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 ديدهپيامدهاي اجتماعي زلزلة بم در روستاهاي آسيب

 **پورمحسن ابراهيم

 ۱۴/۲/۱۳۸۸: ، تاريخ پذيرش۲۶/۵/۱۳۸۷: تاريخ دريافت

 چکيده

ديدة خواجه عسگر  روستاي آسيبدر اين پژوهش، پس از ارزيابي مشارکتي مديريت بحران در      
. ديده پرداخته شد  به بررسي پيمايشي پيامدها و فرآيندهاي مديريت بحران در روستاهاي آسيب          

هـا،  ويـژه نـاتواني   يافتـه در مـورد قربانيـان بـه        نتايج پژوهش، عالوه بر بطالن تـصورات شـکل        
هـاي  مـدي و توانمنـدي شـبکه      هـا، نمايـانگر کارآ    گراييها و انفعال  ها، دلواپسي انتظارات، نقش 

ويژه شبکة خويشاوندي در مديريت محلي و همچنين، مؤيد نقـش           هنجاري روابط اجتماعي به   
دهـي اوليـه،    هاي محلي در مواردی همچون مراحل نجات، امـداد، سـامان          فعاالنة مردم و شبکه   

وان، توزيـع  رسـاني بـه نيازمنـدان نـات    ها، کمـک آواربرداري، تأمين نيازهاي اوليه، هدايت کمک    
ها و کارآمـدي مـردم و       رغم توانايي البته به . بودخصوص نظارت   متناسب و مناسب اقالم ، و به      

های روستايي بسيار پايين بـود،      اجتماعات محلي، ميزان مشارکت آنها در مرحلة بازسازي خانه        
شـد؛ و   ديـدگان دنبـال مـی     انگاشت ناتواني آسيب  ها و مديريت بر مبناي پيش     گيريزيرا تصميم 

ي انساني و محيطـي بـه       ها  توانمنديبدين ترتيب، غفلت و استفادة بسيار ناچيز از استعدادها و           
هـاي اجتمـاعي ماننـد اعتيـاد، سـرقت و قاچـاق           ها و رشد برخی آسـيب     افزايش نجومي هزينه  

 . انجاميده است
                                                 

ريـزی، اقتـصاد كـشاورزي و توسـعة روسـتايی ـ       های برنامـه شناسی و استاديار مؤسسة پژوهشمعهدکترای جا* 
 وزارت جهاد کشاورزی
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 همچنين، غياب مهندسي اجتماعي  و فني محوري موجب تغيير کاربري مـساکن بازسـازي              
توجهی به ماهيت   شده و نابودي بسياري از مظاهر بديع و تنوعات معماري روستايي شده و بی             

اعتماد اجتماعي، با سازوکار محلي خاص آن در جامعة روستايي و اتکای آن بر فرهنگ بـومي                 
و آشناي خويشاوندي، و نيز چسبندگي مالکيت، ثروت و معيشت موجـب افـزايش تعارضـات             

 .ر ساختار اجتماعي شده استاجتماعي و هنجاري د

 .روستاها/ ديده در اثر زلزلهروستاهای آسيب/ زلزلة بم: هاکليدواژه

* * * 
 مقدمه 

در جهان متحول کنوني، بالياي طبيعـي ماننـد سـيل، زلزلـه، آتشفـشان، خشکـسالي، و                  

طوفان بر حسب عمق و وسعت آنها و نيـز سـطح مقاومـت و آمـادگي عينـي و ذهنـي                      

ها و اقدامات پيشگيرانه در اين زمينـه بـا پيامـدهايي بـسيار متفـاوت در                   جوامع و انسان  

برای نمونه، اثرات و پيامدهاي منفي زلزلـه در کـشور ژاپـن             . جوامع انساني همراه است   

 ).۱۳۸۳نوريان، (تر از کشورهاي در حال توسعه است  بسيار پايين

در جوامـع پيـشرفته،   ويـژه  رغم کاهش دامنه و عمق خسارات ناشي از زلزله بـه      علي

مراتب بيـشتر شـده اسـت؛ زيـرا در جوامـع            فراواني و شدت پيامدهاي آن از گذشته به       

هـاي    ها، همبستگي ارگانيك، انتقـال نقـش        يافتة امروزي، تعدد سطح برخورداري      توسعه

اي، افزايش تـراکم حيـاتي و         کارکردي خانواده به نهادهاي ثانويه، ظهور نيازهاي توسعه       

اند تـا    کارکردي موجب شده  -ها، گسترش ارتباطات و تمايزات ساختي       تاخالقي جمعي 

نيافتـه، از يـک سـو، دامنـة تـاثيرات و       نسبت به گذشته، و در مقايسه با جوامـع توسـعه          

ديده گسترش يابد و از سوی ديگـر، فراوانـي و             پيامدهاي زلزله به فراتر از مناطق آسيب      

تـر و     ديـده گـسترده   آن در منـاطق آسـيب      اجتماعي   -شدت تاثيرات و پيامدهاي انساني    

پـذيري بيـشتر      مدرن و پساساختارگرايي نيز به آسيب     هاي پست   در ديدگاه . شديدتر شود 

نيافته پرداختـه   در مقايسه با جوامع ساده و توسعه         امروزی و پيشرفته      ها در جوامع    انسان

 ).۱۳۸۰گيدنز، (شده است  
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 در مقياس   ۶/۶قدرت  اي به ، زلزله ۱۳۸۲ بامداد روز جمعه پنجم دي       ۵:۲۷در ساعت   

جمعيت روستايي اين شهرستان مطابق بـا بـرآورد      . ريشتر شهر بم و اطراف آن را لرزاند       

). ۴: ۱۳۸۲مرکز آمار ايران،  . (بوده است  نفر ۱۰۸۶۴۱ زلزله وقوع از پيش تا ايران آمار مركز

کـشته در بيـست     نفـر    ۱۷۰۰برخي برآوردها تلفـات ناشـي از ايـن حادثـه را  بـيش از                 

هاي    درصد مکان  ۲/۹۱همچنين،  ). ۵ و   ۱: همان(روستاي اين شهرستان نشان داده است       

هـاي     درصد مکان  ۶/۶۰هاي مسکوني آن تخريب شدند؛ و          درصد مکان  ۵/۹۵شهر بم و    

 ۴۵۳۹۵ درصد آنها نيز خسارت ديدند؛ و از مجمـوع  ۳/۳۹شهر بروات تخريب شدند و   

.  درصد دچار خسارت شـدند     ۹/۲۳تخريب و   )  مکان ۳۴۰۹۳( درصد   ۷۵مکان، بيش از    

 ). ۱۲: همان(همچنين، بيست روستا نيز آسيب ديد 

 اقتـصادي   -شايان يادآوری است كه در اين پژوهش، تنهـا بـه پيامـدهاي اجتمـاعي              

افـزون  . شود  ديدة روستايي در مرحلة بازسازي پرداخته مي      لرزة بم در مناطق آسيب    زمين

شـود کـه در     اقتصادي، مواردي بررسـی مـي     -مدهاي فراوان اجتماعي  بر اين، از ميان پيا    

 .بيني باشد قالب چارچوب نظري پژوهش قابل پيش

لرزة منظور بررسی و تحليل شاخص ارزيابي اثرات زلزله در زمين         در اين پژوهش، به   

انداز و رويکرد نظري نگرش به موضوع، نخست،  بم، پس از مرور گستردة منابع و چشم

شـود و سـپس، بـه تـشريح          سـاختي بيـان مـی      -هاي تاريخي نظري و کارکردي      ديدگاه

هـاي    هـاي اجتمـاعي  و روش        هاي نگرش به پديده     تحوالت نظري و مفهومي در نظريه     

ارزيابي تغييرات اجتماعي و سرانجام، به تبيين موضـوع در قالـب چـارچوب مفهـومي                

 . ساختاري پرداخته خواهد شد-نهادي

يشتر بر مبنـاي معيارهـاي عملـي و کـاربردي ضـرورت دارد، و               انجام اين پژوهش ب   

هـا و     ها و بهبود برنامه     هاي منطبق بر واقعيت   گيري  ها و تصميم  سازي  نتايج آن در تصميم   

