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چکیده
اهداف  :یادگیری درس های حاصل از مداخلهه هها و بازسهازی ههای پها از باهران
به منظور فهم بهتر چگونگی جهت دهی به مداخالت توسعه بهو یهژه آن ههایی کهه در
راستای توسعة پایدار نواحی آسیب پذیرند ضروری است .از ایه رو ،بها توجهه بهه
اینکه بازسازی پا از باران ،فرصت ی بهرای پای دارسهازی و حهل مشهکالت توسهعه
می باشد ،هدف ای پژوهش ،تالیل تفاوت کی فیت بازسازی ماالت شهر بم و میزان
موفقیت آن در ای زمینه م ی باشد .
روش  :در ای پژوهش ،روش تاقیق از نوع توصی ف ی  -تالیلی است .مفهوم کی فیهت
بازسههازی بهها اسههتفاده از روش هههای  AHPگروه ه ی و  SAWدر  7شههاخ
زی رشاخ

و3

عملیات ی شد .داده های مورد نیاز از طریق پرسش نامه و روش نمونه گیر ی

خوشه ای  ،و از  903خانوار نمونه (بر حسب روش کوکران) به دست آمد و از طریق
روش های واریانا یک طرفه و آزمون توکی تالیل شد.
ی افته ها /نتایج  :تالیل واریانا یک طرفه نشان داد تفاوت معناداری بهی ماهالت از
نظر کی فیت بازسازی وجود دارد و از بی  7شاخ
تفا وت معنادار بی ماالت وجود دارد .از نظر شاخ

کی فیت بازسازی  ،در  0شاخ
کلهی ک ی فیهت بازسهازی ههم

نتایج نشان داد که ماالت د ر سطح اطمینان  %33از تفاوت معنادار برخوردا ر هستند.
در نتیجه کی فیت بازسهازی د ر کهل متوسه
خانوارهای مختلف شهر بم متفاوت است.
____________________________
تاریخ دریافت 0931/05/50:تاریخ تصویب0930/50/82 :

و میه زان آن بهر حسهب ماهل سهکونت
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نت ی جه گ یر ی  :نتایج در مجموع همسوی با ای گهزار ة علمه ی اسهت کهه دسترسهی بهه
فرصت های بازسازی برابر نیست و با وضعیت اقتصادی اجتمهاع ی خانوارهها ارتاها
دارد.
کل ید واژه ها :زلزله ،شهر بم ،خانوارها ،ماالت  ،کی فیت بازساز ی
 .1مقدمه

امروزه یکی از اهداف اصلی مدیریت باران ،جاران خسارت و بهرهبرداری از فرصتههای
ایجاد شده جهت بهاود اوضاع و عملی ساخت برنامههای توسعه میباشد .لذا برنامهریزیههای
بازسازی پا از وقوع باران ،همچون سوانح طایعی گاهی فرصتی مغتنم جههت دسهتیابی بهه
اهداف توسعه در منطقهه تلقهی مهیشهود (فالحهی و خورشهیدیان ،0920 ،ص .)0 .بنهابرای ،
علیرغم همة فاجعههای به بار آمده ،باید به بازسازی پا از باران بهعنوان فرصتی برای حهل
مشکالت توسعه و ایجاد جامعهای ایم نگاه کرد .در ای راستا ،ارزیابی تجربهههای بازسهازی
پا از سوانح طایعی بهمنظور کسب شناخت بهتهر از کیفیهت بازسهازی و درسآمهوزی از آن
ضروری است.
در واقع ،یادگرفت درسهای حاصل از مداخلهههای پها از باهران بههمنظهور فههم بهتهر
چگونگی جهتدهی به مداخالت توسعه بهویژه آنهایی که در راستای توسهعة پایهدار نهواحی
آسیبپذیرند ضروری است (ایمپریال و وانالی ،8500 ،0ص .)851 .چراکه بازسازی پها از
باران فرآیند پیچیدهای است که تعاملی از عوامل اجتماعی ،تکنولوژیکی و اقتصادی را درگیهر
میکند (پاول ،8500 ،8ص .)873 .ای درحالیست که برنامهریزان و پژوهشگران اندکی فرآینهد
اسکان مجدد پا از باران یا اقدامات بلندمدت مربو را بررسی کردهاند .لذا مدلهای خهوبی
برای استفادة برنامهریزان و تصمیمگیران در زمانهایی که باهرانهها اسهکان مجهدد را نهاگزیر
میکنند ،وجود ندارد (ایوچی ،8501 ،9ص .)109 .نکته مهم دیگر نیز توجه به میزان بهرهمندی
گروههای مختلف اجتماعی از منابع و کیفیت بازسازی است .چراکه ،شواهد بارانهای گذشته
نیز بهخوبی نشان داده است که افراد بهلااظ اقتصادی فقیر ،متامهل سهختتهری ضهربهههای
1. Imperiale & Vanclay
2. Powell
3. Iuchi
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باران میشوند .کماود منابع مالی و مادی ،انعطافپذیری کمتری را در ماافظت از معیشهت و
خانههایشان در برابر باران بهه فقهرا مهیدههد (جهیتهیزد ،8550 ،0ص95-82 .؛ النمهاری و
الزقال ،8500 ،8ص.)91 .
بنابرای عالوه بر ارزیابی کیفیت بازسازی ،الزم اسهت بهه میهزان برخهورداری خانوارههای
ماههالت مختلههف نیههز توجههه نمههود .از ای ه رو ،ای ه پههژوهش ب ها توجههه بههه ویژگههیهههای
اجتماعیاقتصادی خانوارهای ساک  ،به دناال تالیل تفاوتهای مالهای کیفیت بازسازی شههر
بم میباشد .لذا سؤال اصلی پژوهش چنی مطرح شد :آیا کیفیهت بازسهازی ماهالت مختلهف
شهر بم بر حسب ویژگیهای اجتماعیاقتصادی خانوارهای ساک متفاوت است؟
 .2پیشینة تحقیق

