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  اجتماعی بعد از زلزله-هاي روانیبررسی آسیب

  1396ذهاب در سال  تحلیل موردي: زلزلۀ سرپل

  

 1یاسی سرزلیفاضل ال

  

  )15/12/99تاریخ پذیرش  ،15/03/98 دریافت(تاریخ 

  

  چکیده

بـر تهدیـدهاي جـانی و مـالی در منـاطق       زلزله پدیده و بحرانی طبیعی است که عـالوه 

تـوجهی بـه آن در    اي در پی دارد که بیهاي اجتماعی و روانیمسکونی، همواره آسیب

کند. توجه به تر و تهدیدآمیزتر میزدگان را عمیقهاي زلزلهراندرازمدت مشکالت و بح

مثابۀ ضرورت راهبردي و مدیریتی، موضوعی حیـاتی در   پیامدهاي اجتماعی و روانی، به

ناپـذیري در نـواحی   هایی است که غفلت از آنها صـدمۀ جبـران  جهت ممانعت از آسیب

هـایی چـون شـوك،    هد آورد. آسـیب زده و حتی در خارج از این مناطق به بار خوازلزله

سازي ترس شدید، خشم، درماندگی، کرختی، خاطرات آزاردهنده، کاهش تمرکز، فاجعه

ویـژه زلزلـه، محـیط     آمیز و بـه جعهاند که بعد از رویدادهاي فادرد و... از جمله مواردي

کند. در ایـن پـژوهش، بـا بررسـی وضـعیت      فردي و اجتماعی بازماندگان را تهدید می

هـا مطالعـه شـده     ، این آسـیب 1396ذهاب در پاییز  روانی بعد از زلزلۀ سرپل- تماعیاج

هـاي عمیـق و بـا روش کیفـی     هاي پژوهش، که از طریـق مصـاحبه  است. مطابق یافته

هراسـی، خشـونت    هراسی، سقفدست آمده است، استرس و ترس شدید (فوبیا)، شب به

نمایی، خواهی و مظلوم  ماعی زنان، رایگاناعتمادي، رنج اجتمنزلۀ آسیب روانی) و بی (به

شـدت   منزلۀ آسیب اجتماعی)، که ناشی از موقعیت پسـازلزله هسـتند، بـه    و سرقت (به

  رشد کرده است.  

  

 روانی، ضربۀ روحی، بحران.-هاي اجتماعیذهاب، آسیب زلزله، سرپل واژگان کلیدي:

_______________________________________________________ 
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 مقدمه و طرح مسئله

ویژه ایـران،   ر طول تاریخ، در بسیاري از مناطق جهان و بهزلزله یکی از بالیاي طبیعی است که د

دنبال داشته  هاي اجتماعی و فردي بههاي زیادي اعم از تخریب فضایی و کالبدي و بحرانآسیب

هزارنفـر آسـیب جـانی وارد     150طور متوسط، ساالنه به بیش از  است. زلزله در سراسر جهان، به

دنبـال دارد کـه شـدت آن در کشـورهاي در حـال       الی بهمیلیارد دالر خسارت م 140کند و  می

). این آمارها با توجه به موقعیت فضـایی و  12: 1385احمر،  توسعه بسیار بیشتر است (پیام هالل

هاي انسان ممکن اسـت افـزایش یـا کـاهش یابـد. عـواملی چـون         کالبدي اماکن و نوع زیستگاه

ی نواحی سکونت، کیفیت و کمیت معـابر،  شناس وضعیت مالی ساکنان، تراکم ساختمانی و ریخت

هاي جانی و مالی تأثیرگذار است. در کنـار زلزلـه و    و طرح ساختمان بر شدت یا کاهش خسارت

هـاي روان، رانـش زمـین،    هـا، طوفـان، شـن   توان به انـواع اپیـدمی  هایی از این دست، میپدیده

دودة جغرافیـاي کشـور،   سالی و... اشاره کرد. بـر مبنـاي چنـین گسـترة بحرانـی در محـ       خشک

گیرانـه کـامالً ضـروري اسـت (پوراحمـد و       درنظرگرفتن چارچوب مدیریت بحران و ابعـاد پـیش  

  ).3: 1388همکاران، 

بر تهدیدهاي مستقیم جانی و مالیِ ناشی از زلزله، تهدیدهاي اجتماعی و روانی نیز از جملـه   عالوه

اي، مجموعـۀ  دادن هر زلزلـه  آید. با رويمیحساب  مسائلی است که بخشی از خطرهاي پنهان زلزله به

هـا و  دنبـال آن، تـنش   شـود و بـه   هاي اقتصادي، فضایی، اجتماعی و فردي تخریب مـی زیادي از نظام

  جهـان افـراد،   هایی در عرصۀ اخـالق، روابـط اجتمـاعی و ارتباطـات، سـاخت اقلیمـی و زیسـت       بحران

بـر ایجـاد لـرزش و     دلیل، پدیدة زلزلـه، عـالوه   دهد؛ به همینها و هنجارهاي اجتماعی روي میارزش

  شود. گسل در حوزة فضایی، عامل تخریب حوزة اجتماعی و روانی نیز قلمداد می

ویژه فشارهاي عصبی پـس از   و به شناختی روان انواع اختالالت و روانی هاي آسیب ها وبحران

 ذهـن  در حادثـه  مکـرر  یتـداع  خـوابی، شبانه و گاهی بی هاي پرخاشگري، کابوس سانحه، مانند

 هراس از سقف، افسردگی، بدبینی به دیگران، کاهش تهاجمی، ادراري، رفتارشب دیدگان، آسیب

 فوبیا و تـرس . بسیار شایع است ثباتی و...هنجاري (آنومیک)، بی تمرکز، ترس شدید، وضعیت بی

علت فروپاشی  هی بهبعد از آن، از جمله عواملی است که گا و اول پس از حادثه روزهاي در حاد،

هاي اجتماعی و روانی شـدیدي منجـر شـده    ساالن، به آسیب امید در میان جوانان و حتی بزرگ

دیده و چه شاهدان  افسردگیِ ناشی از پیامدهاي زلزله، چه براي افراد حادثه و غم احساس. است

ت دیگـري  ها و عدم پیگیري مسائل خود بـه مشـکال   نشدن آسیب رفع است، ولی طبیعی رویداد،

  زند که گاه جبران آن ناممکن است.همچون خودکشی دامن می
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گیـرد  بعد از زلزله و وقایعی از این دست، در سطوح کالن و خُرد، مسائل و مصائبی شکل می

، سـازمان ملـل متحـد    1995طوري که در سال  که بررسی و ترمیم آنها ضرورت حیاتی دارد، به

براي مـدیریت   2005د از اعتبارات مالی خود را تا سال درص 10کم  تالش کرد تا کشورها، دست

ویـژه پیکـار    ها و بهگیرانه اختصاص دهند. این تالش بحران و حوادث غیرمترقبه و اقدامات پیش

اي را در بـه اوج رسـید، برنامـۀ سـاالنه     1997جهانی کاهش اثر بالیـاي طبیعـی، کـه در سـال     

مطـرح سـاخت کـه سـازمان بهداشـت       "سـالی  المللی کاهش بالیا و خشـک دهۀ بین"چارچوب 

: 1383زاده و همکـاران،   جهانی و نهادهاي فراملی نیز آن را در کانون توجـه قـرار دادنـد (بیـان    

دیدگان، ضـرورتی   ). تأکید این نهادها و بهداشت جهانی بر بهداشت روانی و اجتماعی حادثه117

ها مبین ایـن  ی قرار بگیرد. این تالشهاي مدیریتشناختی بود که بایست در اولویت برنامه هستی

هـاي  شـدت دسـتگاه   واقعیت بود که پیامدهاي فجایعی چون زلزله در سطوح کـالن و خُـرد بـه   

حـال   رو کرده و همـین خـود سـبب تـوافقی ملـی و درعـین       مدیریتی و نظارتی را با مشکل روبه

  جهانی براي کاهش پیامدها و مصائب ناشی از حوادث طبیعی شده است.