اقدامات اجرايي در جامعة مورد بررسي نقشی کاربردي خواهد داشت؛ و همچنـين، در               

ــايي      ــده، راهكاره ــالي در آين ــوادث احتم ــشابه و ح ــوارد م ــيش روي  م ــاربردي پ ك

اين پژوهش، بـا ارائـة شـناختي        . گيران و مجريان خواهد گذاشت    سازان، تصميم  تصميم
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هـا    گيري  ها، شرايط و پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي زلزله، در تصميم           علمي از وضعيت  

از طـرف ديگـر، بـا انجـام ايـن           . و انجام اقدامات بهتر، نقشی کاربردي ايفا خواهد کرد        

لـرزه نيـز وجـود        هايی كه قبل از زمين      ان برخي از مشکالت و ناهنجاري     توپژوهش، مي 

وري کـشاورزي، و پـايين بـودن سـطح            اند، مانند فقر، نابرابري، سطح پايين بهـره         داشته

خانماني، مهـاجرت اجبـاري،       استانداردهاي زيستي، و نيز برخي ديگر از مسائل نظير بي         

لرزه  های مرگ و مير و باروري كه در پي زمينمراتب نيازها، افزايش نرختنزل در سلسله

 -لرزه بر وضعيت اجتمـاعي      اند و همچنين، پيامدها و تأثيرات خالص زمين         وجود آمده به

 .  اقتصادي مردم را نشان داد

 مباني نظري

ديده نيست بلکه ممکن است       پيامدهاي اجتماعي و انساني زلزله محدود به مناطق آسيب        
ها سال بعد نمـودار شـود؛ بـرای           اي آن حتي ده     ت پايدار و واسطه   برخي پيامدها و تاثيرا   
سرپرست و نگهـداري آنهـا در مراکـزی همچـون              کودک بي  ۲۰۰۰مثال، وجود بيش از     

از طرف ديگر، . بهزيستي بر تعامالت اجتماعي آيندة آنها تأثيرات پايداري خواهد داشت         
ل به فاجعه شده، بر دامنه، عمق،       ای که زلزله در آن واقع و تبدي       شرايط محيطي و انساني   

؛ و از )Zenadia and Sung, 2003(وضعيت پايداري و جهت اين پيامدها مـؤثر اسـت   
تـوان    پـذيرد و نمـي    رو، رابطة بين زلزله و پيامدهای آن از چنين شرايطی تـأثير مـی             اين

تنهـا  هاي اقتصادي و اجتماعي مورد نظـر اسـت،    ها و برنامه همانند آنچه در مورد پروژه    
اي   مؤلفـه اي سـه    کم رابطـه  بيني کرد؛ بلکه اين رابطه دست       اي را پيش    يک رابطة دومؤلفه  

 ).۱۳۷۹تاجيک، (است 

  اجتماعي زلزله  ـپيامدهاي انساني
 : شودهنگامی که زلزله به فاجعه بينجامد، با سه پيامد اجتماعي مهم همراه می

  افزايش حس تعلق به مکان؛ -الف

 صوصي؛ و نابودي عرصة خ-ب
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طلـب،  شـادي (هـاي اجتمـاعي    گسيختگي اجتماعي و صدمة شديد بـه شـبکه    از هم  -ج

۱۳۷۴ :۱۰ .( 

البته پيامدهاي رواني و اجتماعي ناشي از مرگ خويشان و نزديکان، احساس نـاامني              

رونـد  شـمار مـی   ها نيز بسيار مهم بـه     فردي و اجتماعي، و از دست دادن اموال و دارايي         

)Nelson, 1995 .( 

يکي ديگر از پيامدهاي زلزلة منجر به فاجعه افزايش سريع جمعيت شهري است كه              

نيـاز بـه    . ديده به نيروي کار در مرحلة بازسـازي اسـت         از علل آن، نياز شهرهاي آسيب     

نيروي کار در اين شهرها و باال بودن دستمزدها موجب جذب جمعيت مناطق روستايي              

 ). ۱۳۷۴هيمي، جزايري و ابرا(شود اطراف در آنها مي

 مراتب نيازهاي مازلوتأثير بر سلسله

. دهد ميشود بلکه شيوة تأمين آنها را نيز تغيير  تنها موجب تنزل سطح نيازها مي فاجعه نه 

وپز مواد خوراکي در جوامع شهري، در مقايسه با جوامع روسـتايي و             برای نمونه، پخت  

کـه لـوي   گيـرد؛ و چنـان  ورت مـي هاي فرهنگي متفاوت و متنوع ص ابتدايي، با پيچيدگي 

، استفاده از غذاهای آماده     دهد  ميشرح   )۲(»خام و پخته  « در اثر خود با عنوان       )۱(اشتروس

البته بر اساس چنـد پـژوهش       . يابد  و کنسروی در روزهاي اولية وقوع فاجعه افزايش مي        

تهيـة  يابد، امـا      معتبر، اگرچه حساسيت مردم نسبت به وضعيت بهداشتي غذا افزايش مي          

ها مورد استفاده     برای مثال، کباب بيش از انواع خورش      . شودتر مي   غذا به طبيعت نزديک   

تر است و از منابع طبيعت نظير چوب درختان در آمـاده              گيرد، زيرا تهية آن ساده      قرار مي 

 ).۱۳۸۲هاكاتو، (شود کردن آن استفاده مي

 : ارد زير را يادآور شدتوان مواز ديگر پيامدهاي اجتماعي و انساني زلزله، می

ويـژه نيازهـاي بهداشـتي و پزشـکي، آموزشـي، شـغلي، و              تأمين نيازهاي ثانويه بـه     •

 شود؛  خصوص در روزهاي اول بروز فاجعه دچار وقفه ميتفريحي به
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دسترسي به امکانات رفـاهي، آسايـشي، آرايـشي، ارتبـاطي، تفريحـي و سـرگرمي،               •

آبـاد در   هاي اطراف شهر خـرم     مرغداري در(اي  هاي حاشيه علت اسکان در مکان    به

 يابد؛ و، کاهش مي)ايام بمباران شهر
اي و    پـذيري شـديد مـشاغل حاشـيه       کاهش ميزان اشتغال، تغييرات شـغلي، آسـيب        •

ماننـد از رونـق افتـادن بنـدر         (هاي اقتصادي و تجـاري      اختياري، و تحول در نقش    

 . شودپديدار می)  در ژاپن۱۹۹۵ بر اثر زلزلة )۳(تجاري کوبه

 چارچوب مفهومي

ها و اقـداماتي      چارچوب مفهومي ابزاري مناسب برای طراحي و ارزيابي مجموعه برنامه         

بـرای  . اند  انديشيده شده ) در يک وضعيت معين   (منظور تحقق اهدافي خاص     است که به  

ها و اقدامات پس از فاجعه بر يک چارچوب مفهومي پايا و معتبـر                نمونه، چنانچه پروژه  

هـای ممکـن    اشند، دستيابي به اهداف و انتظارات با صرف کمترين زمان و هزينه           مبتنی ب 

البته توجـه بـه پيچيـدگي، گـستردگي و تنـوع ابعـاد، اختـصاصات،                . محقق خواهد شد  

, های پـس از فاجعـه، درگيـري بـسياري از مـردم            ها و شرايط مرتبط با فعاليت       وضعيت

اي، ملي    هاي محلي، منطقه  ري از مؤسسه  هاي دولتي و غيردولتي و بسيا     نهادها و سازمان  

و    و انساني بروز باليايي نظير سيل و زلزله نيز در تـدوين               المللي، و عوامل طبيعي   و بين 

گيـري نهـادي و وضـعيتي         پذير و با جهت     چارچوب مفهومي جامع، انعطاف     طراحي يک 

 ). Harrison et al., 2001(مؤثرند 

ريـزي در       ای تحليل ابعاد فاجعه و برنامه     همچنين، يک چارچوب مفهومي مناسب بر     

هـاي پيچيـده و چندبعـدی         اين زمينه تا حد زيادي به ساده و قابل فهم کـردن واقعيـت             

و  )۴(مثابـه يـک نظـام روشـنگر        که به  دهد  ميدست   و چارچوبی تحليلي به    کند  ميکمک  

ي و  شـود کـه در طراحـ        ها و متغيرهـايي مـي       کننده، موجب در نظر گرفتن مؤلفه     هدايت

بنـدي  همچنين، در يک چارچوب تحليلي، مقوله     . اجراي اقدامات کارآمد، مهم و مؤثرند     

