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  )فصلنامه علمي ـ پژوهشي انجمن جغرافياي ايران(جغرافيا 

  1392 تابستان، 37سال يازدهم، شماره دوره جديد، 

  

  در فرآيند بازسازي كالبدي ناشي از بالياي طبيعيدر فرآيند بازسازي كالبدي ناشي از بالياي طبيعي  نقش مشاركت مردمنقش مشاركت مردم

  شهر بمشهر بم  زلزلهزلزله: : موردمورد
 

  4زاده لسبويي و مهدي رمضان 3سميه محمدي 2علي عسگري، دكتر 1نژاد،حاجيعلي دكتر
  

 چكيده

جامعه بشري  رن آسيب را بانواع مخاطرات طبيعي است كه از گذشته تا كنون بيشتري شايع ترين يكي از زلزله

هاي  هاي بسيار زيانباري بود كه آسيب بم دراستان كرمان از جمله زلزله 1382  زلزله دي ماه. است نمودهوارد 

بديهي است به دليل اهميت لزوم  .فراواني را به لحاظ تلفات انساني، شدت و بعد تخريب كالبدي به همراه داشت

ازمهمترين نكات در بازسازي مناطق تخريب شده، بررسي اين موضوع  يكي خواست سانحه ديدگان،توجه به

است كه فرآيند بازسازي به چه ميزان با خواست مردم انطباق داشته و مشاركت و همراهي آنها به عنوان يك مؤلفه 

اساس راينب. وري بهتر فعاليتهاي صورت گرفته را در پي داشته است اثرگذار در روند بازسازي و به تبع آنها بهره

تحقيق بررسي نقش مشاركت مردم درفرآيند بازسازي و رابطه بين مشاركت مردم در بازسازي هدف اصلي اين

هاي توسعه كالبدي مانند مسكن، معابر و دسترسي، خدمات عمومي و زيربنايي و  كالبدي  و استفاده از فرصت

گردآوري اطالعات شامل روشهاي اسنادي  هاي تحليلي است و شيوه ـروش تحقيق توصيفي . بافت شهر بم است

و  SPSSافزار به منظورتحليل متغيرهاي مورد مطالعه، از نرم. است) مشاهده، مصاحبه و پرسشنامه(و ميداني 

هاي تحقيق نشان  يافته. استفاده شده است  Tهاي آماري پارامتريك رگرسيون و آزمون همبستگي،هاي آماري  روش

هاي توسعه كالبدي مشاركت  دم از ديد جامعه نمونه مثبت ارزيابي شده و از بين شاخصدهد ميزان مشاركت مر مي

مردم بيشترين تأثير را بر روي شاخص مسكن و بافت شهر داشته و ميزان مشاركت مردم در استفاده از فرصت 

اي خدمات و ه ها بوده است و كمترين تأثير را بر روي شاخص توسعه مسكن و بافت شهر بيشتر از ساير شاخص

ها باعث  رسد نقش بيش از حد دولت در بازسازي اين شاخص نظر مي به. تسهيالت عمومي و زيربنايي داشته است

 .كم رنگ شدن ميزان مشاركت مردم شده است

  . زلزله، مشاركت مردم، ابعاد كالبدي بازسازي، بم: كليدواژگان

                                                 
 (ahajinejad@gep.usb.ac.ir)وبلوچستانريزي محيطي، دانشگاه سيستاندانشيار دانشكده جغرافيا و برنامه. 1

 )كانادا(دانشيار دانشكده مديريت مخاطرات محيطي، دانشگاه يورك . 2

 شهري، دانشگاه سيستان و بلوچستانريزي  رافيا و برنامهارشد جغكارشناس. 3

 ريزي روستايي، دانشگاه تهران دانشجوي دكتري جغرافيا و برنامه. 4
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  مقدمه

دوران حيات كره زمين وجود داشته و خواهد اي طبيعي در طول  بالياي طبيعي به عنوان پديده

وقوع بالياي طبيعي، نظير سيل، زلزله، توفان و گردباد در اغلب موارد ثاثيرات مخربي بر . داشت

ساختمانها . سكونتگاههاي انساني باقي گذارده و تلفات سنگيني بر ساكنان آن وارد ساخته است

اي بر جوامع  عوارض اقتصادي و اجتماعي پردامنهگونه مناطق را نابود كرده و  و زيرساختهاي اين

به هرجهت بالياي طبيعي جزيي از فرايند زندگي . بشري و كشورهاي جهان تحميل كرده است

اين بدان معناست كه حوادث محيطي همواره در كنار الگوي زيست و . روند بشر به شمار مي

اما باليا . رفته است ر ميناپذير از آن به شما سكونت بشر وجود داشته و جزيي تفكيك

دهند كه با  ريزان قرار مي گران و مديران توسعه و برنامه هاي نويني را فراروي توسعه فرصت

گيري از شرايط بحران  سازي جامعه و بهره هاي مقاوم توان آستانه ها مي گيري از اين فرصت بهره