شناسان و مددکاران اجتماعی هاي اجرایی، کوشش جامعهبر تالش این نهادها و دستگاه وهعال

هـا بایـد در   اجتماعی اهمیـت یافتـه اسـت. ایـن تـالش     -هاي روانینیز براي کاهش شدت تنش

محورهایی چون شناخت مسئله، تأمین خدمات مرتبط، تهیۀ بانک اطالعاتی دربارة کودکان، زنان، 

کالبدي محـل،  -هاي فضاییمحور، نظارتهاي مراقبت جامعهران و...، طرح برنامهسالمندان، بیما

هاي حمایتی، مـدیریت مـوردي، خـدمات سـیار،     ها، بازسازي شبکهتوانمندسازي افراد و خانواده

فضایی و ایجاد -هاي حمایتی روانی و اجتماعی، تسریع بازسازي اجتماعیافزایش منابع، ارائۀ بسته

هـاي  اجتماعی مطابق طرح-). مداخالت روانی55: 1393نیا، صورت پذیرد (بخشی امید اجتماعی

  کند.دیده را تهدید می هایی بکاهد که افراد و جوامع صدمهتواند از شدت بحرانگفته می پیش

روانی به افزایش شـناخت از ایـن پدیـده    -ها در حوزة اجتماعیبررسی پیامدهاي منفی زلزله

اعی کمک خواهد کرد. در این مقاله کوشش شده است تا پیامدهاي زلزله منزلۀ رخدادي اجتم به

ذهاب در  دیدگان زلزلۀ سرپلدر عرصۀ اجتماعی و روانی با تأکید بر وضعیت بازماندگان و آسیب

تحت بررسی قرار گیرد. در این پژوهش، مسائلی همانند فشار روانی و ترس شـدید،   1396پاییز 

اعتمـادي، رنـج اجتمـاعی زنـان،     مثابۀ آسیب روانی) و بـی  نت (بههراسی، خشو هراسی، سقفشب

منزلۀ آسیب اجتماعی) تحت مطالعه قرار گرفتـه اسـت    نمایی، سرقت (بهخواهی و مظلوم  رایگان

، تا 1396ویکم آبان  ویژه بعد از زلزله و از روزهاي آغازین بعد از حادثه، یعنی بعد از بیست که به

مـاه بعـد از حادثـه     شده، یعنی شش هاي نوسازيها و خانهن در کانکسدیدگا زمان اسکان حادثه

زدگان بوده است. این مسائل هم از حیـث روانـی سـبب ایجـاد      گیر زلزله )، گریبان1397(خرداد 
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هایی در میان افراد در سطح خُرد بوده و هـم از حیـث اجتمـاعی مسـائل و پیامـدهایی در      تنش

رسش اصلی مطالعۀ حاضر این اسـت کـه از نظـر بازمانـدگان     دنبال داشته است. پ سطح کالن به

ذهاب ساکن هستند، چه مشکالتی در سـطح روانـی و    زلزله، که در شش کمپ شهرستان سرپل

اند. تقلیل و تحدیـد ایـن    اجتماعی حادث شده است و اینکه افراد با چه مسائلی دست به گریبان

سختی و مشکالت خاص خـود را دارد، امـا    مسائل در میان سیلی از مشکالت اجتماعی و روانی،

زدگـان در روزهـاي آغـازین، یعنـی در محـدودة زمـانی       تواند نشان دهد که زلزلـه در نهایت می

آذر همان سال، بیش از مشکالت رفاهی، فقدان سرپناه، آذوقه  25تا  1396 آبان 30پژوهش، از 

در سطح روانی و اجتماعی آنـان را  رو هستند که  و وسائل گرمایشی و سرمایشی، با مسائلی روبه

  دهد.  آزار می

  

  پیشینۀ تجربی

طی چند سال اخیر، در ایران، مقاالت درخور تأملی درباب مسائل اجتماعی منتج از پدیدة زلزله 

شـناختی آن را  هاي اجتماعی و نتایج فرهنگـی یـا روان  منتشر شده که هر کدام بخشی از آسیب

  اند. در ادامه، به تعدادي از این مقاالت اشاره شده است:هزدگان بررسی کرددر میان زلزله

، کوشـیده  »اجتمـاعی زلزلـه  -پیامدهاي روانی«اي با عنوان ) در مقاله1381صداقتی خیاط (

هـاي طبیعـی را    اندیشـی بـراي نابسـامانی   زده با محیط و چاره است اهمیت سازگاري افراد زلزله

فقدان اندیشۀ مناسب در شهرسازي، نبودنِ برنامۀ صـحیح   ها وبررسی کند. او با اشاره به کاستی

زمان با  هاي روانی زلزله و طرح وقایع و رخدادهاي همدیدگان زلزله، آسیب امدادرسانی به آسیب

ویـژه زلزلـۀ آوج قـزوین پرداختـه اسـت       وقوع زلزله، به ابعاد روانی و اجتماعی ناشی از زلزله بـه 

  ).117: 1381(صداقتی خیاط، 

اجتماعی بـر  -تأثیر مداخالت روانی«اي با عنوان ) در مقاله1389نژاد، وردي و اکرامی ( اصلی

انـد بـا مـداخالت    ، تـالش کـرده  »سال زلزلۀ شهر بروجـرد  15دیدگان باالي سالمت روان آسیب

دیـدگان  نفـري از آسـیب   115اجتماعی طی دو ماه به بررسی مصائب و مشـکالت گـروه   -روانی

دهد که میزان شیوع اخـتالل اسـترس پـس از    وجرد بپردازند. نتایج نشان میزدة بر مناطق زلزله

سازد. در میان قربانیان بسیار باال بوده است و همین ضرورت مداخالت را خاطرنشان می 1سانحه

دهـد و   دیدگان را در تطابق با موقعیـت افـزایش مـی   نظر آنان، این مداخالت توانمندي آسیب به

  ).148: 1389نژاد و همکاران،  بخشد (اصلی بهبود میسالمت روانی آنان را 

_______________________________________________________ 
١. PTSD 
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ــاران ( ــه1389یاســمی و همک ــوان ) در مقال ــا عن ــداخالت اجتمــاعی در  «اي ب اثربخشــی م

در  را کـه اجتماعی سوانح طبیعی -روانیآثار پیامدها و اند ، تالش کرده»بازماندگان زلزلۀ قزوین

بررسـی اثربخشـی    ایـن مطالعـه،   . هـدف بررسـی کننـد   کشور ما کمتر به آن توجه شـده اسـت  

بوده است. محققان  1381قزوین در سال  ۀاجتماعی در بازماندگان زلزل-مداخالت حمایت روانی

دیـدگان، وضـعیت    اجتمـاعی بـه آسـیب   -تعیین میزان اثربخشـی خـدمات حمایـت روانـی     براي

 389یـان  در م، را زا سایکوپاتولوژي اختالالت روانـی و اخـتالل اسـترس پـس از رویـداد آسـیب      

، بررسی کردنـد کـه در   اجتماعی-حمایت روانی هاي هکننده در جلس سال شرکت کودك و بزرگ

شناس بالینی شاغل  نفر روان دهخدمات  ئۀسال بعد از ارا قبل از شروع مداخالت و یکبازة زمانی 

اجتمـاعی بـه   -خـدمات حمایـت روانـی    ها نشان داد کـه بررسی. صورت گرفتدر استان قزوین 

زا و  م اخـتالل اسـترس پـس از رویـداد آسـیب     ئیدگان سوانح طبیعی تا حد زیادي از عالد آسیب

کاهد و از شیوع مشـکالت اجتمـاعی    میهمچنین سایکوپاتولوژي اختالالت روانی در بازماندگان 

  ).1: 1389(یاسمی و همکاران،  ندک میدر آنها جلوگیري 

بررسـی شـیوع   «اي با عنـوان  در مقاله) 1383مقصودي ( زاده، یاسینی اردکانی و حاجی کریم

آموز بمی در مقطـع   دانش 259، »شناختی نوجوانان پس از رویارویی با زلزله هاي روانناهنجاري

ساله) را تحت مطالعه قرار دادند که پس از زلزلۀ بـم در اسـتان یـزد     18تا  17دانشگاهی ( پیش

اعضاي درجۀ یک خانواده را در زلزلۀ بـم  نفر از این نوجوانان یکی از  94اسکان داده شده بودند. 

نفر دیگر فقط با زلزله مواجه شده بودند. نتایج این پژوهش نشان داد  165از دست داده بودند و 

انـد؛ بـین    نحوي دچار اختالل استرس پس از سانحه شده که بیش از نیمی از جمعیت تحقیق، به

تـرین   مثبـت وجـود دارد؛ اضـطراب شـایع    بستگی  هاي روانی و شدت اثر زلزله بر فرد هم اختالل

شده است؛ و درصد شیوع اخـتالالت در پسـرها بـیش از دخترهاسـت      اختالل روانی افراد بررسی

  ).56: 1383زاده و همکاران،  (کریم

در این تحقیقات دو مسئلۀ بسیار برجسته وجود دارد: یکی نگاه به مسـائل و مصـائب زلزلـه    

اجتمـاعی. محقـق همـواره    -ی و دیگري اولویت مـداخالت روانـی  شناخت روان -مثابۀ امر فردي به

اجتماعی را در اولویـت قـرار   -مسئله را در سطح فردي بررسی کرده و تالش براي مداخلۀ روانی

که همواره امـر تجربـی و شـناخت بـر درمـان اولویـت دارد. دوم اینکـه امـر          داده است، درحالی

تـوان ایـن دو را از هـم    شناختی دارد. نمـی  هستی اجتماعی و امر فردي در شناخت زلزله اولویت

منفک کرد و یکی را مسبوق به دیگري دانست. در این پژوهش، تالش شده اسـت کـه زلزلـه در    

جویانه، به شـناخت مصـائب اجتمـاعی و    جاي طرح مواضع مداخله هر دو سطح بررسی شود و به

  روانی بعد از زلزله پرداخته شود.  
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  چارچوب مفهومی

دهد، ناپایداري وضعیت بعد از فاجعه است. ایـن  زدگان رخ میین تعارضی که براي زلزلهتراصلی

مند، غیراستقراریافته و اعتمادناپذیر است که بعـد از فاجعـه   نشده، نانظاموضعیت ناپایدار تعریف

حسـاب   شود و عامل اصلی تداوم درد بـه مدت مشخصی بر افراد و بازماندگان فاجعه مستولی می

کنـد.  زا و بحرانـی مانـدگار مـی   د؛ وضعیتی برزخی و غیرمستقر که فرد را در موقعیت تنشآیمی

هـاي روانـی و   یابـد و در پـی آن، تـنش    دنبال تداوم درد، رضایت فـرد از زنـدگی کـاهش مـی     به

پاشیدگی جسمانی اعم از رنج و ناراحتی، اختالل در زندگی روزمره، کاهش کیفیت زندگی، ازهم

تـرین راهکـار بـراي رهـایی     نماید. اصـلی اامیدي براي رفع و کاهش دردها رخ میحال ن و درعین

هـا،  سازي، کـاهش اسـترس  اجتماعی، کاهش فاجعه-هاي روانیافراد از تداوم دردها و نیز آسیب

آوري و سازگاري، توانمندسازي و مشارکت اجتمـاعی و  سازي روابط اجتماعی، افزایش تابعادي

  فردي است.

