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 چکیده
 یاجتماع اتیدر تحول ح یرمهمیافراد دارد، متغ یکه بر زندگ یراتیتأث  زلزله به لحاظ گستره

و  یطبقه اقتصاد ت،یفاجعه بر اساس سن، جنس یاجتماع یامدهای. پشود یجوامع محسوب م

آسیب در زمان فاجعه را  شترینیدرآمد، ب و افراد کم متفاوت است. کودکان، زنان یاجتماع

زنان  ستهیاست که باهدف درک تجربه ز یفی. مطالعه حاضر پژوهش ککنند یتجربه م

 ،یدارشناختیپد کردیذهاب از زلزله انجام شده است. در این پژوهش با استفاده از رو سرپل

متن مصاحبه و  87زده انجام و  لزلهنفر از زنان ز 07با  افتهیساختار  مهین قیعم یها مصاحبه

-شده است. یافته ثبت ییواحد معنا 927ها به  آن ریو تفس ستهیتجربه خود ز یمتن نوشتار 97

 که دهداست، نشان می یاصل هیدرونما 5 تیو در نها یفرع هیما درون 99پژوهش که  نای های

و عدم انطباق آنان با  یتیهو ی. بکنند یم یرا سپر یسخت اریبس طشرای زنان ذهاب سرپل در

آمدن سن اقدام به  نییپا ، یاقدام به خودکش ،یجنس یها پس از زلزله، سوءاستفاده تیوضع

فقدان آرامش، فقدان امکانات  ،یسبک زندگ یناگهان رییزلزله و پسازلزله، تغ یایفوب ،یخودکش

 شیدر خانواده، افزا نزاع شیمدارس، افزا یفیو ک یکم یدشوار و نابسامان تیوضع ،یو توان مال

 شهر شده است. نیدر ا یو فرهنگ یروان ،یاعاجتم یخشونت سبب بروز نابسمان شیطالق، افزا

 .تیزنان، جنس سته،زی تجربه ذهاب،زلزله، سرپل ،یرپذی بیآس: واژگان کلیدی
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 مسألهطرح 

شدت و نشده،  بینی ویژه زلزله، به دلیل شروع ناگهانی و پیش فجایع و بالیای طبیعی به

عنوان یکی از  های موجود برای مقابله با آن بههای ناشی از آن محدودیتگستره آسیب

شود و عموماً تجربه این فجایع و جوامع انسانی تلقی می منابع فشارزای شدید برای انسان

های های شدید به دلیل تخریبشود. زلزلهمنجر به پیامدهای ناخوشایند انسانی و مادی می

و هولناک اماکن، شهرها، نهادهای زندگی اجتماعی، تحمیل تلفات گسترده انسانی گسترده 

دیدگی و رنج ناشی از فقدان عزیزان و از  ها با تجارب تلخ داغو جراحات شدید، مواجه انسان

شناختی و  شناختی، رواندست دادن مایملک زندگی گذشته و ... پیامدهای ناخوشایند مردم

های ناشی از فجایعی، مثل زلزله، در همراه دارد. میزان و قدرت آسیبشناختی را به  جامعه

های قربانیان شرایط های زلزله باشد تحت تأثیر ویژگیکه تابع ویژگی ها پیش از آنانسان

های دریافتی در این مصائب است و به میزان ایفای نقش این اجتماعی آنان و میزان حمایت

 و اجتماعی کمتری را در قربانیان انتظار داشت. های روانیتوان آسیبعوامل می

خیز جهان طی نودساله گذشته هیجده زلزله با  عنوان یکی از کشورهای زلزله ایران به

های عمده مالی، جانی، قدرت پیش از هفت ریشتر را تجربه کرده که موجب خسارت

 (.Parishan,2011:30دیدگی بخش عظیمی از جامعه شده است ) اقتصادی، اجتماعی و داغ

آمده از ساکنان و کارشناسان  دست های بهبر اساس مشاهدات میدانی و گزارش

ها و ذهاب، خرابیزده استان کرمانشاه با مرکزیت شهرستان سرپلاجتماعی مناطق زلزله

ماه هنوز به حالت عادی و شرایط مطلوب  94شرایط بحرانی ناشی از زلزله پس از گذشت 

ترین شهر ایران بوده است.  زده های اخیر بحران. سرپل ذهاب در سالزندگی بازنگشته است

تعداد دهم ریشتر و بسیار هولناک بود.  0و  0ای که در این منطقه رخ داد، شدت آن زلزله

اند و حدود  نفر نیز زخمی شده 8٬099و همچنین  نفر رسید 629های این زلزله به  کشته

آسا، فقدان های سیلای متعاقب آن نظیر بارندگی. رخدادهخانمان شدند نفر بی 07٬777

های نبودن چادرها در برابر سرما و گرما، آسیب اسکان اضطراری و موقت مناسب، مناسب

تر کرده اجتماعی و افزایش فقر و قیمت مصالح ساختمانی و نیروی کار وضعیت را بغرنج

هشت سال جنگ تحمیلی و ذهاب زیرآوارهای است. حقیقت این است که امروز قامت سرپل

 (.Elyasi,2019:27خم شده است ) 86آبان ماه سال  29زلزله 

های پذیرترین گروهساالن وابسته، آسیب زنان در کنار کودکان، سالمندان و بزرگ

رغم نقش مهم جنسیت  اند؛ اما آنچه مسلم است این است که بهاجتماعی از سوانح طبیعی

طور که بایدوشاید در تحقیقات و  قوله جنسیت هنوز آندر مراحل مختلف سوانح طبیعی، م
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پذیری (. جنسیت در آسیبEnarson,2004:28ریزی موردتوجه قرار نگرفته است )برنامه

های مختلف پس از سانحه جایگاهی مهم دارد، زیرا زنان بیش از مردان در معرض آسیب

تأمین منابع مالی و سرپرستی، مشکالت بهداشتی، عدم گیرند. ناامنی، بیقرار می

خانمانی، مخاطرات بیشتری برای زنان درمقایسه با مردان به همراه دارد. حتی در  بی

یابد و اند، حجم کار زنان پس از فاجعه افزایش میوبیش سالم مانده هایی که کمخانواده

 دهد زنان به سببشود. تحقیقات نشان میتر از قبل می داری بسیار سخت شرایط کارخانه

اند. شاید زن بودن طیفی از عوامل که بیانگر روندهای بنیادین اجتماعی است، مستعد آسیب

پذیری خاصی ایجاد نکند، اما این روندهای بنیادین اجتماعی و آن خود آسیب خودی به

شود. عوامل چندی در پذیری خاص زنان میدار گذشته موجب آسیب ساختارهای مشکل

پذیری رخی عوامل بیولوژیکی، مانند حاملگی و شیردهی، آسیبپذیری مؤثرند. باین آسیب

رغم تحرک کمتر، نیاز بیشتری به آب و غذا  دهد، زیرا در این زمان بهزنان را افزایش می

دارند. در مرحله امدادرسانی، ممکن است این نیازهای خاص زنان نادیده گرفته شوند. 

های اقتصادی نیز ابرابر به اعتبارات و پشتوانههای نابرابر شغلی و دسترسی نعالوه، فرصت به

گیر زنان است. همچنین، آنان از فرصت نابرابر در آموزش، مشارکت و امتیازهای  دامن

اند  های جنسی پس از سوانحبرند. عالوه بر این، زنان در معرض سوءاستفادهاجتماعی رنج می

از مردان و پسران از اختالت  و مطالعات متعدد بیانگر آن است که زنان و دختران بیش

 (.Habibpoorketabi,2018:459برند )های روانی رنج میعاطفی و استرس

کند که هایی مینقش مراقبتی زنان از خانه و خانواده، آنان را درگیر امور و فعالیت

ها در مقابل سوانحی نظیر زلزله، فروریختگی ساختمان، سیل، پذیری آندرنتیجه آسیب

هزار نفر از  477کند. طبق آمار موجود، حادثه سونامی جان عدوبرق را بیشتر میطوفان، ر

شدگان زنان و  درصد کشته 97ها تا کشور را گرفت که در برخی مناطق و بخش 92افراد در 

درصد  05درصد قربانیان حادثه سونامی زنان،  57کودکان بودند؛ مثالً در سریالنکا بیش از 

 (.Kumara et al,2005:86مردان بودند ) درصد 95کودکان و فقط 

کنند، برای مثال توان، بیشترین آسیب را تجربه می در فجایع، کودکان، زنان و افراد کم

ومیر باالی زنان به آن سبب بود که هنگام واقعه زنان  هند مرگ 9به دنبال زلزله ماهاراشترا»

 (.Kamkar,2003: 5« )در خانه مشغول کار بودند و مردان در بیرون از خانه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بر اساس برآورد نسبت جنسی جمعیت شهرهای بم و بروات، در زمان وقوع زلزله 

ومیر زنان بیشتر از مردان  درصد بیشتر از جمعیت زنان و میزان مرگ 96/2جمعیت مردان 

 (.Kamaledini&Azkia,2016: 170بوده است )

ه نسبت کشته شدگان دهد کنشان می 9086ذهاب در بررسی آمارها در زلزله سرپل

زن( ممکن است یک نفر از تعداد جمعیت مردان یا  042مرد و  208) 9120زنان به مردان 

نفر است. این امر  629باختگان زلزله  زنان کشته شده کم یا زیاد باشد ولی تعداد دقیق جان

و  دیدگیذهاب نیز زنان بیشتر از مردان در معرض آسیبدهد که در زلزله سرپلنشان می

 Interviewees with the Head of the) . تلفات ناشی از سوانح طبیعی هستند

Earthquake Department of the) 
Housing Reserch Center, Ali baitolahi,2018. (Interviewees with the 

Governor of Sarpol-e-Zahab, Akbar sanjabi,2018 (.  

رود و در یزترین کشورهای جهان به شمار میخکه ایران یکی از زلزله با توجه به این

عنوان  های عظیمی را تجربه نموده است، پرداختن به موضوع زلزله بههای اخیر زلزلهسال

 بحرانی جدی از اهمیت باالیی برخوردار شده است.