ترين عواملي كه در اجراي  مهمدر اين راستا يكي از . در جهت رفع مشكالت قبلي را ارتقاء داد

يك بازسازي موفق و سريع نقش دارد استفاده از مشاركت مردم سانحه ديده در امر بازسازي و 

هاي بازسازي موجب تسريع امر بازسازي  دخالت دادن مردم در اجراي برنامه. ريزي است برنامه

كه اين مسئله يكي از شود  هاي فرهنگي و اجتماعي مردم در اين امر مي و لحاظ كردن ارزش

در فرآيند بازسازي مشاركت نقش بسيار . عوامل اصلي در رسيدن به يك بازسازي موفق است

مهمي در كاهش خسارات آتي دارد زيرا اجتماعات آگاهي بيشتري نسبت به محيط زندگيشان 

در رابطه برخوردارند، مشاركت جوامع عنصر اصلياي در اين  ارزندهدارند و از تجربيات 

عنوان  اي مشاركت را به طور گسترده امروزه به) 39: 1386هاديزاده، (ها است  موفقيت برنامه

اما شكاف بين متون متداول و واقعيت  ،)Cernea,1985(كنند  فلسفه و شيوه توسعه توصيه مي

طور  هشاركت بم ،Robert Chambers,2005)(ميداني در اين زمينه همچنان باقي است 

عنوان يك وسيله مستقيم افزايش اثربخشي كار ه وان يك فن مديريت و هم بگسترده به عن

مشاركت مفهومي در : توان عنوان كرد كه در اصل مي ).52: 1386قرباني، (ت پذيرفته شده اس

تجربه  )(Lowe et al, 1999, 14,17ارتباط با توسعه است كه با انتقال قدرت همراه است

ريزي متمركز،  دهد كه برنامه ه از جمله كشور ما نشان ميبسياري از كشورهاي در حال توسع

هر چه سطح مشاركت محدودتر باشد  ،آمرانه و از باال به پايين دستاورد مطلوبي نداشته است

هاي اجرا و نظارت  ها  كاهش خواهد يافت، و هزينه امكان اجرايي و كارآمدي شدن برنامه
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. )214: 1383رضواني،. (سياستها  باال خواهد رفتپذيري طرحها و  مركزي افزايش يافته و آسيب

 شود كه افراد ياد بگيرند كه آنها جزئي از گيري باعث مي به نظر روستو، مشاركت در تصميم

به هر جهت زلزله  .)Melaverty,2002,185( اجتماع هستند و معني عدالت را توسعه بدهند

، ابعاد روانشناختي )1387پور، ابراهيم(تماعي، اج)1386پور، ابراهيم(بم از ابعاد گوناگون جمعيتي 

) 1387عسگري،  ،1389نژاد،  حاجي( و كالبدي) 1384كرمي و همكاران، ) (روحي و رواني(

در اين تحقيق تالش شده است ضمن بيان چارچوب نظري و روابط بين .داراي اهميت است

رزيابي ميزان مشاركت مشاركت مردم در بازسازي و استفاده از فرصت توسعه به شناسايي و ا

هاي  مردم در بازسازي بعد از زلزله بم با الگوي تحليلي گرفته شده از تجارب جهاني و درس

گيري بهتر از  تالش شده است تا راهكارهاي چگونگي بهره. آموخته شده از آن پرداخته شود

جويي  لي پياي و م هاي توسعه محلي، منطقه مشاركت مردم دربازسازي از ديد توسعه در زمينه

دست  در نهايت با توجه به نتايج حاصل از كاربرد الگوي تحليلي مورد استفاده و نتايج به. گردد

با توجه به مباني و گردد و  آمده نقاط قوت و ضعف بيان شده و راهكارهاي مناسب ارايه مي

  چارچوب تحليلي مطرح شده است،

  :ير صورت گرفته استاين تحقيق در راستاي پاسخ گويي به دو سوال اصلي ز

  هاي مردمي در فرآيند بازسازي در بعد از زلزله بم در چه وضعيتي قرار دارد؟ مشاركت. 1

تا چه ميزان در فرآيند بازسازي ناشي از زلزله در ) مشاركت مردم(مردم و نهادهاي مردمي. 2

  اند؟ هاي توسعه كالبدي اثر داشته شهر بم بر شاخص

  

  مباني نظري

هاي بازسازي به مقاوم سازي كالبدي و صرفاً  ه دهه هشتاد، توجه عمده برنامهتا قبل از نيم

هاي  ولي اين نگرش از اواخر دهه مذبور بتدريج به جنبه. هاي فيزيكي بناها معطوف بود جنبه

اجتماعي، اقتصادي، رواني، زيست محيطي جوامع تغيير جهت داد و در راستاي اهداف توسعه 

ديده در فرآيند بازتواني از ابعاد گوناگون داراي  اين ميان، نقش مردم آسيبدر . پايدار قرار گرفت

درمانده و محكوم  افرادي را ديده در گذشته مردم آسيب). 23 :1383 فالحي،( اهميت خاص است

