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 23تا  9، صفحات 1391مطالعات جامعه شناختي ايران، سال دوم، شماره هفتم، زمستان  فصلنامه

 

 بم شهر جامعه شناختي زلزله تحليل
 

 1فريدون وحيدا
 2اميرسلطاني نژاد
 3ايوب سلطاني نژاد

 
 14/4/1391تاريخ پذيرش:            12/12/3901تاريخ دريافت: 

 چكيده 
هزار نفر و بي  سيكشته شدن بيش از ،شهر بم پنجم دي ماه يك هزار سيصد هشتاد دو مهيب ي زلزلهپي آمد ابتدايي 

ولي  ؛مباحث جامعه شناسي قرار ندارد ي اگر چه زلزله در حيطه .اين حادثه بود قربانيانخانمان شدن صدها هزار نفر از 
ثاراجتماعي گوناگون از جمله از هم گسيختگي سازمان و روابط اجتماعي و اختالل در نظم اجتماعي آبه سبب ، عد از وقوعب

ن آبيشتر به خسارات مالي و جسماني  ،سيب هاي اجتماعي زلزلهآوجود  با به موضوعي جامعه شناختي بدل مي شود.
شد كه پيامدهاي  آن مقاله حاضر بر منظور يندب است.بوده  ن كمتر مورد توجهآو پيامدهاي اجتماعي  شده پرداخته

. اين هاي جمعي و دگرگوني هاي اجتماعي مورد بررسي قرار دهد جامعه شناختي زلزله در شهر بم را در دو بخش واكنش
وش با ر زمودني دختر و پسر مقطع متوسطه شهر بمآ 220را در ميانهاي جمعي  مربوط به واكنش مقوله هاي ،نوشتار

نيز  هاي دگرگوني هاي اجتماعي سنجش معرفمحك آزمون نهاده است. پرسشنامه به  و ابزار نمونه گيري تصادفي ساده
همبستگي  بعد از زلزله روحيه تقدير گرايي، حكايت از آن دارد كه يافته ها. است مورد نظر مشاهده و مصاحبه با ابزار

فروپاشي  دگرگوني ها و تغيراتي از جمله ،همچنين زلزله، ن افزايش يافتهاجتماعي و مشاركت اجتماعي در بين حادثه ديدگا
 ها را به همراه داشته است.  سيب پذيري خانواده و عدم سازش ساختآ تخريب شبكه هاي مردمي، تقسيم كار اجتماعي،

 
 هاي جمعي واكنش دگرگوني هاي اجتماعي، سيب پذيري،آ زلزله، فاجعه، بم،: كليدي واژگان
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 فصلنامه مطالعات جامعه شناختي ايران 10

 قدمه م. 1
بيني پذير طبيعي وانساني مواجه است. در پيدايش بالياي طبيعي برخالف  عام پيش ي زندگي بشر همواره با دو گونه مسأله

. از آفريند مي يهاي دلخراش فاجعه و دنده از گاهي رخ مي بشر چندان در كار نيست و اين حوادث هر دست ،مسايل انساني
ني پذيري، زلزله جايگاه نخست را در ميان تمامي بالياي طبيعي به خود اختصاص داده نظر غافل گيري و عدم پيش بي

اي  ست و به طورميانگين هفتها دنيا مناطقخيزترين  زلزله يكي از زلزله كمربند ايران به دليل قرارگرفتن روياست. كشور 
دهد كه در صد سال اخير حدود  ايران نشان ميردزلزله  نگاهي به آمار .كند اي باالي سه ريشتر را تجربه مي بار زلزله يك
 تربت حيدريه،. مناطقي چون ريشتر رخ داده است 5/6به بزرگي  ،لرزه  سال يك زمين 5/2به طور متوسط هر  ،زلزله 40

 زا نفرهزار  170بيش از در اين وقايع كه مهمترين آن ها بودند  سيرچ كرمان و بم ،طبس ،رودبارگيالن ،شيروان، الريجان
 در ابتدا موضوع كنكاشاگر چه بالياي طبيعي ). 54:1383(گزارش مؤسسه ژئوفيزي(ندخود را از دست دادجان ايرانيان 

نيست؛ اما به سبب وقوع اتفاقات پس از آن، اين علم مي تواند به اين موضوع واردشود. پيامدهاي ي ختمباحث جامعه شنا
به هم است. چراكه » عدم تعادل اجتماعي«و » نابساماني«، »1آنومي«اجتماعي حوادث عظيمي چون زلزله، برساخته شدن 

عدم  اجتماعي درنهادهاي  و ساختارها، تأخير موجود نظمفروپاشي  اجتماعي و متعارف زندگي اي مرسوم وهالگو نخورد
ار اجتماعي است كه و نيازهاي بوجود آمده را در پي خواهد داشت. چنين شرايط و آث انتظاراتبه  پاسخ شرايط و تطابق با

مسأله اي به بلكه  است،  يسشنا رويدادي زمين تنها نه براين اساس زلزلهورود علم جامعه شناسي مشروعيت مي بخشد. 
زلزله د با ردر برخو و بين المللي هاي كالن دولتي سياست گذاري. با اين وجود، متأسفانه هست غايت جامعه شناختي نيز

اه اين گو بوده است.توجه كمتر مورد  آناجتماعي  عوارضو است  واقعهمالي اين  سماني ومعطوف به پيامدهاي جبيشتر 
خسارات  با كشته شدن ده نفر« . در اين تعريف،است ارائه كرده دفتر سازمان ملل متحد از فاجعه ي است كهتعريف مدعا،

ماعي ورفتاري تبه عوارض اجي اشاره اي حتو قلمداد گرديده  فاجعه ياز معيارها ، يكيمالي بالغ بر يك ميليون دالر
»  از خود بر جاي گذارده اندعوارض شديد و ديرپايي را در طول تاريخ  ،ثدر حالي كه اين حواد نشده است. قربانيان
 .)20:1382(پيران،

ديريت هاي شناخت پيامدهاي زلزله از چشم انداز جامعه شناسي، مي تواند بيانگر پاسخ به مدر اين راستا، طرح و بررسي
جديدي باشد كه در جهت نيل به يك انتظام سالم و عاري از تعارضات باليايي چون زلزله گام بر مي دارند. اين پيامدها از 

الگوهاي رفتاري و دگرگوني هاي جهات مختلف قابل بررسي است؛ اما هدف نوشتار مذكور، شناخت آن ها در دو بخش 
هاي عملي است تا مديران و تصميم گيران با تكيه بر نتايج به دست آمده در  و ارائه ي راهكارها و خط مشي اجتماعي

   يابند كه به منظور تحقق شرايط مطلوب پس از حادثه، چه نوع اهرم هايي بايستي مورد استفاده قرار گيرد و از كدام 
 شيوه ها مي بايست پرهيز شود.