تواند بر زندگی زنان تأثیر بگذارد که برای کشف محقق معتقد است فاجعه طبیعی می

دیده در تفسیر و تفهیم یدن تجربیات و روایات زنان بازمانده و آسیبو درک بیشتر، شن

گیری از این تجارب جهت بهبود پیامدهای اجتماعی زلزله دارای اهمیت است و باعث بهره

دیده از زلزله و سوانح طبیعی دیگر در زمان حادثه، بعد  نحوه مواجهه با زندگی زنان آسیب

د. با توجه به بالخیزی ایران و آسیبی که زنان به نسبت شواز حادثه و دوران بازسازی می

های مدیریت بحران از توان و ریزیشوند الزم است که در برنامهبیشتر از مردان متحمل می

عمل زنان در سوانح طبیعی استفاده برد. دستیابی به تجربه زیسته زندگی روزمره زنان 

ای و دستیابی به زآن و روزهای پسازلزلهذهابی از روز پنجم زلزله تا شش ماه بعداسرپل

)تجربه شما از زلزله چیست؟، آیا تصوری ذهنی از زلزله های پژوهشی پاسخ پرسش

کنید؟، چه احساسی از آن شب زلزله دارید؟، چه  داشتید؟، زلزله را چگونه توصیف می

د؟، بعد از زلزله احساسی از روزهای بعد از زلزله دارید؟، زلزله در زندگی شما چه معنایی دار

پذیری زنان، مدیران بحران را یاری تواند در کاهش آسیبمی بر سر زندگی شما آمد؟(

 خواهد ساخت.
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 پیشینه تحقیق

های جدید در علوم اجتماعی های مبتنی بر جنسیت و فجایع طبیعی جزو پژوهشپژوهش

جنسیت »عی کشیده شد. است. ابتدا با آثار روانشناسان آغاز شد و بعدها به مسائل اجتما

بعد مهمی از ساختارهای اجتماعی است که در مطالعات اجتماعی اولیه توسعه نیافت. در 

هم دانشمندان فاجعه و هم متخصصان ملی بحران، در تعهد خود برای کاهش  1990دهه 

ای، نیاز به تمرکز بر روی زنان را به رسمیت شناختند، گرچه های حاشیهپذیری گروهآسیب

هایی بود که جنسیت را طور عمده شامل نظرسنجی تدا اطالعات درباره زنان و فاجعه بهاب

کردند و این مطالعات در توضیح و تحلیل عنوان یک متغیر جمعیت شناختی مطالعه می به

های زنان در فاجعه نقشی نداشته و بسیاری از مطالعات پیشین نیز کامل تجربیات و دیدگاه

های های تحت سلطه مردان مانند مراکز عملیات اضطراری و تیمیزیرعمدتاً به برنامه

 (.Fothergill,2004:8« )جستجو و نجات متمرکز بودند

دهد که یک الگوی تفاوت جنسیتی در همه سطوح فرایند مرور بر این ادبیات نشان می

تأثیر  سوانح طبیعی اعم از در معرض آسیب قرار گرفتن، برداشت از آسیب، آمادگی، پاسخ،

شناختی، بازیابی و بازسازی وجود دارد  شناختی، تأثیر جامعهفیزیکی، تأثیر روان

(Habibpoorketabi,2018:420غالب این مطالعات آسیب .) پذیری زنان را از یک یا چند

اند. مثالً، مطالعات داخلی بعد موردتوجه قرار داده و از مطالعه همه ابعاد آن غافل مانده

(Habibpoorketabi,2018؛Kamaledini&Azkia,2016؛Elyasi,2019 ؛ پژوهشکده سوانح

 ( و خارجی9092دیده  و نیازسنجی زنان و دختران آسیب 9095طبیعی ایران، 

Aceh,2005; Amaratunga,2007; Kumsra,2005; Richter,2008);)  یکی از

های آسیب اند.های بهداشتی دانستههای شایع زنان در سوانح طبیعی را آسیب آسیب

شناختی زنان در زمان سوانح طبیعی نیز از سوی مطالعات داخلی و خارجی اذعان  روان

شده  پذیری اقتصادی زنان در سوانح طبیعی از سوی مطالعات خارجی بررسیاند. آسیبشده

( و وابستگی ;Bokil,2009;Enarson,1998های بیکاری ) که در این مطالعات به مؤلفه

( اشاره شده است. عالوه بر این مطالعات خارجی Kumsra,2005مردان )اقتصادی زنان به 

( Bokil,2009;Bradshaw,2001گیری ) به نتایجی مبنی بر حضور نداشتن زنان در تصمیم

( دریافتند. Aceh,2005ها )ها و کمکخصوص هنگام تخصیص پناهگاه ها بهو مدیریت کمپ

یه زنان، مطالعات خارجی متعدد همچنین در رابطه با خشونت جنسی و خانگی عل

(Aceh,2005;Bokil,2009;Bradshaw,2001;Enarson,1998;Wiest,1994 به نتایجی )

 در این زمینه دست یافتند.
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مزیت اصلی تحقیق حاضر نسبت به سایر مطالعات پیشین، در نظر گرفتن 

یکی و پذیری زنان در سوانح طبیعی با همه ابعاد آن است که در چهار بعد فیز آسیب

اند،  شده بندی و بررسی شناختی، اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی دستهبهداشتی، روان

طور  ای که بهعنوان فاجعه پذیری آنان بهذهابی ما را با آسیبدرواقع تجربه زیسته زنان سرپل

 رو خواهد ساخت.اند روبهذاتی تجربه و تفسیر کرده

نه مدیریت بحران سوانح طبیعی در چارچوب اتفاق مطالعات قبلی در زمی اکثر قریب به

رشته مدیریت ریسک صورت گرفته که با ضعف مطالعات مدیریت بحران از منظر 

شناسی مواجه است. تحقیق حاضر بنا دارد سطحی از تحقیقات شناسی و جامعه مردم

 پذیری زنان از زلزله بهپیشین را پوشش دهد و از نگاه تک ساحتی پرهیزکرده و به آسیب

 مطالعه تجربه زیسته زنان از زلزله که در مطالعات پیشین مفقود مانده بپردازد.

تجارب زیسته هر جنس از جهان زیست، برای جنس دیگر به همان شکل دریافت 

(. درنتیجه دریافت تجربه زیسته زنان سرپل ذهاب از Abazari et al,2008: 72شود )نمی

 ر آینده راهگشا خواهد بود.های مدیریت بحران دزلزله برای برنامه

 چارچوب مفهومی

ای اعم از طبیعی یا ساخته انسان، ناگهانی یا مداوم که با چنان شدتی اتفاق حادثه 9فاجعه

ریزی به  ای با عملیات و برنامهافتد که جامعه مبتال باید برای مقابله با آن، اقدامات ویژهمی

ی علمی و تخصصی به فاجعه به سده بیستم (. سابقه رویکردهاSharifi,2003:49کار بندد )

از محققان متقدم در حوزه  2گردد. فریزرباز می 1960و  1950های تر، دهه و به بیان دقیق

فاجعه را رخدادی در زمان و مکان درون یک  1970تا  1950های مطالعات فاجعه در دهه

کند و موجب میداند، که خطرات زیادی ایجاد جامعه یا بخشی مستقل از جامعه می

شود، ساختار اجتماعی را دستخوش های اجرائی میخساراتی به اعضای جامعه و دستگاه

کند آشفتگی کرده و از تکمیل و انجام برخی کارکردهای ضروری در جامعه جلوگیری می

(Anbari,2014:62أندرسون و وودرو .)ها را، شناسانه فاجعه نیز با اتخاذ منظری جامعه 0

های افراد را در مدیریت و  دانند که حداقل برای مدتی توانایى و قابلیتی میهایبحران

(. داربِک و Anderson &Woodrow, 1998:1کنند )های اجتماعی مختل میفعالیت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Disaster 

2. Fraizer 

3. Anderson &woodrow 
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شکسته  دانند که باعث درهمفاجعه را، یک فشار روانی و اجتماعی بزرگ و ویژه می 9هواتمر

های جانی و مالی، شود و با آسیبهای اجتماعی میشهای متعارف زندگی و کنشدن انگاره

های انسانی را دچار عدم آورد و ارگانیسمای به وجود می تهدیدها و خطرها، نیازهای تازه

(. Drayk& Howatmer,2004:4سازد )های منظم ناتوان می کند و از ارائه پاسختعادل می

مل ترکیبی از عوامل مخرب بالقوه محیط داند که شا فاجعه را حادثه یا فرایندی می 2اسمیت

پذیری اقتصادی و  ساخته و جمعیت موجود در وضعیتی از آسیب طبیعی، تغییریافته یا دست

های مرسوم ارضای نیازهای اجتماعی و فردی اجتماعی است که منجر به اختالل در شیوه

شود جتماعی میهای بقای جسمی )زنده ماندن( نظم اجتماعی، معناها و تعریف ادر حوزه

(Smith, 1993:107در تعریف و تشخیص ابعاد فاجعه می .) توانیم بگوییم که فاجعه پدیده

ای با ( پدیده9عمومی با تغییرات اجتماعی کالن است که دارای سه خصیصه مشترک است: 

زا، فراتر از مرزهای جنسی، طبقاتی، ای و جمعی است. این پدیده به شکلی آسیباثرات توده

گیرد و شکل زندگی، رفتارها و  ومی و اخالقی در جامعه، بخش وسیعی از مردم را در برمیق

( فاجعه منشأ تغییرات کارکردی و ساختی در 2کند. های فکری آنان را دگرگون میزمینه

ها، از زمره تغییرات تعادلی نیستند، بلکه تغییری های حاصل از فاجعهجامعه است. دگرگونی

دهنده نظام اجتماعی  زمان اجتماعی و یا بخشی از واحدهای تشکیلساختی در کل سا

( فاجعه فرایندی با اثرات اجتماعی انباشتی و بلندمدت است: ممکن است بتوان 0هستند.

توان مشخص کرد. پیامدهای آغاز هر فاجعه را مشخص کرد اما پایان اجتماعی آن را نمی

 (.Anbari,2014:68ها ادامه خواهد داشت )اجتماعی آن سال

شناختی ها در بررسی فاجعه، رویکرد روانترین دیدگاهترین و با سابقهیکی از قوی

های بینی است که انگارهای ناگهانی و غیرقابل پیششناختی فاجعه پدیدهاست. از نظر روان

ریزد، نیازهای جدیدی به دهد، در هم میمتعارف و عادی موقعیتی را که در آن روی می

(. این رویکرد Sharifi,2003:50کند )آورد و فشارهای روانی زیادی ایجاد میمیوجود 

های پردازد و نقطه تمرکز آن بیماریاساساً به بررسی پیامدهای انسانی حاصل از فاجعه می

 روانی و چگونگی تعامل انسان با جمع در حین و بعد از حادثه است.

ریختگی  هم اجتماعی است که موجب بهای فاجعه پدیده»شناختی از دیدگاه جامعه

شود، مدت می کارکرد و ساختار یک نظام اجتماعی و نهادهای درون آن برای یک دوره کوتاه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Darbek& Hotmer 

2. Smith 
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طبیعی است که در اثر درهم ریختن «. شودولی باعث از بین رفتن این نظام و نهادها نمی

دیده از عهده یبهای به وجود آمده مردم آسنظام اجتماعی و نهادهای آن و نیز تخریب

 (.Shaditalab, 1997: 19کنند )سوی غیر دراز می آیند و دست کمک به خسارات برنمی

های آور و ایجادکننده وضعیتی که در آن انگاره( فاجعه را رخداد بهت1977) 9اسکیت

ریزد و مردم در درماندگی و طور ناگهانی در هم می عادی زندگی یک منطقه یا اجتماع به

(. این رویکرد اساساً به بررسی Sharifi,2003:51داند )روند، میدوه فرو میغم و ان

پردازد و نقطه تمرکز آن چگونگی تعامل انسان با جمع پیامدهای انسانی حاصل از فاجعه می

 در حین و بعد از حادثه است.