هاي امدادگر، كليه امور بازسازي را در  ها و سازمان بر اساس  اين ديدگاه، دولت. نمودند تلقي مي

هاي ساخته شده را به صورت تقريباً  بدون دخالت مردم به پايان رسانده و خانهسطوح مختلف 
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از آنجايي كه . گراني بيش نبودند در اين رويكرد، مردم نظاره. نمودند رايگان به آنان اهدا مي

هدف از  بازسازي سرعت در اتمام عمليات فيزيكي بود، بدون در نظر داشتن عواقب احتمالي 

سازي كالبدي جامعه، در اسرع زمان تأكيد فراواني  مردم و آيندگان، بر آمادهمحصول نهايي بر 

ها و شواهد فراواني حكايت از ناموفق بودن اين رويكرد در بلندمدت و در ميان  نمونه. بود

ديده داشته و مردم نارضايتي خويش را با انجام تغييرات فراوان بر بناهاي ساخته  جوامع آسيب

العمل در نهايت، منجر به افزايش  ، اين عكس)Fallahi, 1996,12-35(د دادن شده نشان مي

رويكرد مزبور همچنين سبب باال رفتن توقعات . شد زيست كالبدي مي پذيري محيط ميزان آسيب

با گسترش تفكر توسعه پايدار، مردم . شد هاي امداد گر مي جامعه از دولت و ديگر سازمان

هاي باز تواني و بازسازي شناخته شده و به  اصلي برنامه هاي ديده به عنوان سرچشمه آسيب

در اين نگرش تأكيد اصلي به نقش . فعالين مشاركت كننده در فرآيند عمليات تبديل شدند

مردم با . گزاري، طراحي و اجرا است ريزي، سياست محوري مردم محلي در فرايند برنامه

سازند، بلكه، اين شركت فعاالنه،  ف ميشان را بر طر مشاركت خويش نه تنها نيازهاي واقعي

رفته جامعه،  اين رويكرد باعث بازگشت اعتماد از دست. بازتواني رواني آنان را به دنبال دارد

بنابراين در نگاه . شود مندي آنان از محصول نهايي بازسازي مي خود باوري و رضايت

هاي جامعه، نيازهاي واقعي  ز واقعيتريزي از پايين به باال، كه در آن اطالعات دسته اول ا برنامه

در اين . گيرد سازد، به عنوان بخشي از فرآيند توسعه پايدار مورد تأكيد قرار مي مردم را آشكار مي

هاي امدادگر، بلكه، در دست  نگرش، مؤثرترين ابزارهاي كنترل نه در دست سازمان

در . مايندگان مردم قرار داردكنندگان واقعي محصول بازسازي يعني شوراهاي محلي و ن استفاده

اين ميان نقش دولت به عنوان پشتيبان و مجري اموري كه مردم قادر به انجام نيستند از اهميت 

ديده براي انطباق با سانحه  همچنين توسعه پايدار در بسيج جامعه آسيب. خاصي برخوردار است

شود  و نيروهاي نهفته آنان ميها  هاي بالقوه آنان و احياء ارزش و تخفيف خطر، سبب رشد توان

  ).24: 1383فالحي، (

  

  

  

  

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  221                               نقش مشاركت مردم در فرايند بازسازي كالبدي ناشي از بالياي طبيعي

 

  هاي مردمي هايي از تجارب بازسازي بعد از زلزله با تأكيد بر مشاركت نمونه:1جدول

  هاي مردمي تجارب بازسازي با تأكيد بر مشاركت  كشور

  

  ژاپن

هاي مختلف اقتصادي و  سازي براي حضور مردم در عرصه همكاري بين مردم و زمينه

هاي مردمي، بازسازي توسط  افزايش تعداد تشكل: جتماعي به اين شكل صورت گرفتا

پذيرد، رعايت استاندارد در ساخت و ساز با ميزان واگذاري وام در  خود مردم صورت مي

ارتباط است در واقع ميزان وام درخواستي بستگي به بكارگيري استانداردهاي  مناسب در 

  .زمينه ساخت و ساز دارد

  

  يكمكز

اداره كل بازسازي مسكن براي . هاي مردم صورت گرفت  طراحي بازسازي مطابق خواسته

. انتخاب بهترين روش استقرار واحدهاي مسكوني در هر منطقه با مردم به بحث نشستند 

. مردم در كليه مباحث شركت كرده و نهايتاً الگوي مورد عالقه خود را انتخاب كردند

هاي بازسازي توسط  درصد هزينه 50است كه حداقل پروژه به شكلي طراحي شده 

  .شد ساكنين آينده مساكن تأمين مي

  

  هند

عمليات بازسازي با توجه به نيازهاي مردمي و مسايل اجتماعي و فرهنگي با نظارت فني 

اعتبارات به افراد داده . پذيرفت دولت، مشاركت مردمي صورت مي ،NGOهاي  گروه

  .پرداختند نياز خود به ساخت و ساز مي شد و افراد با توجه به مي

  )48- 41، 1387محمدي، : (ماخذ

  