گيرد که بايد هم دارای جامعيت        بيني روابط بين اين عوامل و متغيرها صورت مي        و پيش 
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. الزم برای در برگرفتن همة متغيرهاي مهم و هم تا جای ممکن، ساده و قابل فهم باشـد        

تفـسير و ترسـيم يـک وضـعيت      فهومي ابزاري مناسب براي در اصل، اين چارچوب م

عيني پيچيده، تعيين عوامل اساسي، و شناسايی روابط بين متغيرها و عواملي است که بر               

 ).Wenger and Parr, 1996(مؤثرند ) مثًال يک پروژه(اثربخشي 

بـا  هاي مرتبط     ، برای طراحي و اجراي فعاليت     )۶(وودرو. و پيتر جی   )۵(مري اندرسون 

کـه  ) Anderson and Woodrow, 1989: 10(انـد  باليا، چارچوبی مفهومي را ارائه کرده

هـا    آنها آسيب پـذيري   . مبتنی است  )۸(ها  پذيري  و آسيب  )۷(ها  بر مفاهيم دو وجهي توانايي    

 : اندپاسخ به موارد زير تعريف کرده را در ارتباط با فهم و

 آيد؟  وجود ميچرا يک فاجعه به •
 ن چيست؟ تأثيرات آ •
 گذارد؟  چرا برگروه خاصي از مردم تأثير يا تأثيرات بيشتري مي •
 شود؟ چگونه مخاطرات باليا ی احتمالی آينده برآورد مي •

بر توانايي يک جامعه در     ) پذيريزايي و آسيب    استعداد بالقوه آسيب  (ها  پذيريآسيب

د جامعـه را محـدود   هـاي افـرا   گـذارد و توانـايي    پاسخ به نيازهای آن تأثيرات منفي مـي       

 . کند مي

هاي طبيعي منجر   ها در وضعيتي که وقوع پديده       پذيريها و آسيب  زايي  احتمال آسيب 

شوند، در برگيرندة فرآيندها و عواملی بلندمدت اسـت کـه برخـي از              به بروز فاجعه مي   

ايدار های ناپ ها بر روي زمين   آنها بعدي محيطي دارند، مانند تراکم باال، قرار گرفتن خانه         

شده از مصالح نـامرغوب، و      های غيرمقاوم و ساخته   ها و ساختمان  و لغزنده، وجود خانه   

ها؛ و برخي ديگر بر توانـايي اجتمـاع         ها و محله  هاي نامناسب ساختمان    معماري و نقشه  

وار گذارنـد، ماننـد مهـاجرت تـوده       هاي اساسـي تـأثير مـي      در مقابله و مواجهه با بحران     

هاي شغلي و امکانات      علت نبود فرصت  پذير شهرها به  ق فقير و آسيب   روستاييان به مناط  

سازي و نظـارت    رفاهي در روستاها، پايين بودن کارآمدي دولت در اجراي قوانين مقاوم          

 .هاي غيردولتي، و فقر گستردههاي جمعي و سازمانبر ساخت و سازها، نبود تشکل
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هـا  پـذيري ايط مـستعد آسـيب   هاي خطرساز، شـر   بر اين اساس، پيش از وقوع پديده      

وجود دارند و بر تبديل آنها به فاجعه، شدت تأثيرگذاري آنها، کاهش توانايي جامعه در               

 . ها مؤثرند برابر فاجعه و استمرار آسيب

 ، بـا کـاربرد ارزيـابي احتمـال و          )زا  شـرايط بـالقوه آسـيب     (هـا   پـذيري   تحليل آسيب 

 ي ماننـد سـيل، زلزلـه، طوفـان، در          پـذيري ناشـي از وقـوع خطـرات طبيعـ            آسيب  دامنة  

هاي مؤثر و مرجح در مراحل پس       تدوين و اجراي اقدامات مناسب و متناسب و فعاليت        

کم در جلوگيري از بروز دو خطر اساسـي در  از وقوع فاجعه نقشی اساسي دارد و دست       

مـؤثر اسـت کـه      ..) نجات، اسـکان موقـت، بازسـازي، و         (طول اين فرآيندها و مراحل      

 :اند ازعبارت
هاي درست و متناسب بـرای        افزايش شناخت از عوامل بروز فاجعه بر انجام تالش         -۱

بازگشت به شرايط بهنجار تأثير بنيادين دارد؛ و افزون بر آن، هم مانع از هـدررفت                
آفرين، بـه جلـوگيري       شود و هم با آشکار ساختن عوامل آسيب         منابع و اقدامات مي   
 انجامد؛ و  میاي در آينده از بروز چنين فاجعه

ريزان و مجريان در راستاي کـاهش    تحليل و شناسايی عوامل و شرايط پنهان، برنامه        -۲
از طريق اقـدامات مـؤثر آنهـا در ارتبـاط بـا عوامـل               (ها    و حتي پيشگيري از آسيب    

 ). Anderson and Woodrow, 1989: 12-15 (کند ميکمک  ) زا ناشناختة آسيب

 ها توانايي
هـا و     هـايي اسـت کـه حـداقل در يـک زمـان، بـر توانـايي                يـا بحـران   بنا به تعريف، بال   

گذارنـد و  کارگيري منابع و امکانات اثرات منفي میي مردم در مديريت و به     ها  توانمندي

بـا ايـن همـه،      . شوند   مادي و محيطي را موجب مي       تلفات انساني و حيواني و خسارات     

يي برای جلوگيري از افزايش دامنـة  ها  توانمنديديدگان نيز با برخورداری از      حتي آسيب 

همانند تحليـل   (در اين چارچوب مفهومي     . هاي آيندة توسعه مؤثرند     ها، در برنامه    آسيب

 و نيـز شـناخت ماهيـت و ابعـاد           هـا   توانمنـدي ، شناسايی و تعريف ايـن       )ها  زايي  آسيب

نـه وقـوع    (هاي فـردي و اجتمـاعي يـک جامعـه در پيـشگيري از وقـوع باليـا                   توانايي



 ۱۸۳  ديده  پيامدهاي اجتماعي زلزلة بم در روستاهاي آسيب

 

 

در ). Delaney, 2003(ها بسيار ارزشـمند اسـت    زاييو کاهش آسيب) هاي طبيعي دهپدي

ويـژه بـرای طراحـي و اجـراي برنامـة           ها بـه  راستاي مقابله با باليا، شناخت اين توانايي      

 . اي دارند، ضروري است اقداماتي که تأثيرات توسعه

 و  هـا   وانمنـدي تهـا و نـواقص و هـم دارای            اي هـم داراي مزيـت       معموًال هر جامعه  

شـود، بـدين      اي تبديل به فاجعه مي    هنگامي که بحران يا پديده    . هايي است پذيري  آسيب

 هاي الزم است و بنابراين،    معني است که جامعه در مقابله و سازگاري با آن فاقد توانايي           

 ). Cohen and Uphoff, 2003(است  آن يها توانمندي از بيش جامعه آن هايپذيري آسيب

شوند؛ همچنين، همة مردم از يک فاجعـة        ها و وقايع تبديل به فاجعه نمي      رانهمة بح 

اي و در چـه زمـاني       اينکه چرا و در چه جامعه     . پذيرندصورت يکسان تأثير نمی   معين به 

ها و مردم فاجعه اسـت و  شوند و اينکه چرا براي برخي از گروه وقايع تبديل به باليا مي    

هاسـت کـه تحليـل و تبيـين درجـة           گونـه پرسـش   يـن براي برخي نيست؟ در پاسخ به ا      

پذير بـودن قربـاني       علت آسيب مردم به . يابد  ها ضرورت مي    پذيريها و آسيب    زايي آسيب

ها و سطوح  شيوهپذيري قرار دارند، به   شوند و چون در درجات متفاوت آسيب        فاجعه مي 

حاظ کالبدی و مـادي     لپذيري به   بسياري از مناطق مستعد آسيب    . پذيرندمتفاوت تأثير می  

ها و باليا قرار دارند؛ زيرا بـا درآمـد و           فقرا بيش از ثروتمندان در معرض بحران      . فقيرند

 ). Marathe, 2006(انداز ناچيز، از اندوختة کمتر و منابع محدودتر برخوردارند پس

زا موجـب افـزايش تلفـات و        عالوه بر منابع مادي، دو عامل ديگر در مناطق آسـيب          