ه بر گذارد، بلکتنها بر منطقه فاجعه دیده تأثیر می ( فاجعه نه1979) 2از نظر اریکسون

ها را از دست گذارد. او یکی از نتایج فاجعهشدت آثار منفی می اذهان تمامی افراد درگیر، به

ها، های این پیامد، ویرانی خانهترین ویژگی داند. مهمرفتن جامعه یا از بین رفتن اجتماع می

در ایجاد آسیب روانی، اندوه از دست رفتن خانه و کاشانه، از بین رفتن ارتباطات و ناتوانی 

نامد. ها را از بین رفتن جامعه و روحیه اجتماعی میارتباطات جدید است. او این ویژگی

برای او تجربه مرگ عالوه بر تأثیر بر افکار شخصی بر حافظه اجتماعی نیز تأثیر جدی 

مانده از حادثه در ذهن  ترین آثار برجای گذارد. تصور از مرگ در میان افراد یکی از مهم می

تفاوتی و رخوت را در جامعه حاکم های جمعی در حوادث نوعی حس بیاد بود. مرگافر

گسیختگی بافت و نظم اجتماعی بینجامد. درنتیجه  تواند به ازهمتفاوتی میکند. این بیمی

شود. همه این فقدان جامعه، غریبگی، بیگانگی، تنهایی و نومیدی در میان افراد ایجاد می

جایی،  انجامد. فشارهای روانی ناشی از آوارگی، جابهر روانی میعوامل به پیدایش فشا

های روابط، از پاشیده شدن شبکه خصوص مختل شدن زندگی عادی خانوادگی و ازهم به

(. Anbari,2014:129بهبودی سریع هر یک از اعضای خانواده و کل خانواده خواهد کاست )

، بر روند بازگشت به حالت طبیعی های مادی جزیی( خسارت1948) 0از نظر مک فارلین

طور کامل مؤثر است. همچنین  گذارد و بر روحیه و روان افراد نیز بهپس از فاجعه تأثیر می

های جدید و ناآشنا، فشار روانی قربانیان را جایی و تخلیه محل و سکونت در محلجابه

اضطراب ناشی  داد. احساس غربت، سردرگمی، شوک، اضطراب ناشی از حوادث،افزایش می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ترین نوع احساسات و فشارهای روانی در  از جدا شدن عزیزان و وحشت از تنها ماندن از رایج

های خانوادگی را افزایش میان افراد موردمطالعه بود. تغییرات زندگی در اثر فاجعه، تنش

ها، خطر دهد. مرگ فردی در خانواده، زخمی شدن یکی از والدین یا خسارتمی

نوبه خود سرچشمه  مراتب افزایش داده بود. درماندگی والدین به ی بعدی را بهپذیر آسیب

دیگر، مشکالت دائمی ناشی از فاجعه برای والدین، سبب  عبارت نگرانی کودکان بوده است؛ به

 (.Anbari,2014:130های عصبی در کودکان شده بود )پیدایش اختالل

افزاید. الت داغدیدگان حادثه مینداشتن صبر و شکیبایی بر مشک 9از نظر رافائل

تر شدن اختالل در  های والدین نسبت به مرگ افراد، سبب پیچیدهناشکیبایی و واکنش

ترین بیماری ناشی از عوارض داغدیدگی پس از  شود. اندوه مزمن، شایعزندگی خانوادگی می

راض فاجعه است. اغلب خشم ناشی از فقدان عزیزان زیاد است که گاهی به شکل اعت

های های ناشی از فشار عمومی ممکن است، همانند بخشی از واکنشآید. واکنش درمی

دیدگی با عالئم ظاهری تنش، اضطراب و افسردگی ظاهر شود. در دوران حادثه مصیبت

پشتیبانی اجتماعی و ایجاد ارتباطات اجتماعی در کاهش تأثیر فشار حوادث زندگی و 

اجعه مؤثر است، بنابراین همدردی دیگران، عامل مهمی تخفیف فشارهای روانی ناشی از ف

های وسیع اجتماعی، برای غلبه بر فقدان و اندوه فرد است. حمایت نزدیکان و دیگر شبکه

دهد. مردم مصائب و آالم روحی را که ممکن است به بیماری بینجامد، تسکین و کاهش می

خود نایل آیند. عمل بازگشت به  اند بر آالم روحی دیده قبل از هر چیز در تالش مصیبت

هاست. به زبان آوردن مصائب وارده، همراه با بروز عواطف خاطرات، عاملی برای بهبودی آن

 (.Anbari,2014:131طور مناسب، برای تسلط بر اوضاع و واقعه مفید است ) به

کشور جهان توسط  949مطالعات انجام شده در ارتباط با زنان و سوانح طبیعی در 

ترین عوامل در  عنوان یکی از مهمهای فیزیکی بهدهد که تفاوتنشان می 2ک پترسوناری

که احتمال  طوری های طبیعی در کشورها نقش دارد. بهپذیری زنان در بحرانآسیب

ای در سوءتغذیه در زنان در سوانح طبیعی بیشتر است، زیرا زنان با نیازهای خاص تغذیه

م بارداری و شیردهی مواجه هستند های گوناگون و یا هنگافرهنگ

(Parsizadeh&Skandari, 2013: 60.) نظران مختلف، پذیری زنان از منظر صاحبآسیب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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پذیری ( معتقد است که آسیب1998) 9عنوان نمونه، آنارسون های گوناگونی دارد. بهشکل

ه در مورد ها، هفت حوزافتد که از بین آنافراد در سوانح طبیعی در هشت حوزه اتفاق می

 زنان مصداق دارد.

 پذیری افراد در سوانح طبیعیهای آسیب: حوزه9 جدول
Table 1:Areas of vulnerability of people in natural disasters 

 
 پذیرینمونه آسیب پذیرینوع آسیب

 فقدان دسترسی به منابع اقتصادی/ مادی

 عدم انسجام الگوهای اجتماعی اجتماعی

 ها و رسوم مشخصباور فرهنگی

 دسترسی محدود به قدرت سیاسی سیاسی

 ساختمان ضعیف یا افراد ضعیف فیزیکی

 فقدان دسترسی به دانش و اطالعات آموزشی

 فقدان آگاهی عمومی نگرشی و انگیزشی

های فرهنگی و اجتماعی را برای زنان در حل های حاکم بر هر جامعه محدودیتوجود سنت

پذیری در طور مستقیم آسیب آورد. جنسیت بهفاجعه به وجود میمشکالت خود در زمان 

که  طوری دهد، بهحوادث و قرار گرفتن در معرض خطرات را تحت تأثیر قرار می

عنوان مراقب؛ نگهداری از فرزندان و دیگر  پذیری زنان به دلیل نقش اجتماعی آنان به آسیب

 (.Falahi,1997:21باشد )اعضاء خانواده بیشتر می

توان شوند که میتر میتر و بزرگهای اجتماعی زیرپوست شهر هرروز بزرگآسیب

شناختی و بهداشت تقسیم ها را به مسائل اجتماعی، مدیریتی، فرهنگی، اقتصادی، روان آن

خانمانی بیشتر از بقیه دچار پذیر که در جریان این بینمود که در این میان اقشار آسیب

هایی که دارای افراد معلول و زنان، کودکان، سالمندان و خانوادهاند به اقشار آسیب شده

 (.Elyasi,2019:30خاص هستند اشاره کرد )

با استفاده از چارچوب نظری فوق، چارچوب مفهومی تحقیق که برای مبنای آن فرایند 

دهد که یک الگوی تفاوت جنسیتی گرفته، نشان می معناسازی برای تجربیات زیسته شکل

سطوح فرایند سوانح طبیعی اعم از در معرض آسیب قرار گرفتن، برداشت از آسیب،  در همه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Enarson 
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شناختی، بازیابی و بازسازی  شناختی، تأثیر جامعهآمادگی، پاسخ، تأثیر فیزیکی، تأثیر روان

بر اساس چارچوب نظری این تحقیق، مفاهیمی مانند تأثیرات روانی، افزایش وجود دارد. 

پذیری اقتصادی، ش مهاجرت، تغییرات فرهنگی و اجتماعی، آسیبپذیری، افزای مسئولیت

را از تجربه خشونت جنسی و خانگی علیه زنان  ها، گیری حضور نداشتن زنان در تصمیم

 ذهابی به دست آورده است.زیسته زنان سرپل

های اسکیت، اسمیت و فریزر را تأیید کرده و میزان های این مطالعه نظریهیافته

های تحقیق بسیار گی نظریات مک فارلین، اریکسون و رافائل با توجه به یافتهکنند تبیین

 توجه و چشمگیر است. قابل

 روش تحقیق

پژوهش حاضر تحقیقی کیفی و مبتنی بر روش پدیدارشناختی است. در این دسته 

تحقیقات، پژوهشگر درصدد است پدیده موردمطالعه خود را از طریق کنشگرانی توصیف و 

 اند و تجربه زیسته مشترک دارند.ند که در پژوهش مشارکت کردهتفسیر ک

ها از افرادی که تجربه زیسته مشترک را دارند و نیز از توصیف در این پژوهش داده

شود آوری و مطالعه میاند و چگونگی تجربه آن فرایندها، جمعها درباره آنچه تجربه کردهآن

(Mostakas,1994& Kersvel,2015: 81ک .)( تأکید دارد برای فهم بهتر 2015) 9رسول

های شخصی و تصورات کنندگان در پژوهش، الزم است پژوهشگر تجربه تجربه مشارکت

هایی به قالبی خود را نادیده بگیرد و مهار کند. محقق برای دست یافتن به چنین داده

را تجربه طور مستقیم پدیده  های عمیق با افراد مطلعی بپردازد که همگی بهمصاحبه

 (.Mohamadpoor,2010:410اند و تجربه زیسته مشترک دارند ) کرده

صورت متنی  ها بهشود. ابتدا، مصاحبهها آغاز میها، تحلیل دادهپس از پایان مصاحبه

های پژوهشی اول و دوم،  شده از سؤال های گردآوریشود و بر اساس دادهنوشته می

های  قول ها( آورده و جمالت یا نقلهای مصاحبهنوشتهها )مانند دستتحلیلگران رو به داده

کنندگان هستند را  که گویای نحوه تجربه پدیده توسط مشارکت« اظهارات مهم»حاوی 

های نامد. سپس خوشهمی 0( این گام را افق سازی1994) 2کنند. موستاکاسمشخص می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Creswell 

2. Moustakas 

3. Horizonalization 
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های آید و مقولهبه دست می های خام و از طریق استخراج مفاهیم اولیهاز دل داده 9معنایی

شود جزئی و اصلی بر اساس این اظهارات مهم و در قالب مضامین تشکیل می

(Creswell,2015: 84در این رویه که در پدیدارشناسی استعالیی قرار می .) گیرد پدیده

ها از کسانی که شود و گردآوری دادهشود، تجارب شخصی جدا میموردمطالعه تعیین می

ها را با تقلیل شود. سپس پژوهشگر دادهاند را آغاز میوردمطالعه را تجربه کردهپدیده م

های مهم و ترکیب این اظهارات در قالب مضامین تحلیل قولاطالعات به اظهارات یا نقل

کنندگان تجربه  ای از تجارب افراد )آنچه مشارکتکند. در ادامه پژوهشگر توصیفی زمینهمی

ها بر اساس توصیفی ساختاری از تجارب آنان )چگونگی تجربه آن اند( و همچنینکرده

ها و بافت( و ترکیبی از توصیفات متنی و ساختاری برای نشان دادن ذات شرایط، وضعیت

 (.Creswell,2015: 81کند )فراگیر آن تجربه ارائه می

وه دیده از زلزله بودند به شی کننده که زنان آسیب در این پژوهش، زنان مشارکت

داری گیری هدفمند و پس از اعالم رضایت جهت شرکت در پژوهش و اعالم امانت نمونه

دقیقه با  977تا  45زمان  پژوهشگر، تحت مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته به مدت

با توجه به مفروضات اساسی و زیربنایی رویکرد پدیدار هماهنگی قبلی قرار گرفتند. 