هاي مردمي و طبقات آسيب ديده در فرآيند  امروزه مطالعات زيادي در رابطه با نقش مشاركت

كه هدف تمامي آنها اجراي يك برنامه  ،),103Schmidt,2006(بازسازي صورت گرفته است 

عملياتي كه به منظور . بالياي طبيعي در آينده بوده است  كاهشي در فرآيند بازسازي ناشي از

مستقر ساختن دوباره جامعه و برگرداندن به حالت اوليه بعد از بحران و بعد از زمان احياء انجام 

، )مسكوني، خدماتي،  توليدي و اداري(اين عمليات شامل احداث ساختمانهاي دايمي. گيرد مي

كامل جامعه به حالت قبل از بحران است، به طوري كه نسبت بازسازي تمام خدمات، برگرداندن 

بيروديان، (هاي بعدي تمهيداتي منظور گردد  پذيري براي بحران سازي و كاهش آسيب به مقاوم

بازسازي فرصتي است مناسب براي انديشيدن به توسعه منطقه سانحه ديده و رفع ). 43: 1385

بايد به  هاي بازسازي يك منطقه سانحه ديده مي برنامهنواقص و نارسائيهاي گذشته لذا در تدوين  

اي تدوين نمود  ها را در راستاي توسعه ملي و منطقه افق نسبتاً بلندتري نظر داشت و اين برنامه
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به هر جهت بعد از وقوع زلزله بازسازي نيازمند رعايت نكاتي است كه  ). 110: 1383عليزماني، (

  .دهد مات يك بازسازي مطلوب را نشان ميصورت فهرست وار الزا به) 1(شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   280، 1384شماعي و پوراحمد، : الزامات يك بازسازي موفق ماخذ: 1شكل

  

با توجه به اهداف تحقيق و ديدگاههاي مطرح شده در بازسازي موفق و مشاركت مردم مهمترين 

توان به صورت زير مطرح  مي عوامل مؤثر در اين زمينه، از بين  الزامات يك بازسازي موفق را

  . كرد

  

  هاي بازسازي مشاركت مردم سانحه ديده در برنامه

ترين عواملي كه در اجراي يك بازسازي موفق و سريع نقش دارد مشاركت و  يكي از مهم

دخالت دادن مردم . ريزي است هاي مردم سانحه ديده در امر بازسازي و برنامه استفاده از كمك

هاي فرهنگي و  اي بازسازي موجب تسريع امر بازسازي و لحاظ كردن ارزشه در اجراي برنامه

شود كه اين مسئله يكي از عوامل اصلي در رسيدن به يك بازسازي  اجتماعي مردم در اين امر مي

الزامات يك 

  بازسازي موفق

  بازسازي با رويكرد توسعه پايدار

بازسازي زير ساختها بر بازسازي  تقدم

  مسكن

  حل مسئله مالكيت

  مشاركت مردم

  توجه به پتانسيل هاي شهر و منطقه

  اصالح نارسايي هاي قبلي

  حفظ هويت

در نظر گرفتن نيازها و خواست هاي 

  مردم

  پاكسازي و ايمن سازي

 برآورد خسارات
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  ).46: 1386اورنگ، (موفق است 

يازهاي ها و ن يكي از تأثيرگذارترين عوامل براي دستيابي به يك بازسازي موفق توجه به خواست

ها و نيازهاي مردم در روند  خواست. شود اي است كه بازسازي در آن انجام مي مردم جامعه

لحاظ كردن انتظارات . ها دارد بازسازي ريشه در خصوصيات اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي آن

ها  جانبه آن ها از روند بازسازي و مشاركت و همكاري همه شهروندان سانحه ديده در رضايت آن

هاي شهروندان سانحه ديده، شامل توزيع عادالنه  نيازها و خواست. بازسازي نقش مهمي دارد در

هاي هويتي شهر، توجه  هاي بازسازي شده، احياي بافت و كانون خدمات شهري در سطح محله

..... هاي منسجم و مرتبط با هم، و ها، ايجاد يا احياء محله هاي فرهنگ شهرنشيني آن به ويژگي

  ).280: 1384اعي و پوراحمد، شم(است 

  

 بازسازي با رويكرد توسعه پايدار

هاي يك بازسازي موفق، بازسازي با نگرش به توسعه پايدار  ترين ويژگي يكي ديگر از مهم

ريزي از جمله بازسازي شهرهاي سانحه ديده تأمين هرچه بيشتر  هدف هر نوع برنامه. است

در شهرسازي و شهرنشيني پايدار به موازات توجه . نيازهاي انساني و حياتي حال و آينده است

محيطي، به مسائل اجتماعي و انساني به ويژه عدالت اجتماعي و اقتصادي،  به مسائل زيست

شهر پايدار داراي . شود توسعه مسكن مناسب و زندگي سالم براي همه شهروندان نيز توجه مي