حاجینژاد ،عسگری ،رفیعیان و مامدی ( )0923در پژوهشی به شناسهایی فرصهتههای توسهعه
ناشی از زلزله با تأکید بر ابعاد کالادی شهر (مورد :شهر بم) پرداختهاند .یافتههها نشهان مهیدههد کهه از
فرصتهای توسعه کالادی در زمینههای مسهک (مقهاومسهازی ،نظهارت بهر سهاخت و سهاز ،نمهای
ساختمان و  )...و خدمات عمومی بیشتری استفاده صورت گرفته در حالی کهه فرصهتههای کالاهدی
در زمینه خدمات زیربنایی ،معابر و بافت شهر مورد توجه و استفاده چندانی قرار نگرفتهاند.
برک ،کارتز و ونگر )0339( 9در پژوهشی با عنوان «احیای پا از باهران :دسهتیابی بهه توسهعه،
کاهش باران و برابری» یافتههای کلیدی ادبیات برتر احیای باران را مرور میکننهد و مسهاللی را کهه
به درستی مطرح نشده است را خاطر نشان میسازند .دسهتیابی بهه برابهری ،کهاهش باهران و توسهعه
پایدار ،به ویژه از طریق مشارکت مالی در برنامهریهزی توسهعه مجهدد و همکهاری نههادی ،موضهوع
ماوری مرور ادبیات میباشد .در پایان ،در مورد فهم موجهود از برنامههریهزی توسهعه مجهدد پها از
باران نتیجهگیری شده و همینطور داللتهایی برای سیاست عمومی و پژوهش آتی اراله شده است.
پاول )8500( 1نیز در پژوهشی به بررسهی آسهیبپهذیری سهاختمانی طهرحههای متفهاوت
بازسازی پا از زلزله  8550گجرات هند میپردازد .پژوهش نشان میدهد که سطح بهاالیی از
دانش فنی بعد از زلزله به گجرات منتقل شده ،اما ای انتقهال تاهدیل بهه میرایهی بهرای کهاهش
1. GTZ
2. Al-Nammari & Alzaghal
3. Berke, Kartez, & Wenger
4. Powell
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ریسک باران نشده است .همچنی مسالل مهمی وجود دارند که نتیجة سیاستهها و اقهدامات
ناکافی دولت میباشد.
رفیعیان و عسگری ( )8509در پژوهشی به بررسی تأییر اسکان موقت بر بازسهازی مسهک
پا از باران زلزلة  8559شهر بم پرداختند .نتایج نشان میدههد کهه نهوع اسهکان موقهت (در
کمپها و در کنار داراییها) ،بر سرعت ،کیفیت و رضایتمندی کلی از بازسهازی مسهک تهأییر
گذاشته است.
ایوچی )8501( 0در پژوهشی با عنوان برنامه ریهزی اسهکان مجهدد پها از باهران ،ا ههار
میدارد که نیاز فزایندهای به چارچوب سیستماتیکی برای برنامههریهزی اسهکان مجهدد بعهد از
باران ها وجود دارد چه بهرای بازسهازی در ماهل (همهان مکهان آسهیبدیهده) و چهه بهرای
جابجایی ،همچنی چه مستقالً انجام شود و چه با مشارکت هم مالهایها .وی با بررسی چنهد
نمونة موردی نتیجه میگیرد که تصمیمها ،فرایندها و نتایج اسهکان مجهدد ،ههم گهرایشههای
اجتماعیاقتصادی را منعکا میکند و هم تعامالت بی دولت ،جامعه و خانوارهها را مهنعکا
میکند.
گری برگ )8501( 8شش سال صرف مطالعهة توسهعة مجهدد بعهد از باهران در شههرهای
نیویورک و نیواورلئان 9پا از حوادث  00سپتامار و کاترینا نموده است .در ای دو شهر بسیار
متفاوت که با دو باران کامال متفاوت نیز روبرو بودهانهد فراینهد بازسهازی ناعادالنهة مشهابهی
اتفاق افتاده است .یافتهها نشان می دهد که نهابرابری ههم در مرحلهة احیهای موقهت و ههم در
مرحلة بازسازی بلندمدت وجود دارد .در هر مرحله ،قربانیان اصلی باران یعنی کهم درآمهدها،
اجتماعات غیرسفیدپوست ،کارگران ،و کسب و کارهای کوچک ،بیشهتر از دریافهت کمهکهها
ماروم شدهاند .در حالیکه ماالت سفیدپوست و صنایع پرمنفعت به شکل نامتناسای بهرهمنهد
شدهاند .در فرآیندی که گری برگ آن را «شهرنشینی انااشت باران »1نامیده است ،وی پیگیری
میکند که چگونه ای توسعه مجدد نابرابر ،شهر پا از باران را تغییر شکل میدهد :از طریهق

1. Iuchi
2. Greenberg
3. New Orleans
4. Crisis-driven urbanization
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تقویت ماالت مرفه ،تسهیل اعیانسازی 0و جابهجایی در نواحی کمدرآمد ،و تاقق رویاههای
دیرینة توسعه در مورد التالف رشد قدرتمند.8
 .3جمعبندی پیشینة نظری و تجربی و ارائة فرضیههای تحقیق

کیفیت بازسازی و الگوی توسهعة مجهدد شههرها و ماهالت شههری تاهت تهأییر عوامهل
متعددی قرار دارد .در سطح خرد ،خانوارها و گروههای مختلف هستند که بر حسهب سهاخت
اجتماعیاقتصادی خود و متناسب با قدرت ،نفوذ و میزان دسترسی خود عمهل مهیکننهد .ایه
عمل و اقهدام در ناهود سیسهتمههای برنامههریهزی توانمنهد و عادالنهه و در کشهورهای دارای
جهانبینیهای داروینیستی و ساختار قدرت سلطهطلاانه میتواند در بدتری شهکل خهود و در
قالب رقابت و تنازع بقا اتفاق بیفتد و منجر به دوگانگی اجتمهاعی و فاهایی و بازسهازیههای
بهشدت نابرابر شود .هر چقدر نظامهای برنامهریزی توانمندتر ،عادالنهتر و مشارکتیتر شوند و
جهان بینی و ساختار قدرت و سطح توسعة کشورها زمینههای الزم را بیشتر فراهم کند میتوان
شاهد بازسازیهای عادالنهتر ،کاهش دوگانگی های اجتمهاعی و فاهایی و بههرهمنهدی بیشهتر
قربانیان اصلی بارانها و طاقه ماروم بود.
مدل مفهومی ای فرآیند که به نوعی بیانگر کیفیت بازسازی ماالت شهری در سطح خهرد
و عوامل تأییرگذار در سطح کالن میباشد در شهکل  0ارالهه شهده اسهت .پهژوهش در مهورد
عوامل تأ ییرگذار در سطح کالن و کمیت و کیفیت آن و نیهز تغییهرات آن در طهی زمهان خهود
موضوع پژوهش مستقلی است .در ای پژوهش ،بر سنجش کیفیت بازسازی ماالت شههری و
معناداری و میزان تفاوت آن در ماالت مختلف با توجه بهه خصوصهیات اجتمهاعیاقتصهادی
خانوارهاست.