ــوم درد  ــالش مفه ــد از ت ــزاك بع ــاي مل ــري   2و وال 1ه ــرل دوازده درد، از ام ــۀ کنت و نظری

اجتمـاعی تبـدیل شـد کـه تـابع سـازوکارهاي حسـی،        -فیزیولوژیکی و حسی به مفهومی روانی

اي اسـت   ست. مطابق این نظریه، ادراك درد خود بخشـی از فرآینـد پیچیـده   شناختی و عاطفی ا

د است، بلکه به تجربیات و انتظـارات و سـاختارهاي   تنها تحت تأثیر ساخت عصبی بدن فر که نه

اجتماعی نیز وابسته است. باورها، وضعیت درمانی، محیط، خلقیات فردي و فرهنگی در میزان یا 

بر  ). عالوه73: 1396آوري تأثیر زیادي دارد (صالحی و سجادیان، سازي یا تابشدت درد، فاجعه

هاي اجرایی و مردمی ممکن است از شـدت درد و  این مسئله، میزان حضور و هماهنگی دستگاه

هـاي مـداخالت    طور مستقیم تحـت عنـوان   اجتماعی افراد بکاهد. این مسئله به-هاي روانیتنش

اند. مداخالت روانی با تأکید بـر سـالمتی و   روانی و مداخالت اجتماعی همواره دو روي یک سکه

ی و رفتـاري، در تـالش اسـت تـا از     هاي عـاطفی، شـناخت  ایمنی فردي، و سپس ارزیابی واکنش

). مـداخالت اجتمـاعی بـا بازسـازي     51: 1393نیـا،  فردي بکاهد (بخشی-هاي روانیمیزان تنش

هـاي اقتصـادي و فرهنگـی بـه     هاي فعـال، و سیاسـت  انسجام و سازمان اجتماعی، تشکیل گروه

ـ پردازد. درهم دیده می بازسازي ساختارهاي اجتماعیِ صدمه وع مداخلـه، سـبب   تنیدگی این دو ن

هاي اجتماعی در این حـوزه وارد  شناسان بیش از دیگر گروهشده تا مددکاران اجتماعی و جامعه

زده را همچون مـأموریتی تـاریخی در نظـر بگیرنـد.     خیز و زلزلهشوند و حضور در مناطق حادثه

زمن در معتقد است که بسیاري از بازماندگان سانحه، مشکالت بهداشـتی، مشـکالت مـ    3گیلچِن

_______________________________________________________ 
١. Mellzak 
٢. wall 
٣. Gilchen 
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نظـر   انـد. بـه  رفتـه و... را گـزارش کـرده    زندگی و اضطراب و نگرانی دربارة خانه و شـغلِ ازدسـت  

اجتماعی ناشی -ت روانیشود تا آنان بهتر از پس مشکالگیلچن، حمایت مداوم از افراد سبب می

  ).286: 2007از سانحه برآیند (گیلچن، 

هـا و   فضایی ناشی از تخریـب مسـکن  -بديهاي کال اي همانند زلزله، صدمه در جریان حادثه

شـود. ایـن    روانی فاجعه در نظر گرفته مـی -هاي انسانی و جانی، بخشی از فضاي اجتماعی صدمه

شود که گـویی بخشـی از رویـداد زلزلـه     شکلی قابل استناد چنان حادث می وضعیت در زلزله به

 هراسی، راسی و شبه است. مفاهیمی چون پرخاشگري و خشونت، ترس شدید یا استرس، سقف

اعتمادي، آزارهاي جنسی، هاي اجتماعی همانند افزایش بیمنزلۀ مسائل روانی فردي، و آسیب به

  نمایی و سرقت در جریان زلزلۀ کرمانشاه مشاهده شده است.خواهی، مظلوم  رایگان

ت روانی بعد از زلزلـه انجـام شـده اسـ    - در تحقیقات درخور توجهی که در حوزة مصائب اجتماعی

)، تأکیـد بـر پیـداکردن    1993 6؛ کازدین،1999 5و الم، 4روزنهک 3؛ چینمان،2006 2و والش، 1(بنتلی

نظـر بنتلـی و    شود. بهسوب میترین زمان ممکن، اولویتی بنیادین محها و حل آنها در سریعاین پدیده

ارجـاع بـه نهادهـاي    ویژه کودکان را باید از طریق مداخالت مددکارانـه،   مشکالت این افراد به«والش، 

کردن اوضاع به وضعیت قبـل از زلزلـه بـه حـداقل      شده و نزدیک هاي تخریباجتماعی، بازسازي بنیان

زدگان، با ضربۀ روحی ناشـی از فقـدانِ نزدیکـان و دارایـی      ). زلزله71: 2006(بنتلی و والش، » رسانید

واسـطۀ فقـدان کارآمـدي     ی بـه خود، از طرفی، و از طرف دیگر، نیاز مبرم به مسـاعدت دیگـران، گـاه   

رفـتن حـریم    یـافتن نیازهـاي زیسـتی، ازبـین     رفتن صـیانت نفـس، اولویـت    هاي ارزشی، ازدست بنیان

نمـایی، دزدي و سـرقت، رنـج اجتمـاعی      خواهی و مظلوم  هایی چون رایگانخصوصی و...، دچار آسیب

  هـاي فـردي،   بـاالرفتن خواسـته   ویـژه در  اند. تخریب این الگوهاي ارزشی و هنجاري، بـه زنان و... شده

پروري، کاهش حریم خصوصی زنان، فقدان میل به کار و بسیاري از این مسـائل تـأثیر داشـته کـه     تن

 طلبد.  بیشتر این مناطق را می این خود مداخالت اجتماعی و توانمندسازي

  

 شناسیروش

بنیاد نیـز  داده نظریۀو  ترمحوربس نظریۀها، برخاسته از داده نظریۀهاي (که با ناماي نظریۀ زمینه

شود) یک روش تحقیقی عـام، اسـتقرایی و تفسـیري اسـت کـه گلیـزر و اشـتراوس        شناخته می

_______________________________________________________ 
١. Bentley 
٢. Walsh 
٣. Chinman 
٤. Rosenheck 
٥. Lam 
٦. Kazdin 
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  هـاي موضـوعی گونـاگون امکـان     پژوهشـگر در حـوزه   به اي) مطرح کردند. نظریۀ زمینه1967(

و گزاره  نظریهین تدو رايخود ب ،شده تدوین هاي موجود و ازپیشنظریهجاي اتکا به  هدهد تا بمی

موضوع مطالعه، و موضـوع یـا    دربابروشی است براي کسب شناخت  اينظریۀ زمینهند. کاقدام 

و دانـش مـا در آن زمینـه     نشـده انجـام  اي آنها پژوهش جامع و عمده بارةدر موضوعاتی که قبالً

تولیـد  بـر اسـاس   « کنـد: گونـه تعریـف مـی    را ایـن  اينظریۀ زمینه) 1978گلیزر ( محدود است.