تداوم پايداري منابع براي نسل حفاظت از منابع طبيعي و محيط زيست و : دو خصلت است

هاي  هاي آينده و جهاني فكر كردن و محلي عمل كردن ـ حفاظت از ارزش حاضر و نسل

   ).280: 1384شماعي و پوراحمد، (فرهنگي بومي شهر  ـ  تاريخي

وقوع بالياي طبيعي، نظير سيل، زلزله، توفان و گردباد در اغلب موارد ثأثيرات مخربي بر 

. گذارده است و تلفات سنگيني بر ساكنان آن وارد ساخته است ساني باقيسكونتگاههاي ان

اي  اجتماعي پردامنه عوارض اقتصادي و و را نابود كرده اين گونه مناطق و زيرساختهاي ساختمانها

 1382در همين راستا زلزله پنج دي ماه . بر جوامع بشري و كشورهاي جهان تحميل كرده است

گونه موارد با توجه به مقياس  قطعاً در اين. هاي شهر بم تخريب شد ندرصد ساختما 80بيش از 

 يدر ابتداي امر ابهامات و اختالف نظرهاي فراوان. يابد وسيع تخريب بازسازي اهميت زيادي مي
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قرار  “بم چگونه بايد ساخته شود”در مورد سوال  . پيرامون چگونگي بازسازي بم وجود داشت

مشاركت مردم، حفظ هويت : زله با توجه به سه اصل مهم و اساسيديده از زل شد مناطق آسيب

نهايتاً بعد از زلزله ستاد راهبري شهر بم جهت . بم، استحكام در ساخت و ساز بازسازي شود

ريزي و اتخاذ تصميمات تشكيل شد كه در راستاي بازسازي تصميمات زير را اتخاذ  برنامه

  :ند ازكه دو بند از تصميماتشان عبارت. نمودند

 مشاركت دادن مردم در ساخت مسكن و واحدهاي تجاري در شهر و روستا  �

سازي و بهداشت و  هاي مالي خيرين و هدايت اينگونه منابع به بخش مدرسه جذب كمك �

  درمان و بهزيستي 

در اين مطالعه  نقش مشاركت  مردم در جريان بازسازي زلزله شهر بم و رابطه بين مشاركت 

  .گيرند از فرصتهاي توسعه كالبدي مورد تحقيق و بررسي قرار ميمردم و استفاده 

  

  شناسي  روش

هاي مشاركت مردم در بازسازي بر اساس مطالعات و تجربيات قبلي  در اين مطالعه ابتدا شاخص

بندي شد و همچنين ابعاد بازسازي كالبدي مشخص گرديد  و نظرات كارشناسي شناسايي و طبقه

اين . دهد هر كدام را به تفكيك متغير مستقل و وابسته نشان ميجزئيات ) 2(جدول شماره 

مشاركت مردم در بازسازي به . تحقيق به لحاظ روش از نوع پيمايشي مبتني  بر پرسشنامه است

. عنوان متغير مستقل و بازسازي كالبدي به عنوان متغير وابسته تحقيق در نظر گرفته شده است

تر براي بررسي  ري  متغيرهاي اصلي به همراه متغيرهاي جزئيدر واقع بعد از مطالعه مباني نظ

  . موضوع در قالب پرسش نامه در اختيار پاسخ گويان قرار گرفت
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  هاي مورد استفاده در اين تحقيق به تفكيك مستقل و وابسته متغير: 2جدول

  آلفاي كرونباخ  معيارهاي رده دوم  معيارهاي رده اول  متغيرها

  

متغيرهاي 

  مستقل

  

نقش مشاركت مردم و 

نهادهاي مردمي  در 

  بازسازي كالبدي

  76/0  هاي مردم سازگاري بازسازي با نيازها و خواسته

  73/0  هاي بازسازي ها و طرح دخالت نظرات مردم در برنامه

  79/0  بازسازي توسط نهادهاي مردمي و خيرين

  81/0  هاي مردمي بر بازسازي نظارت شهروندان و تشكل

  76/0  يق و حمايت دولت از مشاركت مردم در بازسازيتشو

متغيرهاي 

  وابسته
  ابعاد بازسازي كالبدي

مسكن، معابر و دسترسي، خدمات و تسهيالت 

  زيربنايي، خدمات و تسهيالت عمومي، با فت شهر
77/0  

  نگارندگان: مأخذ 

  

ندان از طريق گيري ميزان مشاركت مردم در بازسازي كالبدي از نظرات شهرو براي اندازه

بدين منظور از كل جامعه . اي كه به همين منظور تهيه و تدوين گرديده استفاده شد پرسشنامه

پاسخگو به عنوان جامعه  300گيري كوكران تعداد  از روش نمونه) ديده هاي آسيب خانوار(آماري 

رها و اهداف مورد به منظور تحليل و استنتاج، بسته به نوع داده، مقياس متغي. نمونه انتخاب شدند

هاي متغيرهاي مشاركت  نظر از روش آماري توصيفي نظير ميانگين، همچنين براي تعميم يافته

نهايتاً براي درك رابطه و ميزان . استفاده شده است Tاي  به كل جامعه آماري از آزمون تك نمونه