مالهی قدیمی یا فقیرنشی را به مالهی طاقهی متوس تادیل کردن (از راه نوسازی و راندن فقرا) 1. Gentrification:
2. Realizing the long-held development dreams of powerful growth coalitions
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شکل  .1مدل مفهومی کیفیت بازسازی محالت شهری در سطح خرد و عوامل تأثیرگذار در سطح کالن

در مجموع ،مطابق چارچوب فوقالذکر ،علیرغم زمینههای مناسب در حوزة جههانبینهی و
ارزش های حاکم و نیز تجربیات خوب نظام برنامهریزی و نیز حرکت ساختار قدرت در مسیر
تکثرگرایی و تقویب مشارکت مردمی و بخشهای خصوصی و غیردولتی ،ضعفهای موجهود
در نظام برنامهریزی و عدم نهادینهشدن برنامهریزی مشهارکتی و مشهکالت موجهود در اعمهال
نظارت نهادینه و پیگیری نظاممند بازسازی و توسعة مجدد برابر ،بهعنوان مهوانعی قهوی عمهل
میکنند که توسعه و بازسازی برابر و بهرهمندی حداکثری گروههای هدف را با مشکل مواجهه
میکند .بر ای اساس ،فرضیة تاقیق در پاسخ به سهؤال پهژوهش بهدی شهرح ارالهه شهد)0 :
کیفیت بازسازی ماالت مختلف شهر بم بر حسب ویژگیهای اجتماعیاقتصهادی خانوارههای
ساک متفاوت است.
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 .4روششناسی تحقیق
 .1 .4تعریف عملیاتی و نحوۀ سنجش متغیرها

با توجه به فرضیة تاقیق و ماهیت آن ،روش تاقیق توصیفیتالیلی میباشد .مطابق ماهانی
نظری و پیشینة پژوهش ،مفهوم کیفیت بازسازی در مقیاس خانوار در  7شاخ
زیرشاخ

(شهکل 3 ،)8

و بیش از  055معرف در قالب گویههای پرسشنامه تعریف عملیاتی شد (جهدول

.)0

شکل  .2شاخصهای سنجش کیفیت بازسازی محالت شهر بم

برای ترکیهب شهاخ
شاخ

هها از روش مجمهوع سهادة وزیه اسهتفاده شهد .وزن ههر یهک از

ها نیز از طریق روش  AHPگروهی ،پرسشنامه خارگان و نرمافزار اکسهپرت چهویا

بهدست آمد (جدول  .)8نهایتاً اینکه مفهوم کیفیت بازسازی بر اساس رابطة  0در زیر عملیهاتی
شد .در رابطة ( R ،)0کیفیت بازسهازی ماهالت wi ،وزن شهاخ

هها ،و  xiشهاخ

ههای

کیفیت بازسازی هستند.
n

R   wi xi

رابطة 0

i 1

جدول  .1شاخصها و معرفهای سنجش کیفیت بازسازی محالت شهر بم پس از زلزله
ابعاد

معرفها

شاخصها

کیفیت فیزیکی -کالبدی

 اصول مهندسی زلزلهمقاومسازی  -نظارت بر ساختمان
نفوذپذیری
و
فضای باز

 مصالح و اسکلتبندی ساختمان -مساحت زمی ساختمان

 -مهارت افراد در ساخت

 -عدم سقو وسایل منزل

 -کمعرض بودن کوچه (کمتراز 0

 -خطر سقو آ واردرحیا

متر)

 -امکان چادر در حیا

 -راحتی رفت و آمد وسایل نقلیه

 -فاصله ساختمان تا فاای قابل

در صورت پارک یک وسیلة نقلیه

پناهگیری

 کیفیت مصالح جنا مناسب شیشه امکان پارک وسایل نقلیهدرب منزل
 -نامنظم بودن کوچه
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ادامه جدول 1
ابعاد

معرفها

شاخصها
 اصول مهندسی زلزلهمقاومسازی  -نظارت بر ساختمان
 مهارت افراد در ساختنفوذپذیری
و

کیفیت فیزیکی -کالبدی

فضای باز

متر)
 -راحتی رفت و آمد وسایل نقلیه

 -فاصله ساختمان تا فاای قابل

در صورت پارک یک وسیلة نقلیه

پناهگیری

خطرساز

بهداشت محیط

کیفیت منظر و.

بصری
بهداشت
محیط
کیفیت

تسهیالت و خدمات

کیفیت دسترسی

خدمات شهری

کار ومحیط
شهری

 عدم سقو وسایل منزل -امکان چادر در حیا

 -ناود کاربریهای ناسازگار و

منظر و کیفیت

 -مساحت زمی ساختمان

 -جنا مناسب شیشه

 -کمعرض بودن کوچه (کمتراز 0

امدادی

محلهای

ساختمان

 -کیفیت مصالح

 -خطر سقو آ واردرحیا

 -پهنای معابر برای ورود وسایل

تابآوری

 -مصالح و اسکلتبندی

 -وضع معابر از نظر مقاومت دیوارها

 تقاطع مناسب معابر برایوسایل امدادی
 ناسازگار ناودن کاربری لاةمعابر
 هماهنگی پهنای معابر با ارتفاعساختمانها

 امکان پارک وسایل نقلیهدرب منزل
 نامنظم بودن کوچه شیب عمومی ماله امکان فرونشت و روانگراییدر ماله
 امکان گسلش و لغزش درماله

 -مقاومت شاکه آب برق ،گاز،

 -تناسب تراکم جمعیت و

 -وجود مساحت بیش از 855

مخابرات

ساختمان با اصول برنامهریزی

مترمربع

 -دسترسی به ایستگاه آتشنشانی

شهری

 -منظم بودن بلوکبندی ماله

 -دسترسی به مراکز درمانی

 -میزان تراکم و شلوغی ماله

 -میزان تراکم و فشردگی

 -دسترسی ماله به فاای باز

 -پتانسیل شکلگیری ازدحام

ساختمانها

 وجود ساختمان مخروبه آنت تلویزیون سیمهای برق و... نمای بدساختمان وجود بوهای نامطاوع -زبالههای رهاشده

 پوشش نامناسب کف پیادروها  -بد بودن ناوه نصب کولر -پیوسته بودن ساختمان

 -خوشایند بودن ماله

 -وجود فعالیت مزاحم سکونت

 -وجود منا ر طایعی و

و آسایش

خوشایند

 وجود سر و صدا وجود آبهای فاضالب وکثیف

-آموزشی ،تجاری روزانه

 -حمل و نقل

-بهداشتی -درمانی

 -فاای ساز و پارک

 -آموزشی

 -حمل و نقل

 -تجاری روزانه

 -بهداشتی -درمانی

 -به مال کار

 -به سازمانهای اداری شهر

 -به بخش مرکزی شهر

 -به مراکز تفریای

 نخالههای ساختمانی -جمع آوری به موقع زبالهها

 فاای ساز و پارک مالهای خدمات تفریای (ورزشی وسینما)
 -به مرکز تجاری و بازار
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ابعاد

