارات دانشگاه شهيد بهشـتي،  خيزي ايران لرزه، ۱۳۷۷پوركرماني، محسن و آرين، مهران، 
  .چاپ اول، تهران

، ۱۲۱، پيام هـالل، شـماره   بالياي طبيعي، ۱۳۸۲سالمي ايران، جمعيت هالل احمر جمهوري ا
  .۱۴-۱۲ص 

، بهسازي روستايي و نقش آن در رونـد توسـعه روسـتايي ايـران    ، ۱۳۶۹خاني، فضيله، 
  .نامه دوره كارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت مدرس پايان
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فصـلنامه رفـاه    ،)با نگاه به زلزلـه بـم  (آمدهاي جمعي  اقتصاد بد، ۱۳۸۴دانا، فريبـرز،   رئيس
  .۸۸-۷۶، صص ۱۳اجتماعي، سال سوم، شماره 

شده از طـرح بازسـازي منطقـه ليچـه در جنـوب       هاي گرفته درس، ۱۳۷۵رازاني، رضا، 

و مقايسه آن بـا  ) ۱۹۷۵سپتامبر  ۶( ۱۳۵۴شهريور  ۱۵مركزي تركيه پس از زلزله 

مينار اسـتان  ، مجموعه مقاالت سزده قير ـ كارزين فارس  طرح بازسازي منطقه زلزله
  .۱۸۹-۱۸۲پذيري و الگوهاي بازسازي، صص  فارس، زلزله و كاهش آسيب

اي،  ملـي، منطقـه  (ريـزي   كاربرد ژئومورفولوژي در برنامـه ، ۱۳۷۵رامشت، محمدحسين، 

  .، چاپ اول، انتشارات دانشگاه اصفهان)اقتصادي

، نامـه  دهبررسي مشاركت روستاييان در بازسازي منـاطق زلزلـه ز  ، ۱۳۸۰طالب، مهدي، 
  .۹۶-۸۲، ص ۱۸علوم اجتماعي، شماره 

، چكيـده مقـاالت همـايش توسـعه     ...پريروز رودبار، ديروز بم، فـردا  ، ۱۳۸۳عكاشه، بهـرام،  
  .۲۸انداز توسعه پايدار تهران، شهرداري تهران، تهران، ص  اي چشم محله

شعار هر با (اي در مديريت سوانح شهري  نقش خودامدادي محله، ۱۳۸۳فالحي، عليرضا، 

انـداز توسـعه پايـدار     اي چشم ، همايش علمي كاربردي توسعه محله)خانوار يك امدادگر
  .شهر تهران، شهرداري تهران، تهران

، ها در تحقيقـات اجتمـاعي و اقتصـادي    پردازش و تحليل داده، ۱۳۸۲كالنتري، خليـل،  
  .انتشارات شريف، تهران

ترجمـة   راهنمايي بـراي مشـاركت،  : مردمتوانمندسازي ، ۱۳۸۳كليتون، اندرو و همكاران، 
  .پيروز ايزدي، مركز تحقيقات و بررسي مسائل روستايي، تهران

هـاي   بررسي ميزان و علـل مشـاركت روسـتائيان در طـرح    ، ۱۳۶۹محموديان، حسين، 

  . شناسي، دانشگاه تربيت مدرس نامه كارشناسي ارشد رشته جامعه ، پايانعمراني

ـ ، ۱۳۷۵مركز آمار ايـران،   ـ شناسـنامه    ۱۳۷۵ماري عمـومي نفـوس و مسـكن ـ     سرش

  .، انتشارات مركز آمار ايران، تهران)شهرستان بم(هاي كشور  آبادي
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  .، انتشارات دانشگاه تهران، تهرانهاي آماري روش، ۱۳۷۶منصورفر، كريم، 

هـاي   لـرزه  گزارش بازديد از آثار ويرانـي زمـين  ، ۱۳۶۵مهاجر اشجعي، ارسالن و ديگران، 

اي جهت مقابله با اين گونه حـوادث احتمـالي در    تجربه: مكزيك ۱۹۸۵سپتامبر 

  .، استانداري تهرانايران

، بهـار،  ۲، جغرافيا و توسعه، سال دوم، شماره ها زلزله، شهرها و گسل، ۱۳۸۳نگارش، حسين، 
  .۳۸-۲۵دانشگاه سيستان و بلوچستان، زاهدان، ص 
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