ها را به طور  شناختي است كه ابعاد اجتماعي رفتار انسان هاي جامعه رهيافتي مبتني بر نظريه و ديدگاه ،جامعه شناسي فاجعه
هاي اجتماعي و تأثيرات آسيب بر  دگرگوني واكنش جوامع، پذيري، گيرد. اين رهيافت به آسيب سيستماتيك در نظر مي

نمودن اين مسأله است  اين شاخه از جامعه شناسي، به دنبال مشخص به طور كلي پردازد. در ابعاد اجتماعي مي رفتار افراد
گذارد و همچنين با فرض عدم  كه در شرايط فاجعه چه متغيرهايي بر ساختار يك نظام اجتماعي و روابط درون آن تأثير مي

امكان جلوگيري از بروز يك واقعه فيزيكي مانند زلزله، چه اقداماتي بايد انجام داد كه از تبديل شدن حادثه به فاجعه 
امعه شناسانه جعدم توجه به شرايط فاجعه ازديدگاه  ،ترين مشكالت در مواجهه با مصايب جمعي شود.از عمدهممانعت 

                                                            
1. anomie 
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 11  تحليل جامعه شناختي زلزله شهر بم

ن كه در اكثر آ. جالب توجه استهاي ناشناخته جامعه شناسي  شاخه از يكي،كه مطالعات مربوط به اين حوزه است
، به فاجعه جامعه شناسان عالقهعدم اصلي علت  گرديده است.به آن ن نيز اي هاي جامعه شناسي اشاره ها و فرهنگ نامه لغت

. تعدادي از جامعه شناسان بر اين باور استنادرست در باب علم شناخت جامعه يا جامعه شناسي  هاي برداشتمنبعث از 
با پايداري ناشي  فاجعهپردازد و  هاي انساني مي هاي تكرار شونده فعاليت بودند كه اين شاخه ازدانش بشري، به بررسي الگو

است و پس  با جريان عادي زندگي اجتماعي در تضاد فاجعه ،از ديد آنانلذا از الگوهاي تكرار شونده، در تناقض است. 
پاشد و بي نظمي رابه جاي نظم  از هم مي آفريند، ساخت اجتماعي را كند، هرج و مرج مي ازوقوع، زندگي را دچار وقفه مي

 اي به نام جامعه شناسي فاجعه،  ن باوري، شاخهبر اساس چني ).1383(پيران،نشاند اجتماعي مي
اس . اچ «يك دانشجوي دكتري به نام  1920تا اينكه براي اولين بار در سال  ؛وجود خارجي نداشت 1920 تا دهه
تحقيقي در مورد تأثير انفجار كشتي مهمات بر ايجاد تغييرات اجتماعي منطقه انجام   در بندر هاي فاكس كانادا،» 1پرينس

پس از قرار دهد. مداقه روان شناختي و جامعه شناختي مورد  با رويكردد حاالت رفتاري مردم منطقه را نموتالش  . ويددا
 فاجعهبه موضوع دراماتيزه كردن  ،هند 1934در پژوهشي در باب شايعه به هنگام زلزله  »2پراساد« 1935آن در سال 

در زمينه پيامدهاي رواني بمباران  »3ميرا«اجتماعي سيل، تحقيق  درباره آثار 1937در سال  »كوتاك«پرداخت. مطالعه 
مناطق مسكوني در جريان جنگ داخلي اسپانيا از جمله تحقيقات انجام شده در زمينه جامعه شناسي فاجعه بودند كه به 

نظريه سازي  اولين گام در زمينهپرداخته اند.  و نقش جنگ بر همبستگي اجتماعي روش شناسي پژوهش در حوادث طبيعي
وي معتقد  برداشته شد.» 5در مصيبت انسان و جامعه«با انتشار كتاب  »4پيتريم سوركين«در جامعه شناسي فاجعه، توسط 

دارد. به هاي اجتماعي و فرهنگي جمعيت در معرض حادثه، اثري پايدار  به فرآيندهاي رواني و ذهني سازمان فاجعه ،بود
ديدگان مرحلة جديدي از زندگي خود را بر اساس اعتقادات، ارزش ها و  زله، آسيب) بعد از زل1942اعتقاد سوروكين (

 رسميت يافتن و نهادينه شدن .دهند و روحيه تقديرگرايي از جمله اين احساسات وعواطف است عواطف سروسامان مي

» 7فردريك بتس«)، 1996( »6كواران تلي«هاي ياد شده، مديون انديشمنداني مانند  جامعه شناسي فاجعه، عالوه بر كوشش
مركز ملي پژوهش در «براي فاجعه را پروژه تحقيقاتي  ،ز به همراه كواران تليت. فري) نيز هست1972» (8فريتز«) و 1982(

فاجعه را يك فشارزاي رواني واجتماعي ) 1972( ريتزف همچنين. ندوابسته به دانشگاه شيكاگو سازمان دهي كرده ا» عقايد
است. وي مهمترين آسيب فاجعه را ارگانيسم  دهي به پاسخ تعادل بين نيازهاي محيط و  عدم د آنپي آمكه  مي داند

به مثابه  اين فروپاشي و عدم تعادلمي داند كه هماهنگي اجتماع  برهم خوردن تعادل و يا و فروپاشي تقسيم كار اجتماعي
يرقابل كنترلي است كه در زمان و مكان خاصي روي همچنين زلزله، اتفاق غ« رود. اجتماع به شمار ميكننده عامل تهديد

مخاطرات شديد بر اجتماع تحميل  ؛آورد هاي نسبتاً وسيعي از آن به وجود مي دهد و خطر يا تهديد را در جامعه يا بخش مي
 و براتي، (نجاريان »آورد هاي جامعه جلوگيري و ممانعت به عمل مي كند و از تمام يا حداقل بخشي از كنش مي

پرداختن بدين حوزه مطالعاتي حالتي دوگانه در محقق و به دنبال  بودن جامعه شناسي فاجعه، با توجه به نوپا ).1379:31
حالتي  است كه تحليل شرايط بحراني از منظر جامعه شناسيآن مخاطب و عالقمندان علمي آن ايجاد مي كند. يك طرف، 

                                                            
1. H.prince 
2. Prasad 
3. Mira  
4. P. Sorokin 
5. Man and Society in Calamity  
6. QkarantellE 
7. F. Bates  
8. Frtz 
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 فصلنامه مطالعات جامعه شناختي ايران 12

نظريات بسيار محدود جامعه شناسي فاجعه است كه كار را بسيار دارد و سوي ديگر، معطوف به بسيار مجرد وانتزاعي 
و كنش متقابل گرايي ، كاركرديساخت پيامدهاي جامعه شناختي زلزله در ديدگاه هاي واكاوي اين وجود بامشكل مي كند. 