 : شوند ميخسارات 

؛ از جمله آنکه جامعـه چگونـه نظـام يافتـه اسـت،      هاي اجتماعي و سازماني  مؤلفه -الف

تعارضـات درونـي آن کدامنــد، و چگونـه ايـن تعارضــات حـل و فـصل و کنتــرل       

 شوند؟؛ و  مي

؛ از جملــه آنکــه در جامعــه، مــردم در مــورد خــود و مؤلفــة انگيزشــي و نگرشــي -ب 

 . محيط خود چه ديدگاهي دارندهايشان در تأثير بر  توانايي
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در . ها به اندازة منابع مادر اهميت دارند        زاييها و يا آسيب     اين دو مجموعه از توانايي    

هـاي نيرومنـد      يافتگی جامعه و انگيزه   علت مناسب بودن سازمان   برخي از جوامع فقير، به    

ات انـساني  ويـژه تلفـ  ها و بـه پذيرينوعان، درجة آسيبمردم در کمک و همياري به هم    

توان چارچوب مفهومی پژوهش را  بر اين مباني، مي. مراتب کمتر از جوامع فراگراست به

 و مجموعه عوامل و شرايط مـؤثر بـر          ها  توانمنديها و   پذيريشکل ماتريسي از آسيب   به

 . نمايان ساخت۱صورت جدول آنها به
 

 

  عناصر چارچوب مفهومي پژوهش-۱جدول 

 ها توانمندي هاپذيري آسيب عوامل سطوح عناصر اصلي

  زمين-
  اقليم -
  محيط -
 کار  ونيروي  بهداشت، مهارت -
 ها   زيرساخت-
 مسکن ,  غذا-
  سرمايه و فناوری -

  مادي-کالبدی
توليدي،  منابع(

)ها وخطراتمهارت

  فقر -
 نشيني  حاشيه-
  ضعف زيرساختها -
  محدوديت منابع -
  کمبود امکانات -

 ي ساز مقاوم- 
 ها ومهارت  رفتاري   آمادگي- 
  اقدامات پيشگيرانه - 
  توسعة پايدار - 

 يافته  همبستگي سازمان-
  ساختارهاي سياسي -
در   يرسياســـي غ ســـاختارهاي  -

ســــازي، رهبــــري،  تــــصميم
 اجتماعي   -اقتصادي هاي  فعاليت

  تعارضات اجتماعي -
 ها ها و درگيري  جنگ-

 سازماني-اجتماعي
  اجتماعي   تتعامال(

 و ساختارهاي نظم
 )هاي جامعه و نظام

 اجتماعي   تعارضات -
 )قومي، مذهبي، نژادي(
  فراگرايي شديد -
 تفاوتي اجتماعي   بي-
  پراکندگي جمعيتي -

  وجـــــود همبـــــستگي- 

 اجتماعي    
 و هــــــاهـمـــــــياري - 
  هاهـمکــاري  
 های غيردولتـی و    سازمان - 

و   اقتــصادي هــاي فعاليــت  
 اجتماعي مناسب   
  خانواده و فراخانواده- 

  انگيزش پيشرفت -
  روحية مشارکتي -
 نگرش مثبت  -

  نگرشي-انگيزشي
نگرش مردم نسبت (

در ايجاد  به توانايي 
 )تغييرات

  تقديرگرايي -
 انزواطلبــی و تقـــليد -
 کورکورانه   
 اعتمادي  بي-
  نااميدی-

 وجود انگيزة پيـشرفت و      - 
 حساس توانايي ا  
  نگرش مثبت به زندگي - 
  خواستن توانستن است- 
  توانستن خواستن است- 
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ها ها و افزايش توانايي   پذيريها و آسيب  زايي  توسعه فرآيندي است که کاهش آسيب     

و تقـدم آن بـر      هـا   پـذيري البته تأکيد بيشتر بر آسـيب     . شود   را موجب مي   ها  توانمنديو  

هـا بـيش از     پـذيري   آسـيب , روست کـه در زمـان وقـوع فاجعـه          تنها از اين   ها  توانمندي

 ).World Bank, 2004(شود  نمايان ميها توانمندي

 مـادي، بايـد چگـونگي       -هـاي کالبـدی   زايـي    و آسـيب   ها  توانمنديپس از شناسايی    

هـا و   نان چـه مهـارت    ز«دسترسي بدين منابع و کنترل آنها مشخص شود؛ از جمله آنکه            

کـارگيري کـه اختـصاصًا از سـوی         هاي بـه    ها و حوزه  مهارت«و  ،  »هايي دارند؟   تخصص

 . »اند؟ کدام, شوند مردان مشخص مي

ـ سـازماني نيـز غالبـًا مـشارکت زنـان ناديـده گرفتـه                 در مورد ساختارهاي اجتماعي   

اية مشارکت اجتماع اي که بر پ هاي امداد و نجات و توسعهشود؛ همچنين، در فعاليت   مي

شوند؛   اند، زنان کنار گذاشته مي    سازي وابسته   طراحي شده و کامًال به ساختارهاي تصميم      

و افزون بر اين، در جامعه، احساس توانايي دستيابی به اهداف و يا قدرت ايجـاد تغييـر                  

 ).Anderson, 1995(نزد زنان و مردان متفاوت است 
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 حليل مدل ت-۱شکل 

 بندی محقق از مرور منابعجمع: مأخذ

 امکانات پايگاه بعد خانوار

 فردي ـ خانوادگي
اقدامات بازدارنده مثل 
نوع و تركيب مصالح 

 ساختماني

 آمادگي و آگاهي

عمليات گستره  
يده سروسامان   

ها باورها و واقعيت  

  فاصله
 مكاني

 وضع
 عمراني

 معيشت
  غالب

 سطح 
 خسارات

وضع 
پذيري آسيب  

ها تغيير در نگرش  

 يها گرايشتغيير در
 اجتماعي

تغيير در سازمان 
 اجتماعي

-تغيير در سلسله
 مراتب نيازها

تغيير در سطوح 
 برخورداري

ها تغيير در فرصت  

 تغيير در رفتارها

اوت در پيامدهاتف  

 محيطي ـ اجتماعي

 حجم 
 جمعيت

  احساس
 رضايت

 ارزيابي
 عملكردها 

ارزيابي
 آثار

روابط 
 اجتماعي
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 تهديدها
 )ها منفي(

 ها فرصت
 )ها مثبت(

ها و  نوع مؤلفه
 متغيرهاي دروني

 از هم گسيختگي رسوم
 در خانه

همدلي و همكاري، 
 هم به كمك

 انسجام اجتماعي

 و عمودي تحركات ارتقاء اجتماعي تنزل پايگاهي
 اجتماعي افقي

هاي اجتماعي سازگاريپويا و عام و فعال)گيري ـ طغيان گوشه(انفعال 

 فرآيندهاي اجتماعيمشاركت ، همنوايي ها ها و درگيري تعارض

 نيازهاافزايش احساس نياز تنزل سطح نيازها

هاي خويشاوندي شبكههمياري و ديگرياريكاهش تعامالت درون خويش

 

 
 

  مدل مفهومی-۲شکل 
 ق از مرور منابعبندی محقجمع: مأخذ

 روش تحقيق

لحاظ هـدف   های تحقيق، روش کاربردی به    بندي  روش    در اين مطالعه، بر اساس تقسيم     

آوري اطالعات، ميزان و درجـة كنتـرل متغيرهـا و             لحاظ نحوة جمع  و روش پيمايشی به   

 .کار رفته استقابليت تعميم به

 پژوهش دروني هاي مؤلفه و متغيرها

 خانوادگي و فردي عناصر و ها مؤلفه

 ياجتماع -محيطي عناصر و ها مؤلفه

قبل
 

 از
زلزله

 
عد
ب

 از 
زله

زل
 



 پور محسن ابراهيم ۱۸۸

 

 

 ها روية گردآوري داده
مند و مشاهدة منظم گردآوری شـده        مصاحبة ساخت  ها از طريق  در پژوهش حاضر، داده   

 .است

 جامعة آماري
ديده از زلزلة بم و خانوارهـاي سـاكن           جامعة آماري اين پژوهش همة روستاهاي آسيب      