از پـژوهش اجتمـاعی    منـد  نظـام صـورت   ها بنا شده است، که خود آن بـه نظریه از داده مند نظام

ها در این راهبرد نیـز ماننـد راهبردهـاي    منابع داده. )12: 1386(منصوریان،»دست آمده است هب

از مصاحبه، مشاهدات میدانی و اسناد و مدارکی ماننـد دفترهـاي یادداشـت و     است دیگر عبارت

هـا از جملـه   رسانه دیگرها و ها، منابع تاریخی، روزنامهنامه ها و خودزندگینامه خاطرات و زندگی

هـاي کمـی یـا    تـوان از داده می ي دیگرراهبردها اي نیز مانندزمینه ۀنوارهاي ویدیویی. در نظری

اي نـه زمی ۀهاي تحلیل کیفی و کمی استفاده کرد. پژوهشگرانی که از راهبرد نظریـ ترکیب روش

هـا بـر   پژوهشگران کیفی، مسئولیت و نقشی را که در تفسـیر داده  دیگر کنند، ماننداستفاده می

هـاي  ها و سازمانهاي افراد، گروهپذیرند و تنها به گزارش و بیان دیدگاه خوبی می عهده دارند، به

هاي خـود را نیـز   ها و خواندهها، شنیدهکنند، بلکه مسئولیت تفسیر دیدهتحت مطالعه اکتفا نمی

  گیرند.بر عهده می

انـد.  گیري در این تحقیق در جهت یافتن کسانی بوده است که در زلزلـه صـدمه دیـده    نمونه

-هایی را پیدا کنـد کـه بیشـترین رابطـه را بـا صـدمات روانـی       محقق تالش کرده است تا نمونه

شناسـی کیفـی بـا     ا در روشوگوهـ  اند. ازآنجاکه مشاهدات و حتی گفتاجتماعی ناشی از حادثه داشته

بـر مشـاهدات تجربـی و حضـور در      گیرد، در این مطالعه عالوه ارجاع به معیار اشباع نظري صورت می

شـوندگان بیشـتر از میـان    مرد) مصاحبه صورت گرفته است. مصـاحبه  20زن و  18نفر ( 38محل، با 

هـا در هفتـۀ اول بعـد از    حبهکننـد. مصـا  ها زندگی میها و کانکسافرادي هستند که هنوز در کمپین

ها از نوع عمیق بـوده  آذرماه همان سال، انجام گرفت. مصاحبه 25تا  1396ماه آبان 30زلزله، یعنی از 

دیدگانی صـورت گرفتـه کـه در    ویژه از میان صدمه صورت هدفمند و به شوندگان بهو انتخاب مصاحبه

را مـددکاران اجتمـاعی مسـتقر در     هـا اند. ایـن گـزارش   هاي مددکاري ثبت شدههاي هیئتگزارش

هـا تکـراري    وگو به اشباع نظري رسید و جواب گفت 38ها بعد از محل ثبت کرده بودند. مصاحبه

ها، تحلیل در سه سطح کدگذاري باز، محوري و گزینشی انجـام شـد.   آوري دادهشد. بعد از جمع

شـونده در  عداد افراد مصاحبه، ت1سال است. در جدول  45تا  25شوندگان میانگین سن مصاحبه

  ذهاب آمده است: شش کمپ شهرستان سرپل
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  هاشونده با توجه به کمپ . تعداد افراد مصاحبه1جدول 

  جنسیت  شده تعداد افراد مصاحبه  نام کمپ یا محل اسکان  ردیف

  مرد 2زن و  3  نفر 5  روستاي الیاس احمد  1

  مرد 4زن و  2  نفر 6  کمپ زعفران  2

  مرد 4زن و  4  نفر 8  کمپ الله  3

  مرد 4زن و  4  نفر 8  نور کمپ پیام  4

  مرد 2زن و  2  نفر 4  کوه کمپ تیله  5

  مرد 4زن و  3  نفر 7  محلۀ فوالدي  6

  مرد 20زن و  18  نفر 38  جمع  7

  

  هاي تحقیقیافته

  هاي روانی بعد از زلزلهآسیب

ذهـاب در منـاطق متفـاوتی     دیده و شاهدان زلزلـۀ سـرپل  هایی که با افراد صدمهمطابق مصاحبه

ذهاب، تازاوه و روستاهاي اطراف همانند الیاسی، سرابله و... انجام گرفته چون ازگله، زرده، سرپل

طـوري کـه    اجتماعی ناشی از زلزله در این مناطق بسیار شدید بوده، بـه -هاي روانیاست، آسیب

ه اسـت. بسـیاري از   سبب مسائل و مصائب بسیار پیچیده و حتی نوظهوري در این منـاطق شـد  

دار و حتـی  افتد که گاهی موقتی و گاهی هم ادامـه  ها در جریان حوادث طبیعی اتفاق میآسیب

شـوندگان از مصـائبی کـه بعـد از زلزلـه بـدان       هاي مصاحبهماندگار است. در این نوشته، روایت

شـده اسـت.   اجتماعی بررسـی  -هاي روانیاند در قالب مقوالت اصلی یا همان آسیبگرفتار آمده

 1396آبان  24ها که در بازة زمانی دوماهه، از روزهاي آغازین زلزله، یعنی از تاریخ این مصاحبه

هاي روانی را در کانون توجه قرار داده که دي همان سال، انجام گرفته است اشکال آسیب 20تا 

  هراسـی،   هـا، بیشـتر حـول مسـائلی چـون اسـترس و تـرس شـدید، شـب         با توجه بـه مصـاحبه  

  چرخد. هراسی و پرخاشگري میسقف

  

  الف) استرس و ترس شدید

فشار روانی و ترس شدید (فوبیا) پیامدهایی از قبیل احساس مرگ، درماندگی، کابوس و تـداعی  

بـراي فـرد    1سـربردن،  اعتنـایی، در حالـت تـدافعی بـه    گزینی و بـی مداوم خاطرات منفی، دوري

ثباتی، عصـبانیت، و احسـاس گنـاه     قراري، بیل سبب بیدنبال دارد و به همین دلی دیده به حادثه

شکل دردهـاي جسـمی هماننـد دردهـاي عضـالنی، اسـهال، ضـربان قلـب          شود که گاهی بهمی

_______________________________________________________ 
١. On Guard 
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درصد از افراد، ضـربۀ روحـی    98شود. در زلزلۀ بم، نامنظم، سردرد، افسردگی و تشنج ظاهر می

ناشـی از سـانحه را نشـان دادنـد     درصـد از آنـان عالئـم اخـتالل اسـترس       7/87دیده بودنـد، و  

  (از ساکنان کمپ زعفران) گفته است:» ف. د). «63: 1385(فرهودیان و همکاران، 

ام حدود سه روز زبانش بند آمد، هنوز هم بعد از گذشت چنـدماه  بعد از وقوع زلزله بچه

ـ زند و با جیغ او بیدار میها جیغ میاز زلزله مشکل گفتاري دارد، شب ه شویم. خیلی ب

  آورد تا بتواند یک جمله را راست و درست به زبان بیاورد.خودش فشار می

  . کدهاي مربوط به استرس و ترس شدید2جدول 

  مقولۀ هسته  مفهوم محوري  هاگزاره  ردیف

  ترس فردي  لرزد. کنم زمین می برد، دائم احساس می شب تا صبح خوابم نمی  1

   

استرس و 

  ترس شدید

  ریزد. خوردن پنجره، دلم ناگهان می هم از صداي در و به  2

3  
توي این شهر ترس شدیدي حاکم است. این مردم همه مـرگ را بـا   

  اند. چشم خودشان دیده
  هراس جمعی

4  
هـایش  لـرزه  اینجا خیلی از مردم هنوز توي شوك آن حادثـه و پـس  

  وجود آمده. هستند. ترس شدیدي بین مردم به

  ترسم. دلهرة شدیدي دارم.لی میدانم دلیلش چیست، ولی خینمی  5

  دلهره
6  

چیـز سـر    آید و همـه  لرزه می خواهد اضطرابم از بین برود، پستا می

  گردد. جاي اولش برمی

7  
-شود تـا مـرز بـی    اي میترین لرزه زند. کوچک اش شور می دلم همه

  روم.هوشی می

 
ه و اضـطراب شـدید بعـد از    در دو سطح فردي و جمعی و دلهر ها، ترسبا توجه به مصاحبه

مثابـۀ شـوك روانـی و     فرما شـده اسـت و بـه    دیده حکم ها و روستاهاي حادثهزلزله بر مردم شهر

تروماتیک، استرس و فوبیاي شدیدي بر مردم تحمیل کرده است. شوکی که در لحظۀ اول بهـت  

ت. در دنبـال داشـته و بـه اسـترس و فوبیـاي شـدید تبـدیل شـده اسـ          و سرآسیمگی مردم را به

پریـده، در کنـار تلـی از آوار،    دیده، بـا صـورتی رنـگ    مشاهدات میدانی بعد از زلزله، مردم حادثه

شـوند، گـویی کابوسـی هولنـاك دیـده      اي تصویر مـی سردرگریبان، بدون هیچ آه و فغان و گریه

و  عبـارت اسـت از درك یـک خطـر واقعـی و فـوري      بـورن، تـرس    باشند. با توجه به تعریف جی

دلیـل احتمـال بـروز خطـر      اي است که فرد به و دلهرهدرك خطر غیرواقعی و غیرفوري اضطراب 

زمـانی کـه فــرد   کـه  حـاوي تـرس و اضـطراب    حـالتی اســت  نیـز  اسـترس   کنـد.  احسـاس مـی  

شـود  ، تجربـه مـی  افزون بر مقداري باشد کـه انسـان بتوانـد بـا آن کنـار بیایـد       یشها مسئولیت

این وضعیت که محصول شدت فاجعـه   .دکن میروانی وارد  فرد فشار ) و به28: 1393بورن،  (جی
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رفتن دارایی مردم است، در بیشتر موارد تا چند روز بعـد از زلزلـه    و تصاویر مرگ عزیزان و ازبین

  هم تداوم دارد و ناشی از ناتوانی فرد در رویارویی با واقعیت است.  