ز روشهاي تحليل آماري ا) ابعاد بازسازي كالبدي(بر متغير وابسته ) مشاركت(تأثير متغير مستقل 

  .نظير همبستگي و رگرسيون استفاده شده است

  

  هاي تحقيق يافته

هاي توسعه به وجود آورند  توانند فرصت همانطور كه در بخش مباني نظري ذكر شد سوانح مي

)R.S. Stephenson , 1994:10(تواند  هاي دولتي مي ، از طرفي ديگر مشاركت مردم و حمايت

تجربيات جهاني نشان . جود آمدن فرصتهاي توسعه و استفاده ازآنها داشته باشدو نقش مهمي در به

. شود تر و كاراتري مي داده است كه مشاركت مردم در روند بازسازي منجر به بازسازي موفق

هاي  ها در برخي فعاليت تواند شامل مشاركت مستقيم آن مشاركت مردم در روند بازسازي مي

ها و  گذاري ها در روند تهيه و اجراي سياست آن اركت نمايندگانمربوط به بازسازي يا مش
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ها و نيازها و عاليق مردم شهر در  قابل ذكر است كه توجه به خواست .هاي بازسازي باشد برنامه

در مطالعه حاضر نيز اين فاكتور . شود روند بازسازي جزو مؤلفه مشاركت مردمي محسوب مي

ها و  ت كه در آن عواملي همچون آشنايي مردم با طرحاصلي مورد بررسي قرار خواهد گرف

هاي مردم، دخالت نظرات  هاي بازسازي با نيازها و خواسته هاي بازسازي، سازگاري برنامه برنامه

هاي بازسازي، نقش نهادهاي منتخب مردم مانند شواري شهر در تهيه  ها و طرح مردم در برنامه

هاي خصوصي مردمي و  با مسئوليت و هزينه تشكلهاي در شهر  طرح بازسازي، اجراي پروژه

. گيرند خيرين و نقش دولت و در تشويق و حمايت از مشاركت مردم در بازسازي مدنظر قرار مي

مطرح شده درخصوص ميزان مشاركت مردم در فرآيند بازسازي شهر زلزله  سواالت با توجه به 

  .ير به اثبات رسيده استكار گرفته شده، نتايج ز هاي به زده بم بر اساس آزمون

ها  به پاسخ 5تا  1هاي  ليكرت استفاده و رتبه اي گزينه 5با توجه به اين كه در پرسشنامه از طيف 

دهنده ميزان استفاده بسيار كم از فرصتهاي توسعه معيارهاي  نشان 1اختصاص داده شد و امتياز 

به  3بدين ترتيب عدد . ياد استدهنده ميزان استفاده بسيار ز نشان 5كالبدي منتخب و امتياز 

مقايسه شده  3ها در هر متغير با عدد  سپس ميانگين پاسخ. ا انتخاب شده عنوان ميانه نظري پاسخ

امتياز بااليي را به هر كدام دهنده اين است كه جامعه نمونه  تك متغيرها نشان بررسي تك .است

ورد نظرات جامعه نمونه در مورد ها در م طوريكه يافته به. از متغيرها اختصاص نداده است

دهد  سطح متوسطي را نشان مي 6/2هاي مردم با ميانگين  ها و خواسته سازگاري بازسازي با نياز

تنها در مورد تشويق دولت و حمايت مشاركت مردم در فرآيند بازسازي با ميانگين محاسبه شده 

  .تر از ميانه برآورد شده استباال 1/3و حضور نهادهاي مردمي و خيرين شهر با ميانگين  4/3

هاي بالعوض به مردم براي  مشاركت مردم در بازسازي و واگذاري وام كه در اين خصوص 

البته در جاهايي . ساخت و ساز است و دولت نقش نظارت بر ساخت و ساز را برعهده داشت

عدم و يا  هم مشاهده شد كه اين نظارت بنا به داليلي صورت نگرفته است و از طرفي به دليل

ضعف آموزش و وضعيت روحي شهروندان و همچنين كافي نبودن تسهيالت براي ساخت و 

سال مردم  5ساز مردم در نيمه راه ماندند و در جاهايي هم ديده شد كه بعد از گذشت بيش از 

كاره رها شده است، كه  همچنان در اقامتگاهاي موقت زندگي كنند و ساختمانهاي آنها نيمه

ه اين واقعيت است كه دولت و مردم در بازسازي به صورت جداگانه عمل كرده و دهند نشان

ها  عدم نظارت بر فرآيند پروژه. فقط تسهيالت و وام بدون هيچ نظارتي به مردم داده شده است
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ها شناسايي نشود و باعث تأخير در فرآيند بازسازي  هاي خانواده موجب شده است كه ناتوانايي

گرفتن نيازهاي معنوي و  ناديده دولت باعثبا دخالت مستقيم  جاها هم ازشود، در بعضي 

  .  فرهنگ بومي مردم شده است

  