تخــم، روسـتاهای كـرك، چهـل   : انـد از شـود، کــه عبـارت  ايـن روسـتاها را شـامل مـي    

درباغ، هراران، بيدران نـو،     نظام، پاكم، بيدران، سرجنگل،     عسگر، سفيكان، خواجه   خواجه

  نفـر در قالـب       ۱۰۳۳۵آباد، تميك، اميرآباد، و زيدآباد، با جمعيت        نارتيج، اسالم   پشترود،  

در بررسـي روسـتاها، حجـم نمونـه         ). هاي موجود برمبناي آخرين يافته  ( خانوار     ۱۹۵۰

 منطبق بر تعداد روستاها و در بررسي خانوارهاي سـاكن نيـز بـرآورد حجـم نمونـه بـا                   

اي   واحد نمونـه ۳۰۵ معادل =t ۹۶/۱، و =pq ۲۵/۰، حداكثر واريانس  =d ۰۴/۰ پذيرش

 .بوده است

 برآورد حجم نمونه
 و در سـطح اطمينـان       ۰۴/۰اي با دقت احتمالي مطلوب برابر با          برای برآورد حجم نمونه   

 درصد كه  قابليت تعميم به كل جامعة آماري را داشـته باشـد، از روش بـرآورد بـر                     ۹۵

در اين روش، با استفاده از معادلـة   . بناي حداكثر واريانس احتماالت استفاده شده است      م

 نفـر،   ۱۰۳۳۵ خـانوار  يـا       ۱۹۵۰ها و با احتساب تعداد كل جامعة آماري برابر بـا            نسبت

 :زير محاسبه شده است حجم نمونه از طريق معادلة 

  :که در آن

n = ؛حجم نمونه  
p  = و سطوح احتمالي q) ؛)۵/۰کدام اي هربر   d =۰۴/۰ و؛   
N=  ؛حجم جامعه     t =۹۶/۱است . 
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، دقـت احتمـالي     ۹۵/۰با فرض قابليت تعميم به جامعـة آمـاري در سـطح اطمينـان               
دسـت   نفر به۲۶۴گيري تصادفي ساده، حجم نهايي نمونه برابر با       ، و نمونه  ۰۴/۰مطلوب  

 از تمامي فنون و عمليات آماري و كاهش         آمد كه البته برای امكان استفادة هر چه بيشتر        
شناسـي   هـاي روش  ، و نيز بر اساس توصيه۵هايي با فراواني كمتر از احتمال وجود خانه  

 . نفر افزايش يافت۳۰۵آمار، واحدهاي نمونه به 

 گيري شيوة نمونه
مند بهره گرفته شده اسـت؛ بـدين        گيري تصادفي نظام    در پژوهش حاضر، از شيوة نمونه     

 ۱و اختصاص كد     ) N=۱۹۵۰(كه پس از مشخص شدن تعداد كل جامعة آماري          ترتيب  
، )برابر بـا عـدد هفـت   ( محاسبه شده  n به N به هر کدام از افراد جامعه، نسبت۱۹۵۰تا 

آنگاه با انتخاب تصادفي يك شماره از روي جدول اعداد تصادفي در حکم اولين واحد               
هـای  فـت بـه كـد آخـرين انتخـاب، نمونـه           نمونة انتخابي و با افزودن پي در پي عدد ه         

زمان پرسشگري در حدود پانزده مـاه پـس از          .  نفر تعيين شده است    ۳۰۵انتخابي بعد تا    
 .وقوع زلزله بوده است

 ها ابزار گردآوري داده
ای مناسـب، گـام      هاي تحقيق و انتخاب نمونـه       گيری دقيق مفاهيم و فرضيه    پس از شکل  

عات بوده که در تحقيق حاضر، بدين منظور، از دو نوع           آوري اطال   بعدي تهية ابزار جمع   
در پرسـشنامة خـانوار، دو      . استفاده شـده اسـت    » واحدهاي كالن «و  » خانوار«پرسشنامة  

واحدهاي كالن،  پرسشنامة در و »زلزله اجتماعي اثرات و بحران مديريت« شامل عوامل دسته
 .بررسی شده است»  بحراننقش مردم محلي و نهادهاي دولتي و غيردولتي در مديريت«

 يا روايي اعتبار 
برای اطمينان از روايي پرسشنامة تحقيق حاضر، گـروه تحقيقـاتي در جريـان بازديـد از                 

هـا،    زده پرداخت؛ و پس از اسـتخراج داده        خانوار زلزله  ۳۲منطقه به مصاحبه اكتشافي با      
هاي مربوط به     ييبررسي نتايج و ارزيابي نقاط قوت و ضعف پرسشنامه، نواقص و نارسا           

 .های پرسشنامه مرتفع و برای كاربرد در ميدان تحقيق آماده شدبرخي از موارد و پرسش
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 قابليت اعتماد يا پايايي
 گيـري، از محاسـبة ضـريب         در اين تحقيق، برای سـنجش قابليـت اعتمـاد ابـزار انـدازه             

از امكانـات    رضايت    ضريب آلفاي كرونباخ براي شاخص    . آلفاي كرونباخ بهره برده شد    

دست آمد، كه بيانگر پايايي باالي  پرسـشنامه            به ۸/۰ پرسشنامة پايلوت    ۳۲زندگي براي   

 .است

 نتايج

 ارزيابي اثرات زلزله بر امکانات و محيط زندگي 
اي است که اثرات زلزله بر امکانات و محـيط زنـدگي را             کمترين فراواني متعلق به طبقه    

البته طبق ارزيابی بيش از نيمي از افـراد مـورد مطالعـه             کامًال مثبت ارزيابي کرده بود؛ و       

 .، اثرات زلزله بر اين متغير منفي بوده است) درصد۵۷(

 ارزيابي اثرات اقتصادي زلزله 
برای دستيابي به شاخص ارزيابي اثرات اقتصادي زلزله، سطوح ارزيابي اثرات زلزلـه بـر    

ر وضعيت خـوراک و پوشـاک   وضعيت اقتصادي خانوارها و جوامع محلي و همچنين، ب       
متعلـق بـه    )  درصد ۹/۴۶(بيشترين فراواني   . بندي شد آنها با يکديگر جمع و سپس، رتبه      

اي است که از اثرات زلزله بر وضعيت اقتصادي مردم منطقه و اقتـصاد اجتماعـات                طبقه
محلي ارزيابی مثبت داشت و بر اين باور بود که در پي وقوع زلزله، وضعيت اقتـصادي                 

متعلـق بـه    ) يـک درصـد   (و اجتماعات محلي بهتر شده است؛ و کمترين فراوانـي           مردم  
 .اي است که با اين نظر کامًال مخالف بودطبقه

 سطوح ارزيابي توجه دولت
گيري شاخص سطوح ارزيابي توجه دولت به مردم، موارد توجـه دولـت بـه               برای اندازه 

عـه، و ارزيـابي ميـزان    کشاورزي، توجه دولت به وضـع منطقـه در شـرايط پـس از فاج           

بيـشترين فراوانـي    . بنـدي شـد   وابستگي مردم به دولت با يکديگر جمع و سـپس، رتبـه           

اي از افراد است که معتقد بودند پس از وقوع زلزله، توجه            متعلق به طبقه  )  درصد ۳/۶۳(
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زده بيشتر شده است؛ و تنها معـدودی از آنهـا           ويژه ساکنان منطقة زلزله   دولت به مردم به   

 .با اين نظر مخالف بودند)  درصد۵/۸(

هاي اجتماعي مانند سرقت،    در اين قسمت، ارزيابي اثرات زلزله بر برخی نابهنجاري        

 ۳/۶(کمترين فراوانـي    . گيري شده است    ناامني، اعتياد، و مصرف مشروبات الکلی اندازه      

ماننـد  (اي است که به اثرات مثبت زلزله بر هنجارهاي اجتمـاعي            متعلق به طبقه  ) درصد

اشاره کرده بـود؛ و     ) هاي نظام خويشاوندي  تر شدن شبكه كمك   افزايش همدلي، و فعال   

گفتة افراد اين طبقـه، در  اي است که بنا به    متعلق به طبقه  )  درصد ۷/۹۳(بيشترين فراواني   

هايی مانند دزدي، قاچاق کاال، مـصرف مـشروبات الکلـی، و              پي وقوع زلزله، نابهنجاري   