  دور از دسترس نيست. نمادين
اري از جمله خانواده، دولت مي داند كه هر جامعه شناسي نظم، جامعه را همچون يك كل متشكل از عناصر و نهادهاي بسي

كدام ازاين عناصر كاركردي براي كل دارند. كاركرد گرايان ساختاري بر اين باورند وجود نظم در جامعه مستلزم عمل به 
)، نظام اجتماعي مانند 1358(اديبي و انصاري، » 1هربرت اسپنسر«وظايف توسط اجزا نظام اجتماعي است. بر اساس ديدگاه 

ارگانيسم موجود زنده است كه تغيير دريك جزء، دگرگوني درساير اجزاء را در پي دارد. در هنگام وقوع زلزله نه تنها اجزا، 
كاركرد خود را ازدست مي دهند و تغيير مي كنند؛ بلكه كل نظام اجتماعي دچار تغيير و دگرگوني مي شود و در انجام 

نين كاركردگرايان بر نقش هنجارها درجامعه تاكيد مي كنند؛ چرا كه تنظيم كاركردها خود با مشكل مواجه مي شود. همچ
پيامد از هم گسيختگي هنجارها » 2اميل دوركيم«روابط اجتماعي وايجاد نظم از مهمترين كاركردهاي هنجار است. به اعتقاد 

ضابطگي ، بي هنجاري يا بيو نيروهاي نظارت گر اجتماعي وقوع شرايط بي هنجاري در جامعه است. البته ازنظرتجربي
كامل، امكان پذير نيست، اما جوامع گوناگون را مي توان بر حسب زيادي يا كمي درجات تنظيم هاي هنجار بخش از 

درچارچوب هر جامعه خاص، گروه هايي با درجات متفاوت بي هنجاري مي توانند «يكديگر متمايز نمود. وانگهي، 
مي تواند دركل جامعه يا بخش هايي از آن، بي هنجاري ايجاد كند. هرگونه تحرك و  وجودداشته باشند. دگرگوني اجتماعي

 »تغيير سريع در ساختارهاي اجتماعي كه به از هم پاشيدگي شبكه ها بيانجامد، احتمال وقوع بي هنجاري را قوت مي بخشد
يروي افراد از آن ها وجود ندارد. ). بي هنجاري رامي توان وضعيتي دانست كه هنجارهاي معيني جهت پ1373:192(كوزر،

يكي از عوامل بر ساخته نمودن بي هنجاري، بحران است. دوركيم نيز چنين موضوعي را با تحليل تاثير بحران هاي اقتصادي 
بر بي هنجاري جامعه مورد مداقه قرار داده است. درحالي كه زلزله، بحراني به مراتب مخرب تر وشديدتر از بحران 

در شرايط زلزله، جامعه نه تنها از هنجارهاي متعارف خود پيروي نمي كند؛ بلكه نوعي تغيير در نظام  اقتصادي است.
 ارزشي و ساختي جامعه همراه با دگرگوني هاي معنادار به وجود مي آيد. 

نايي يك درساختار زيرب  )، تشخيص اين دگرگوني معنادار، آن است كه نشان دهيم چه اندازه1383( 3با رويكرد گيدنزي
شي يا موقعيت خاص اجتماعي، تغيير به وجود آمده، و تأثيرات اين دگرگوني بر ساخت كلي  نظام، به چه ترتيب خواهد 

كند،  در مورد جوامع انساني براي تعيين اين كه يك نظام تا چه اندازه و به چه شيوه هايي تغيير مي«بود. به اعتقاد گيدنز، 
بيني، به  تغيير در نهادهاي اساسي، طي يك دوره معين با يك فرايند طبيعي غيرقابل پيش بايد نشان دهيم، تا چه اندازه

). بر اساس اين گفته، جهت سنجش ميزان تغييرات بوجود آمده براثر زلزله مي 271: 1383(گيدنز،  »وجود آمده است
انواده با مرگ يكي از والدين و تبديل توان تغييرات و دگرگوني هاي ايجاد شده در خانواده؛ ازجمله تغيير در ساختار خ

شدن خانواده گسترده به هسته اي را مورد توجه قرار داد. همچنين جامعه شناسان نظم اهميت زيادي به تقسيم كار در 
دوركيم دركتاب تقسيم كار اجتماعي خود، تمايزپذيري مشاغل متعدد و فعاليت هاي صنعتي را «جامعه قائل هستند. 

 ). 1381:138(آرون، »پذيري اجتماعي مي داند كه با تغيير و تحوالت جامعه، آن نيز تغيير و تحول مي يابدمظهري از تمايز

 دگرگوني شود تقسيم كاراجتماعي، دستخوشتوان يكي از عوامل تغيير و تحول ناميد كه سبب مي براين اساس، زلزله را مي

 دل به يكـعددي كه دارد بـماعي متـبعداز وقوع، به دليل آثار اجت عي است؛ اماـاساسي شود. اگر چه زلزله يك پديده طبي

                                                            
1. Herbert Spencer 
2. Emaile Durkheim 
3. Giddens 
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 13  تحليل جامعه شناختي زلزله شهر بم

مي شود. بر آن ي نهادهاي درونپديده اجتماعي مي گردد و موجب به هم ريختگي كاركرد و ساختارهاي نظام اجتماعي و 
غيير و تحوالت صورت اين مبنا، با عاريت گرفتن آراء نظريه پردازان جامعه شناسي نظم و كاركردگرايي ساختاري، تحليل ت

گرفته دركاركرد و ساختار نهاد ها، نظام ارزشي و تقسيم كار جوامع ناشي از زلزله دور از ذهن نخواهد بود. همچنين توجه 
به ديدگاه كنش متقابل نمادين در تحليل كنش ها و واكنش هاي آسيب ديدگان، پس از زلزله به منظور شكل دهي مجدد 

 ي اجتماعي مورد نظر است.به نظام ارزشي و ساخت ها
 باشد دو سوال مورد بررسي است كه سوال اول شامل چند فرضيه نيز مي پژوهشدر ابن 

  ؟زلزله چه تاثيراتي بر واكنشهاي جمعي افراد حادثه ديده گذاشته است -1
   .شود فاجعه ديده بيشتر مي همبستگي افراد ،به نظر مي رسد بعد از وقوع زلزله فرضيه اول: 

  .مشاركت اجتماعي افراد زلزله ديده بيشتر مي شود ،به نظر مي رسد بعد از وقوع زلزله يه دوم:فرض
 مي يابد.حادثه ديده افزايش  روحيه تقدير گرايي در ميان افراد ه،لبه نظر مي رسد  بعد اززلز فرضيه سوم:

 ؟زلزله چه تغييرات و دگرگوني هاي اجتماعي ايجاد كرده است -2

 روش. 2
گيري هر چه  شناسي، تأكيد بسيار زياد بر اندازه تحقيق در جامعه  هاي گرديد، روش  شناسي آغاز كه تحقيقات جامعه زماني
گيري و تعيين  هاي نمونه كاربرد تكنيك گيري، هاي متفاوت اندازه ع مقياساين تأكيد موجب ابدا. تر متغيرها داشت دقيق
همواره از نظر علمي مورد احترام بوده و هست.  ها رديد. كاربرد اين تكنيكآوري اطالعات گ هاي استاندارد براي جمع روش

، قابليت استاندارد كردن، تعميم  فاجعه مربوط به كه در مطالعات مي نمايدولي واقعيت و تجربيات به دست آمده تأييد 
ير پرسشنامه نه تنها امكان پذير آوري اطالعات نظ هاي جمع گيري و كاربرد روش هاي تحقيق، نمونه دادن، استفاده از روش

 هاي زير  آوري اطالعات در فاجعه ، تركيبي از روش از اين رو  بهترين روش جمع. تواند گمراه كننده باشد نيست بلكه مي
 مي باشد:

   .نهادهاهاي اجتماعي و  هاي اقتصادي، گروه هاي امدادي، آثار فاجعه بر فعاليت شامل فعاليت ؛افتد مشاهده آنچه اتفاق مي -

 اند. هاي امداد مستقيماً مشاركت داشته ديدگان و با كساني كه در فعاليت مصاحبه ژرف با آسيب -

 .ها و تأثيرات اجتماعي فاجعه آوري اطالعات قابل دسترس از خسارت جمع -

ي جمعي از به واكنش ها دربخش مربوط نموده ايم. از روش هاي متنوعي كه مكمل يكديگرند استفاده ،با اين وجود
و در بخش مربوط به دگرگوني هاي و تغييرات اجتماعي از مصاحبه مطالعه شده مشاهده مشاركتي استفاده  پرسشنامه و

 سود جسته ايم.اسنادي و مشاهده مشاركتي 

در سال  ها باشد كه تعداد آن آموزان متوسطه عمومي دولتي شهر بم مي ، دانشبررسي جامعه مورد مطالعه اين
فرمول با  و تعيين حجم نمونه تصادفي ساده گيري روش نمونه با ها آوري داده جمع .بوده استنفر  2164، 1387تحصيلي
 .ندزلزله قرارداشت درمركز كهبودند  مدارسي مورد نظر بود. مدارس منتخب نيز كوكران
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 فصلنامه مطالعات جامعه شناختي ايران 14

 t= 96/1درصد   95در سطح اطمينان 

 d= 5/0فاصله اطمينان   N= 2164حجم جامعه آماري 
 p= 8/0احتمال وجود صفت آماري مورد مطالعه در جامعه 

 q= 2/0احتمال عدم وجود صفت مورد مطالعه در جامعه 
انتخاب متغير اعم از مستقل و وابسته در تعيين  دهند، بنابر نظر دواس پراكندگي صفات آماري را نشان مي qو  pمقادير 
 يكي از متغيرهاي مستقل و وابسته را انتخاب نمود qو  pتوان در تعيين مقادير  دارند و مياولويتي بر هم ن qو  pمقادير 

با توجه به مطالعات پيشين، كه  باشد پذيري از زلزله مي در اين تحقيق متغير مستقل زلزله و ميزان آسيب .)1383(دواس، 
احتمال وجود صفت آماري  pديده بودند، پس  بدرصد افراد مد نظر آسي 80پرسشنامه انجام گرفت، بيش از  30 به كمك

باشد  نفر مي 220گرفته شده است .بنابراين حجم نمونه برابر  2/0مبني بر عدم وجود صفت آماري برابر با  qو  8/0برابر 
 گيرند. ها مورد استفاده قرار مي كه بيانگر تعدادكساني است كه دراين تحقيق براي تكميل كردن پرسشنامه

و آمار استنباطي است. در سطح توصيفي با  جزيه و تحليل اطالعات در اين پژوهش در دو سطح آمار توصيفيهاي ت روش
 هاي جامعه مورد مطالعه پرداخته هاي آماري نظير فراواني، درصد فراواني، ميانگين، به توصيف ويژگي استفاده از مشخصه

 .استفاده شده است T-Testا و مفروضات آماري از آزمون ه و در سطح آمار استنباطي، متناسب با سطح سنجش داده شده
در اين تحقييق براي تعيين اعتبار ابزار تحقيق (پرسشنامه) از روش اعتبار صوري كه نوعي اعتبار محتوايي است استفاده 

 وخاني،(سار "منظور از اعتبار صوري ميزان توافق متخصصان يك امر در رابطه با يك شاخص يا معيار است" شده است.
بدين منظور از نظريات متخصصان و كار شناسان جامعه شناسي در زمينه منطبق بودن محتواي سواالت با . )287:1380

ويژگيهاي مورد نظر استفاده شده است. همچنين در اين  تحقيق برا ي تعيين روايي معرف هاي، همبستگي اجتماعي، روحيه 
ماري بودند آنفر از حادثه ديدگان شهر بم كه عضو جامعه  30ن براي آاز  زمونيآپيش  تقدير گرايي و مشاركت اجتماعي،

كه نتيجه اين  ،پردازش گرديد spssزمون به وسيله نرم افزار آبه طور تصادفي اجرا شده و پاسخ هاي پرسشنامه پيش 
 بازگو شده است.زير مده در جدول آپردازش و روايي هاي بدست 

 
 يي متغيير هاي تحقيقنتايج تحليل روا. 1جدول شماره

 

 وايير ضريب هاگويه تعداد متغير

 ./.572همبستگي اجتماعي
 ./.671مشاركت اجتماعي

 ./.674تقديرگرايي يهروح
 

هاي طبيعي است كه برنواحي و محل  ترين پديده ترين و ترسناك يكي از ويران كننده ،زلزله دراين تحقيقمتغير مستقل 
ريزد. امواج   جوامع زلزله زده را به هم مي خدماتو تمامي خدمات اجتماعي و  داردر شديدي اسكان آدمي تأثير بسيا

كنند به عالوه امواج  ها با حركاتي همچون عقب و جلو رفتن و كشيدگي و رهاشدن به جلو حركت ميهزلزله و زمين لرز
از ديگر  است كه ميزان خرابي عمودي بيشتر قيمايل، عمودي، اف نوعسه  زلزله داراي دهند. شكننده و ناگهاني هم روي مي

والدين فوت شده در  زلزله به وسيله معرف هاي چون تعداداعضاي وميزان آسيب پذيري  اين مطالعه،  است. در نوع ها
 سنجش قرار گرفته است. زلزله مورد بررسي و
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 15  تحليل جامعه شناختي زلزله شهر بم

 ، خودواكنش هاي جمعي  ي مي باشند.اجتماعي و همچنين واكنش هاي جمع يدگرگوني هاپژوهش، متغيرهاي وابسته اين  
 در بردارنده معرف هاي همبستگي اجتماعي، روحيه تقدير گرايي و مشاركت اجتماعي است.