گیری تا زمانی ادامه  وهش در آغاز تعیین نشد و فرایند نمونهشناختی، تعداد نمونه در این پژ

های موردبررسی را تر پدیده پیدا کرد که نوعی اشباع اطالعاتی حاصل شد تا فهم عمیق

ها بر اساس سن، محل سکونت در زمان زلزله و نوع نمونهتر نماید. انتخاب آسان

دیده از  شونده آسیب به زنان مصاحبه شده است. این روند دیدگی در زمان زلزله انجام آسیب

زلزله این اجازه را داد که تجربه خود را از لحظات آغازین زلزله آزادانه بیان نمایند و همین 

امر باعث شد که با محقق احساس اعتماد بیشتری پیدا کنند و لذا درروند مصاحبه طرح 

بگذارند. گرچه در طول  سؤاالت شخصی و خانوادگی، بدون سانسور تجربه خود را در میان

 خواستند که نام و مشخصات آنان مطرح نشود.مصاحبه از محقق می

نفر از  5ها انجام شد و کنندگان در کانکس ها با تمایل خود مشارکتمصاحبه

شوندگان عالوه بر انجام مصاحبه اظهار تمایل خود را نسبت به نوشتن تجربه خود  مصاحبه

 از زلزله ابراز داشتند.

یافته با سؤاالت باز )تجربه شما از زلزله  صورت نیمه ساخت را به هشگر، مصاحبهپژو

کنید؟، چه  چیست؟، آیا تصوری ذهنی از زلزله داشتید؟، زلزله را چگونه توصیف می
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Clusters of meaning 
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احساسی از آن شب زلزله دارید؟، چه احساسی از روزهای بعد از زلزله دارید؟، زلزله در 

بعد از زلزله بر سرزندگی شما آمد؟( آغاز کرد. سپس با زندگی شما چه معنایی دارد؟، 

کنندگان را به تشریح بیشتر هدایت کرد. پژوهشگر باهدف شناخت  سؤاالت دیگر، مشارکت

ذات پدیده و با کمک محور اصلی مصاحبه )تجربه زیسته زنان از زلزله متفاوت از مردان 

ها حرکت ذات مشترک بین آنوجوی  ها را از تشریح پدیده به سمت جستاست( مصاحبه

 یافت. های پرمایه و غنی دستداد و به توصیف

ها چندباره ها را برای برگرفتن برداشتی کلی از آننوشته مصاحبه پژوهشگر دست

موردمطالعه قرارداد. عبارات یا جمالتی که مستقیماً به تجربه زیسته زلزله مربوط بود 

بندی کرد و مضامین مشترک میان همه رتآمده را صو دست شناسایی کرد. معنای به

بندی کرد. ترکیب این نتایج در قالب یک توصیف پرمایه جامع از  کنندگان را خوشه مشارکت

ها از طریق مشارکت ذهابی درآمد. در مرحله اعتباریابی یافتهتجربه زیسته زنان سرپل

 .کنندگان در توصیف نهایی بهره بردکنندگان و اعمال نظرات مشارکت

متن نوشتاری تجربه خود زیسته و  97متن مصاحبه و  87پژوهشگر با ثبت بالغ بر 

مایه اصلی  درون 5مایه فرعی و در نهایت  درون 99واحد معنایی  927ها به تفسیر آن

ها، پژوهشگر دریافت که همه زنان مورد مایهبندی از دروناستخراج نمود. در یک جمع

توان دهد که اکنون میاند و همین نشان میتجربه کردهمصاحبه یک ساختار بنیادی را 

فهمید که تجربه این موضوع برای این زنان چگونه است و تجربه زلزله در کنار طبقه 

 اجتماعی و سن متأثر از جنسیت هم هست.
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 شوندگان های مصاحبه ویژگی :7جدول 
Table 2: The Characteristics of Interviewees 

 شغل کنندگان شماره شرکت سن

 کارمند 2 09

 معلم 9 05

 دار خانه 2 59-62

 دار خانه 0 47-45

 دانشجو 2 29

 دانشجو 2 99

 پرستار 0 05

 آموز دانش 2 90

 آموز دانش 0 95

 آموز دانش 9 9

 آموز دانش 9 97

 پزشک 9 47

 خیاط 2 08

 آرایشگر 2 00

 آرایشگر 2 04

 مربی مهدکودک 9 29

 قیقهای تح یافته

متن نوشتاری تجربه خود زیسته و تفسیر  97متن مصاحبه و  87بر  پژوهشگر با ثبت بالغ

مایه اصلی )فروپاشی  درون 5مایه فرعی و درنهایت  درون 99واحد معنایی  927ها به آن

ناگهانی زندگی، اختالل در نظم اجتماعی، بحران جمعیت شناختی، افزایش خشونت 

 اجتماعی( استخراج نمود.خانگی، تغییرات فرهنگی و 

 فروپاشی ناگهانی زندگی

ترین تجربه زیسته زنان سرپل  مایه اصلی و مهم فروپاشی ناگهانی زندگی یکی از پنج درون

های مادی و مالی(،  شناختی )زیرساختمایه فرعی )خسارت بوم ذهابی است که از پنج درون

ل فشار روانی و سوءتغذیه( های عفونی و جسمی، اختالافزایش مسئولیت، شیوع بیماری

 تشکیل شده است.
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های ریخت شناختی، مکان و منطقه زندگی محیطی و ویژگی هر فاجعه، سامان زیست

ریزد. تلفات انسانی آن اعم از مرگ، مجروح شدن اعم از کوچه، خیابان و ... را به هم می

های و روان انسان طورکلی آثار منفی آن بر جسم های روحی و روانی و بهمصدومیت، آسیب

شود گسیختگی و فروپاشی اجتماعی ناگهانی می مانده از فاجعه که سبب ازهم قربانی و باقی

 افتد:ترین عواملی است که در هر فاجعه اتفاق می از مهم

شده قدم  در طول روز هر موقع فرصت داشته باشم در محله ویران» 
ا را همچنان در ذهنم زنم، برایم خیلی مهم است که تصویر قبلی آنجمی

« چیزم در چشم بر هم زدنی نابود شده است خواهم باور کنم همهبماند. نمی
 ساله(. 47دار، )مصاحبه با خانم خانه

 های مادی و مالی( شناختی )زیرساختخسارت بوم

در اثر فاجعه زیریناهای اقتصادی و اجتماعی جامعه، مانند تأسیسات، تجهیزات و 

تناسب شدت و ضعف آن،  ونقل، مخابرات، مسکن، برق و ...به های حملهآالت در حوز ماشین

 بیند: آسیب می

باور کردنش برای همه ما سخت است دیگر نه خیابان، خیابان است، »
نه خانه، خانه؛ یعنی چند سال دیگر طول خواهد کشید تا مدرسه و 

شده ارزش  بیمارستان و کوچه و خیابان ما درست شود. زندگی برایم بی
ها ویرانی و جنگ را دیدیم و حاال هم دوباره درد و رنج...این قهر الهی سال

)مصاحبه با « های ما، فرزندان ما چه گناهی دارندتمامی ندارد، بیچاره بچه
 ساله(. 62دار  زن خانه

 افزایش مسئولیت

ئولیت زات مس نگهداری زنان از کودکان و سالخوردگان و از کارافتادگان باعث افزایش می

 شود:ها بعد از رخ دادن فاجعه میآن

من معلمم، فرزند و همسرم را در زلزله از دست دادم، احساس »
ام، آمد. هنوز هم درمانده درماندگی شدیدی داشتم، کاری از دستم برنمی

ام اما آموزان شده باوجوداین که اآلن دوباره به سرکار برگشته و درگیر دانش
کنم، عالوه بر این دائم نگران  فرزندم را تحمل توانم نبود همسر ونمی
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آموزان خودم هستم، آگه دوباره زلزله بیاد چی کار کنم، می بینین من  دانش
« آموزانم آرامش بدم اما خودم حال پریشانی دارم باید بتوانم به دانش
 ساله(. 05)مصاحبه خانم معلم 

ه درک فرد از خطرات تحت دهد کذهاب از زلزله نشان میتجربه زیسته زنان سرپل

باشد و درک زنان و مردان از ای میتأثیر عوامل اجتماعی، تعصبات فرهنگی و روابط شبکه

خصوص  کنند، بهتر از مردان تلقی میخطر متفاوت است و زنان خطر بحران را جدی

 چنانچه این خطر متوجه اعضا خانواده بوده باشد:

قدمی بردارم و فرارکنم، تمام توانم، کنم که نمیقدر وحشت می آن»
ها نکنم، باید از آ هام فکر می کنم، به بچه زند و به خودم فکر نمی تنم یخ می

مان را از دست دادیم اما  مراقبت کنم بعد از مرگ همسرم ما چهارتا روحیه
اونا کوچیکن و کسی را جز من ندارند و من باید مقاوم و نترس و صبور 

« کنمگاهی از غم، ترس و رنج بی اختیار گریه می باشم، این در حالیه که
 ساله(. 40دار )مصاحبه با زن خانه

 های عفونی و جسمیشیوع بیماری

در شرایط بحرانی زنان و کودکان در معرض بیشتری نسبت به مردان در برابر شیوع 

 های عفونی و بستری قرار دارند:بیماری

ها به دلیل مشکالتی که در اثر از روزی که زلزله اومده خیلی از خانم» 
آید به من مراجعه های مداومی که پیش میاضطراب و ترس از زلزله

کنند. شرطی شدن ترس و اضطراب برای زنان با توجه به نوع واکنش  می
فیزیولوژیکی آنان در زمان و قرار گرفتن در شرایط بحران باعث فرق آنان با 

ترخانم جوانی است که بعد از زلزله مردان شده است. یکی از بیماران من دخ
شدت با مشکالت زنانه مواجه  و در اثر وحشت و مرگ یکی از عزیزانش به

شده است و هنوز با وجود پنج ماه که از زلزله گذشته درگیر این مسأله 
)مصاحبه « است. این مسأله برای او باعث آسیب روانی و جسمی شده است

 ساله(. 47با خانم پزشک، 
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 هسوءتغذی

های پذیری در زمان وقوع سوانح طبیعی نبود منابع غذایی مناسب گرم و آب شرب از آسیب

مهم زیستی و بهداشتی زنان در سوانح است. احتمال سوءتغذیه در زنان در سوانح طبیعی 

های گوناگون و یا هنگام ای در فرهنگبیشتر است، زیرا زنان با نیازهای خاص تغذیه

 جه هستند.بارداری و شیردهی موا

ها های زنان و توجه آننبود امکانات غذایی مناسب در زمان بحران با توجه به ویژگی 

ها در بلندمدت به فرزندان و خانواده خود و اختصاص دادن امکانات غذایی حداقل به آن

 شوند:دچار سوءتغذیه می

از روزی که زلزله اومده تا چند مدت نتونستیم غذای گرم بخوریم یا » 
رای خانواده خود غذای گرم درست کنیم، وقتی هم غذای گرم برای ما ب