 .افته استاعتياد افزايش ي

 ارزيابي اثرات زلزله بر روابط اجتماعي 
هـاي  هـا، وابـستگي و همبـستگي در شـبکه         ها و درگيـري   روابط اجتماعي نظير تعارض   

شدت دستخوش تغيير و    روابط محلي، و همکاري و همدلي مردم در پي وقوع زلزله، به           

 روابـط   بر اساس نظرات مردم محلـي در مـورد اثـرات زلزلـه بـر              . دگرگوني شده است  

اي است که به اثرات منفي زلزلـه        متعلق به طبقه  )  درصد ۴۰(اجتماعي، بيشترين فراواني    

اي از  متعلـق بـه طبقـه     )  درصـد  ۶/۲۴( و کمترين فراواني     بر روابط اجتماعي اشاره کرده    

افراد است که معتقدنـد زلزلـه بـه افـزايش روحيـة همـدلي و کـاهش تعارضـات بـين                      

 .ستاجتماعات محلي انجاميده ا

 شاخص ارزيابي كل 
گيري اين مفهوم تمام سطوح ارزيابي با يکديگر جمـع و سـپس، بـر اسـاس       برای اندازه 

.  متغيـر اسـت    ۷۵ تـا    ۲۵دامنة تغييرات ارزيـابي کـل از        . بندي شدند   دامنة تغييرات، رتبه  
اي است کـه اثـرات زلزلـه بـر تمـام ابعـاد       متعلق به طبقه )   درصد  ۶۲(بيشترين فراواني   

 درصـد از واحـدهاي      ۴/۳۵ خود را منفي ارزيابي کرده بود، در حالي که ارزيابی            زندگي
 .اي مورد مطالعه در مورد اثرات زلزله بر اين متغير مثبت بوده استنمونه
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 تحليل عاملي شاخص ارزيابي اثرات زلزله
 بنـدي مـنظم و محدودسـازی      هاي ارزيابي و ايجاد يـك طبقـه       با توجه به تنوع شاخص    

منظور برقراري تعامـل و      شاخص ارزيابي در زمينة اثرات زلزله و همچنين، به         متغيرهاي

بـه  . همبستگي متقابل ميان اين متغيرهای شاخص ارزيابي، از تحليل عاملي استفاده شـد            

هـا در زمينـة شـاخص ارزيـابي، از آزمـون      هر حال، برای تشخيص مناسـب بـودن داده      

داري آزمون بارتلـت در سـطح    معني.  بهره گرفته شده است    )KMO)۹بارتلت و شاخص    

نمايـانگر همبـستگي مجموعـه و       ) ۲جـدول    (KMOيک درصد و مقدار مناسب معيار       

 .مناسب بودن متغيرهاي مورد نظر براي تحليل عاملي است
 

 داري آنها براي مجموعة مورد تحليلو سطح معني  و آزمون بارتلتKMO مقدار -۲جدول

 داري آزمون بارتلتسطح معني ارتلتآزمون ب KMO مجموعة مورد تحليل

 ۹۹۹/۰ ۹۹۴/۷۵۶ ۶۹۴/۰ شاخص ارزيابي

 های پژوهشيافته: منبع

شده، هشت عامل   بر اساس برآورد مقدار ويژة متغيرها و مشخصات عوامل استخراج         

براي تبيين شانزده متغير شاخص ارزيابي در نظر گرفتـه شـد؛ و در واقـع، مقـدار ويـژة                   

مثابه عوامل اصلي شناخته شده رو، اين تعداد به يك بود و از اينتر ازهشت عامل بزرگ

 درصد بـوده اسـت كـه ميزانـی قابـل قبـول       ۷۶۲/۶۶و تبيين كل واريانس با اين عوامل     

 ).۳جدول (رود شمار می به

 درصد، به عامل اول     ۵۰۷/۲۰شده،  ، بيشترين مقدار واريانس تبيين    ۳بر اساس جدول    

اند ترتيب، عبارتکننده، به شود و ديگر عوامل تبيين    ه مربوط می  يعنی اثرات معيشتي زلزل   

، اثـرات   ) درصـد  ۷۴۳/۱۱(هاي اجتمـاعي    اثرات زلزله بر امور هنجاری و نابهنجاري      : از

، اثرات زلزله بر امکانات و محيط زنـدگي         ) درصد ۹۰۶/۶(زلزله بر امور تأميني و امنيتي       
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، ) درصـد  ۱۷۹/۶) (ايکـنش رابطـه   (اعي  ، اثرات زلزله بر روابـط اجتمـ       ) درصد ۵۹۴/۶(

، اثرات زلزلـه بـر کـشاورزی و         ) درصد ۶۸۸/۵(اثرات زلزله بر وابستگي مردم به دولت        

ــشاورزی  ــارگران ک ــردم  ) درصــد۶۰۶/۴(ک ــي م ــر بهداشــت روان ــه ب ــرات زلزل  ، و  اث

پس از تعيين سهم عوامل، بايد به تحليـل مـاتريس عـاملي و بارهـاي                ).  درصد ۵۳۹/۴(

 كدام از متغيرها با عامل مربوط پرداخته و براي تعيين الزامات هر عامل، نامی               عاملي هر 

 . مناسب يافته شود
 

ويژه، درصد واريانس و درصد شده همراه با مقدار  تعداد عوامل استخراج-۳جدول 
 س تجمعي آنهاواريان

 درصد واريانس

ف
ردي

 

 عوامل
 تجمعي شدهتبيين

 ۵۰۷/۲۰ ۵۰۷/۲۰ اثرات معيشتی زلزله ۱

 ۲۵/۳۲ ۷۴۳/۱۱ هاي اجتماعياثرات زلزله بر امور هنجاري و نابهنجاري ۲

 ۱۵۶/۳۹ ۹۰۶/۶ اثرات زلزله بر امور تأميني و امنيتي ۳

 ۷۵/۴۵ ۵۹۴/۶ اثرات زلزله بر امکانات و محيط زندگي ۴

 ۹۲۹/۵۱ ۱۷۹/۶ )ايکنش رابطه(اثرات زلزله بر روابط اجتماعي  ۵

 ۶۱۷/۵۷ ۶۸۸/۵ وابستگي مردم به دولتاثرات زلزله بر  ۶

 ۲۲۳/۶۲ ۶۰۶/۴ اثرات زلزله بر کشاورزي و کارگران کشاورزي ۷

 ۷۶۲/۶۶ ۵۳۹/۴ اثرات زلزله بر بهداشت رواني مردم ۸

 های پژوهشيافته: منبع

هاي متعدد تحليل عـاملي،     آيد، سرانجام، پس از اجراي مدل     گونه كه در پی می    همان

 :انداي مختلف، هشت عامل زير استخراج شدههها و روش با چرخش
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هـاي خـوراك، پوشـاك و درآمـد           ؛ متشكل از مؤلفه   عامل اول يا اثرات معيشتي زلزله      •

 ؛) درصد از واريانس مشترك ميان عوامل۲۰کنندة حدود تبيين(

؛ شـامل هفـت     هاي اجتمـاعي  عامل دوم يا اثرات زلزله بر امور هنجاري و نابهنجاري          •

هـاي  د مخدر، مشروبات الكلـي، امنيـت جـاني و مـالي، ناهنجـاري             متغير دزدي، موا  

 ؛) درصد۱۱کنندة حدود تبيين(اخالقي، درگيري و نزاع، و قاچاق كاال 
؛ شامل سه متغير بهداشت، امنيت، و       عامل سوم يا اثرات زلزله بر امور تأميني و امنيتي          •

 ؛) درصد۹/۶کنندة حدود تبيين(اقتصاد 
هاي توجـه     ؛ متشكل از مؤلفه   لزله بر امکانات و محيط زندگي     عامل چهارم يا اثرات ز     •

دولت به منطقه، امكانات عمراني، ارزش اقتصادي اراضي، و دسترسـي بـه كاالهـاي               

 ؛) درصد۵/۶کنندة حدود تبيين(اساسي 

؛ شامل متغيرهاي توجه    )ايکنش رابطه (عامل پنجم يا اثرات زلزله بر روابط اجتماعي          •

 ؛) درصد۱/۶کنندة حدود تبيين(رابطة دوستانه ميان مردم دولت به وضع مردم و 

؛ تنهـا شـامل متغيـر وابـستگي         عامل ششم يا اثرات زلزله بر وابستگي مردم به دولت          •

