
  چکیده
عوامل زیادي در باز سازیها دخیل هستند که باعث نتیجه بخش شدن باز سازي و یا بی فایده شدن و در بعضی موارد 

  .زیانبار شدن آن میگردد

  .می باشد د و کیفیت ساخت و ساز یکی از عوامل مهم در باز سازي نظارت بر رون

ضرورت نظارت در بازسازیها  دکیفیت در سرعت به نظر میرس با توجه اهمیت سرعت در باز سازیها و به طبع پائین آمدن
  .از زمانهاي دیگر بسیار بیشتر میباشد

در قسمت  (در این رساله به بحث انجام نظارت در بزرگترین زمینلرزه این اواخر که در بم اتفاق افتاد پرداخته
از بسیاري جهات با بازسازیهاي دیگر متفاوت  البته از این نکته نباید غافل گشت که در مجموع بازسازي در بم)روستائی

  .ا در تمامی موارد صادق استمیباشد این نکته در تقریب

انتخاب بحث نظارت در روستا به این علت که تاکنون تقریبا در خصوص بازسازي در روستا تحقیقی انجام نپذیرفته 
  . در فرآیند بازسازي داشته باشدانتخاب گشته و امید است بتواند کمکی هر چند کوچک جهت سامان دادن 

فصل تقسیم بندي گردیده که هر فصل به خالصه توضیح  7براي رسیدن به نتیجه در این رساله مباحث در 
  :داد ه میشود

در خصوص کلیات تحقیق،سابقه تحقیق،سواالت مطرح شده که تحقیق در جهت  اول در فصل
پاسخگوئی آنها گام برداشته،میزان رضایت مندي مردم از روند نظارت،فرضیه هاي بازسازي،اهداف 

،مطالعه جایگاه تحقیق،کاربردهاي تحقیق که بیشتر حول فرآیند نظارت و میزان رضایت مندي مردم
رد آوري اطالعات توصیفی میباشد،روش تجزیه وتحلیل امار بدست آمده،روش گ اصلی تحقیق که بیشتر

جوابی و تشریحی بوده ،منابع و ماخذ ،جنبه هاي نو بودن تحقیق و  4پرسشنامه ها ي  که از طریق تکمیل
  .کلید واژ ه ها صحبت گردیده است



وضعیت عمومی که در خصوص ادبیات نظري موضوع تحقیق میپردازد در خصوص  دوم در فصل 
زمین لرزه بم ،مبانی نظري تحقیق که نظرات تعدادي از صاحبنظران در خصوص مشارکت ،سرمایه 

  .گذاري دولت ،استفاده از منابع داخلی و مروري بر تجربیات داخلی و خارجی پرداخته است

وه نح:در قسمت تجربیات کشورهاي خارجی به مرور مدیریت سوانح طبیعی در زاپن و کوبه شامل 
و درخصوص مدیریت سوانح در کره به مسائلی شامل سرپناهها ،آمارگیریها ،اقدامات اظطراري احیاء

حفظ حیات ،کمکها ،ساماندهی تجهیزات ،آموزشها و در مدیریت سوانح در آمریکا شامل افزایش 
اهی قابلیت دولتهاي محلی ،هماهنگیهاي امور،رهبري کردن فعالیتهاي مربوطه،و نقش موسسات دانشگ

  .پرداخته است

در خصوص سیاستهاي نوسازي در گوجرات که شامل توسعه اجتماعی و مردمی ،استراتژیها،اجرا و 
تاکید بر توسعه اجتماعی و ها و تشویقها،برنامه هاي نوسازي وکاربرد و نحوه مشارکت گیري ،حمایت

سازي و باز سازي با  خانهیس سازمان مدیریت فجایع و حوادث ،اختیارات به هر دو جنس مردم ،تاس
استفاده از مصالح ساختمانهاي تخریبی ،پناهگاهها در روستاها و شهر ها،بازسازي کمک مردم،

  .کامل،مرمت،و احیاءزیر ساختهاي مردمی و اجتماعی و اقدامات و ارزیابی سریع بحث کرده است

  .ه استپرداخته شدکه جهت تحقیق انتخاب گردیده به معرفی منطقه  تحقیقسوم در فصل 

با توجه به این نکته که منطقه انتخاب شده نرمانشیر در نزدیکی بم از شهرستانهاي کرمان میباشد به ریشه 
این شهر تقسیمات جغرافیاي ،سیاسی،طبیعی،اقلیم وتاریخی آن پرداختهو در خصوص محصوالت 