ها برای دادم، با همه اینآوردند به دختر و پسرم یا به مادر و پدر پیرم می می
)مصاحبه با خانم « خیلی از دخترها و زنان از نظر غذا مشکل پیش میاد

ل بعد از زلزله یکی از مشکالتی که از همون روزهای او»ساله(؛  45دار، خانه
ایم، مسئله سوءتغذیه زنان و کودکان به خصوص رو شدهتا امروز با آن روبه

های که دارند تمام تالششون آینه دختران است. مادران با توجه به ویژگی
که هر امکاناتی هم در اختیارشون اومد به خانواده خود برسند و تقریباً 

 ساله(. 47مصاحبه با خانم پزشک، « )برندخیلی از اوقات خود را از یاد می

 اختالل فشار روانی )ترس، اضطراب، میل به خودکشی(

اختالل فشار روانی پس آسیبی در زمان فاجعه در میان زنان بیشتر از مردان است. در میان 

های  میلی به کارهای قبلی و افسردگی از نشانه هایی مانند گریه، اندوه باری و بیزنان ویژگی

 های روانی است:  آسیببارز این 

فرزندم را از دست دادم، نتوانستم نجاتش بدهم، از وقتی فوت کرده تا »
توانستم فریاد بزنم، این شهر ویران توانستم گریه کنم، حتی نمیها نمی مدت

کنم از همان لحظه مُردم، من آرایشگر خوبی دیدم، احساس میرا هم نمی
توانم کار اآلن بعد از شش ماه هنوز نمیبودم و کار و بارم هم خوب بود، اما 

کنم، برای فرزندم، شهرم ها گریه میتوانم گریه کنم، ساعتکنم، حاال که می
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کردم که کاش و خودم... چندبار هم خواستم خودم را خالص کنم، آرزو می
 ساله(. 00)مصاحبه با خانم آرایشگر، « توانستم فرزندم را نجات بدهم...می

تونستم یک ساعت مداوم روی زمین بشینم، میتا یه مدت ن»
شود، اصالً به ترسیدم هر لحظه زلزله اتفاق بیافتد، زلزله لعنتی تمام نمی می

 ساله(. 29)مصاحبه با خانم دانشجو، « این زمین دیگه اعتمادی ندارم

شوند فشارهای روانی اند، موجب میبینی، توقف و کنترلها که غیرقابل پیشاین آسیب

فرد وارد آید و احتمال دارد که به ازکارافتادگی و بیمارهای طوالنی نیز بینجامد. فجایع  به

ها از دیگران بسیار شدیدتر شوند کودکان مرگ و ویرانی را بشناسد؛ اما وحشت آنسبب می

دیدگی  های ناشی از داغتر خانواده، از نظر اختالل است. در میان فرزندان، فرزند بزرگ

 رین است: پذیرتآسیب

ام خیلی وحشت کرده بود، گویا وقتی من رو از زیر آوار درآوردند بچه»
پدرش خیلی تالش کرده من و اون زنده بمونیم و فرزندم دیده که اون فوت 

های امدادگر،  برمش پیش خانمکرده، آروم و قرار نداره، خیلی ترسیده، می
کنه با این که هشت نمیترسه و خیلی الغر شده و اصالً بازی هنوز خیلی می

« شهسالش هست ولی دائم چسپیده به من، یک لحظه هم از من دور نمی
 ساله(.  42دار، )مصاحبه با خانم خانه

پذیری اند. هر چه سن کمتر بود، آسیبپذیرتر بوده کودکان کم سن تر در فاجعه آسیب

ن کودکان ظاهر شد. بیشتر بوده است. عالئم پس از ضربه هشت ماه بعد از فاجعه در میا

 دادند: ها بعد از فاجعه ادامه می های متأثر از فاجعه زلزله را تا ماهبعضی از کودکان بازی

بینی که شده که میری، یه عده بچه رو می هر جای شهر ویران»
تونن، گریه دن، یه عده رو نمی بازیشون شده زلزله، یه عده رو نجات می

 29)مصاحبه با خانم مربی مهدکودک، « ن...کنترسن و فرار میکنن، می می
 ساله(.
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 اختالل در نظم اجتماعی

کند و افراد را در حالت شناسی، هر فاجعه به شکلی نظم اجتماعی را مختل میاز نظر جامعه

دهد. اختالل در نظم های اجتماعی قرار می بالتکلیفی و سردرگمی از حیث انطباق با قانون

مایه فرعی )افزایش آسیب اجتماعی، افزایش  مدن چهار دروناجتماعی باعث به وجود آ

 شود(.اعتمادی، هراس اجتماعی و ایجاد تضاد اجتماعی می بی

هنجاری ها را یک عامل و منبع آنومی اجتماعی یا بیمطالعات علوم اجتماعی فاجعه

وفاداری، کند. این اختالل در هنجارهای اخالقی مانند تعاون، صداقت، اجتماعی تلقی می

سوی فردگرایی و رفتارهای  شود و شرایط را بهاخالق، راستگویی و غیره تغییراتی ایجاد می

هایی مانند احساس دهد. در این شرایط فرد دچار حالتزا جهت میریسک آور و آسیب

شود. در این معنایی، جدا افتادگی، خود بیزاری و... میهنجاری، بیقدرتی و ناتوانی، بی بی

های آنی و آید که به واکنشحساب می ت، بخشی از رفتارهای فردگرایانه او طبیعی بهحاال

 دهند: گردد که برای دفاع از خود در برابر فاجعه انجام می بدون تفکری بازمی

از خودم بیزارم، شوهرم بیکار شده و متوجه شدم کارهای عجیبی »
دونم چی نداره، نمی کنه، فک کنم معتاد شده باشه، اصالً دیگه صداقتمی

گه دلت به چی خوشه، من رو رها کن برو تا ره... میکنه، کجا میکار می
ای که به سرش قبل از زلزله ما شرایط خوبی داشتیم، به خدا فکر کنم ضربه

دونم چی کار کنم، هر کاری هم بکنم اصالً طورش کرده، نمی خورده این
 ساله(. 09ا کارمند، )مصاحبه ب« دیگه وجود من براش مهم نیست

 افزایش آسیب اجتماعی

کننده نوعی از هنجارها و روابط اخالقی در آینده  نظمی، تعیینهر فاجعه با ایجاد نوعی بی

ها، سطح تحمل یا تواضع افراد در برابر قانون و عرف جامعه را تحت تأثیر خواهد بود. فاجعه

 یابند: های اجتماعی افزایش میخی آسیبها، بردهند و به همین دلیل در اثر فاجعهقرار می

این شهر پرشده از معتاد و متجاوز و بی خانواده، حاال که کمی »
ای تنها بزارم، یا دائم چشمم تونم دخترم را لحظهشرایط عادی شده هم نمی

باید به پسرم باشه، همین چند روز پیش یه دختر گم شد و بعدش دوباره 
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« مال این شهر نبوده اون رو برده با خودشگه یه پسره که پیدا شد، می
 ساله(. 44دار،  )مصاحبه با خانم خانه

 اعتمادی افزایش بی

ها تا اعتمادی و توسعه گریزی در جامعه نیز باشند. فاجعهتوانند سرچشمه بیها میفاجعه

خوبی  کنند. اگر در این زمان که هنجارها بهمدتی، هراس و وحشتی بر جامعه تحمیلی می

اعتمادی و گسست اجتماعی کنند، شایعات و توهمات نیز غالب شوند، ترس، بیمل نمیع

 کند: اعتمادی حرکت توسعه و تحول اجتماعی را کند و ناممکن مییابند. بیافزایش می

ترسم برم مدرسه و حتماً باید با اصالً به هیچ مردی اعتماد ندارم، می»
های ما با پدر ای غریبه، همه همکالسیهمادر و پدرم برم، شهر پرشده از آدم

یا مادرشون میان مدرسه، دیگه کسی به کسی اعتماد نداره، یادش به خیر 
)مصاحبه با  «آمدیمرفتیم و میقبل از زلزله با دوستام تنهایی به مدرسه می

 ساله(. 95آموز،  دانش

 هراس اجتماعی

در این موقعیت، بخش مهمی از  های فشار جمعی فراگیر هستند.ها موقعیتموقعیت فاجعه

ای متحیر در حال  گونه دهند، بهحال که انبوهه و تجمعی از افراد را تشکیل می افراد درعین

دیدگان هستند. از این نظر گریز از مهلکه یا درصدد رفع خطرات یا تالش برای رهایی آسیب

وقوع راس اجتماعی شوند ای با نام هتوانند موجب پیدایش شکلی از رفتار تودهها میفاجعه

تواند باعث احساس عدم امنیت در ها مییک زلزله بزرگ و از بین رفتن حصار بین خانه

بازماندگان گردد. در این میان زنان، با توجه به ساختارهای اجتماعی موجود و سپری کردن 

د از پذیری بیشتری در میان قشرهای مختلف جامعه بعبیشترین زمان در حریم خانه، آسیب

وقوع یک سانحه طبیعی را دارند. درواقع وجود خانه برای زنان احساس امنیت و ثبات در 

کند. مسئولین جهت جلوگیری از پراکندگی در منطقه و ارائه خدمات زندگی را ایجاد می

نمایند که این خود هایی جهت سکونت موقت میبهتر به بازماندگان، اقدام به برپایی کمپ

ها به دلیل سکونت افراد باشد. اجتماع ایجاد شده در کمپ خاصی همراه می نیز با مشکالت

های مختلف شهر در یک مکان و یا ورود افراد غیر بومی به داخل آن برای  از مناطق و محله

های آن عدم اسکان، ساختار اجتماعی متفاوتی را نسبت به محالت رقم زده که یکی از نشانه
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ای قبلی با کنین حاضر در آن به دلیل عدم اشتراکات محلهوابستگی و یکتایی میان سا

توانست مشکالتی را برای زنان و دختران ساکن در آن ایجاد یکدیگر بوده است که می

 نماید: 

ریم، ترسیم، یا از سرما که نمیخیلی اوضاع خوبی نداریم، همه می»
ان معتاد هایمآتیش سوزی نشه، یه غریبه بهمون کاری نداشته باشه، جوان

هامون نداشته باشن، زمین آروم بگیره و نشن، طالق نگیریم، کاری به بچه
ها خواب بود، کاش سرپل ذهاب خوب زلزله تموم بشه، دوست دارم همه این

 ساله(. 05)مصاحبه با خانم پرستار، « ماندروزهای قبل از زلزله سرجایش می

 ایجاد تضاد اجتماعی

ا و کارکردهای نهادهای اجتماعی برای پاسخگویی به نیازها ههای فاجعه، واکنشدر زمان

ای برای رفع نیازهای خود روی ها و اقدامات شخصی و سلیقهکافی نیستند و افراد به شیوه

خوانیم که در آن رقابت صریح و آورند. چنین وضعیتی را وضعیت تضاد اجتماعی میمی

این رقابت بر سر منابع سبب خشنی بر سر دسترسی به منابع کمیاب وجود دارد. 