    

  هراسیب) شب

اجتماعی درخور بررسی است؛ نخست اینکه، شب -هراس از شب بعد از فاجعه، از دو حیث روانی

دنبـال دارد   دیده را از احتمال بازگشت حادثه بهبودن، همواره ترس افراد حادثه واسطۀ ظلمانی به

همـراه دارد. هـر    هایشان را بـه و دوم اینکه، شب استرس تنهاماندن و بازگشت مددکاران به خانه

 1دیده است. این نوع از هراس با عنوان نیکتوفوبیـا هها بخشی از هراس افراد حادثدوي این هراس

هراسی هم آمده است. در بسیاري از موارد افراد این ترس خـود را از تـاریکی و آمـدن    یا تاریکی

  گوید:کوه می زدگان ساکن کمپ تیلهاز زلزله» . دس«اند. شب بیان کرده

کـالس] هشـتم اسـت،    ام [گیـرد، بچـه   آید، تمام وجودمان را تـرس فرامـی   شب که می

شـوید و   هام گم می شوید، جلو چشم شود کوچک و بزرگ می گوید شما شب که می می

هـا بـراي مـا از خـود زلزلـه       اش شده. شـب  ام چیزيشود، فکر کنم بچه بعد پیداتان می

  تر است.   سخت

  هراسی. کدهاي مربوط به شب3جدول 

  مقولۀ هسته  مفهوم محوري  هاگزاره  ردیف

 9ام بـزرگ اسـت،    کنـد، بچـه   ها خودش را خیس مـی  شبام بچه  1

  سالش است.

  کابوس شبانه

  هراسی شب

کشـم و از خـواب    اندازة کل شهر جیغ می ها به شب از ترس بعضی  2

  شوم. بیدار می

شب و کابوس و ترس و همۀ اینها دیگر شـده زنـدگی و خـورد و      3

  خوراکمان.

  دوباره زلزله بیاید.ترسم برد، خیلی می ها خوابم نمی شب  4

  خوابی شبانهبی

خوابد و یک چشمم بیدار اسـت. در  از بعد از زلزله یک چشمم می  5

  خوابم.واقع نمی

کشیم که نکند  هام با لباس و جوراب آماده دراز میکالً من و بچه  6

  یهو بالیی سرمان بیاید.

و دیوار روم روي تشک که استراحت کنم، انگار هرچه در  وقتی می  7

  هایش را ببندد.  زنند، دیگر کی جرئت دارد چشماست داد می

_______________________________________________________ 
١. Nyctophobia 
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ناك است. بسیاري از افراد ترس شـدیدي   هایشان بسیار خوفدیده از شبهاي افراد حادثهروایت

اي که آنان بـراي  کنند. دالیل روانی و اجتماعیشماري میاز شب دارند و براي آمدن صبح لحظه

دهند، مبین این واقعیت است که سـکوت و تـاریکی   بیایی خود ارائه میترس و احساس نیکتوفو

کند. مردم تا زمانی کـه افـراد در کنارشـان    ناکی است که شب بر آنان غلبه می دو وضعیت خوف

ها دور شوند. شـب بـیش از هـر زمـانی ایـن      ها و استرستوانند از بحرانباشند، بهتر و بیشتر می

خوابی و...، از جملـه  ادراري، کابوس، بی مواردي چون شب کند.ي میوضعیت ناخوشایند را بازآور

  کند.ذهاب را تهدید می دیدگان زلزلۀ سرپلاختالالتی است که حادثه

  

  هراسی ج) سقف

شناخته شده است،  1هاي بسته، که با عنوان کالستروفوبیاهراسی یا هراس از محیطمسئلۀ سقف

شود. کسانی کـه   اي است که بعد از زلزله بر افراد عارض میهاي روانیترین بحرانیکی از اساسی

اند، بـا تـرس ناشـی از    رو شده اند و با پدیدة سقوط و تخریب سقف خانۀ خود روبهزیر آوار مانده

احتمال ریزش سقف مواجهند و این تـرس چنـان عمومیـت یافتـه کـه خـود بـه درد و بحـران         

می مردم بـا پدیـدة سـقف و سـقوط آن یکـی از      اجتماعی مبدل شده است. شیوة رویارویی عمو

هاي قدیمی بـوده اسـت.   هاي خود و زیر سقف خانهدیدگان به خانهدالیل مهم بازنگشتن حادثه

  گوید:ساکن محلۀ فوالدي می» ر. ف«

ریزد، توي کانکس این خانۀ پدرم هم جرئت ندارم بروم، سقف جلو چشمام دارد فرو می

وي کانکس راضی نیستم، اما فکر کنم سرنوشـت مـا ایـن    احساس را ندارم، از زندگی ت

  حلبی باشد. است که سقفمان همین تکه

  هراسی . کدهاي مربوط به سقف4جدول 

  مقولۀ هسته  مفهوم محوري  هاگزاره  ردیف

  مرد.ها سقف نداشت فکر کنم کسی نمیاگر خانه  1

  اتهامی  سقف

  هراسی سقف

  ف ریخت رو سرشان.کشته دادند، سق 22خانوادة دایی من،   2

3  
سقف هم عامل کشتن عزیزانمان بود و هم آوار شـد رویشـان.   

  شان کرد.سقف هم آنها را کشت و هم خاك

4  

همـه حجـم و    هاي مسکن مهر با آن سقف طبقۀ اول ساختمان

هـا  آوردن جنـازه  سنگینی ریخـت رو سـر مـردم. اصـالً بیـرون     

  خودش مکافاتی شد.

5  
ام  چسـبیده بـه بـدنم انگـار دارد خفـه     سقف ساختمان چنـان  

  کند. می

ترس از بازگشت 

  به ساختمان

_______________________________________________________ 
١. Claustrophobia 
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  مقولۀ هسته  مفهوم محوري  هاگزاره  ردیف

6  
من که اصالً جرئت ندارم زیر سقف بخوابم، یهـو دیـدي افتـاد    

  روي سرمان.

7  
گویـد مـادر سـقف دارد     ها تـوي خـواب مـی    وقت ام خیلیبچه

  پرد. افتد و بعد از خواب می می

8  
بیاید توي خانه، تا محیط سالش است، جرئت ندارد  دخترم سه

  زند. بسته را ببیند جیغ می

  

کنـد کـه   هاي بسته، نوعی احساس تنگی و گرفتگی ایجاد مـی هراسی و ترس از محیطسقف

و اعضـاي   خود (یعنی فضاي بدنی، عصب 1طی آن افراد فضاي بیرونی و حائل را با فضاي نزدیک

فضـاي بیرونـی همچـون چیـزي چسـبیده و       بینند. با توجه بـه ایـن اخـتالل،   سان می خود) هم

قـدري اسـت    ). شدت این اختالل بـه 528: 2011و همکاران،  2شود (لورنسوکننده تصور می خفه

شود. این عارضه در میان زنان بسـیار  خونی میریزي و کم هاي قلبی، خونکه حتی سبب عارضه

هـاي روانـی   دلیـل مراقبـت   و به همین )234: 2000 3پزشکی آمریکا، انجمن روانتر است (شایع

ذهاب، بیشتر زنان و کودکان مشکل  زدگان سرپلبعد از حادثه بسیار حیاتی است. در میان زلزله

  میلـی افـراد بـه بازگشـت بـه       هراسی و کالستروفوبیا داشتند و همـین یکـی از دالیـل بـی    سقف

فت اسـتمرار بـیش از   توان گرسد. مینظر می هاي خود و حتی ساخت و برپایی خانۀ تازه بهخانه

  هاست.خانه عالقگی ساکنان به بازگشت به زیر سقف ها یکی از نتایج بیحد اقامت در کانکس

  

  د) خشونت

تاري است آگاهانه کـه هـدف آن اعمـال درد و    رف 4مسئلۀ خشونت، با توجه به دیدگاه ارونسون،

اي است که بـا هـدف   گاهانهعبارت بهتر، عمل آ رنجِ جسمانی یا روانی بر خود یا دیگري است. به

، زنـی  »ص. ت). «71: 1387گیرد (ارونسون، واردکردن صدمه و رنج فردي و اجتماعی انجام می

  گوید:نور، می تنها که شوهر خود را از دست داده با دو پسرش در کمپ پیام

کنـد و سـرم داد   گویم پرخاش مـی بچۀ کوچکم بهتر است، اما بچۀ بزرگم تا چیزي می

کنـد، بـه   زند، کفران نعمت مـی چیز را به هم می زند زیر سفره و همهگاهی میزند، می

_______________________________________________________ 
١. Near Space 
٢. Lorenzo 
٣. American Psychiatric Association 
٤. Aronson 
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دهد، من خودم تو این شرایط سخت، بـدون سرپرسـت، ایـن    زمین و آسمان فحش می

  هم وضع و حالم است.