معرفها

شاخصها
 امنیت در روز -امنیت در شب

ایمنی و امنیت

 وجود افراد زورگیر وخرابکار

 روشنایی کوچه و ماله در شب میزان سرقت در مال -دسترسی به نیروی انتظامی

 وجود ساختمانهای مخروبهو ناام
 توجه مردم بر رفت و آ مدها -احساس ایمنی در مال

 -میزان تمایل در انجام فعالیتهای

اجتماعی

 -اعتماد به مردم ماله و

 -میزان شناخت انجم ها و عاو

همسایهها

شدن درآنها

 شناخت و ارتاا با نهادهای  -جمع شدن مردم در قالب گروهها ومالی

انجم ها

 -میزان شاد بودن

 -میزان تمایل در فعالیتهای

 تأمی نیاز مالی توسهمسایهها
 اعتماد به نهادهای مالی -انجام درست و ایفشان

عامالمنفعه
 عالقه به مالهتعلق مکانی  -مناسب بودن ماله برای

رضایتمندی

 زندگی در ماله از روی عالقه -تمایل سکونت در ای ماله در

زندگی

آینده

 -سرعت بازسازی شهر

 -رضایت از تعداد اتاق واحد

 -رسیدگی مدیران در دورة

مسکونی

بازسازی

 -کیفیت بازسازی ماله

 -رضایت از عملکرد مدیران

 -رضایت از خدمات موجود در ماله

 تمایل رفت از ماله رضایت ازمردم ماله وضعیت بهداشتی ماله -رضایت از امنیت ماله

رضایت از وضعیت دسترسی  -رضایت از خدمات اراله شده -ماله

رضایت از ناوة خدمات رسانی

 -دسترسی به پارک و فاای

شهرداری

ساز

 -رضایت از ناوة توزیع تسهیالت

 -سهولت جا بجایی

بازسازی

 طوالنی شدن دورة بازسازی رضایت از مساحت دورةبازسازی
 رضایت از وضعیت بازسازیشهر

جدول  .2وزن شاخصهای کیفیت بازسازی بر اساس مدل  AHPگروهی و نرمافزار اکسپرت چویس
کیفیت بازسازی

روابط اجتماعی و تعلق مکانی

سرمایة

 -میزان ارتاا با همسایهها

عامالمنفعه

 -ایربخش بودن مشارکت مردم

شاخصها

وزن

کیفیت فیزیکی  -کالادی

5/891

کیفیت منظر و بهداشت مای

5/500

زیرشاخصها

وزن

مقاومسازی

5/977

نفوذپذیری

5/530

تابآوری

5/082

منظر و کیفیت بصری

5/805
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شاخصها

وزن

کیفیت تسهیالت و خدمات

5/010

کیفیت دسترسی

5/098

ایمنی و امنیت

5/800

رواب اجتماعی و تعلق مکانی

5/523

رضایتمندی

5/082

زیرشاخصها

کیفیت بازسازی

کیفیت بهداشت مای

وزن
5/705

کیفیت دسترسی به خدمات شهری

5/705

کیفیت دسترسی به کار و مای شهری

5/835

سرمایة اجتماعی

5/999

تعلق مکانی

5/007

 .2 .4جامعة آماری و روش نمونهگیری

جامعه آماری پژوهش  80055خانوار شهر بم در سال  0935میباشد .حجم نمونه نیز طاهق
روش کوکران برابر شد با  903خانوار .برای نمونهگیری ،ابتدا براساس تاقیقات قالی ،ماالت
شهر از نظر سطح توسعه به طاقه باال ،متوس و پایی تقسیم شد .سپا از هر طاقهه بهه روش
خوشهایتصادفی ،یک ماله و مجموعاً سه مالة باال ،متوس و پایی انتخاب شد .خانوارههای
نمونه به روش سیستماتیک انتخاب شدند.
 .3 .4روش گردآوری و تحلیل دادهها

دادههای مورد نیاز با استفاده از پرسشنامههای خانوار و خارگان گردآوری شد .پرسشنامة
خانوار در دو قسمت سؤالهای عمومی و سؤالههای اختصاصهی میهزان کیفیهت بازسهازی در
قالب طیف پنجگانة لیکرت تنظیم شد .پرسشنامه خارگان نیز بهروش مقایسة زوجهی طراحهی
و توس  85نفر از خارگان مدیریت باران تکمیل شد .روایی پرسهشنامهة خهانوار بهه طریهق
ماتوایی و صوری بررسی شد .ضریب پایایی نیز از طریق روش آلفای کرونااخ بررسی شد که
باالی  5/7بهدست آمد و تأیید شهد .بهرای تالیهل دادههها نیهز از آمهارهههای توصهیفی و نیهز
روشهای تالیل واریانا یکطرفه و آزمون توکی استفاده شد.
 .4 .4معرفی محدودۀ مورد مطالعه

شهر بم در بیابان لوت و استان کرمان قرار دارد .شهر بم قاهل از وقهوع زلزلهه  23010نفهر
جمعیت داشت .از مجموع  23010نفر  88930نفر جان باختند کهه از ایه تعهداد  05172نفهر
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مرد و  00309نفر زن بودند .در حال حاضر شهر بم مطهابق آمهار سرشهماری 057090 ،0935
نفر جمعیت و  80055خانوار دارد.
 .2مبانی نظری تحقیق

باران یک انقطاع جدی در عملکرد جامعه ،بهعلت زیانههای گسهتردة انسهانی ،مهادی یها
مایطی است که از توانایی جامعة تأییر پذیرفته برای مقابله با آن تنها با تکیه بر منهابع خهودش
فراتر میرود (اسمیت8555 ،0330 ،0؛ اکو ،0333 ،8ص9-0 .؛ سیبیاسای .)8550 ،9مدیریت
باران نیز بهعنهوان فرآینهدی چندبخشهی و چندرشهتهای یکپارچهه از برنامههریهزی و اجهرای
اقدامات ،بهمنظور جلوگیری یا کاهش ریسک باهران ،پیشهگیری شهدت یها عواقهب ،آمهادگی
اضطراری ،و پاسخگویی سریع و مؤیر بهه باهرانهها و بهاهود و احیهای بعهد از آن مهیباشهد
(تراندهیم .)8558 ،1بنابرای  ،امروزه مهدیریت باهران چرخههای از مراحهل مختلهف را شهامل
میشود (سازمان ملل ،0338 ،0ص .)10 .در ای چرخه« ،بازسازی» مرحلهای است که پها از
وقوع فاجعه صورت میگیرد (ساتون و تیرنی ،8550 ،0ص .)01 .در ای ارتاا  ،امهروزه یکهی
از اهداف اصلی ساختار مدیریت باران ،جاران خسارت و بهرهبرداری از فرصهتههای ایجهاد
شده جهت بهاود اوضاع و عملی ساخت برنامههای توسهعه بههشهمار مهیرود .در ایه راسهتا
برنامهریزیهای بازسازی پا از وقوع بارانها ،همچون سوانح طایعی گاهی فرصتی مغتنم در
جهت دستیابی به اهداف توسعه در منطقه تلقی میشهود (فالحهی و خورشهیدیان ،0920 ،ص.
 .)0از ای رو برنامهریزان بازسازی باید نه فق به بازسازیهایی که در کوتاه مدت پاسهخگوی
نیازها و خواستههای ساناه دیدگان است ،بلکه به مؤلفههایی نیز توجه داشته باشند کهه جهزو
ارزشهای زندگی سهاناه دیهدگان در فرهنه