شود. فاصله اجتماعی زمانی ایجاد تر از همه، فاصله اجتماعی موقت می ناهماهنگی و مهم

معنا شوند.  شود که الگوها و قواعد انسجام بخش رفتارها و اعمال افراد کمرنگ یا بیمی

معانی جمعی و کند که کاری می ای دست گونه اصوالً هرزمانی که عاملی خارجی، محیط را به

طور موقت به حالت تعلیق درآیند، نوعی تضاد و فاصله  های مشترک بهمیان ذهنیت

 گیرد: اجتماعی شکل می

گه جنگ با ما این کردم این اتفاقات بیافته، مادرم میاصالً فکر نمی»
های ما بیشتر بود اما اآلن کار رو نکرد که زلزله کرد، زمان زلزله همدلی

شیم روزگار هر چی از زمان روزهای اول زلزله سخت دور می طور نیست، این
تابی، عصبانیت و ناتوانی شه، در برخورد با همدیگه احساس بیتر میسخت

تونم کار کنم و اعتماد کنم و با دیگران از عهده کار کنم نمیدارم، حس می
ز مشترک بربیام، البته این حس رو پدرم هم خیلی داره، از امر ساخت و سا

های مشترکی که قبالً با گرفته تا مسائل اجتماعی دیگه، مثل جلسه
« گذاشتهای مختلف شهری با دوستانش میهای مختلف در زمینه گروه

 ساله(. 29)مصاحبه با خانم دانشجو، 
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 افزایش خشونت خانگی

های فرعی )افزایش مایه گیری افزایش خشونت خانگی با درون ذهاب سبب شکلزلزله سرپل

آمیز، پایین آمدن سطح تحمل افراد در اثر افزایش فشارهای اجتماعی،  تارهای مخاطرهرف

شود. افزایش خشونت علیه زنان و کودکان، افزایش میل به خودکشی و افزایش طالق( می

دارند.  اند و بنابراین در ساختار یا نظام اجتماعی ریشههای اجتماعیها ذاتاً پدیدهفاجعه

توان نتیجه ساختارهای اجتماعی و ذیری زنان در سوانح طبیعی را میپرو، آسیب ازاین

های ارزشی و معرفتی آن دانست. مطالعه کیفیت تأثیر سوانح طبیعی بر الگوهای رفتار  نظام

ها بر کارکردهای زنان، ایجاد اختالل در حیات اجتماعی زنان، نظام زنان و همچنین تأثیر آن

عاش، پناهگاه، بهداشت و تولیدمثل(، نظام نظم زنان )یعنی بقای بیولوژیکی زنان )یعنی م

های اجتماعی( برای آنان های قدرت و اقتدار، هنجارهای فرهنگی و نقشکار، انگاره تقسیم

 شود.می

گیرند، چراکه ها مورد بیشترین خشونت خانوادگی قرار میزنان در زمان فاجعه

 شود: ن تحمیل میبیشترین اقتدار و قدرت در زمان فاجعه برزنا

کنند که پدر و حتی ها برامون تعریف میخیلی از بچه»
زنند، زنند، یا گاهی کتکشون میهاشون به مادرشون حرف بد می پدربزرگ

البته که این امر را در زمان قبل از زلزله تقریباً نشنیدم و این روزها میان به 
ک هم روی بدن ها جای قاشق سوخته و کتگن، حتی خیلی از وقتما می

ها و ها صحبت کردیم و به روانشناسها دیدم، البته که ما با این خانوادهبچه
 ساله(. 29)مصاحبه با خانم مربی مهدکودک، « مشاورین ارجاعشون دادیم

 آمیز افزایش رفتارهای مخاطره

آینده کننده نوعی از هنجارها و روابط اخالقی در  نظمی، تعیینهر فاجعه با ایجاد نوعی بی

آمیز نظیر تکدی  های اجتماعی و رفتارهای مخاطرهها، برخی آسیبخواهد بود. در اثر فاجعه

 یابند: های خانواده و غیره افزایش می گری، طالق، اعتیاد، خودکشی، تمرد از ارزش

مون این همه اعتیاد نداشتیم، نشنیده بودیم زنی اصالً ما توی منطقه»
لی امان از این کارگرها و استادکارها و متأهل با کسی دوست باشه، و

ها همه چی خیرینی که اومدن اینجا و باعث اتفاقاتی شدن، برای ما زن
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هامون رو مثل سابق بفرستیم حتی تا در سوپری، شه بچهسخت شده، نمی
های ما قبالً دختر و پسر نداره، البته امیدوارم وضع بهتر بشه، توی خانواده

تونم اعتماد کنم، به هر بودیم، اما اصالً اآلن نمیهمه مثل برادر و خوا
شه اعتماد کرد، می دونین خانم، بعضی هایی که معتاد شدن نمی جوان
کنم این زلزله بعضی مردای ما رو بی غیرت کرد، بعضی ها فک میوقت

شن زنشون با سرکارگر خونه شون راحت باشه، مردها اصالً ناراحت نمی
 ساله(. 59دار، مصاحبه با خانم خانه«)خیلی راحت منظورمه

 پایین آمدن سطح تحمل افراد در اثر افزایش فشارهای اجتماعی

ای پایین آمده و با طوالنی شدن در زمان فاجعه سطح تحمل افراد در برخورد با هر مسأله

شود. هرروز بر میزان تنش مردم فاجعه تر میهای فشار این مسأله هرروز پررنگاین منبع

شود و این امر همراه با افزایش مشکالت اقتصادی حاصل از فاجعه خود را یده افزوده مید

 دهد: بیشتر نشان می

کنم، کی  چیز رو تحمل تونم هیچکنم اصالً نمیها حس می بعضی وقت»
تونیم درست کنیم، کی شهر درست می شه، هزار سؤال باالخره خونه رو می

مون تموم شد، حاال ه، جنگ و بدبختیجواب، تحمل هر آدمی حدی داربی
)مصاحبه با « شه، واقعن زندگی برام خیلی سخت شدهای که تموم نمیزلزله

 ساله(. 40دار، خانم خانه

 افزایش خشونت علیه زنان و کودکان

دهد که خشونت خانگی در زمان فاجعه افزایش ذهابی نشان میتجربه زیسته زنان سرپل

بزرگ و در پی آن بروز عواملی چون فقر مادی، نبود کار و مسکن  یافته است. وقوع زلزله

 مناسب و... توانسته است زمینه بروز آن را برای زنان ایجاد نماید: 

کرد ولی خیلی زنه، البته قبالً هم این کار رو میشوهرم، من رو می»
و کمتر، اما پسر و دخترم را کاری نداشت، اما اآلن دیوانه شده، دائم پسرم ر

گه. بیشتر از زلزله از این همه کتک و های نامربوطی بهش می زنه و حرفمی
خواهد ترسم، دخترم از پدرش متنفر شده، خیلی دلمان میزد و خورد می

یک روز او را تنها بزاریم و از این شهر بریم، کار که نداره، معتاد هم داره 
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)مصاحبه با « ریممیشه، خیلی راحت مواد گیرشون میاد...زندگی نکبتی دا
 ساله(. 47دار،  خانم خانه

 افزایش میل به خودکشی

دهد میل به خودکشی در میان زنان ذهاب نشان میتجربه زیسته زنان در زلزله سرپل

 افزایش یافته است: 

ترسیدم، فرزندم حال بدی داشت، اآلن حالم خیلی بد بود، دائم می»
یلی سخت بود، باور کن بهتر شده، شرایط زندگی در چادر برایمان خ

های خواستم دو دفعه خودکشی کنم.؛ اما صحبت با یکی از این خانم می
کند و اآلن حال بهتری دارم و دیگه دوباره شروع مددجو و همسرم آرامم می

 ساله(. 08)مصاحبه با خانم خیاط، « کنمکردم به کار کردن، خیاطی می

 افزایش طالق

جایی شغل و خانه و ناسازگاری فردی، طالق و  ظیر جابهدر اثر آوارگی، مشکالت شخصی ن

 کنند: استرس شدید بروز می

اآلن حدود چهار ماهی است طالق گرفتم، البته که اگر فرزند داشتم »
اند شد، توی خانواده ما چهار نفر طالق گرفتهتر میشرایط برام خیلی سخت

های رو بهم ه همه زندگیدونم از بعد از زلزله این امر بیشتر شده، زلزل و می
ها هم بهم ریخت. ریخت، فقط شهر ویران نشد، شرایط خیلی از ما خانواده

ها خیلی سخت لحظه گل زندگی ما بهم ریخت. زندگی برای ما زن در یک
ای شه که هیچ چارهشده، گاهی تحمل شرایط از همه نظر آنقدر سخت می

 ساله(. 05)مصاحبه با خانم پرستار، « جز طالق نداریم

 بحران جمعیت شناختی

شود. مهاجرت مدت و بلندمدت باعث تغییرات جمعیت شناختی می فاجعه در کوتاه

 ناخواسته یکی از تأثیرات فاجعه است.
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 مهاجرت

های ها به شکلها است. فاجعهاز پیامدهای فاجعه، تحرک جغرافیایی و مکانی سریع انسان 

عنوان یکی از  گذارند. مهاجرت بهعه تأثیر میمختلف بر ساختار و ترکیب جمعیتی جام

ریزی مناطق همسایه و یا مهاجرپذیر ها، بر سامان اجتماعی و برنامهترین اثرات فاجعه مهم

دیده برای حضور در دیده تمایل مردم آسیب گذارد. اغلب در هر منطقه حادثهتأثیر منفی می

 قت و دائم خواهد شد: خود موجب مهاجرت مو یابد که خودبهمنطقه کاهش می

شناختم که ازاینجا رفتن، یه عده همین شهرهای ها را میخیلی»
ای هم دورتر، یاد زمان جنگ افتادم، اطراف رفتن، یه عده کرمانشاه و عده

خود ما کرمانشاه بودیم که بعد از جنگ برگشتیم دوباره، خیلی مردم ما گناه 
 ساله(. 08ا خانم خیاط، مصاحبه ب«)دارن، دائم باید از شهرشون برن

 تغییر اجتماعی و فرهنگی

مدت و بلندمدت تأثیرگذار در جوامع  ها باعث تغییر اجتماعی و فرهنگی کوتاهفاجعه

ذهاب شوند فاجعه پدیده عمومی با تغییرات اجتماعی کالن است که در زلزله سرپل می

های پیدایش سبک های اخالقی،های )از بین رفتن ویژگیمایه گیری درونباعث شکل

 خاصی از زندگی، افزایش هنجارهای جدید( است.