  . کدهاي مربوط به خشونت5جدول 

  مقولۀ هسته  مفهوم محوري  هاگزاره ردیف

  چیزم را از دست دادم. همهخیلی عصبی شدم، همیشه ناراحتم،   1

  بودن عصبی

  خشونت 

آنقدر تحقیر شدیم، آنقدر مثله گدا با ما رفتار شده کـه دارم دیوانـه     2

  شوم. می

رونـد و  هام جدا از کوره در مـی گویم شوهرم جدا، بچه تا چیزي می  3

  زنند سر همدیگر.داد می

آیـد و   اران مـی تواند عصبی نشود، توي این شرایط که ب آدم مگر می  4

ات مـریض اسـت،   سوزاند، بچهزیرت آب است، سوز سرما تنت را می

  ات بیمارند و کلی بالي دیگر.زن و بچه

شدن کامالً فراهم است، اوایل همه دردمان مشـترك   شرایط عصبانی  5

ها گاهی با چاقو و گاهی با چوب و چماق بود، االن سر تقسیم کمک

  افتیم. به جان هم می

  گريپرخاش

براي کمک آمده بودند، از باال مثل گداها برامان پتو و مـواد غـذایی     6

هـا بـه همـدیگر    کردند پایین. مردم هم سر گـرفتن کمـک  پرت می

  کردند.پرخاش می

خاطر گرفتن کمک بـا یکـی دعـواش     بچۀ فامیلمان توي جوانرود به  7

  شد و با چاقو زدندش، عمرش را داد به شما.

ش توي همین کمپ مردها ریختند رو سـر همـدیگر و   چند شب پی  8

ــر      ــده ه ــادي ش ــه ع ــد. البت ــدیگر را زدن ــل هم ــک مفص ــک کت ی

  آید. یکبار پیش می چندمدت

شـود   ها بلند میشوهرم آدم خیلی آرامی بود، االن دستش روي بچه  9

  زند.که هیچ، گاهی مرا هم کتک می

  

  لــه حــادث شــده، احســاس ناکــامی و اي کــه بعــد از زلزفشــارهاي ناشــی از ضــربۀ روحــی

دادن نزدیکان و اموال مرتبط  خانمانی و ازدستاي ایجاد کرده است که از طرفی به بیدرماندگی

ویـژه   شدن صیانت نفس ارتباط یافته است که بـه  است و از سوي دیگر به احساس عجز و پایمال

نیازهـا مـرتبط اسـت.     هاي مردمی و دولتی و شـیوة درك هاي نادرست تقسیم کمکبه سیاست

هاي مردم را رفع کند، آنها را در جایگاه ها و ناکامیهاي نادرستی که بیش از آنکه ضعفسیاست

سـازي و  هـاي فاجعـه  هـا بـا روش  گذاريافرادي ناتوان و متکدي تثبیت کرده است. این سیاست

د و آنـان را بـه   سازي بحران بیش از آنکه احساس ناکامی و دردمنـدي را از مـردم بگیـر   برجسته
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رسـانی و   هـایی بـراي کمـک   اجتماعی بازگرداند، از مـردم سـوژه  -جایگاه قبلی خود از نظر روانی

سـال   طی یک ویژه طلب ساخته است. پرخاشگري و خشونتی که بهگاهی تبلیغات افرادي فرصت

ي ریشه دارد که اشود، در احساس ناکامی و ناتوانیاي دیده میطور کامالً برجسته بعد از زلزله به

  زده را در برگرفته است.   ها و مناطق زلزلهشکلی روانی و اجتماعی فضاي عمومی کمپ به

  

  هاي اجتماعی بعد از زلزلهآسیب

هاي روانی در جریـان زلزلـۀ کرمانشـاه، مسـائلی در حـوزة اجتمـاعی در منـاطق        بر آسیب عالوه

کنـد   ها در آنجا برپا بودند، جلب توجه مـی کسهایی که چادرها و کانویژه در کمپ زده و به زلزله

بسـتگی   اي است که قبل از زلزله عامـل هـم  که خود ناشی از تخریب الگوهاي ارزشی و هنجاري

هنجاري خلق کرده اسـت کـه درسـت ماننـد      شد. زلزله نوعی وضعیت بیاجتماعی محسوب می

اجتماعی و کاهش صیانت نفـس   رفتن قوام ناك در حوزة روانی و فردي، به ازدست اي هول ضربه

خواهی و سرقت، پیش از زلزلـه   هاي اجتماعی زنان، رایگاناعتمادي، رنجافراد دامن زده است. بی

در سـطح بسـیار بـاالیی از سـوي مـردم و مـددکاران        نیز قابل مشاهده بود، اما در جریان زلزله

  ها گزارش شد.اجتماعی حاضر در کمپ

  

  اعتماديالف) بی

ر و اعتماد از جمله مفاهیمی است که در سطح فردي و اجتماعی در کانون توجه بـوده  مفهوم باو

مثابۀ ویژگی افراد و ویژگی ارتباط اجتماعی و هم  است. در مطالعات انسانی، مفهوم اعتماد هم به

هـایی در سـطح فـردي و    ویژگی نظام اجتماعی با تأکید بر رفتار مبتنی بر تعامالت و سـوگیري 

). مسـئلۀ اعتمـاد اجتمـاعی از    101: 1389سازي شده است (کتابی و همکاران،  هوماجتماعی مف

و  1بیند. بـا توجـه بـه دیـدگاه یـون     شدت صدمه می جمله مواردي است که در جریان فجایع به

یابد، رویـدادهایی  رانش، اعتماد همواره به میانجی رویدادهاي مطلوب در گذشته توسعه میهمکا

رانـد (یـاین و   مـی  هـاي آینـده پـیش   ات و انتظارات مثبت درباب فعالیـت سمت توقع که ما را به

  گوید:، زنی سالمند از ساکنان کمپ الله، می»م. خ« ).4: 2015همکاران، 

رسـند کـه احتیـاجی بـه کمـک      تر و مردانی می ها بیشتر به داد زنان جوانرسانکمک

زد، ول به چادرم سـر مـی  ام خوب بود هر روز یک مسئ ندارند، من هم اگر بضاعت مالی

گیرند و دیگر هیچ.  آیند ازم عکس می سهم من هم شده اینکه هر روز ده دوازده نفر می

  گذارم کسی بیاید تو چادرم. دیگر نمی

_______________________________________________________ 
١. Yeon 
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  اعتمادي. کدهاي مربوط به بی6جدول 

  مقولۀ هسته  مفهوم محوري  هاگزاره  ردیف

1  
اش شده  کنم، همههاي دولتی حساب نمیمن که خیلی روي کمک

  دهند. هم معلوم است به کی می ن یک وام که آ

کاهش اعتماد 

  به مسئوالن

  اعتماديبی

2  
  کننـد کـه چـی    آیند کلـی از مـا سـؤال مـی     هر روز یک دسته می

  خواهید و چی ندارید و بعدش هم هیچی.می

3  

شود دلت را خوش کنـی بـه کسـانی کـه اصـالً دردت را       چطور می

آورد، مـن   هـاش را درنمـی   آید تو، کفـش  شناسند. مسئول می نمی

  اش بگویم؟ بیایم دردم را به

4  
شود پنج میلیون، فـرداش   وام را تعیین کردند ده میلیون، شب می

  وام. وام بی

5  
همسایه کو؟ اگر باشد هم به درد خودش گرفتار است، اینجا کسی 

  کند. به کسی کمک نمی

ضعف باور 

  عمومی

6  
تا پتو دارد،  ریزند رو هم. همسایۀ من ده ه میوقت تقسیم پتوها، هم

  خورد که یکی هم نگرفته.پرسی قسم می وقتی ازش می

7  

چـی   به شوید چی ها را ببینید، متوجه می شما بروید تقسیم کانکس

سرا بـراي مسـئوالن    میرد و یکی هم مهمان است، یکی تو چادر می

  باز کرده.

  

هـا مشـاهده کـرد.    تـوان در مصـاحبه  د عمـومی را مـی  کاهش اعتماد به مسـئوالن و اعتمـا  

هـا و   برانگیـز اداره دیدگان در بحبوحۀ یـک فاجعـۀ دهشـتناك و تـأخیر سـؤال     تنهاماندن حادثه

اعتمادي فردي و عمومی در میـان  گیري جوي از بیمسئوالن در حل مشکالت آنها، سبب شکل

دادن بـه سـؤاالت    راه آنان از پاسخشوندگان و اکمردم شده است. این احساس در جواب مصاحبه

انـد و خـود را در میـان آواري از     هویداست. آنان کمتر به تسهیالت و حمایـت دولتـی دل بسـته   

  کنند.   هاي اجتماعی تنها احساس میمشکالت و بحران

  

 ب) رنج اجتماعی زنان

ضاهاي کالبـدي و کـاهش و   واسطۀ فروریختن ف ویژه زلزلۀ کرمانشاه، به طور عام و به به در جریان زلزله

رو بودنـد. گـاهی در زیـر     رفتن فضاهاي خصوصی، زنان با مشکالت بسیار بیشـتري روبـه   حتی ازدست

آغـازین زلزلـه،    هايویژه در ماه کردند. بهچادر، تعداد زیادي از خواهران و برادران کنار هم زندگی می

ا پدر و مادر و دیگر فرزندان همه در علت تعداد کم چادرها و سرپناه مناسب، برادران متأهل ی به

کردند. این مسئله، فضاهاي زنانه و حوزة خصوصی زنان زیر یک سقف چادري کنار هم زندگی می
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آورد. کـاهش و محدودشـدن   رو ساخته بود و مشکالتی براي آنان پیش مـی  را با محدودیت روبه

تحمـل اوضـاع را بـراي زنـان     شـد و  حوزة خصوصی سبب ناتوانی زنان در رفع نیازهاي زنانه می

  گوید:ساله، ساکن کمپ زعفران می 35دختري مجرد، » م. ف«شدت سخت کرده بود.  به

شـد، مـن و مـادرم، بـرادر     درچهار جا می توي یک چادر کوچک که تنها یک فرش سه

ماهش، دختربچۀ کوچک آنها و دو تـا بـرادر هفـده و دوازده سـاله      متأهلم و همسر پابه

داداشم با آن وضعیت حاملگی  م. خیلی وضعیت بدي است. ما هیچی، زنکنیزندگی می

  و ویارش خیلی معذب است.   