خهاص آنهها و در راسهتای پاسهخگهویی بهه

خواستههای آنان از یک مای شهری مطلوب باشد (رفیعیان ،احمهدی و اورنه  ،0927 ،ص.
.)8

1. Smith
2. ECHO
3. CBSE
4. Trondheim
5. United Nations
6. Sutton and Tierney
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در بسههیاری از مههوارد برخههورد ناصههایح و نامناسههب پهها از وقههوع سههاناه و نگههرش
غیرتخصصهی بههه مقولههة بازسههازی ،موجههب پدی هد آمههدن مشههکالت تاعهی و عههدم موفقی هت
سیاستهای بازسازی ،و در نهایت نارضهایتی مهردم شهده اسهت (علهیالاسهابی ،0920 ،ص.
 .)005بازسازی به معنی از نو ساخت است .امروزه آنچه از بازسازی مراد میشود ایجاد فاای
شهری معاصر یا سازمان فاایی جدید و موزونی است که بتواند گفت گوی خالق بی گذشته
و آینده را نشان دهد (حایای و مقصودی ،0921 ،ص.)80 .
همانگونه که تمام مقاومسازیها و ایم سازیها باید قال از وقوع حوادث انجهام پهذیرد.
آنچه که برای بعد از حادیه میماند عملکرد صایح براساس برنامهریزیهایی از قال تهیه شهده
و استفاده بجا ،بهموقع و صایح از مواد و ملزومات آمهاده شهده بهرای شهرای بارانهی اسهت
(رفیعیان و همکاران ،0920 ،ص .)9 .یکی از مهمتری جناههای بازسهازی ،بازسهازی کالاهدی
است که در آن اقداماتی شامل تخریب ،آواربرداری ،پاکسازی و دوبارهسازی باید انجام شهود.
اگرچه وقوع بارانها غالااً روند توسعه را به تهأخیر مهیانهدازد و باعه

تخریهب بسهیاری از

زیرساختها میگردند ،بارانها و بالیا قادر به ایجاد فرصهتهها و موقعیهتههایی بهه هنگهام
بازسازی و در راه توسعه میباشند .فردریک کانی ،بهه ایه امهر اشهاره مهینمایهد و مصهادیق
گوناگونی را برمیشمرد که در حی عملیات بازسازی ،بخهشههایی را کهه عمومهاً در قاهل از
باران مورد توجهی واقع شده بودند ،ترمیم یافته و از میزان آسهیبپذیریشهان در برابهر وقهایع
احتمالی آینده کاسته شده است (حاجینژاد و همکاران ،0923 ،ص .)7-0 .توجهه بهر کیفیهت
مکان و حا تعلق مکانی نیز اهمیت زیادی دارد و باید توجهه نمهود کهه سهاخت و سهازهای
همانند و یکسان شدن مکانها در جریان بازسازی  ،عاملی است که بر سرعت فرایند بیمکانی
میافزاید (زاتر و بوآنو ،8505 ،0ص.)850 .
در همی ارتاا  ،کیفیت مای شهری سنجشهی اسهت بهرای ارزیهابی شهرایطی از ماهی
مسکونی که برای زندگی شهری حداقل مطلوبیت را بهه همهراه دارد و از عوامهل مهؤیر بهر آن
میتوان از میزان و ناوة خدماترسانی اجتماعی ،چگهونگی سلسهلهمراتهب در کهاربریههای
عمده و خدماتی شهر ،امنیت اجتماعی در فااهای شهری ناوة دسترسی به فااهای شههری،
مکان قرارگیری کاربریها و فااهای اصلی شهر در بستر شهر ،مای زیستشهری ،عملکهرد
1. Zetter and Boano
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بخشهای مختلف در شهر ،فعالیتهای در جریان در مای شهری ،توجه به هویت و فرهن
بومی ساکنان و غیره را نام برد (خدایی و پور خیری ،0922 ،ص.)0 .
طراحان شهری معاصر نیز استفاده از کاربری مختل  ،نفوذپذیر بودن (قابل دسترس بهودن)
بافت ،اختال اجتماعی و  ...را معیارهای کیفیت ماهی مطلهوب مهیداننهد .طراحهان شههری
معاصر مانند جی جیکوب  0معیار را برای مایطی با کیفیت مطلوب بیان میکند :لااظ کهردن
فعالیتهای مناسب پیش از توجه به نظم بصری مای  ،استفاده از کاربری مخهتل  ،توجهه بهه
عنصر خیابان ،نفوذپذیر بودن (قابل دسترس بودن) بافت ،اخهتال اجتمهاعی ،و انعطهافپهذیر
بودن فااها .مجموعة پیشنهادی گروه مطالعاتی «مرکز مشهترک طراحهی شههری پلهی تکنیهک
آکسفورد» ،نیز هفت معیار را به ای شرح بیان میکند (عااسزادگان و روسهتا ،0920 ،ص:)9 .
نفوذپذیری ،گوناگونی ،خوانایی ،انعطافپذیری ،تناساات بصری ،غنای حسی و رن

تعلق .در

بیشتر نواحی جغرافیایی ،رفتارها ،نگرشها و عقاید اجتماعیسیاسی مهردم شههر ،تاهت تهأییر
مالة مسکونی ،س  ،نوع اشتغال و ساخت اجتماعیاقتصادی خانوادهها قرار میگیرد.
باید توجه داشت که دو نوع مشخ

از شاخ

ها برای سنجش کیفیهت زنهدگی مناسهب

هستند .نوع اول شاخ

های عینی هستند که واقعیهتههای قابهل مشهاهده و ملمهوس ماهی

زندگیاند؛ ای شاخ

ها از طریق تراکم جمعیت ،میزان تاصیالت ،خصوصیات خهانوار و ...