زا، فراتر از مرزهای جنسی، طبقاتی، قومی و اخالقی در این پدیده به شکلی آسیب

های فکری گیرد و شکل زندگی، رفتارها و زمینه جامعه، بخش وسیعی از مردم را در برمی

 کند:  آنان را دگرگون می

تونی ببینی چقدر جامعه در حال گذره میهرروز که از زلزله می»
هایی که تا حاال نبودن دارن باز تغییره، فضای شهر در حال تغییره، مغازه

ها، دختران و پسران جوان تغییر کرده، شن، پوشش مردم مخصوصاً خانممی
کنند که قبل از مردم به مسایلی مانند شکل زندگی و فرهنگ توجه می

 ساله(. 05)مصاحبه با خانم معلم، « زلزله براشون مهم نبود

 های اخالقیاز بین رفتن ویژگی

ها، های حاصل از فاجعهفاجعه منشأ تغییرات کارکردی و ساختی در جامعه است. دگرگونی 

از زمره تغییرات تعادلی نیستند، بلکه تغییری ساختی در کل سازمان اجتماعی و یا بخشی 
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عی هستند. فاجعه فرایندی با اثرات اجتماعی انباشتی دهنده نظام اجتما از واحدهای تشکیل

و بلندمدت است: ممکن است بتوان آغاز هر فاجعه را مشخص کرد اما پایان اجتماعی آن را 

ها ادامه خواهد داشت و این تغییرات را توان مشخص کرد. پیامدهای اجتماعی آن سالنمی

 توان دید: های اخالقی جامعه میدر ویژگی

اند و صبور بودن یکی از خصوصیات ردمی که جنگ را دیدهبرای م»
های  اخالقی خیلی برجسته و بارزی بوده که کسب کردند، البته که ویژگی

منفی مثل عصبانیت و ... هم نصیبشون شده اما این روزها از اون صبر چیزی 
اند، شاید این مسأله رو اند، بی اعتماد شدهبینم، مردم بی طاقت شدهنمی
ان خیلی برجسته کرد اما این برخوردها رو در همین برخوردهای ساده نتو

کنم با فاصله گرفتن از روزهای ها فک میتوان دید، بعضی وقتدر ادارت می
شه، مثل همین اول زلزله اوضاع آرومتر بشه اما بدتر و بدتر داره می

ه با )مصاحب« شهکنم داره نهادینه میها علیه ما زنان که فک میخشونت
 ساله(. 09خانم کارمند، 

 های خاصی از زندگیپیدایش سبک

های عادی زندگی یک آور و ایجادکننده وضعیتی که در آن انگارهفاجعه را رخداد بهت

ریزد و مردم در درماندگی و غم و اندوه فرو طور ناگهانی در هم می منطقه یا اجتماع به

ر حین و بعد از بحران باعث تغییر و به وجود دانند. تعامل انسان با فاجعه دروند، می می

 شود: های خاصی از زندگی میآمدن سبک

شه، منظورم فضای شویم، شهر جدیدتر میهرروز که از زلزله دور می»
ها و زنن، مغازهساخت و سازه، مثالً حتماً همه مغازه زیر خونشون می

وردند، اآلن اینطور خها زیاد شده، مردم قبالً از بیرون غذا نمیرستوران
هایی کرده، دیگه فقط برای های من سلیقشون یه فرقنیست، مشتری

کنند، ها مراجعه میدوختن لباس کردی نمیان و برای دوختن انواع لباس
های مردم تأثیر گذاشتند، ببیند خیرها که اومدن اینجا خیلی روی خواسته

)مصاحبه با خانم ...« روی رفتار مردم با هم و روی سبک پوشش و برخوردها
 ساله(.  08خیاط، 
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اصالً قبل از زلزله کاشت ناخن خیلی کم بود، انواع مدل مو و رنگ »
مو، استفاده از لیزر و خدمات از این دست تقریباً نداشتیم، تتوی بدن اصالً 

)مصاحبه با « نداشتم، اآلن شاگردم رفته آموزش دیده و کلی مشتری داریم...
 ساله(. 00خانم آرایشگر، 

 آفرینش هنجارهای جدید

ها شوند. فاجعهها منشأ پیدایی سبک خاصی از زندگی، رفتار، سکونت، صنعت و... میفاجعه

گاهی به دلیل شکستن هنجارهای اجتماعی و ایجاد فضای نابسامان، هنجارهای جدیدی 

ازی، سبک دیده بعد از بازسآفرینند. گاهی تغییرات فیزیکی و سیمایی در مناطق آسیبمی

کند. مجموعه تغییرات فیزیکی و اجتماعی زندگی و رفتارهای نوینی را در جامعه الزام می

های قومی جامعه آسیب ذهاب، موجب دگرگونی در هنجارها و شیوهناشی از زلزله سرپل

 ذهاب شده است: دیده سرپل

-کنه، آدم سرپل ذهاب بعد از زلزله خیلی با قبل زلزله داره فرق می»

ی جدید و اتفاقاتی که اینجا افتاده خیلی روی زندگی مردم تأثیر گذاشته، ها
های قراره بیافته، خودم این تغییرات معلوم نیست تا چندسال دیگه چه اتفاق

 ساله(. 09)مصاحبه با خانم کارمند، « بینمها میرو توی پوشش و چهره زن

 های پژوهش: یافته9جدول 
Research Findings 

 

مقوله 

 بیینیت
 مقوله توصیفی مقوله تفسیری

فرو پاشی 

ناگهانی 

 زندگی

شناختی  خسارت بوم

های  )زیرساخت

 مادی و مالی(

خسارت و نابودی اموال، خسارت و نابودی محل سکونت و از بین رفتن وسایل 

های شهری و مراکز درمانی و مدارس، خسارت و نابودی  منزل، خرابی زیرساخت

ی محصوالت کشاورزی، آسیب و لطمه به شیوه محل کار، خسارت و نابود

 گذاری زندگی، وخیم شدن اوضاع اقتصادی و سرمایه

 تأثیرات روانی

سکته و تشنج ناشی از مرگ عزیزان، عدم تحمل شدت حادثه، ناتوانی 

مدت شدن بازسازی، از دست دادن ناگهانی نزدیکان  مدت، طوالنی طوالنی

شدن نزدیکان، فوت مصدومان، کمبود  م)همسر، فرزندان و اقوام نزدیک(، گ

-امکانات آواربرداری و زیر آوار ماندن باوجود شنیدن صدای درخواست کمک آن
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 افزایش مسئولیت

پناهی،  های شدید و مداوم زلزله، تجربه بی ها هراس و وحشت ناشی از تکان

تنی، نیاز  های بدنی و روان اضطراب دائم، افسردگی، تمایل به خودکشی، واکنش

روی افراد، درماندگی والدین، نگرانی از کودکان از درماندگی به احترام و آب

 دار شدن زلزله، وحشت از تنها ماندن والدین، نداشتن صبر و تحمل در برابر ادامه

تأثیرات جسمی و 

 شیوع بیماری

ها و قطع نخاع و عضو، آسیب  آسیب جسمی ناشی از رفتن زیر آوار، شکستگی

ها و عدم توانایی انجام  مدت زیر آوار، آسیب اندام ز ماندن طوالنیجسمی ناشی ا

های  کارها مانند قبل، مشکالت گوارش، اثرات جسمی بر کودکان )بیماری

وهوای  ها(، شرایط آب ها، طوالنی شدن بیماری گوارشی و خونی، عود بیماری

هوا،  ها، زندگی در چادر همراه با گرمی و سردینامناسب در شیوع بیماری

مدت در شرایط سخت چادر و کانکس، نیاز به اسکان و امنیت،  زندگی طوالنی

 سوءتغذیه
 سوءتغذیه

اختالل در 

نظم 

 اجتماعی

افزایش آسیب 

اجتماعی، افزایش 

اعتمادی ایجاد  بی

هراس و وحشت 

اجتماعی، تضاد 

 اجتماعی

دهای ای شدن برخور مختل شدن نظم اجتماعی، سردرگمی و بالتکلیف، سلیقه

 ها، تخطی هنجارهای معمولی در جامعه نظمی قانونی با بی

بحران 

جمعیت 

 شناختی

 مهاجرت

وبرگشت دائم به شهر  مهاجرت موقت به شهرها و روستاهای نزدیک، رفت

جایی  زده با وجود اسکان در شهر و یا روستای نزدیک، مهاجرت دائم، جابه زلزله

 شغلی

افزایش 

خشونت 

 خانگی

های افزایش رفتار

آمیز، پایین  مخاطره

آمدن سطح تحمل 

افراد در اثر افزایش 

فشارهای اجتماعی، 

افزایش خشونت 

علیه زنان و کودکان 

افزایش میل به 

خودکشی، افزایش 

 طالق

آزاری، تکدی گری،  طالق، احساس غربت، خشونت علیه زنان و کودکان، کودک

 اعتیاد، خودکشی

 وابط نامتعارفهای خانواده، برقراری ر تمرد از ارزش

تغییرات 

فرهنگی و 

 اجتماعی

-از بین رفتن ویژگی

های اخالقی، 

های  پیدایش سبک

خاصی از زندگی، 

آفرینش هنجارهای 

 جدید

های اخالقی مانند تعاون، صداقت،  ندیده گرفتن و یا از بین رفتن ویژگی

اعتمادی، توسعه گریزی، پیدایش  وفاداری، اخالق و راستگویی رواج بی

ی خاصی از زندگی، رفتار، سکونت و... شکستن هنجارهای اجتماعی و ها سبک

 ایجاد فضاهای نابسامان
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 گیری بحث و نتیجه

ای در زندگی و زیست مردم گیری تغییرات گستردهها در هر سطحی سبب شکلفاجعه

عنوان  مانند است که به های بیای از تجربهشوند. ازآنجاکه هر شخصی دارای مجموعه می

کنند. در این معنا حقیقت و رفتار که رفتار فردی وی را تعیین می ت مطرح بوده و اینحقیق

زیسته هر فرد به دریافت او از یک  نظیر است. تجربهمرتبط با فاجعه برای هر فردی بی

خاص معنا بخشیده و تحت تأثیر هر چیز بیرونی یا درونی نسبت به فرد است. در  پدیده

بندی و استخراج کدهای توصیفی،  اس روش پدیدار شناختی به دستهمطالعه حاضر و بر اس

تفسیری و تبیینی روشن کردن معنا، ساختار و ماهیت تجربه زیسته زنان در پنج مقوله 

شناختی، تأثیرات روانی، تأثیرات جسمی و  اصلی؛ فروپاشی ناگهانی زندگی )خسارت بوم

تماعی )افزایش آسیب اجتماعی، افزایش ها و سوءتغذیه(، اختالل در نظم اجشیوع بیماری

اعتمادی ایجاد هراس و وحشت اجتماعی، تضاد اجتماعی(، بحران جمعیت شناختی  بی

آمیز، پایین آمدن سطح  )مهاجرت(، افزایش خشونت خانگی )افزایش رفتارهای مخاطره

طالق، تحمل افراد در اثر افزایش فشارهای اجتماعی، خشونت علیه زنان و کودکان، افزایش 

های اخالقی، افزایش میل به خودکشی( و تغییرات فرهنگی و اجتماعی )از بین رفتن ویژگی

 شده است. های خاصی از زندگی، آفرینش هنجارهای جدید( پرداخته پیدایش سبک

های نوین در علوم های مبتنی بر جنسیت و فجایع طبیعی جزو پژوهشپژوهش

ان آغاز شد و بعدها به مسائل اجتماعی کشیده شد. اجتماعی است. ابتدا با آثار روانشناس

هایی بود که طور عمده شامل نظرسنجی گرچه ابتدا اطالعات درباره زنان و فاجعه به

کردند و این مطالعات در توضیح عنوان یک متغیر جمعیت شناختی مطالعه می جنسیت را به

اشته و بسیاری از مطالعات های زنان در فاجعه نقشی ندو تحلیل کامل تجربیات و دیدگاه

های تحت سلطه مردان مانند مراکز عملیات اضطراری و ریزیپیشین نیز عمدتاً به برنامه

 (.Fothergill,2004:8« )های جستجو و نجات متمرکز بودندتیم

دهد که یک الگوی تفاوت جنسیتی در همه سطوح مرور بر تحقیقات پیشین نشان می

ز در معرض آسیب قرار گرفتن، برداشت از آسیب، آمادگی، پاسخ، فرایند سوانح طبیعی اعم ا