  . کدهاي مربوط به رنج اجتماعی زنان7جدول 

  مقولۀ هسته  مفهوم محوري  هاگزاره  ردیف

سالم تـوي یـک    من و سه تا دخترم، باید کنار چهار تا پسر بزرگ  1

  نه ما.اند و  چادر باشیم. نه آنها راحت

کاهش حوزة 

  خصوصی

رنج اجتماعی 

  زنان

چیز مشترك شده؛ نه اتاق خوابی و نه وسائل خصوصی. مثل  همه  2

  روز محشر شده.

داداشم کامالً مشخص است که راحت نبود؛ آنقدر عذاب کشید  زن  3

  تا داداشم هر جوري بود یک چادر مجزا گرفت و از پیش ما رفت.

ام با شوهرم آمدیم زیر ساله و خواهر سه من براي سرپرستی مادرم  4

  یک چادر با آنها زندگی کنیم، اما خودمان اصالً راحت نیستیم.

هام، وسـائل بهداشـتی و کلـی     من یک زنم، چیزهاي زنانه، لباس  5

  شود به کسی بگویم. خواهم که رویم نمیچیز می

  نیازهاي زنانه

کردیم، االن مغازه تهیه میمن و مادرم، قبالً وسائل بهداشتی را از   6

کنیم یک خانم مددکار بیایـد تـوي چـادر ازش    شماري می لحظه

  درخواست بکنیم.

پوش باشم، هر روز حمام بکنم،  من یک خانمم، دوست دارم خوش  7

هام مرتب باشـد، امـا همچـین کـاري      هام تمیز باشد، کفش لباس

  اصالً دیگر مقدور نیست. 

خانوار سـه تـا حمـام هسـت، کـه       150اي توي محلۀ فوالدي، بر  8

رونـد حمـام تمـام     ها که می درست در حاشیۀ کمپ برپاست؛ زن

  بینند، این دیگر خیلی نادرست است. محل می

  

حاشیه راند و حتی در بعضی از مواقع آنـان   کاهش فضاي خصوصی، بیش از پیش، زنان را به

هاي اول، که تعداد چادرها کرد. در طی ماهوپاگیر و زیادي در چادرها مبدل  را به عناصري دست

ها بسیار کم بود، این فضا تأثیر بسیار بدي بر زنان داشت. در بعضی موارد، پدیدة فـرار  و کانکس

زده شنیده شد. در کمپ محلۀ فوالدي، زنی که چندماه قبـل از زلزلـه از    هاي زلزلهزنان از محله
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اي کمک به ایـن منطقـه آمـده بـود فـرار کـرد.       همسرش جدا شده بود، با یکی از کسانی که بر

ویژه در  بر این موارد، ناتوانی زنان متأهل در تفکیک محل خواب از دیگر اعضاي خانواده، به عالوه

وجـود آورد. نـاتوانی زنـان در بیـان      اند، وضعیت نامناسـبی بـه   ها گستردههایی که خانوادهمحیط

داشتی، مشکالت پرشـماري از نظـر بهداشـتی و    مشکالت و نیازهاي خود، مخصوصاً در حوزة به

  ها به آن اشاره شده است.سالمتی ایجاد کرد که در بسیاري از مصاحبه

  

  نماییخواهی و مظلوم  ج) رایگان

ماه اول پس از زلزلۀ کرمانشـاه، سـیلی از کاالهـاي     خصوص در سه هاي مردمی، بهفراوانیِ کمک

ه سرازیر کرد. کاالهایی که در بیشتر مواقع بخشی از زد ضروري و حتی لوکس را به مناطق زلزله

نکـردن وجـه بابـت آن،     ها و پرداخـت آمد. وجود این کمکحساب نمی لوازم زندگی این مردم به

هرچند ناشی از سخاوت عمومی مردم ایران بـود، وضـعیتی ایجـاد کـرد کـه شـاید بتـوان آن را        

شد. بسیاري از مـردم فهرسـت   از خرید می خواهی نامید. دیگر کمتر در این مناطق بحث رایگان

دادند تا بـراي آنـان تهیـه کننـد. بـه همـین       ها میوسائل الزم را به مددکاران یا مسئوالن کمپ

شـد کـه بسـیار     هاي کنسرو مـاهی و... دیـده مـی   دلیل، در بیشتر مواقع، در چادرها پتو و جعبه

  گوید: ساکن در کمپ الیاسی، می ساله، از مردان 55، »م. ق«بیشتر از نیاز ساکنان بود. 

گیرنـد کـه از   چیز مجانی است، گاهی آنقدر وسائل تحویل می بینند همهمردم چون می

  شـوند،  الطلـوع بیـدار مـی    شناسم، صـبح علـی  سرشان هم زیاد است. من کسانی را می

د ان شان. سه تا چادر پر کردهگیرند تا غروب. این شده کاسبیروند وسائل تحویل میمی

  از وسائل رایگان. 

  نماییخواهی و مظلوم  . کدهاي مربوط به رایگان8جدول 

  مقولۀ هسته  مفهوم محوري  هاگزاره  ردیف

ریزند جلو ماشین چنان گاهی از یک خانواده، چهار پنج نفر می  1

  کنند که مپرس.آه و زاري می

  نمایی مظلوم 

  خواهی رایگان

آورند که انگار غیر از  درمیبعضی از مردها چنان حالتی از خود   2

  آنها کسی محتاج نیست. 

قرار نیست هر کسی از هر کجا بیایـد کمـی دادوهـوار بکنـد،       3

  اش کاال و جنس بدهند. االن وضعیت اینجا اینجوري است. به

اشـان   من خودم با چشم خودم دیدم کسـانی را کـه زلزلـه بـه      4

  ئل و حتی کانکس.آیند تو صف وسا آسیبی نزده، اما هر روز می

نفـر. چـادر    ها مغازه باز کردنـد، پتـو گرفتنـد انـدازة ده     بعضی  5

  گانه گرفتند ولی اصالً بچه هم ندارند. گرفتند، لباس بچه
  آوري کاالجمع
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  مقولۀ هسته  مفهوم محوري  هاگزاره  ردیف

همسایۀ خودم دو تا فرش گرفته روي هـم پهـن کـرده کسـی       6

  روي چادرشان انگار روي فرش نشستی. نفهمد. می

ور و حتـی کرمانشـاه هـم آمدنـد بـراي گـرفتن       از شهرهاي د  7

  بینند مفت و رایگان است آمدند اینجا.وسائل. می

  

فقدان برنامه در توزیع و پخش کاالهـا و مـواد الزم میـان مـردم و حضـور تعـداد زیـادي از        

هـاي  اي در مددرسانی نداشتند، سبب شد تا توزیع کاالها در اولـین مـاه  ها که سابقۀ حرفهسمن

طوري که مردم مناطق دیگـر و حتـی شـهرهاي اطـراف      برنامه باشد، بهاز زلزله نامنظم و بی بعد

نمـایی   کنند. مظلـوم  ها اقرار میذهاب و ازگله آمدند. این را محلی براي دریافت وسائل به سرپل

ز توانستند سهم بیشتري اترین روشی بود که در بسیاري از مواقع مردم با استناد به آن میاصلی

آوري و تجمیـع کاالهـا در   کاالها را به خود اختصاص دهند. سیاستی که در نهایت سـبب جمـع  

هـا را  زدگان هم بودند کـه کمتـرین کمـک   که بسیاري از زلزله ها شد، درحالیچادرها و کانکس

  دریافت کردند.  