حاصل میشوند .نوع دوم ،شاخ

های ذهنی هستند ،که بیانی قابل اندازهگیری از حها رفهاه

افراد و رضایتمندی از یهک جناهة خهاص از زنهدگی مهیباشهند (لطفهی ،0922 ،ص )3 .و بها
سؤاالتی کهه ماققهان از طریهق پرسهشنامهه از مهردم دربهارة احسهاس رضهایت و شهادکامی
میپرسند ،بهدست میآید (ربانی خوراسگانی و کیانپور ،0920 ،ص.)7 .
سه مدل طاقهبندی مای شهری نیز اراله شده است .مدل لن

که به مدل نیازهای انسهانی

معروف است تأکید بر پاسخگو بودن مای شهری در برابر نیازهای انسانی دارد .مدل اپلیهارد،
برای باور است که میتوان مؤلفههای گونهاگون کیفیهت مایطهی را براسهاس پاسهخگویی بهه
حاالت ادراک انسان سازماندهی کرد و سه حالت را بیان میکند :حالت واکنشیعاطفی ،حالهت
عملیاتی ،حالت استنااطی .نهایتاً مدل کانتر که به مدل مکان شهرت دارد ،مای شهری بهمثابهة
یک مکان متشکل از سه بعد کالاد ،فعالیت ،و تصورات است (عااسزادگهان و روسهتا،0920 ،
ص .)0-1 .مدل نیازهای انسانی که تأکید بر پاسخگو بودن مای های شههری دارد ،جهامعتهر
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است .الاته باید توجه داشت که کیفیهت مسهک و غیراسهتاندارد بهودن آن ،بازتهابی از اوضهاع
اجتماعیاقتصادی خانوادههاست (شکویی ،0927 ،ص .)29-28 .بهطور کلهی کیفیهت مایطهی
به وضعیت مایطی که مردم در آن زندگی میکنند (مثل آلودگی و کیفیت مسک ) و همچنهی
به برخی صفات و ویژگیهای خهود مهردم (مثهل سهالمت ،و میهزان تاصهیالت) اشهاره دارد
(خادمالاسینی ،منصوریان و ستاری ،0923 ،ص.)0 .
 .6یافتههای پژوهش و آزمون فرضیهها
 .1 .6مقایسة تطبیقی ویژگیهای اجتماعیاقتصادی خانوارهای محالت شهر بم

نتایج مقایسة تطایقی آماره های توصیفی س  ،سواد ،منزلت شغلی ،بعد و درآمد خانوارهای
ماالت مختلف در (جدول  )9ارالهه شهده اسهت .یافتههههای مهذکور ،تصهویر روشهنی را از
وضعیت خانوارهای ماالت نمونه و تفاوت آنها با یکدیگر اراله میدهد.
مطابق جدول مذکور خانوارهای ماالت باال از نظر متغیرهای منزلت شغلی ،بعد خهانوار و
درآمد از میانگی باالتری نسات به دو مالة دیگر برخوردار است.
جدول  .3مقایسة تطبیقی آمارههای متغیرهای اجتماعیاقتصادی خانوارهای محالت مختلف
محالت

باال

متوس

پایی

کل

سن

سواد

منزلت شغلی

بعد خانوار

درآمد (تومان)

حداقل

81

5

87

0

000555

حداکثر

79

03

72

3

0570555

میانگی

12

3

00/02

1/10

159193/93

حداقل

80

5

91

0

015555

حداکثر

72

03

30

7

380555

میانگی

13

05

08/12

1/58

930238/20

حداقل

88

5

07-70

0

050555

حداکثر

70

07

77

05

0055555

میانگی

18

7

18/33

1/00

829887/00

حداقل

88

5

07-70

0

050555

حداکثر

72

03

30

05

0055555

میانگی

10

2

10-08

1/00

983580/78
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 .2 .6یافتههای توصیفی کیفیت بازسازی محالت شهر بم

وضعیت کلی شاخ

های کیفیت بازسازی ماالت شهر بم در (جدول  )1نشان داده شهده

است .نتایج نشان میدهد که میانگی شهاخ
مالة باال بیشتر است .میانگی شاخ

«نفوذپهذیری» در ماهالت متوسه و پهایی از

تابآوری از ماالت باال به پایی کاهش پیهدا مهیکنهد
کهه بهی

که بهترتیب  01 ،70و  03میباشد .با توجه به مقیاس تعریفشهده در ایه شهاخ

0تا 055قرار دارد مقادیر کمتر از  15بیانگر کیفیت کم یا پایی میباشد .یافتهها نشان مهیدههد
از نظر شاخ

های مقاومسازی ،کیفیت خدمات و سرمایة اجتماعی سه مالهه تقریاهاً در یهک

سطح قرار دارند.
جدول  .4مقایسه تحلیلی شاخصهای کیفیت بازسازی محالت شهر بم
شاخصها مقاوم
محالت
باال

سازی

نفوذپذیری تابآوری

کیفیت بهداشت کیفیت دسترسی دسترسی
بصری محیط خدمات خدمات شهری

امنیت

سرمایة تعلق
اجتماعی مکانی

رضایتمندی

حداقل

08

7

70

09

0

0

0

7

00

85

05

02

حداکثر

97

82

70

90

80

80

80

80

99

10

80

07

میانگی

07/77 87/03

85/97 87/17 89/53 01/07 00/13 09/71 00/82 88/50 70/55

18/72

حداقل

00

08

01

09

3

0

0

0

00

01

05

81

متوسط حداکثر

92

90

70

82

80

88

80

03

91

97

80

09

میانگی

85/91 87/03

02/21 87/85 81/10 09/00 01/73 09/19 00/32 80/55 01/85

10/87

حداقل

09

7

03

00

7

0

0

0

05

05

0

02

پایین حداکثر

92

95

01

95

87

80

81

80

99

15

95

70

میانگی
کل

03/09 80/32

07/10 80/51 88/29 08/52 01/17 08/23 07/81 85/39 03/59

10/30

حداقل

08

7

03

00

0

0

0

0

05

05

0

02

حداکثر

92

90

70

90

87

80

80

80

91

10

95

70

میانگی

شاخ

03/50 87/81

02/83 80/00 89/02 08/25 01/30 09/07 00/72 80/02 09/98

18/71

های تابآوری ،کیفیت بصری ،دسترسی خدمات ،دسترسی شهری ،تعلهق مکهانی،

رضایتمندی از ماالت باال به پایی کاهش مییابد .از لاهاظ شهاخ

امنیهت و رضهایتمندی،

ماله متوس و باال بهترتیب در سطح باالتری قرار دارند؛ و نیز در شاخ
بهداشت مای از ماالت باال به پایی افزایش مییابد.