دگرگوني اجتماعي، به معناي عمل گذشتن از حالتي به حالت ديگر است. همچنين تبدالت پديد آمده در آنچه دگرگون "
 ).341: 1375 ،1(بيرو "آيد شود، با اين واژه به ذهن مي مي

توان در معناي تغيير محدود اجتماعي به كار برد. به منظور سنجش تغييرات و دگرگوني هاي  اصطالح كلي دگرگوني را مي
، تغيير در هنجارهاي حاكم، تخريب شبكه هاي  جمله فروپاشي تقسيم كار اجتماعي هايي از اجتماعي بعد از زلزله از معرف

 قعيت زنان در مقايسه با مردان استفاده شده است.تضعيف مو مردمي و خانوادگي و
انعكاس شرايط غير عادي (بحران) در زندگي جمعي افراد را واكنش هاي جمعي مي گويند كه شامل : هاي جمعي واكنش

    :باشد معرف هاي ذيل مي
هي شركت جستن مشاركت به معناي سهمي در چيزي يافتن و از آن سود بردن و يا در گرو «: مشاركت اجتماعي .1

مشاركت به مفهوم فعاليت ارادي اعضاي يك جامعه در امور محله، شهر و روستاي  «). به عبارتي 1370:257،(بيرو »است
خود، چه به صورت مستقيم و چه به صورت غير مستقيم است كه جهت شكل دادن به حيات اجتماعي و سياسي صورت 

با بيان اين كه جوهره اصلي مشاركت، يادگيري، فعاليت و تاثيرپذيري است،  علوي تبار نيز .)14 : 1381،(پناهي» گيرد مي
درگيري ذهني و عاطفي اشخاص در موقعيتهاي گروهي است كه آنان را « نمايد:  مشاركت را اين گونه تعريف مي

(علوي » د.انگيزد تا براي دستيابي به هدفهاي گروهي، يكديگر را ياري دهند و در مسئوليت كار شريك شون برمي
مشاركت، شركت همه افراد ذينفع در همه ابعاد برنامه ريزي، تصميم گيري، مديريت، اجرا، ارزيابي و  ). «1379:9،تبار

 ). 5ص 1383،(زند رضوي »باشد كنترل، تقسيم منافع و سود براي رسيدن به هدف مي
يدگاه هاي نوجوانان درباره اين سواالت پرسيده دن آثير زلزله بر أدر اين تحقيق براي سنجش مفهوم مشاركت اجتماعي و ت

  شده است:
 . ي مأموران شهرداري است مسئوليت پاكيزه نگه داشتن شهر تنها بر عهده -
 .رود در اثر مشاركت جمعي، كارها به سرعت پيش مي -
 جهت نظم دهي به امور، نياز به يك شوراي محلي است. -
به  و  داند كه تمام رويدادها و اتفاق ها را غير قابل برگشت و تعيين شده از قبل ميعقيده اي است  : روحيه تقدير گرايي. 2

سيب ديدگان آبه منظور سنجش روحيه تقدير گرايي  پژوهشدر اين  گيرد. طبيعي، انجام مي وسيله يك نيروي واحد و فرا
 ذيل استفاده شده است: از گويه هاي

 .دهد ها رخ مي مال انسانزلزله يك نوع عذاب الهي است و به خاطر اع
 .ميرد مي برسد در وقوع زلزله اگراجل انسان فرا 

 .هاي ضد زلزله هم اثري ندارد ساختن خانه 

 زلزله شهر بم عذابي بود از طرف خداوند. 
هاي  همبستگي ازعلم فيزيك اقتباس شده است و به مفهوم نيروي نگاه دارنده مجموعه ملكول: واژه همبستگي اجتماعي. 3
همبستگي شبكه نيروهايي است كه هدف  وافراد داخل يك گروه دهنده  پيوند همبستگي رابطه يا نيروي«ك جسم است. ي

در اين مطالعه به  ).212 : 1368 ،(محسني» آن حفظ روابط اعضاي گروه، در جهت مقابله با نيروهاي تجزيه كننده است

                                                            
1. Birou 
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 فصلنامه مطالعات جامعه شناختي ايران 16

احساس نزديكي به خاطر يكسان بودن «يده از شاخص هايي از جمله ثير زلزله بر همبستگي اجتماعي افراد حادثه دأمنظور ت
احساس همبستگي به « و »اجتماعي –احساس همبستگي به خاطر از بين رفتن نابرابري هاي اقتصادي « ،»افراد بعد از زلزله

 استفاده شده است. »خاطر سطح روحي يكسان بعد از زلزله

 يافته ها. 3
استفاده از  هاي جمعي بعد از زلزله مربوط است كه با بخش اول به واكنش بخش است؛ يافته هاي اين تحقيق شامل دو

بخش  و مي شود مخالف ارايه ن به صورت موافق، بي نظر وآنتايج  پاياني  و طيف ليكرت به كمك پرسشنامه استنتاج شده
 . استمربوط به دگرگوني ها وتغيرات اجتماعي ايجاد شده توسط زلزله  ،دوم

 
 هاي سنجش متغيرهاي تحقيق مقياس. 2شمارهجدول 

 

 شاخصمفهوم متغير
متغير مستقل 

 زلزله
 :والدين فوت شده در زلزله2زلزله : تعداد اعضاي فوت شده در 1 زلزله وميزان آسيب پذيري

 تغيرهايم
 وابسته

 

 واكنشهاي جمعي

همبستگي 
 يعاجتما
 

 شود. گر ميبرابر ي از بسياري جهات باعث احساس نزديكي به يكدي.1
باعث همبستگي  هاي اقتصادي اجتماعي، بعد از زلزله از بين رفتن نابرابري.2

 شود مي
 شود. سطح روحي يكسان باعث احساس همبستگي مي.3

 ت اجتماعيكمشار
 شهرداري است. ي مأموران مسئوليت پاكيزه نگه داشتن شهر تنها بر عهده .1

 رود. ش ميدر اثر مشاركت جمعي، كارها به سرعت پي.2
 جهت نظم دهي به امور نياز به يك شوراي محلي است..3

روحيه تقدير 
 گرايي

 ضد زلزله هاي ميرد،ساختن خانه .در وقوع زلزله اگر اجل انسان فرا برسد مي1
 هيچ اتر ي ندارد

 .زلزله شهر بم عذابي بود از طريق خداوند2
 دهد ها رخ مي نه خاطر اعمال انسا.زلزله يك نوع عذاب الهي است و ب3

 تغيرات و

دگرگوني هاي 
 اجتماعي

 