  

  د) سرقت

مـاعی، تغییـر در ترکیـب    رفتن انسـجام اجت  واسطۀ ازبین ویژه به هاي ناشی از زلزله، بهناهنجاري

هاي مردمی سبب شد تا همـین مسـئله بـه مبنـایی بـراي انـواع       جمعیتی، و سرازیرشدن کمک

هاي مردمی، فروش چادرهـاي  زده مبدل شود. مسائلی چون ربودن کمک جرایم در مناطق زلزله

کـه   رسان و...، از جمله جرایمی اسـت زده، ربودن خودروهاي کمک اهدایی در شهرهاي غیرزلزله

در  1ذهـاب اعـالم کـرد.    اللهی، فرماندة انتظامی استان کرمانشاه، در جمع مردم سرپلسردار امان

هـا  اهی نیز سرقترفت و گهاي مردمی به سرقت میهاي حامل کمکاین مناطق، گاهی کاروان

، یکی از سـاکنان  »ف. ك«گرفت. شده زیر آوار صورت می هاي دفنصورت فردي از محل خانه به

  گوید:ذهاب، می تاي زردة سرپلروس

ذهاب، جایی را بلد نبودنـد،   آوردند طرف سرپلهاي مردمی میکسانی که بارها و کمک

دادن جاده، راننده و  و به نیت نشانرفت چی میهاي سوءاستفاده هو یکی از این آدم یک

ه خـدا از  دزدیدند. بندراحتی بارهاش را می جایی و بعد به برد یکماشین و بارش را می

  اش پس بدهند. خداش بود ماشینش را به

  . کدهاي مربوط به سرقت9جدول 

_______________________________________________________ 
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  ايمقولۀ هسته  مفهوم محوري  هاگزاره  ردیف

1  
شـدند و  ها بودند روي بارها سـوار مـی   رسید، بعضیاز دور که بارها می

  رفتند.داشتند و درمی یک پتو یا بسته برمی

  دزدي 

  سرقت

2  
رفتند دزدي و زیر آوارها دنبـال  ها شبانه می خیلیها زیر آوار بود، خانه

  گشتند.طال و پول می

3  
شـان چـادر زده بودنـد تـا دزدهـا شـبانه       خیلی از مردم روي آوار خانه

  شان را ندزدند.اثاثیه

4  
برند. من االن دو تـا  آیند می گذاري میگاهی یک چیزي جلو چادر می

  م. ا کپسول گاز را با زنجیر به هم بسته

5  

هاي مابین جوانرود تا ازگلـه نقـاط کـور زیـادي دارد، آنجـا      توي جاده

ها شبانه کمین کرده بودند تا ماشینِ حامل بار و کمک بیایـد و   راهزن

  بریزند روش.

راهزنی 

  مند نظام

6  

-شان معلوم بود سرپلی نیستند، ماشـین یک گروه بودند، از روي لهجه

-کردند و کل بار را مـی بزرگ خالی میبردند یک حیاط هاي بار را می

  دزدیدند.

7  
توي کرمانشاه چندتا را گرفتند، خودشان را ان.جی.اُ معرفی کرده بودند 

  بردند.و بارهاي بزرگ مثل چادر و پتو را به آنجا می

8  
آمد طرف ازگله، روز بعد از زلزله، خودم شاهدم وقتی باري می از بیست

  ها بارها را نزنند. کردند تا راهزنورت میمردم محلی بارها را اسک

  

هاي مداوم که خود مانع برگشتن مردم بـه  لرزهها روي کل اثاثیۀ منزل و پسآوارشدن خانه

هاي مردمـی سـبب   شد و همچنین سرازیرشدن کمکشان میخورده و فروریخته هاي ترَكخانه

هـاي سـاده، ماننـد    نـد. از دزدي شد تا کسانی در این منطقه چشم طمـع بـه امـوال مـردم بدوز    

یافته، هاي سازمانشده زیر آوار گرفته، تا دزدي ماندة اموال دفنهاي گاز یا باقیدزدیدن کپسول

خیزي منـاطق سـبب حضـور بیشـتر      که بیش از یک فرد در آن نقش داشت. همین مسئلۀ جرم

ن و دیگر افراد در منطقه گونی از مددکاران، امدادرسانا مسئوالن و گردآمدن جمعیت بسیار ناهم

ها، نه در جهت منافع فردي، بلکـه  شناختی، گاهی این سرقتبر دالیل جرم شده بود. البته، عالوه

شـد. بـراي نمونـه،    هاي مردمی به مناطقی بود که کمتر به آنهـا توجـه مـی   براي رساندن کمک

گرفـت و همـین باعـث    روستاهاي منطقۀ زرده، در سه چهار روز اول کمتر در کانون توجه قـرار  

  شده بود تا افراد روستا خود به ربودن بارها و کشاندن آنها به این مناطق اقدام کنند.  
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  گیرينتیجه

ذهـاب، در شـناخت مشـکالت    ویژه زلزلۀ سرپل تحلیل روانی و اجتماعیِ فجایعی چون زلزله و به

-، نه صرفاً فـردي و روانـی  رساند. این مشکالت عمومی مردم و دردها و آمال آنان به ما یاري می

اند. این مشکالت، از سـویی، در شـیوة رویـارویی فـرد بـا       تنهایی اجتماعی عصبی هستند و نه به

بحران و لحظات دردناکی ریشه دارد که همچون آواري سنگین بـر سـر فـرد ریختـه اسـت، و از      

کند. خلق میاي مربوط است که زلزله در سطح کالن اجتماعی سوي دیگر، به وضعیت اجتماعی

هراسی و پرخاشگري در سطح هراسی، سقفبررسی پیامدهایی چون استرس و ترس شدید، شب

نمایی، سرقت، و رنج اجتماعی زنان در سطح اجتماعی از جملـه   خواهی و مظلوم  روانی، و رایگان

سی شناسی فردي و برر ناگزیر محقق را در دو بستر مرتبط به هم، یعنی روان مسائلی است که به

هـا  ناپذیرند، و به همین دلیل، در تمام مصـاحبه  اندازد. این مسائل تفکیکاجتماعی، به تکاپو می

اند، امـا پیامـدهاي آن در جامعـه و شـیوة     مادران، پدران، کودکان و افراد ناظر به آن اشاره کرده

ا نهادینـه  ها و دردهایی ررویارویی با آن است که اهمیت دارد. شوك ناشی از شدت فاجعه، ترس

کنـد.   نـاك تبـدیل مـی    کرده است که بازگشت به خانـه و حتـی محلـه را بـه موضـوعی هـراس      

کـه بعضـی از افـراد،     ها بـود، درحـالی  ترین مانع بازگشت مردم به درون خانههراسی اصلی سقف

بر خانۀ فروریخته، سرپناهی دیگر هم داشتند. هراس حاصـل، حتـی تـرس از شـب را نیـز       عالوه

مند شده و این بـاور را  ، این ترس زمان21: 45علت وقوع زلزله در ساعت  خته بود. بهبرجسته سا

  ایجاد کرده که احتمال وجود زلزله در شب بیشتر است.

هزاري مردم، که از سراسر ایـران بـه   واسطۀ حضور و مساعدت چندده از نظر اجتماعی نیز، به

هـایی بـود کـه خـود     نمـایی از پدیـده   ظلوم خواهی و م منطقه سرازیر شده بودند، میل به رایگان

واسـطۀ فروپاشـی    آمد. رنج اجتماعی زنان نیز از مسائلی بود که بـه حساب می آسیب اجتماعی به

خصوص تقلیل خانـه بـه چـادر حاصـل آمـده بـود. منظـور از ایـن تقلیـل،           حوزة خصوصی و به

اهاي فردي و خصوصـی  هاي گسترده به درون یک چادر بود که کاهش فضخزیدن خانواده درهم

هـاي اول زلزلـه بـراي زنـان روي داد     ویـژه در مـاه   را در پی داشت. مسائلی که در ایـن دوره بـه  

-هـا و بسـته  (همانند فرار زنان، مشکالت بهداشتی خاص زنان، فحشا و...)، با توجه به محدودیت

آمـد. در  مـی  شـمار  ذهاب، نمونۀ درخور توجهی از آسیب اجتمـاعی زنـان بـه   بودن جامعۀ سرپل 

نهایت، سرقت در دو سطح فردي و سازمانی از دیگر مسـائلی اسـت کـه سـبب شـد تـا نیـروي        

  هاي مراقبتی تأسیس کند.ها پستها و بیراههانتظامی در بیشتر جاده

اجتماعی ناشی از زلزله، توانایی ما را -هاي روانیتوان گفت که شناخت پدیدهطورکلی، می به

هاي کند و سویه آمدة ناشی از زلزله و پیامدهاي آن بیشتر میعیت پیشدر درك و اشراف بر وض
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ذهـاب، ضـربۀ روحـی     سازد. در جریان زلزلۀ سـرپل  تر می زا و دردناك این پدیده را نمایانآسیب

شدن در سـوز و سـرما، کـاهش فضـاي      دادن مال و سرپناه و آواره ناشی از مرگ عزیزان، ازدست

هـاي الزم و... از جملـه   مدیریتی براي توزیع کاالهـا، نبـود نظـارت   ریزي خصوصی، فقدان برنامه

دالیلی بود که مسائلی را دو حوزة روانی و اجتماعی ایجاد کرد. بررسی مسائل و تحلیل شناختی 

ذهاب، عمق فاجعۀ اجتماعی و روانـی ایـن اتفـاق را برجسـته      ویژه در جریان زلزلۀ سرپل آنها، به

هـا  هاي فرهنگـی و اجتمـاعی هـر منطقـه، در بیشـتر زلزلـه      ود تفاوتکند، مسائلی که با وج می

هـاي   ها بستري براي مطالعـه در حـوزه  شکلی مشابه تکرارپذیرند. تحلیل و شناخت این آسیب به

  کند.    دیگر، از جمله درمان، است که به آمادگی براي رویارویی با حوادث مشابه کمک می
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