های نفوذپهذیری و
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ها و نیز میزان کلی کیفیت بازسازی ماالت شهربم پها

از زلزله در (جدول  )0اراله شده است .طاق مقیاس تعریف شده ،کیفیت فیزیکیکالادی مای
مسکونی خانوارهای مالة پایی  80/08است که کیفیت پایینی را نشان میدهد.
جدول  .2مقایسه تحلیلی شاخصها و میزان کلی کیفیت بازسازی محالت شهربم پس از زلزله
کالبدیفیزیکی

بهداشت محیط

کیفیت منظر و

کیفیت خدمات

کیفیت دسترسی

ایمنی -امنیت

و تعلق مکانی

باال 

روابط اجتماعی

حداقل 

رضایتمندی

محالت

کیفیت

بازسازی

بازسازی در کل

شاخصهای

 00

0

0

8

 00

 89

 02

 97

حداکثر  38 

 30

80

 29

 99

 20

 07

 77

میانگی  00/92  18/72  02/70  89/53  17/00  09/71  11/03  73/28 
 81

 00

0

0

 00

 00

 81

 80

حداقل 

متوس  حداکثر  22 

 20

 88

 25

 91

 72

 09

 00

میانگی  12/01  10/87  01/00  81/10  93/01  09/19  13/88  10/59 
1

2

0

8

 05

 05

 02

 07

حداقل 

پایی  حداکثر  09 

 30

 80

 77

 99

 20

 70

 00

میانگی  15/33  10/30  13/50  88/29  97/97  08/23  05/57  80/08 
حداقل 
کل 

1

0

0

0

 05

 05

 02

 07

حداکثر  38 

 30

 80

 29

 91

 20

 70

 77

میانگی  10/05  18/71  00/32  89/02  93/20  09/07  12/02  10/81 

 .6تحلیل معناداری تفاوت کیفیت بازسازی محالت شهر بم

یافتههای توصیفی پژوهش تا ای مرحلهه ،تفهاوتههایی را در کیفیهت بازسهازی ماهالت
سهگانه نشان میدهد .اما برای بررسی دقیقتر و نیز تعمیم نتایج بهه سهطح جامعهة آمهاری ،در
چارچوب روش علیمقایسهای از روشهای «تالیل واریهانا یهکطرفهه» و «آزمهون تهوکی»
استفاده شد .بر ای اساس فرضیههای صفر و تاقیق به شرح زیر طهرح و مهورد آزمهون قهرار
گرفتند.
ه فرضیة صفر :میانگی کیفیت بازسازی ماالت سهگانه با یکدیگر برابرند.
H0= µ1=µ2=µ3

سال چهاردهم
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ه فرضیة تاقیق :میانگی کیفیت بازسازی خانوارهای ماالت سهگانه با یکدیگر متفاوتند.
H1= µ1≠µ2≠µ3

نتایج تالیل واریانا یکطرفه (جدول  )0نشان داد که تفاوت معنهاداری بهی ماهالت از
نظر کیفیت بازسازی وجود دارد و از بی  7شاخ

کیفیت بازسهازی ماهی مسهکونی ،در 0

شاخ

 ،تفاوت معنادار بی ماالت وجود دارد؛ بنابرای فرضهیه تاقیهق تأییهد شهد .از نظهر

شاخ

کلی کیفیت بازسازی هم نتایج نشان داد که ماالت در سطح اطمینان  %33از تفهاوت

معنادار برخوردار هستند.
یافتهها مطابق (جدول  )7نیز نشان داد که از نظر شاخ

ترکیای کیفیت بازسازی در کهل،

تفاوت معناداری بی هر سه ماله بهصورت دو به دو وجهود دارد .بنهابرای از نظهر شهاخ
ترکیای کیفیت بازسازی ،بی ماالت متوس و ماالت باال و نیز ماالت متوسه و ماهالت
پایی نیز بهصورت دو به دو تفاوت معناداری وجود دارد.
جدول  .6تحلیل واریانس یکطرفه میانگین کیفیت بازسازی و ابعاد 2گانة آن
ANOVA
کیفیت
کالبدیفیزیکی
کیفیت منظر
و بهداشت محیط

کیفیت خدمات

دسترسی

امنیت

روابط اجتماعی و
تعلق مکانی

Mean
Square
02098/210

Sum of Squares

df

بین گروه

097800/029

8

درون گروه

85582/338

951

کل

007831/071

950

بین گروه

0020/503

8

219/591

درون گروه

059308/018

950

993/021

کل

050032/705

952

بین گروهی

93/053

8

03/001

درون گروهی

9932/015

950

00/050

کل

9197/813

952

بین گروهی

1003/520

8

8953/019

درون گروهی

70350/075

951

890/090

کل

70081/000

950

F

Sig.

0518

/555

00/220

بین گروهی

008/237

8

00/112

درون گروهی

1057/090

950

09/102

کل

1885/098

957

بین گروهی

1207/218

8

8182/380

درون گروهی

05913/198

951

032/002

کل

00857/870

950

8/129

0/700

3/701

1/030

08/890

/520

/071

/555

/500

/555

818
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ادامه جدول 6
ANOVA

رضایتمندی

بازسازی کل
(شاخص ترکیبی)

Sum of Squares

Mean
Square
891/398

df

بین گروهی

103/201

8

درون گروهی

91282/050

950

کل

90832/175

959

بین گروهی

00000/008

8

0707/700

درون گروهی

85200/571

831

75/729

کل

98980/020

830

F

Sig.

85/95

/099

000/705
203911

/555

جدول  .2تحلیل آزمون توکی کیفیت بازسازی در کل
 Tukey HSDکیفیت بازسازی در کل
Subset for alpha = 0/05
محالت

N

پایین

025

متوسط

00

باال

08

Sig.

8

0

9

15/33
12/01
00/92
0/555

0/555

0/555

 .2نتیجهگیری و پیشنهادها

با توجه به یافته های تاقیق که تفاوت معناداری را در کیفیت بازسازی ماالت متفهاوت از
نظر سطح اجتماعیاقتصادی خانوارهای ساک نشان داد میتوان نتیجه گرفهت کهه بازسهازی و
توسعة مجدد برابر در شهر بم اتفاق نیفتاده است ،اما آیا ای بیانگر شکلگیری کیفیت بازسازی
و توسعة نابرابر در شهر بم است؟ یقیناً اینطور نیست؛ چراکه شهکاف و نهابرابری شهدیدی در
کیفیت بازسازی مشاهده نمیشود ،بهطوریکه با توجه به مقیاس تعریهفشهده بهرای سهنجش
کیفیت بازسازی که بی 0تا 055قرار دارد مقادیر کمتر از  15بیانگر کیفیت کم یا پایی و  15تا
 05بیانگر کیفیت متوس میباشد .مقدار شاخ

ترکیای کیفیت بازسازی بهرای ماهالت بهاال،

متوس و پایی بهترتیب برابر با مقادیر  ،12/01 ،00/92و  15/33بوده است .چنانکهه مالحظهه
میشود کیفیت بازسازی همة ماالت در درون طیف متوس قرار میگیرند.