 .فروپاشي تقسيم كار اجتماعي1
 .تغيير در هنجارهاي حاكم2
 .تخريب شبكه هاي مردمي3

 .تضعيف موقعيت زنان در مقايسه با مردان4
 .از ميان رفتن كاركرد كل براي اجزا5
 وتغير درساختاران تخريب نهادخانواده.6

 ن ساختهاعدم سازش متقابل ميا .7
 

 هاي جمعي يافته هاي مربوط به واكنش
درصد پاسخگويان با همبستگي اجتماعي ايجاد شده بعد از زلزله موافق  8/66نشان مي دهد كه  3نتايج جدول شماره 

چون اين  000/0همچنين با توجه به آزمون فوق و سطح معنا داري  .درصد مخالف بوده اند 5/10درصد بي نظر و  7/22
. بعد از زلزله، همبستگي اجتماعي در بين افراد فاجعه ديده افزايش يافته است بيان كردمي توان  است؛كمتر 5/0از مقدار 

 هاي معمولي زندگي از هم پاشيده، افراد منزوي و نا از وقوع زلزله، هرچند براي زماني كوتاه هنجارها و ارزش در واقع پس
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 17  تحليل جامعه شناختي زلزله شهر بم

مشترك  يحادثه ؛ اما از سوي ديگر، كنند دانند و به زندگي آينده فكر نمي ياميد مي شوند و همه چيز را از دست رفته م
هاي اقتصادي و طبقاتي را براي مدتي كمرنگ  زلزله، نابرابري .توان عاملي براي ايجاد همبستگي در بين مردم دانست را مي
 كنند. زديكي ميدانند، احساس ن كند و افراد حادثه ديده چون از بسياري جهات خود را برابر مي مي

 
 توزيع فراواني پاسخ گويان بر حسب سنجش همبستگي اجتماعي بعد از زلزله .3جدول شماره

 درصد فراواني همبستگي اجتماعي
 8/66 147 موافق
 7/22 50 بي نظر
 5/10 23 مخالف
 جمع

220 100 
95%Confidence Interval of the Difference

Upper Lower Mean 
Difference

Sig. (2-tailed) df T 

1323/2 3950/1 7636/1 .000 219 429/9 
 

هاي سنجش ميزان مشاركت اجتماعي بعد  از پاسخگويان با معرفدرصد  1/59بيان گر آن است كه  4نتايج جدول شماره 
برابر با  sigبا توجه به آزمون فوق، مقدار  همچنين .درصد مخالف بوده اند 2/19 بي نظر و درصد21از زلزله موافق 

بعد از زلزله در بين افراد ميزان مشاركت لذا مي توان بيان كرد  ؛باشد كمتر مي 5/0و چون اين مقدار از  است 000/0
از ورود هر آسيب به يك نظام اجتماعي هر چند آن نظام تا ترميم كامل مدتي دچار  . پسشود حادثه ديده بيشتر مي

عامل مهمي كه  نمايان مي شود؛ اماهاي رواني  هاي از ناراحتي ان براي مدتي نشانهشود و در برخي از آسيب ديدگ آنومي مي
هاي شهر بم  درصد ساختمان 80حادثه ديده ي شهر بم تأثير داشت بازسازي شهر بود. با توجه به اينكه  در مشاركت افراد

روحيه مشاركت  گرديدهن عامل باعث در زلزله تخريب شده بود، براي احياي مجدد شهر به مشاركت افراد نياز بود همي
  در بين افراد فاجعه ديده بيشتر شود.

 
 توزيع فراواني پاسخ گويان بر حسب سنجش مشاركت اجتماعي بعد از زلزله .4جدول شماره

 درصد فراواني اجتماعيمشاركت 
 1/59 130 موافق
 7/21 48 بي نظر
 1/19 42 مخالف
 جمع

220 0/100 
95%Confidence Interval of the Difference

Upper Lower Mean 
Difference

Sig. (2-tailed) df T 

0918/2 3991/1 7455/1 .000 219 933/9 
 

درصد  9/15 باال،روحيه تقدير گرايي بعد از زلزله داراي درصد پاسخگويان  8/56دهد كه  نشان مي 5 نتايج جدول شماره
باشد و چون اين مقدار از  مي 036/0برابر با  sigمچنين با توجه به اينكه، مقدار ه .بوده اندپايين  درصد 3/27سط و ومن
زيرا جامعه  باشد لذا مي توان بيان كرد بعد از زلزله روحيه تقدير گرايي بين حادته ديدگان افزايش مي يابد. كمتر مي 5/0
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 فصلنامه مطالعات جامعه شناختي ايران 18

و افراد مرحله جديدي از زندگي خود را رده كساختارهاي قبلي جامعه تغيير  است،دچار نوعي آنومي و سردرگمي ساختاري 
ها و هنجارها مثل اعتقاد به جبري بودن قضا و قدر الهي و اينكه، زلزله يك نوع عذاب الهي است  ها، ارزش بر اساس مالك
 دهند.  سر و سامان مي

 
 توزيع فراواني پاسخ گويان برحسب سنجش روحيه تقديرگرايي بعد از زلزله. 5جدول شماره

 درصد فراواني تقدير گرايي روحيه
 8/56 125 زياد

 9/15 35 متوسط
 3/27 60 كم

 جمع
220 0/100 

95%Confidence Interval of the Difference 

Upper Lower Mean 
Difference

Sig. (2-tailed) df T 

6509/0 218/0 3364/0 36/0 219 108/2 
  

 اجتماعييافته هاي مربوط به تغيرات و دگرگوني هاي 
 از ميان رفتن كاركرد كل براي اجزا -1
شبكه  در آن را عملكرد بسياري موارد در بلكه بايد ؛هاي آن كافي نيست علتادن براي تبين يك واقعيت اجتماعي نشان د 

داده  يوندبه هم پ را جامعهء كه اجزا از ميان رفتن كلي بود يكي ازمهمترين پيامدهاي زلزله بم،. آشكار سازيم نظم اجتماعي
داشتن نقش، پايگاه و موقعيت در يك  نظر بدون در فردا اما؛ تشكيل شده فرادي  بود. درست است كه جامعه، از مجموعه
ساختمندي مي پذيرند،  ها را روابط، نقش اي از در شبكه گاه كه تك تك افراد آن .كل ساختمند، مفهومي نخواهد داشت

 ويژگيكاركردها و ، جامعه  بم وقوع زلزله با . امايردگ نام جامعه شكل ميه كلي ب و پيوندد نهادها نيز به اين مجموعه مي
 از دست مي دهد.را  آن بوده هاي راكه  قبالً واجد

حال با  .هاي اجتماعي تاكيد فراوان دارند گرايان برنقش ساختاردر كنش ساخت: ها عدم سازش متقابل ميان ساخت -2
به واسطه ارتباط نهادها  ديروز اي كه تا زيرا جامعه بلي آن جامعه از بين مي رود،فروپاشي فيزيكي جوامع، ساخت ق