  .،موقعیت اقتصادي ،صنایع و معادن مشخص استان نکاتی آورده شده

ر از بخشهاي اصلی شهرستان هرستان بم ،بخشها ،بیشینه و در نهایت بخش نرمانشیسپس در خصوص ش
  .صحبت به میان آمده



یا فصل انتخاب نمونه ها با توجه به شرایط منطقه که منطقه خشک میباشد و این خشکی چهارمدر فصل 
تقسیم گشته و ت اصلی قسم 3ووابستگی شدیدي به آب براي منطقه بوجود آورده منطقه مورد تحقیق به 

  .تحقیق انجام پذیرفته

گروه پرسشنامه در ردههاي مردم،ناظرین،مسئولین محلی و روساي ستاد تنظیم  4جهت نتیجه گیري 
ن ،رئیس بنیاد مسکن بم تهیه گردیده و مصاحبه هاي با مسئول فنی فرمانداري ،ناظرین عالیه بنیاد مسک

  .شده

که میرفت ساخت و ساز در بم و روستاها متوقف (،ف انتظار مصاحبه با آنان نتایج بسیار جالبی بر خال
پاسخ گرفته شدکه نتایج  را به ما نشان میدهد،پرسشنامه ها نیز در بعضی موارد خالف انتظار)شده باشد 

  .جالبی را بروز میدهد

به گستردگی منطقه به عبارتی فصل ارائه اطالعات به بررسی زمانبندي ارائه شده توسط ستاد کل با توجه پنجمدر فصل 
  .نمودهاقدام )نفر 120حدود (و اولویت بندي میزان برآورد نیروهاي متبهر 

در بسیاري از نقاط مانند نظارت ،توزیع مصالح،با مشارکت مردم و آموزش و  هتوانستکه ستاد بازسازي مستقر در منطقه 
اده از مصالح و سازههاي پیش ساخته ،راهنمائی راهنمائی مردم در تشکیل کارگاههاي تهیه و تولید و توزیع مصالح،استف

زمان  استاد کاران ،و اموزش رایگان این تعداد نیروي مورد لزوم زیاد ،در زمان کم را به راحتی به تعداد ناظر کم در
  .در این فصل به تفصیل توضیح داده شده است بهینه تبدیل کند،

که طبق پرسشنامه ها میباشد تحلیلهاي نرم افزاري انجام پذیرفته  بر اساس تجزیه چهار قسمتیارائه دادهها  ششمدر فصل 
  .است و به تحلیل پاسخهاي بدست آمده پرداخته است 

در اکثر سواالت که از نحوه نظارت و میزان رضایت مندي مردم در زمان حادثه و بازسازي بوده میزان رضایت مندي 
  .درصد را نشان میدهد 50باالي 

  .ري نظرات مردم و طریقه نظارت راهکارهاي مفید و کارسازي ارائه گردیدوبا توجه به جمع آ



همگی خواستار آموزش و باال .ر میباشدبه طور مثال از نقطه نظر مردم وجود نظارت عالیه امري واجب و اجتناب ناپذی
  .بردن اطالعات فنی مردم و پیمانکاران گردیدند

کاربردي به علت برخورد عینی این افراد با مشکالت ارائه گردیده است،از هاي بسیار در پاسخهاي مسئولین ستاد روش
جمله عوامل موثر بر نظارت ،امکانات موثرونواقص موجود در زمان بازسازي و وجود نظارت عالیه به کلی بررسی 

  .گردیده است

روشهاي قبل پرداخته است  یا جمع بندي به نتیجه گیري و جمع بندي کلیه نظرات و پیشنهادات و اصالح هفتدر فصل 
.  

با توجه به این نکته که آمار صحیح داشتن مانند قدم صحیح در مسیر میباشد نسبت به اطالعات مورد نظر جهت 
قراردادهاي ،آمارگیري ،فرمول آمارگیري صحیح،نسبت به روشهاي صحیح نظارت ،آموزشهاي الزم و اولویت اقشار 

  .ارائه گردیده است شنهاداتی،پی....مورد نظر ،نقاط کنترلی واجب 

کم گردن هزینه هاي گزاف سوانح امید است که بتوان در چرخه بحران با نظارت دقیق و بهینه گامهاي بلندي در جهت 
  .برداشت

  