تالیل تفاوت کیفیت بازسازی ماالت شهر بم
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الاته کیفیت بازسازی ماالت پایی در حد متوس پایی  ،ماالت متوس در حد متوس و
ماالت باال در حد متوس باال در ای طیف میباشد؛ آنچه که بیانگر ناود شکاف باال و شهدید
در کیفیت بازسازی است .در واقع برخالف پژوهش گری برگ ( ،8501در شهرهای نیویهورک
و نیواورلئان) قربانیان اصلی زلزلة شهر بم ماروم یا کنار گذاشته نشدهاند .همچنی همسهو بها
نتایج پژوهش رفیعیان و عسگری ( ،)8509در شهر بم رضایتمندی نسهای از بازسهازی وجهود
دارد و تفاوت معناداری نیز در بی ماالت مختلف دیده نشد.
الاته باید اذعان داشت که نتایج ای پژوهش ،همسو با نتایج حاجینژاد ،عسگری ،رفیعیهان و
مامدی ( )0923نشان میدهد که از فرصتههای توسهعة مجهدد در زمینهة توسهعة کالاهدی و
بهخصوص تابآوری شهر استفاده چندانی نشده است .چراکه مطابق نتهایج ،عهالوه بهر اینکهه
کیفیت بازسازی از نظر شهاخ

کیفیهت کالاهدیفیزیکهی تفهاوت معنهاداری را بهی ماهالت

مختلف نشان میدهد اختالف و شکاف نسای باالیی نیز بی آنهها وجهود دارد ،بههطهوریکهه
مقدار شاخ

کیفیت کالادیفیزیکی برای ماالت باال ،متوسه و پهایی بههترتیهب برابهر بها

 ،10/59 ،73/28و  80/08بوده است؛ نتایجی که نشان میدهد تفاوت و اختالف نسهاتاً زیهادی
بی ماالت باال و ماالت متوس و به خصوص پایی وجود دارد .ایه اخهتالف نیهز عمهدتاً
مربو به زیرشاخ

تابآوری میباشد که الاته نیازمند پژوهشهای بیشتر و آزمون دقیهقتهر

ای یافته است.
بهعالوه باید توجه داشت که میهزان شهاخ

ههای تهابآوری ،کیفیهت بصهری ،دسترسهی

خدمات ،دسترسی شهری ،تعلق مکانی و رضهایتمندی نیهز از ماهالت بهاال بهه پهایی کهاهش
مییابد .در بی شاخ

های مذکور ،کیفیت دستری بهه خهدمات در ماهالت پهایی از سهطح

پایینی برخوردار است که وضعیت مناسای نمیباشد و در کنار شاخ

تابآوری تها حهدودی

بیانگر وجود توسعة نابرابر و تداعیکنندة نتایج پژوهش گری برگ ( )8501بهطور نسهای و در
بعای زمینههاست.
در کل ،نتایج بیانگر ای است که خصیصهها و عوامل اجتماعیاقتصادی و کیفیت دسترسی
به منابع و فرصتها در دورههای پها از باهران و در مراحهل بازسهازی پها از سهوانح نیهز
تأییرگذار است .چنانکه نتایج ای پژوهش نشهان داد ،کیفیهت ماهالت بازسهازی شهدة اقشهار
پایی  ،متوس و باال با یکدیگر متفاوت است و در برخی زمینهها شکاف باالیی وجود دارد که
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ای امر در راستای توسعة پایدار نمیباشد و بهنوعی تداعیکنندة استمرار چرخة آسیبپهذیری
بیشتر گروههای اجتماعی ماروم و فقیر میباشد.
از نظر جناههای فرهنگی و فرهن سازی نیز بایستی تالشها و برنامهریهزیههای جهدی و
مستمری انجام گیرد .چراکه یافتههای پژوهش نشان داد که بهطور مثال در مهورد ماکهم قهرار
دادن وسایل منزل و انتخاب جنا شیشه ،علیرغم تجربة زلزلهه ،وضهعیت مطلهوبی مشهاهده
نشد.
در نهایت با توجه به یافتههای پژوهش ،پیشنهادهای اصلی و کلیدی پژوهش به شرح زیهر
اراله میگردد:
 توجه و تمرکز بر گروههای اجتماعی ضعیفتر و تالش برای جلوگیری از شهکلگیهریتوسعة نابرابر در همة زمینهها از جمله دسترسی عادالنه به خدمات و نیز تابآوری اجتماعهات
مالی؛
 استفاده از فرصتهای توسعة مجدد و بازسازی در همهة زمینهههها بههخصهوص توسهعةکالادی و بهطور خاص در زمینة خدمات زیربنایی ،معابر و بافت شهر؛
 اهمیت و تأکید بر برنامههای آموزش و فرهن سازی زندگی با ریسک و رعایت معیارهاو شیوههای رفتاری و ملزومات مربو از جمله کیف امداد ،ماکمکردن وسایل منزل ،انتخهاب
وسایل و مصالح مناسب و ...؛
 یکپارچگی برنامههای آموزش و فرهن سازی با برنامههای توانمندسازی؛ چراکه عهالوهبر داشت آگاهی ،توانایی اقتصادی انجام یا رعایت معیارهای ایمنهی و آمهادگی نیهز از اهمیهت
باالیی برخوردار است؛
 هماهنگی و تلفیق برنامههای ساختمانسازی با برنامههای توسعه و برنامهریزی شهری ازجمله برنامهریزی کاربری اراضی ،منطقهبندی و قطعهبندی اراضی؛
 یکپارچکی برنامههای بازسازی فیزیکی با برنامههای توسعة اجتماعیاقتصهادی و کهاهشفقر؛
 تمرکز و تأکید بهر اصهول عهدالت ،توسهعة برابهر و ماوریهت و مشهارکت گهروهههایضعیفتر در بازسازی؛
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پایش منظم و سیستماتیک جهت حرکت در مسیر توسعة پایدار ،عادالنه و همهجاناه؛
 استفاده از همة فرصتهای توسعه و بازسهازی بها مستندسهازی و اسهتفاده از تجربیهاتداخلی و خارجی؛
 انجام پژوهشهای مستمر در زمینههای مختلف بازسازی پا از باران و تدوی الگوههاو مدلهای مناسب برنامهریزی ،مدیریت و پایش فرایند بازسازی.
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