 ؛ ) درصد۶/۵کنندة حدود تبيين(مردم به دولت 

؛ شامل متغيرهاي وضـع     عامل هفتم يا اثرات زلزله بر کشاورزي و کارگران کشاورزي          •

 ؛ و) درصد۶/۴کنندة حدود تبيين(و توجه دولت به كشاورزي زندگي مهاجران 

؛ شامل متغيرهاي كيفيـت زنـدگي       عامل هشتم يا اثرات زلزله بر بهداشت رواني مردم         •

 ).  درصد۵/۴کنندة حدود تبيين(مسئوالن محلي و آرامش و آسايش 

 آزمون فرضيات تحقيق
شـاخص  (حيطي و اجتمـاعي    نوع و دامنة پيامدهاي زلزله برحسب شرايط م       : فرضية اول 

 . متفاوت است) يافتگي توسعه
دليل نزديكي روسـتاهاي    نتايج آزمون همبستگي بين اين دو شاخص نشان داد كه به          

تر به شهر و يا كانون اصلي زلزله، افراد ساكن اين روستاها بـيش از سـاكنان                   يافته  توسعه



 ۱۹۵  ديده  پيامدهاي اجتماعي زلزلة بم در روستاهاي آسيب

 

 

اسـت كـه مقـدار ضـريب     شـايان يـادآوری    . انـد   يافته زيان ديـده   روستاهاي كمترتوسعه 
 .دار است  ارزيابي شده كه در سطح يك درصد معني۲۳۲/۰همبستگي بين اين دو مؤلفه 

 . اجتماعي متفاوت است -اقتصادي پايگاه حسب بر زلزله پيامدهاي دامنة و نوع :دوم فرضية
گونه كـه  همان. منظور آزمون اين فرضيه، از ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد   به

 شود، بين شاخص پايگاه اجتمـاعي و اقتـصادي افـراد و دامنـة                مالحظه مي  ۴ در جدول 
 . اي وجود نداردهای خانوار و فرد رابطهزيان

 

 هاي پايگاه اجتماعي و خسارت كل آزمون رابطة ميان شاخص-۴جدول 

 هافرضيه
ضريب همبستگي 

 داري سطح معني پيرسون

شـاخص  (های خانوار بـر اثـر زلزلـه         دامنة زيان : اول
 اجتمـاعي   -بر حسب پايگاه اقتـصادي    ) خسارت كل 

 .جامعة مورد بررسي متفاوت است
۰۳۴/۰- ۵۵۵/۰ 

شـاخص  (هـای افـراد بـر اثـر زلزلـه           دامنة زيان : دوم
 اجتماعي  -بر حسب پايگاه اقتصادي   ) خسارت سرانه 

 .افراد متفاوت است
۰۳۸/۰ ۵۱۴/۰ 

 های پژوهشيافته: منبع

هـاي محلـي      امدهاي زلزله بـر حـسب وابـستگي بـه شـبكه           نوع و دامنة پي   : فرضية سوم 
 . متفاوت است

اي بودن هر دو مؤلفـه، از ضـريب همبـستگي          دليل فاصله برای آزمون اين فرضيه، به    
داري   و سـطح معنـي     ) r =۰۳۱/۰(با توجه به مقـدار ايـن ضـريب          . پيرسون استفاده شد  

)۵۸۸/۰= sig(      شـايان يـادآوری    . وجـود نـدارد   داري  ای معني ، ميان اين دو مؤلفه رابطه
هاي محلي با شـاخص سـرانة خـسارت افـراد نيـز               است كه شاخص وابستگي به شبكه     

 .اي نداشت رابطه
مراتب نيازهای جامعة محلي در سه دورة زمـاني پـيش از زلزلـه،              سلسله: فرضية چهارم 

 .هنگام زلزله، و پس از زلزله  دارای اختالف آماري معني دار است



 پور محسن ابراهيم ۱۹۶

 

 

اين آزمـون نـشان داد كـه بـين     . اين فرضيه، از آزمون نشانه استفاده شدبراي آزمون   
دار در سـطح يـك درصـد          های پيش و پس از زلزله تفاوت معني       نيازهاي افراد در دوره   

مراتب نيازهـاي  توان گفت كه سلسله  درصد اطمينان مي   ۹۹ای كه  با     گونهوجود دارد، به  
 و هـم بـراي      نخـست ن آزمون هم بـراي اولويـت        اي. افراد در اثر زلزله تغيير يافته است      

، تفـاوت در سـطح      نخـست اولويت دوم نيازها صـورت گرفـت كـه تنهـا در اولويـت               
 .داري نمايان شد معني

 

 های پيش و پس از زلزله نياز افراد در دورهنخست آزمون تغييرات اولويت -۵جدول 

 داري سطح معني Zمقدار  فراواني مقوله

 ۴۸ هاي منفيتفاوت

 ۱۲۳ هاي مثبتتفاوت

 ۱۱۴ مقادير برابر

 ۲۸۵ جمع

۶۵۹/۵ ۰۰۰/۰ 

 های پژوهشيافته: منبع

گونه كه در اين جدول آمده، تعداد افرادي كه سطوح نيازهاي آنها پس از زلزله          همان
به سمت باال صعود كرده بيش از افرادي است كه سطوح نيازهايـشان بـه سـمت پـايين             

مراتـب  ها، سلسله دار بودن سطح تفاوت     ترتيب، با توجه به معني    نزول كرده است؛ بدين     
 .نيازها به سمت باال حركت كرده است

مراتب مشکالت جامعة محلي در سه دورة زمـاني پـيش از زلزلـه،              سلسله: فرضية پنجم 
 .هنگام زلزله، و پس از زلزله متفاوت است

اين آزمون نشان داد كه بـين       . براي آزمون اين فرضيه نيز از آزمون نشانه استفاده شد         
دار در سطح يـك درصـد وجـود دارد،     مشكالت افراد پيش و پس از زلزله تفاوت معني     

مراتب مشكالت افراد در اثر     توان گفت كه سلسله      درصد اطمينان مي   ۹۹ای كه با    گونهبه
 داري تنهـا در     بر اساس نتايج اين آزمون، تفاوت در سطح معنـي         . زلزله تغيير يافته است   

 . نمايان شدنخستاولويت 



 ۱۹۷  ديده  پيامدهاي اجتماعي زلزلة بم در روستاهاي آسيب

 

 

 های پيش و پس از زلزله مشكالت افراد در دورهنخست آزمون تغييرات اولويت -۶جدول 

 داري سطح معني Zمقدار  فراواني مقوله

 ۱۵ هاي منفيتفاوت
 ۱۸۲ هاي مثبتتفاوت

 ۶۹ مقادير برابر
 ۲۶۶ جمع

۸۲۷/۱۱- ۰۰۰/۰ 

 های پژوهشيافته: منبع

 آمده، تعداد افرادي كه سطوح مشكالت آنها پس از زلزله           ۶ه در جدول    گونه ك همان
به سمت باال صعود كرده بيش از افرادي است كه سطوح مشكالتشان بـه سـمت پـايين              

مراتـب  ها، سلسله دار بودن سطح تفاوت     نزول كرده است؛ بدين ترتيب، با توجه به معني        
 .  مشكالت به سمت باال حركت كرده است

مراتب انتظارات در سه دورة زماني پيش از زلزله، هنگـام زلزلـه، و              سلسله: مفرضية شش 
 .پس از زلزله  متفاوت است

اين آزمون نشان داد كه بـين       . براي آزمون اين فرضيه نيز از آزمون نشانه استفاده شد         
دار در سطح يـك درصـد         های پيش و پس از زلزله تفاوت معني       انتظارات افراد در دوره   

مراتب انتظارات  توان گفت كه سلسله      درصد اطمينان مي   ۹۹ای كه با    گونهد، به وجود دار 
دار در اولويـت      اين آزمون نشان داد كه تفاوتی معني      . افراد در اثر زلزله تغيير يافته است      

 . نمايان شدنخست
 

  انتظارات افراد پيش و پس از زلزلهنخست آزمون تغييرات اولويت -۷جدول 

 های پژوهشيافته: منبع

 داري سطح معني Zدار مق فراواني مقوله

 ۳۵ هاي منفيتفاوت
 ۱۳۰ هاي مثبتتفاوت

 ۱۰۰ مقادير برابر
 ۲۶۵ جمع

۳۱۸/۷- ۰۰۰/۰ 



 پور محسن ابراهيم ۱۹۸

 