  گويان متغيرهاي مشاركت در فرآيند بازسازي از ديد مردم نتايج نظرات پاسخ: 3جدول

  متغيرها
تعداد 

  نمونه

بسيار 

 كم
  كم

تا 

  حدودي
  زياد

بسيار 

  زياد

سطح 

  معناداري
 ميانگين

از انحراف 

 ميانگين

  0.914  6/2  0.000 8 12 14 32 34  276  هاي مردم ها و خواسته سازگاري باز سازي با نياز

  115/1  7/2  0.000 9 14 11 34 32  278  هاي بازسازي ها و برنامه آشنايي با طرح

  231/1  4/2  0.000 4 6 8 37 43  278  هاي بازسازي استفاده از نظرات مردم در تهيه برنامه

  223/1  1/3  0.065 19 36 19 11 15  281  دهاي مردمي و خيرين شهرحضور نها

نظارت نهادهاي منتخب شهروندان مانند شوراي شهر در 

  فرآيند بازسازي
281  12 22 37 18 11 0.000  4/2  112/1  

  034/1  4/3  0.000 33 32 18 9 8  266  تشويق دولت و حمايت مشاركت مردم در فرآيند بازسازي

  تحقيق هاي يافته: مأخذ

  

گيري از نظرات  هاي مسئولين و شهروندان در ارتباط با بهره اما براي درك تفاوت بين ديدگاه

  .مردم در فرآيند بازسازي از ازمون من ويتني بهره گرفته شده است

بر اين نكته تصريح دارد كه در فرآيند قبل » نظرات مردم در نحوه بازسازي«در متغير  H1فرض 

بر اين نكته تأكيد دارد كه بين دو  H0اند و در مقابل فرض  مردم نظر خواستهو حين بازسازي از 

دهد سطح معناداري محاسبه شده  نشان مي 4همانطوري كه جدول . ديدگاه تفاوتي وجود ندارد

  H1را به نفع H0توان فرض  معنادار بوده و مي 01/0در ناحيه آلفا  H0در خصوص رد فرضيه 

  . رات مردم در نحوه بازسازي استفاده نشده استرد نمود و پذيرفت كه نظ
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 نتايج آزمون من ويتني براي متغيرهاي مشاركت در فرآيند بازسازي از ديد مردم و مسئولين: 4جدول

  متغيرها
درجه 

  آزادي

سطح 

  معناداري
 ميانگين

انحراف از 

 ميانگين

  0.000  277  نظرات مردم در نحوه بازسازي  مردم

  

2.6  1.231  

  1.141  3.4  39  نظرات مردم در نحوه بازسازي  مسئولين

  هاي تحقيق يافته: مأخذ

  

  تبيين مشاركت مردم در فرآيند بازسازي كالبدي 

با توجه به اهداف و فرضيات تحقيق جهت تعيين رابطه و ميزان تأثيرگذاري مشاركت مردم و 

مسكن، (دي بازسازي نهادهاي مردمي در فرآيند بازسازي و متغيرهاي وابسته يعني ابعاد كالب

دسترسي و شبكه معابر، خدمات و تسهيالت زيربنايي، خدمات و تسهيالت عمومي و بافت 

متغيره استفاده  و ميزان اثرگذاري متغيرمستقل بر متغيرهاي وابسته از تحليل رگرسيون تك) شهر

هاي  دا گويهاي باشد، ابت هاي موردنياز رگرسيون بايد فاصله با توجه به اين كه داده. شود مي

اي  هاي مردمي و نهادي در يك ديگر جمع شده و تشكيل يك متغير فاصله كننده مشاركت  تبيين

متغيره جهت تأثير متغير مستقل در ميزان استفاده از فرصت  تحليل رگرسيون تك. اند را داده

 خروجي معادله رگرسيون بيانگر ان است كه مشاركت. آمده است) 5(توسعه مسكن در جدول 

كند و از طرفي  درصد از تغييرات متغير وابسته يعني ساخت مسكن را تبيين مي 72.2مردمي 

كوچكتر باشد، بدين معني ) Sig(بدست آمده بزرگتر و سطح معناداري  Tو )β(ديگر هرچه بتا 

  .است كه متغير مستقل تأثير شديدتري بر متغير وابسته دارد

ن متغير مشاركت مردمي و متغير وابسته ديگر مانند هاي رگرسيوني تك متغيره بي تحليل خروجي

و شبكه معابر، بيانگر ان است كه مشاركت مردمي و نهادهاي عمومي در  ها بازسازي دسترسي

خرج از پرسشنامه بيانگر تهاي مس يافته .كند درصد از تغييرات واريانس را تبيين مي 32.9مجموع 

هاي  مي در سطح خيلي كمي وابسته به مشاركتآن است كه خدمات و تسهيالت زيربنايي و عمو

دليل اين امر هم دخالت مجريان و دولت در فرآيند بازسازي . مردمي و نهادهاي مردمي است

ممكن است اين وضعيت ناشي از چارچوب اقتصادي حاكم بر جامعه باشد كه در اين . است
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عليرغم اين كه . اره كردتوان به بازسازي مردم محور با هدايت  و نظارت دولت اش خصوص مي

