
  خالصه
ــيبزلزله يكي از مخرب ــاله عالوه بر آس ــود كه هر س ــوب مي ش ــور ايران محس هاي مختلف جاني، ترين بالياي طبيعي دنيا و كش

صادي، رواني، اجتماعي و بي سيباقت سياري از مردم، آ ستحكام هاي كالبدي قابل توجهخانماني ب ستايي و با ا اي، بويژه در مناطق رو
سازيكم، ببار مي آورد كه  ست برنامهنياز به باز سازي كالبدي پس از وقوع زلزله، الزم ا هاي هاي چند جانبه دارد. در اين زمينه، در باز

صادي شرايط اقت سب با  صورتي واقع بينانه و متنا سكن به  سازي م سيب-باز سازي اجتماعي و فرهنگي منطقه آ ديده تدوين گردد. باز
ست سيا سوانح طبيعي يكي از  سكن پس از  سالمي بودههم شور پس از انقالب ا سالمي اي مهم ك سكن انقالب ا ست كه بنياد م ا

شته سووليت آنرا بر عهده دا ستا، فعاليتم ست. در همين را ستايي در ايران يكي از فعاليتا سازي مناطق رو سعه هاي باز هاي مهم تو
سيب سيب پذيري يا به ترميم آ شده به خانروستايي است كه به كاهش آ كند. اما بي شك بدون وارهاي روستايي كمك ميهاي وارد 

چهار زلزله مهم در كشور اتفاق افتاد، شامل زلزله آوج  ١٣٨٠گردد. در دهه مشاركت مردم روند آن با مشكل اجرا و پيشرفت مواجه مي
ستان شم و زلزله لرستان كه خسارتدر ا سانهاي قزوين، زنجان و همدان، زلزله بم، زلزله جزيره ق سيار هاي ان ي، اجتماعي و كالبدي ب

ست  سيا ست از  سعي نموده ا سازي همه اين مناطق همواره  سالمي در باز سكن انقالب ا زيادي را بر هموطنان ما وارد نمود. بنياد م
 هايي را برايمشاركت استفاده نمايد، ولي اين سوال براي ما مطرح بوده كه در عمل اين سياست چگونه انجام گرفته است و چه درس

ــازي مناطق زلزله زده در آينده مي ــي بازس تحليل مشــاركت مردم در طرحهاي بازســازي «توان از آنها فرا گرفت. طرح پژوهش
به اهتمام معاونت پژوهشي  ١٣٨٩در بنياد مسكن انقالب اسالمي از تيرماه سال » مناطق روستايي و راهكارهاي ارتقاي مشاركت

شگران آ شگاه زنجان و گروهي از پژوه ضر غاز گرديد و گزارشدان شي  حا ست. اين گزارش پژوه ستاوردهاي اين طرح ا مطالعات و د
هاي مشاركت بكارگرفته شده ها و مدلضمن بررسي پيشينه مطالعات در زمينه مديريت بحران و بالياي طبيعي، بويژه زلزله، و تئوري

قرار داده و از روش شناسي هاي تركيبي و متنوع براي بررسي در بازسازي در دنيا و ايران، وضعيت بازسازي در كشور را مورد بررسي 
مشاركت و متغيرهاي مرتبط با آن كمك گرفته است. در اين گزارش مشاركت نه تنها از نگاه خانوارهاي روستايي و كارشناسان مورد 

ها در مورد پيامدهاي مشاركت، رضايت آنها در مورد تحليل و ارزيابي قرار گرفته و گونه بندي شده است، بلكه ارتباط آن با نگرش آن
ــازي، قابليت ــاركت كردن، رهبري محلي و مداخله گريبازس ــتاييان در مش ــده در  -هاي ارتباطاتيهاي موجود روس ترويجي انجام ش

ستاييان ارائه گرديده  شاركت رو شناخت و ارتقاي م ست. در پايان گزارش مدلي براي  شاركت تحليل گرديده ا ست افزايش ظرفيت م ا
  دهد.نگرانه مورد توجه قرار ميكه مشاركت را با يك رويكرد كل

 