هاي قبلي خود را از دست داده  امروز با بروز زلزله از يك طرف تمام ويژگي ،بايكديگر از ساختي قابل تبيين برخوردار بوده
در اين شرايط افراد دچار  و ديد تنظيم نمايندتالش مي كنند، كنش هاي خود را در رابطه با ساخت ج واز طرف ديگر افراد

زند كه قابل پيش بيني و انتظار نيست. اين بهت زدگي و  شوند و گاه رفتاري از آنان سر مي سرگرداني و سردرگمي مي
 شود. ايجاد مي سرگرداني بيشتر به دليل عدم شناخت نسبت به ساخت جديد

.با گسترش  گيرد يافراد شكل مي ها ماعي براثرتمايز، ميان تخصصاجت تقسيم كار :فروپاشي تقسيم كار اجتماعي -3
كند و هركدام ازافرادنيز براساس نوع تخصص خود،  هاي مختلف نياز پيدا مي تخصص بسترهاي اجتماعي، جامعه به افراد با

افرادبه صورت  و گردد تقسيم كار اجتماعي دستخوش دگرگوني اساسي  شوند. زلزله بم باعث شد مسئوليتي را پذيرا مي
وغيره ديگر  آموز، معلم كارگر، دانش براي مثال در اين شهر،  فروشنده دهند.ب ازدست هاي محول خودرا موقتي نقش

نتوانستند در يك سيستم تقسيم كار اجتماعي كه براساس تخصص ها سازماندهي شده بود به فعاليت قبلي خود ادامه 
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 19  تحليل جامعه شناختي زلزله شهر بم

يا جايگاهشان در ساخت  بودندهمزمان با هم، يا كار قبلي خود را از دست داده ها  و ارگان دهند. همچنين تمامي نهادها
 .بودجديد هنوز تعريف نشده 

 شد. لحاظ ساخت شهري به دو قسمت نوساز و قديمي تقسيم مي شهربم قبل از زلزله از :هاي مردمي تخريب شبكه -4
شدند. در زلزله  به ارگ ختم مي كه هايي قرار داشتند هها در كوچ كه خانه هاي مجاورارگ بم بود قسمت قديمي شهر  محله

مردم در اين منطقه  ها بودند. مربوط به اين محلهنيز ها  هاي نزديك ارگ كامالً تخريب شد و تعداد زيادكشته شهر بم محله
مرئي محل سكونت، به صورت نا زمين و در هر مكاني و بر سر موضوعات مختلفي مانند، شغل، ميزان مالكيت آب و

به مرور زمان حالت عاطفي يافته وافراد به  ،كه روابط نمود اين موضوعات مشترك، طوري عمل مي شتند.هايي دا گروهبندي
با بروز زلزله و  رفت.گ ها صورت مي و بيشتر مراودات فرد، در داخل همين گروه شده بودنديكديگر وابسته و نزديك 

 توانستند گروهاي نامريي خود رادر بافت جديد شهر پيدا كنند.هاي زندگي، افراد به سختي مي  تخريب مكان
كودك  1800، بيش از ندسرپرست شد زن بي 2850درزلزله شهر بم، تغيير درساختار آن:  و  تخريب  نهاد خانواده -5

ب سيب ها سبآگونه  اين .كشته شدند شان والدين كودك حداقل يكي از 5000و حدود  ندشان رااز دست داد والدين
. استشده امل وها و ايجاد برخي از مشكالت روحي و رواني ناشي از اين ع خانوادهتغيير شكل مدن تغيراتي از جمله آ بوجود

مشكالت  مرگ والدين از يك طرف، اداره امور خانواده به فرزند بزرگ واگذار شده كه اين واگذاري به نوبه خود بابه واقع 
با  زوجين كشته شده بودند هر چند از آسيب ديده كه يكي هاي  ف ديگر خانوادهزيادي به همراه داشته است و از طر

هايي مانند ازدواج مجددوزندگي دركنار فرزندان با حمايت مالي دولت (كميته امداد و بهزيستي) از نظر شكل  مكانيسم
سرپرستي  هاي بي در خانواده ه است.آورد همسر تازه وارد، تبعاتي را براي خانواده به همراه  مي شدند، اما ورودخانواده كامل 

 عضو تازه وارد ها و وارد، ناسازگاري زيادي بين آن  عضوتازه ورود با هستند،ها در دوره نوجواني و جواني  كه فرزندان آن
مخصوصاً ، سرپرست فرزندان بي ،ها و مشاهداتي كه توسط محقق انجام گرفت چه در مصاحبه چنان شود. مشاهده مي

وقتي آدم ازمادريتيم : « داشتند  عنوان مي ،پدر همسرديگري اختياركرده بود و دست داده بودند از ي كه مادرشان راهاي آن
در  است.هاي روحي ناشي ازآن  آسيب جديد و خانواده نارضايتي از جو اين موضوع نشان گر». شود شودازپدرهم يتيم مي

بلكه بيشتر به عنوان  ؛كنند نوان مأمن و پشتيبان رواني و اجتماعي نگاه نميبه خانواده به ع بسياري ازافراداين گونه موارد 
 . نگرند محلي براي خوردن و خوابيدن مي

چه در شهر  چنان .پذيري از زلزله دارد ميزان آسيب بسزايي در جنسيت تأثير :سيب پذيري زنان نسبت به مردانآ -6
اجتماعي بسيارافت كرده و  روحي، مالي و نظر از اند ازدست داده خودرا زلزله، شوهر هايي كه دراثر زن ؛شد بم مشاهده مي

ها در شهر و  عدم وجود كار مناسب براي آن ها، به دليل اند. بسياري از زن اكثراًتحت پوشش كميته امداد قرار گرفته
زنان نسبت به مردان تنزل بعداز زلزله جايگاه  ستند.دان همچنين پايين آمدن شانس ازدواج مجدد، خود را سياه بخت مي

ولي نمودند. ازدواج اقدام به  و دست به بازسازي جديدبودند دست  از مرداني كه زنان خودرابود. چرا كه  پيدا كرده
.همچنين بعد از زلزله، دختران . شانس زنان براي ازدواج مجدد بعد از زلزله در شهر بم بسيار پايين آمده است

از زلزله از  ند، اكثر دختران بعده اهاي شديدي شد سرپرست از نظر روحي دچار چالش ران بيسرپرست در مقايسه با پس بي
ها نيز به دليل از هم پاشيدگي خانواده پايين آمده است و تعدادي از  نآنظر اجتماعي دچار افت شده و حتي فرصت ازدواج 