 

 آمده، تعداد افرادي كه سطوح انتظارات آنها پس از زلزله           ۷گونه كه در جدول     همان
اراتشان بـه سـمت پـايين       به سمت باال صعود كرده بيش از افرادي است كه سطوح انتظ           

مراتـب  ها، سلسله دار بودن سطح تفاوت     نزول كرده است؛ بدين ترتيب، با توجه به معني        
 .  انتظارات به سمت باال حركت كرده است

منابع معيشتي جامعة مورد بررسي در سه دورة زماني پيش از زلزله، هنگام             : فرضية هفتم 
 . زلزله، و پس از زلزله  متفاوت است

 

 زلزلهاز  انتظارات افراد پيش و پس نخست آزمون تغييرات اولويت -۸ جدول

 داري سطح معني Zمقدار  فراواني مقوله

 ۲۷ هاي منفيتفاوت
 ۱۸ هاي مثبتتفاوت

 ۲۱۲ مقادير برابر

 ۲۵۷ جمع

۱۹۳/۱- ۲۳۳/۰ 

 های پژوهشيافته: منبع

 به افرادي است كه سـطوح    آمده، بيشترين فراواني مربوط    ۸گونه كه در جدول     همان
انتظارات آنها پس از زلزله نسبت به دورة پيش از زلزله تغييـر نكـرده و بـدين ترتيـب،                    

 . بيني است ها قابل پيشدار نبودن سطح تفاوت معني

سطح درآمد جامعة مورد بررسي در سه دورة زماني پيش از زلزله، هنگام             : فرضية هشتم 
 .زلزله، و پس از زلزله متفاوت است

 استفاده شد و نتايج آن نشان داد كه هر چند،           tمنظور آزمون اين فرضيه، از آزمون       به
زده كاهش يافته اما در دورة پس از زلزله، بار ديگر به              در هنگام زلزله، درآمد افراد زلزله     

در نتيجه،  . حالت اولية خود بازگشته و البته هنوز کامًال به مقدار اولية خود نرسيده است             
نتـايج  . دار وجـود نـدارد      های پيش و پس از زلزله تفاوتی معني       درآمد افراد در دوره   بين  

كننـدة    اين فرضيه با نتايج فرضية پيشين كامًال تطابق دارد، چراكه منـابع معيـشتي توليـد               
 .درآمدهاست



 ۱۹۹  ديده  پيامدهاي اجتماعي زلزلة بم در روستاهاي آسيب

 

 

  مقايسة وضعيت درآمدي افراد مورد مطالعه پيش، حين و پس از زلزله-۹جدول 

 داري درصد معني درجة آزادي tمقدار  نميانگي وضعيت درآمدي

 ۳/۲۴۴۴۲۶ درآمد پيش از زلزله

 ۰۶/۴۰۹۸۴ درآمد در هنگام زلزله
۴۹۸/۴- ۲۵۰ ۰۰۰/۰ 

 ۶/۲۴۷۴۲۴ درآمد پيش از زلزله

 ۳/۲۴۰۲۰۴ درآمد پس از زلزله
۴۷۱/۱ ۳۰۴ ۶۳۸/۰ 

 های پژوهش يافته: منبع

 پيشنهادهاي مهم

 :شود في و استنباطي اين پژوهش، پيشنهادهاي زير ارائه ميهاي توصي با توجه به يافته

زده در زمـان  مراتب نيازها، مشکالت و انتظارات افراد زلزلهتوجه به تغييرات سلسله  -۱

 رفع احتياجات آنها؛ 
مراتـب نيازهـا، مـشكالت و         هاي اين تحقيق در مورد تغيير سلـسله         با توجه به يافته    -۲

بنايي اين افراد پس       رفع نيازهاي رفاهي و مشكالت زير      زده، بايد   انتظارات افراد زلزله  

در دورة پس از اين بحران، انتظار اکثريـت         . از زلزله در سرلوحة كار دولت قرار گيرد       

يافتگي و آباداني روستاهاي خود و حل مشکالت و کمبودهاي          مردم از دولت توسعه   

 ديده است؛ زيربنايي مناطق آسيب
دگان با توجه به ميزان خسارت؛ از آنجا كه پس از زلزلـه،             زاعطاي امکانات به زلزله    -۳

زدگان كاهش يافته، بايد در اعطاي انواع امكانـات ماننـد لـوازم            امكانات زندگي زلزله  

انـد،    خانگي و ابزار كار به افرادي كه در اثر زلزله  از اين نظر بيـشتر خـسارت ديـده                   

 توجه بيشتري شود؛ 
گفتـة بيـشتر افـراد       افراد در عمليات بازسازي؛ به     توجه به شرايط و امکانات گذشتة      -۴

هاي کنوني بدون توجه به نياز افراد، تعداد اعضاي خانواده، و مساحت   زده، خانه   زلزله

ها بدين ترتيب، پيش از آغاز بازسازي خانه      . های پيشين آنها بازسازي شده است     خانه



 پور محسن ابراهيم ۲۰۰

 

 

 از طريق نيازسـنجي الزامـي       هاي مردم و نيازهاي آنها      در موارد مشابه، توجه به سليقه     

 است؛ 
زده بـا توجـه بـه تنـوع خـسارات آنهـا؛       اعطاي اعتبارات و امکانات به افـراد زلزلـه     -۵

مانند محل سکونت، اراضـي مـسكوني، ادوات        (های افراد بسيار گوناگون است       زيان

شود كه دولـت      در اين راستا، پيشنهاد مي    ). كاري، لوازم خانگي، وسايل نقليه، و غيره      

آمده  يافته بدين مناطق بر حسب انواع خسارات وارد       بندی اعتبارات تخصيص  طبقهبا  

ای گونـه هايي با سقف معين براي هر کدام از خسارات در نظر گيرد، بـه             به افراد، وام  

هـاي بالعـوض بيـشتري نيـز برخـوردار          ميزان بيشتر از كمـك    ديدگان به كه خسارت 

 باشند؛ 
اد عدالت اجتماعي؛ با توجه به مـشكالت موجـود          مداري، و ايج  جلوگيري از رابطه   -۶

جاي توجه بـه اصـل      مداري به   هاي مردمي و دولتي و حاكميت رابطه        در توزيع كمك  

شـود بـا تقويـت نهادهـاي مـسئول از طريـق               ديده، توصيه مـي     نيازمندي مردم آسيب  

افرادي نظير پزشكان كه براي كمك به مـردم قـسم يـاد كـرده                (انتخاب افراد شايسته  

هاي بينشي، مهارتي و دانشي آنها، زمينة بروز چنين مـشكالتي      و آموزش جنبه  ) باشند

كننـده بـه      ها و نهادهاي كمك   بايد تقدير و تشكر از سازمان     . رنگ شود را در آينده كم   

زده و همچنين، بازخواسـت شـديد نهادهـايي كـه در ايـن مهـم كوتـاهي                    افراد زلزله 

هـا و نهادهـا در    گيرد تـا حـضور سـبزتر سـازمان    اند، در دستور كار دولت قرار     کرده

 هاي احتمالی آينده برانگيخته و ماية دلگرمي آنها شود؛ وبحران
توجه به نتايج ارزيابي اثرات زلزله؛ با ارزيابي اثرات زلزله بر ابعاد مختلـف زنـدگي                 -۷

ديده، مشخص شده كه زلزله با پيامدهايي منفي همچـون كـاهش امنيـت              افراد آسيب 

خوردن تعادل و روابط اقتصادي منطقـه،       هاي اخالقي، برهم  ، افزايش نابهنجاري  منطقه

برگرداندن امنيت به منطقه و رونق بـه        . اجتماعي و امكانات محيطي همراه بوده است      

هــاي اقتــصادي و بــازار آن و نيــز دور کــردن فــشارهای روحــی و تــرس و فعاليــت

 .   شودمهم دولت تلقي ميجايگزين کردن آنها با آرامش و آسايش از وظايف 



 ۲۰۱  ديده  پيامدهاي اجتماعي زلزلة بم در روستاهاي آسيب
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