ليكن در . ديده بسيار زياد و قابل توجه است در ايران سهم دولت در بازسازي مناطق آسيب

هاي پيشرفته نظير آمريكا و ژاپن دولت نقش هدايت كننده و نظارتي داشته و اين افراد  كشور

در ايران . ام نمايندها و خرابيها اقد حقوقي  و حقيقي هستند كه بايستي نسبت به بازسازي آسيب

هاي پيشرفته عمدتاً بخش خصوصي فعال است پس  اقتصاد بطور عمده دولتي است اما در كشور

در مواقع بحراني مردم مسئوليت بازسازي را بر عهده دارد و دولت تنها نقش نظارتي را ايفا 

دمي و هاي مر نتايج رگرسيوني حاكي از آن است كه مشاركت) 1: 1386حسني، . (نمايد مي

 77.2طوري كه  نهادهاي مردمي تأثير زيادي در شكل بافت شهر در فرآيند بازسازي داشته است به

بافت شهر در مجموع تابع عوامل مختلفي است حتي ساخت . كند درصد از تغييرات را تبيين مي

  ).5جدول(تأثير قرار دهد  تواند بافت شهر را تحت مساكن با فرم و مصالح جديد هم مي

  

  تحليل واريانس رگرسيون متغيرهاي مستقل درتبيين ميزان مشاركت درابعاد بازسازي كالبدي: 5لجدو

 Beta t يافته تعديل R2   متغير وابسته  متغيرمستقل
 

سطح 

 معناداري

 762a .020 .303 .000.  مسكن مشاركت مردمي

  329a .061 .977 .004.  دسترسي و شبكه معابر مشاركت مردمي

 مشاركت مردمي
دمات و تسهيالت زير خ

  بنايي
.074a .055 .891 .003 

 049a .122 1.976 .015.  خدمات و تسهيالت عمومي مشاركت مردمي

 772a .018 .291 .000.  بافت شهري مشاركت مردمي

  هاي تحقيق يافته: مأخذ 

 
  گيري نتيجه

هاي  يه برنامهدهد كه ساكنين نظر مثبتي را پيرامون دخالت آنان در ته نتايج تحقيق نشان مي

هاي  ها و برنامه دست آمده، ساكنين با طرح هاي به با توجه به ميانگين پاسخ. بازسازي دارند

بازسازي آشنايي دارند، همچنين نظارت نهادهاي منتخب شهروندان مانند شوراي شهر در فرآيند 
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عه نمونه به هر حال سطح رضايت جام. بازسازي از ديد جامعه نمونه مثبت ارزيابي شده است

نتايج ديگر تحقيق بيانگر آن است كه . هاي مشاركت مثبت ارزيابي شده است پيرامون شاخص

هاي توسعه كالبدي مسكن، و بافت شهري بيشترين  مشاركت مردمي در فرآيند بازسازي شاخص

تأثير را داشته است و مشاركت بر توسعه مسكن و بافت شهر اثرگذاربوده و ميزان مشاركت مردم 

هاي كالبدي خدمات و تسهيالت زير بنايي و عمومي در جريان بازسازي بسيار ناچيز  شاخصدر 

و تأثير مشاركت مردم بر . ها داشته است بوده و مشاركت مردم كمترين تأثير را بر اين شاخص

توان عدم توافق بين  دليل اين امر را مي. ها  نسبتاً پايين است شاخص توسعه معابر و دسترسي

هاي گذشته بيانگر  نگاهي به بازسازي. و مسئولين جهت تعريض و توسعه معابر بيان كردمالكين 

هاي خيريه و مددرسان در امر بازسازي است كه نتايج آنها  مورد  هاي دولت و گروه حجم دخالت

ها بر پايه  در جريان بازسازي شهر بم تمام برنامه. عدم رضايت مردم و آسيب ديده گان بوده است

ها و منابع مالي خود مردم بوده است،  ت مردم  و در نظر گرفتن نقش مردم با تأكيد تواناييمشارك

اما در فرآيند . به همين منظور سعي شده است كه ساخت و ساز  مساكن برعهده خود مردم باشد

بازسازي  تا حدودي نيازهاي واقعي شهروندان در نظر گرفته نشده و يا كمتر مورد استفاده قرار 

فته است، و اين مورد نيز به دليل تمركز مشاوران غيربومي و عدم توجه به نيازهاي مردم با گر

. شد هاي محلي درنظر گرفته نمي شدند نياز توجه به اين كه اكثر مشاوران از مركز كشور هدايت مي

 هايي مانند عدم نظارت و مشاركت واقعي مردم در فرآيند بازسازي وجود داشته هرچند نارسايي

است اما در مجموع فرآيند بازسازي از ديدجامعه نمونه مثبت ارزيابي شده و خوشبختانه دراين 

ها با مسئوليت و مشاركت آسيب ديدگان  و طرحهاي احداث خانهبافت شهري بازسازي هم اصالح

  .انجام گرفته است
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