 .افتند فرار از خانه مي فكر فشارهاي عصبي، خانوادگي به  دهند و تعداد ديگر نير به علت هاي اجباري تن مي ها به ازدواج آن
زنان بعد از زلزله مسئوليت مراقبت و نگهداري از ديگران، به ويژه كودكان، را نيز بر عهده دارند و به نيازهاي ديگران قبل 

 شود. همين مسأله موجب افت سالمتي و وضعيت عاطفي رواني آنان مي .پردازند از نيازهاي خود مي
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 بحث . 4
در محيط  ياولين اثر زلزله در شهر بم ايجاد دگرگون داشت كه اشاره بايدداده هاي تجربي جمع آوري شده،  يندآدر بر

 ، افول كاركردهايفروپاشي تقسيم كاراجتماعي و رفتار ر دريتغيء اين دگرگوني ها  منشا است.زندگي ساكنين اين شهر 
پي آمدي كه منجر به عدم پيروي كنش گران  نقش هاي محول نيز مي باشد. ي و عدم ايفاياقتصاد و  يموزشآنهادهاي 
 و در نتيجه بي نظمي جامعه است. از هنجارهاي متعارف اجتماعي 

 زمون و سنجش معرف هاي واكنشآنتايج حاصل از يافته هاي برآمده از تحقيق با استناد به پيش فرض هاي موجود و 
 نمي يابد؛نه تنها همبستگي و مشاركت اجتماعي كاهش  بعد از زلزله ،برخالف تصور كهبه گونه اي رقم خورده هاي جمعي 

 نشان مي ج بررسينتايدر ادامه فرايند تحول پس از زلزله،  .چنين متغيري سير صعودي دارد بلكه به دليل بازسازي شهر،
 ؛سامان داده اند و ي جديد سرديدگان مرحلة جديدي از زندگي خود را بر اساس اعتقادات و ارزش ها دهد كه آسيب

دانند  افزايش يافته كه، زلزله را يك نوع عذاب الهي از طرف خداوند مي آن جا  ها تا آن مابين روحيه تقديرگراييافزايش 
. خواهد بودو ساختن خانه هاي محكم و مقاوم كاري عبث و بيهوده  ا استانسان مير ،كه اگر اجل فرا رسدبر اين باورند و 

در  از زلزله دارد و زنان نسبت به مردان پسسيب پذيري آكه جنسيت نقش مهمي در بيان گر آن است يافته ها  همچنين
 ند.رسيب پذير تآ اين شرايط

ثار اجتماعي آبلكه به سبب  ؛كه زلزله صرفا يك حادثه طبيعي نيست هدف از اين گفته ها، دستيابي به اين نكته است
 مدت كوتاهي قبل ؛اجتماعي است. فاجعه بم اوج توسعه نيافتگي كشور را برمال ساخت اي پديده ه،گذارد يبرجا گوناگون

در كشور اندونزي  پس از بم چنين رويدادي زماني اي باشدت مشابه درايالت كاليفرنيايي آمريكا و مدت اززلزله بم زلزله
 69ها  و در اندونزي تعداد كشته ندر كشته شدتر تخريب و دو نفئادر زلزله كاليفرنيا تنها ساختمان قديمي يك ت .داد وير

هزار نفر جمعيت ساكن شهر  120كه در بم بر اساس گزارش صليب سرخ از  حال آن .گزارش شد )1379(نجاريان،  نفر
 درصد ساختمانهاي شهرويران 85و  جراحت برداشتند نفر 000/65نفر كشته و  000/30بم و بروات واطراف آن حدود 

هايي كه زه سا نيز در زمره اين ويراني ها بودند. اما هاي دولتي آن كه بيمارستان و عمده ساختمانرتر با تĤسفگرديد. 
، هنوز سال ها بررسي ها نشان مي دهد. فرو نريختند ،ساده ترين اصول مهندسي را با توجه به زلزله رعايت كرده بودند

زيرا زلزله در درازمدت پيامدهاي نظير افت  مي كنند؛حمل زلزله حادثه ديدگان سطح بااليي از فشار رواني را ت پس از
شته. كارانه، انزواي اجتماعي به همراه دا تحصيلي، ترك تحصيل، خودكشي، مصرف ناهنجار مواد مخدر، رفتارهاي بزه

ص، حضوري و همراهي افراد خا هاي حمايت اي و درماني و مراكز مشاوره هر چه بيشتر ، حضوراز اين پيامدها ممانعت
اولين خانوده به عنوان  را ضروري جلوه مي دهد.مسئولين دولتي، روان پزشكان، روان شناسان و مددكاران اجتماعي  انندم

هاي  سيبآبا  ، در جريان زلزله در زمره اولين نهادهايي است كهشنا مي كندآنهادي كه فرد را با جريان اجتماعي شدن 
فرهنگ ازدواج مجدد براي زنان و  سوسيب ها، پيشنهاد مي شود كه از يك آبراي كاهش اين گونه مي شود. مواجه  جدي

ي براي ازدواج مجدد تر مردان همسر از دست داده، به خصوص براي زنان كه به علت فرهنگ نامناسب شهر فرصت كم
پذيرش عضو جهت ها ازدواج مجدد كرده اند  آن اولياءفرزنداني كه  به دنبال آن توجيه فرهنگيترويج گردد و  ،دارند

ها و هنجارهاي غير كاركردي يا كژ  حذف ارزش راستاي آموزش مردم در تشويق و همچنين .راهگشا استجديد 
عدم تأثير  قدرالهي و اعتقاد به جبري بودن سرنوشت انسان، اعتقاد به مطلق بودن قضا و انندكاركردي از فرهنگ عمومي م

 .ويژه در دستور كار قرار گيردبايد به طور انسان در تغيير سرنوشت خويش 
؛ وجود ندارد وضوعاين م فرار از جهتو راهي  كشور ايران روي كمربند زلزله قرار گرفته هك به اين عنايتبا در پايان، 

  زلزله مي تواند مشتمل بر موارد فوق باشد:كاهش پيامدها واسيب هاي بعداز وقوع در راستاي  مديريت بحران
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 ند.آموزش امداد و نجات به نيروهاي بومي كه در منطقه مستقر ؛ يعنيمداد و نجاتبومي شدن مديريت ا. 1

 .بر روي گسل قرار دارند در مناطقي كهزندگي  حلآگاه ساختن مردم از خطرات زلزله و تشويق در جهت تغيير م. 2
 و غير استاندارد.اي اضافي ه از سازهو مقررات جلوگيري  نظارت صحيح دولت بر ساخت و ساز و وضع قوانين. 3

 شدن فرهنگ ايمني درفرهنگ عمومي مردمي.  نهادينه جهت انجام كارهاي فرهنگي. 4

 دگان.دي از زلزله جهت اشتغال زايي آسيبپس استفاده از نيروهاي بومي در ساخت و سازهاي . 5
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