شناختی، بازیابی و بازسازی وجود دارد  شناختی، تأثیر جامعهتأثیر فیزیکی، تأثیر روان

(Habibpoorketabi,2018:420 .) ،این مطالعه نتایج مطالعات قبلی مانند تأثیرات روانی

پذیری ییرات فرهنگی و اجتماعی، آسیبپذیری، افزایش مهاجرت، تغ افزایش مسئولیت

خشونت جنسی و خانگی علیه زنان  ها، گیری اقتصادی، حضور نداشتن زنان در تصمیم

(
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Aceh,2005;Bokil,2009;Bradshaw,2001;Elyasi,2019;Enarson,1998;Wiest,199

 کند.را تأیید می( 4

ید کرده و میزان های اسکیت، اسمیت و فریزر را تأیهای این مطالعه نظریهیافته

های تحقیق بسیار کنندگی نظریات مک فارلین، اریکسون و رافائل با توجه به یافته تبیین

 توجه و چشمگیر است. قابل

پذیری خاصی در برابر های آسیبعنوان قلمرو اصلی تحقیق از زمینه ذهاب بهسرپل

زلزله بسیار مشهود  پذیری زنان این شهر نیز در اینبحران زلزله برخوردار است و آسیب

پذیری باالتری در قیاس با مردان برخوردارند و است. زنان در این شهر از ریسک آسیب

گیری و تداوم آن ضرورت انجام پذیری و بسترهای شکلمعرفت به کم و کیف این آسیب

دهد. با عنایت به چنین مالحظاتی در خصوص دادن مطالعه در این زمینه را نشان می

سو و شیوه بهینه پذیری آنان از یکن در هنگام بروز سوانح و میزان آسیبوضعیت زنا

گیری از پذیری زنان و بهرهمدیریت ریسک این سوانح با هدف کاهش میزان آسیب

 مطالعاتی که تجربه زیسته زنان را موردمطالعه قرار داده است ضروری بود.

اهی، افزایش رفتارهای پن فروپاشی ناگهانی زندگی، ناامیدی و تجربه مدام بی

عنوان بخشی از آمیز، پایین آمدن سطح تحمل افراد و هراس و وحشت اجتماعی به مخاطره

گیری برای زندگی افراد و  ذهاب، نقشی اساسی در تغییرات تصمیمپیامدهای زلزله سرپل

ها داشته و باعث مشکالت اجتماعی، فرهنگی و روانی مانند احساس درماندگی خانواده

های خانواده، برقراری روابط های خانگی، اعتیاد در میان زنان، تمرد از ارزشد، خشونتشدی

اعتمادی برای این زنان شده گری و رواج بیها و خیرین، طالق، تکدینامتعارف با غریبه

است تا جایی که با تصمیم به مهاجرت موقت و دائمی، مشکالت روانی، اضطراب دائمی، 

های خاصی گیری سبکی ناشی از فروپاشی ناگهانی زندگی و شکلهاتصمیم به خودکشی

 از زندگی در این منطقه روبرو هستیم.

کنند. مطالعه حاضر نشان داد که زنان این شهر شرایط بسیار سختی را سپری می

هویتی زنان پس از زلزله و عدم انطباق آنان با وضعیت پس از زلزله از مسائل عمده زنان  بی

ها از سرپرست به بهانه کمک به آن های جنسی از زنان خودسرپرست و بیتفادهاست. سوءاس

جانب خیرنماها و مردم بومی یکی از مضامین است که در تحقیقاتی دیگری که تاکنون 

انجام شده به این اندازه مشاهده نشده است، این امر برای زنان مشکالت چشمگیری را 

بسیاری بر شناخت نحوه زیست و فرهنگ زنان این ایجاد نموده است. این مطالعه تأکید 

منطقه قبل از زلزله و نحوه مواجه آنان با شرایط بحرانی قبل از زلزله را دارد که بتواند در 
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های دیگر تمرکز نماید چراکه این جامعه از این ویژگی که ریزی برای مواجه با بحرانبرنامه

اند برخوردار است و همین ویژگی امکان ردهبخشی از زنان آن جنگ تحمیلی را نیز تجربه ک

شناخت نحوه زیست مقایسه را در مطالعات بعدی در اختیار پژوهشگران قرار خواهد داد. با 

توان در کاهش اختالالت روحی و روانی، فرهنگی و و برخورد و زندگی این زنان می

 دیدگان اقداماتی را انجام داد.اجتماعی در میان آسیب

سال  55-22های صورت گرفته اکثراً در رنج سنی و اقدام به خودکشیها خودکشی

مربوط به زنان بوده است. ترس و فوبیای زلزله و پسازلزله، تغییر ناگهانی سبک زندگی، 

فقدان آرامش، فقدان امکانات و توان مالی، وضعیت دشوار و نابسامانی کمی و کیفی 

ن انگیزه ادامه تحصیل افزوده است. نزاع در هایی هستند که به پایین آمدمدارس، مخاطره

یافته و خشونت علیه زنان بیشتر شده است و به طبع آن طالق افزایش  خانواده افزایش

پیداکرده است. طالق بیشتر به دلیل سختی شرایط و نبود امنیت و عدم تعهد مردان در 

شرایط از بین رفتن هایشان صورت پذیرفته است. اگر به تمام این  قبال زنان و مسئولیت

توان گفت ما شاهد کالم می ها را اضافه کنیم در یکحریم خصوصی زندگی در کانکس

 نابسمانی اجتماعی، روانی در این مناطق هستیم.

های دیگر است و بر رفع کوتاه مدت و بلندمدت نتایج این پژوهش که تاییدگر پژوهش

های برای ریزیبروی برای برنامهت بهرهدهد که قابلینیازهای مادی تأکید دارد، نشان می

های دهد که نیازهای اولیه زندگی و کسب حمایتهای طبیعی را دارد، نشان میبحران

های نیاز زنان است و زنان با توجه به روانی بالفاصله بعد از وقوع بحران از اولویت

سالمندان، شستشوی هایی که برعهده دارند )نگهداری از فرزندان، بیماران و یا  مسئولیت

های روانی، نیازهای مادی نیز جز نیازهای وپز و...( عالوه بر حمایت ظروف و پوشاک، پخت

که ایجاد اعتماد در آنان در برآوردن نیازهای  طوری شود بهفوری برای آنان محسوب می

 های روانی استها برای مقابله مؤثر با تنشقدم بزرگ در جهت کمک به آن ضروری یک

بندی کرد، نیازهای زنان در حین  بندی تقسیم توان این نیازها را بر اساس اولویت می

سوانح طبیعی مانند پوشش زنان، نیازهای بهداشتی عمومی زنان، نیازهای آرایشی و 

بهداشتی فردی، نیازهای مادران باردار و شیرده، نیازهای مختلف عاطفی و روحی مانند 

تر توجه به نیازهای مانند  و در سطح کالن  …امن و  های نفس، ایجاد مکان اعتمادبه

توان گفت زنان بنیان خانواده و  طورکلی می است. به …مسکن، اشتغال، درآمد زندگی و 

مهم   هایهای اضطراری، سهم مشارکت دهند و بهنگام وقوع موقعیت جوامع را تشکیل می

شوند اما در هنگام  پذیرتر می لیتو در مقابل خانواده خود مسئو تر شده ها، حتی حیاتی آن
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شود. عدم دسترسی پذیری آنان، نادیده گرفته میها، اغلب نقاط قوت و آسیببحران

ناپذیری قرار  ها را در معرض صدمات جبران تواند آنپذیر به خدمات میهای آسیب گروه

نیز به  های آینده رارو هرگونه ناکارآمدی در عرصه خدمات ممکن است نسل دهد، ازاین

العاده مهمی در محافظت از  نقش فوق  روانی -نظام حمایت اجتماعی خطر اندازد؛ بنابراین 

های اجتماعی مناسب از این گروه و  طورکلی اثرات آن دارد. حمایت افراد در مقابل بالیا و به

 های ناشی از وقوع تواند باعث کاهش آسیبهای مناسب مقابله با بحران میآگاهی از شیوه

های قشرهای مختلف جامعه  ها و تفاوت بحران گردد. بر این اساس شناخت نیازها، توانمندی

 های مدیریت بحران موردتوجه خاص قرار گیرد. گیری ها و تصمیم ریزی باید در برنامه

 ها پیشنهاد

ویژه زنان،  یکی از اثرگذارترین راهکارهای برطرف نمودن مشکالت افراد زلزله دیده به

ها و مشارکت دادن در امور است. توجه به حضور مؤثر زنان و  از ظرفیت خود آن استفاده

های گذشته در ایران و جهان های مختلف در زمان بعد از وقوع حادثه در حادثه ایفای نقش

های ناشی از حوادث باشد. بررسی  تواند گویای حضور مؤثر زنان در کاهش آسیبمی

توانند ارمنستان، بیانگر این نکته است که زنان می 9889رودبار، -منجیل 9068های  زلزله

های  های پیشگیرانه و ضروری پس از بحران در ایجاد فرهنگ ایمنی در جامعه فعالیت

توان با مدیریت پذیر نیست. بلکه، تنها می طبیعی را ایفا نمایند. مهار کامل مخاطرات، امکان

یت مخاطرات طبیعی، با تکیه به رویکرد ها، خسارت را به حداقل رساند. مدیرمناسب آن

عنوان  دیده به محور )مشارکتی(، بر این باور است که بایستی جمعیت محلی آسیب اجتماع

 افرادی که توانایی عمل و مشارکت دارند مدنظر قرار گیرند.

مطالعه تجربه زیسته زنان و توجه به کارکرد مثبت آنان در جامعه و اعتماد و مشارکت 

صورت  تواند بههای اجتماعی، فرهنگی جامعه فاجعه دیده مین در جریان بازسازیدادن آنا

ها بخشی از یک شبکه روابط اجتماعی فعالی هستند که خبر چشمگیری مؤثر باشد زیرا آن

ترتیب زنان  این کنند، بههای غیررسمی دریافت مییا اطالعیه هشدار را از طریق کانال

های های هشدار، ایمنی و بازسازیدهنده خوبی برای پیام انتقالتوانند هم گیرنده و هم  می

توانند در ایجاد  اجتماعی و فرهنگی در برابر خطرات ناشی از زلزله تلقی شوند. زنان می

های پیشگیرانه و فرهنگ ایمنی و بازسازی زودهنگام جامعه فاجعه دیده در جامعه فعالیت

 های مهمی را ایفا نمایند.زلزله نقشویژه  های طبیعی بهضروری پس از بحران
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 تشکر و سپاسگزاری

خصوص، زنان  ذهاب بهدانند نهایت سپاس خود را از مردم سرپلنویسندگان بر خود الزم می

ذهابی که در این تحقیق نهایت همکاری را داشتند، اعالم نمایند. الزم است بیان شود سرپل

کنندگان،  ه که رضایت آگاهانه مشارکتدر تحقیق حاضر مالحظات اخالقی رعایت گردید

 ها را تضمین نموده است.آوری داده رسانی به آنان و ارزیابی مداوم از فرایند جمععدم آسیب
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