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  چکیده

شوند و نحوه بازگشت  با آن روبرو می زدگان در پاسخ به مشکالتی که پس از زلزله درك تجارب زلزله

ریزي براي اقدامات کاهش خطر  شرط ضروري جهت مدیریت پیامدهاي زلزله و برنامه آنها، یک پیش

حال، درك عمیق کافی از مسائل اجتماعی ناشی از زلزله وجود ندارد؛ لذا هدف این مطالعه  بااین. است

در شهر  1396زگشت به زندگی پس از زلزله آبان ماه بررسی مسائل اجتماعی به وجود آمده در جریان با

شده  پژوهش از نوع کیفی و از روش تحلیل مضمون براي انجام عملیات تحقیق استفاده. سرپل ذهاب است

دیده شهري و کارشناسان اجتماعی امدادگر در زلزله سرپل  زدگان آسیب جامعه موردمطالعه را زلزله. است

مندي از راهکارهاي هدفمند و گلوله برفی  گیري به روش نظري بود و با بهره هنمون. ذهاب تشکیل داده است

. دیده و کارشناسان اجتماعی صورت گرفت زدگان آسیب مصاحبه با زلزله 48بر این اساس . شده است انجام

بین تحلیل مند استراوس و کور ها با استفاده از مصاحبه عمیق نیمه ساختارمند گردآوري و با راهبرد نظام داده

مشکالت (پذیري اجتماعی با زیر مقوالت،  این مطالعه کیفی دو مقوله اصلی آسیب. زمینه محور شدند

پذیر، غفلت از بازتوانی اجتماعی،  هاي آسیب اجتماعی پیشینی، ضعف حساسیت نسبت به گروه

و رهاشدگی با زیر  و فراموشی) ها، هجوم افراد غیربومی پذیري ناشی از هدر رفتن اموال و دارایی آسیب

مسکن ناتمام، عدم تناسب بازسازي مسکن بافرهنگ محلی و فقدان حمایت اجتماعی از (مقوالت 

. را مورد بررسی قرارداد که منجر به تأخیر در بازگشت به زندگی عادي شده است) وکارها بازآفرینی کسب

گی اجتماعی پس از زلزله بروز پیدا هاي زند بر اساس نتایج مطالعه مسائل اجتماعی پنهان است و در الیه

گذاران و  گیرد؛ لذا سیاست هاي پس از زلزله کمتر موردتوجه قرار می ها و بررسی کند و در برنامه می

ریزان اجتماعی باید برنامه جامعی را تدوین کنند که این موارد پنهان را در نظر گرفته و روند بازگشت  برنامه

  .تسهیل کند به زندگی عادي پس از زلزله را
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  مقدمه و بیان مسئله

که انسان پا به عرصه حیات در روي کرة خاکی گذاشت، همواره طبیعت او را  از هنگامی

در دنیاي معاصر، بالیا حقایقی ). Krausmann et al, 2011: 923(به چالش کشیده است 

ناپذیر هستند که به بخشی از زندگی ما در این دنیاي  گیري شدنی اما کامًال اجتنابپیش

بالیا اصطالحی بسیار گسترده است که . اند پیچیده صنعتِی متمدن و جهانی تبدیل شده

ساخت گرفته تا بالیاي طبیعی مانند  هاي انسان داللت بر مجموعه متنوعی از موقعیت

ها نفر را  بالیا ساالنه زندگی میلیون). Math et al, 2015: 262(شود  لرزه را شامل می زمین

بار و آوارگی جوامع را در پی  تحت تأثیر قرار داده و تلفات بسیار و اثرات اقتصادي زیان

اي تکرارپذیر و  عنوان پدیده در این میان زلزله به). Barnes et al, 2019: 815(دارد 

این بالي طبیعی . مین همواره وجود داشته استپیشگیري در طول حیات کرة ز غیرقابل

بسا شیرازه  عنوان خطري جدي جوامع انسانی را تهدید نموده و در اثر وقوع آن چه همیشه به

  ). Paton et al, 2010: 185(گسسته است  بسیاري از جوامع ازهم

ش از دهد که در طی دو دهه گذشته بی شده از وقوع بالیا در دنیا نشان میآمار منتشر

ها  دیده و ده ها نفر آسیب داده و میلیون میلیون نفر جان خود را در طی بالیا ازدست 4/3

از ). Smith et al, 2009: 31(میلیارد دالر صرف جبران خسارات مالی و جانی شده است 

درصد خسارات مالی و جانی مرتبط با  50دیدگان و  درصد آسیب 90طرفی بیش از 

بررسی آمار وقوع ). Guba-sapir et al, 2010(افتد  اتفاق میحوادث طبیعی در آسیا 

گونه  دهد که بخشی عمده ازاین بالیاي طبیعی و تلفات ناشی از این حوادث نشان می

بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی تنها در طول . حوادث را زلزله تشکیل داده است

داده است  کشور جهان رخ 75لرزه مرگبار در مورد زمین 1150یک قرن گذشته بیش از 

)Bathrellos et al, 2012: 539.(  

هاي  فضایی ویژه، بحران -خاطرداشتن ساختارهاي مکانی  کشور ایران نیز همواره به

پذیرترین نقاط جهان در برابر مخاطرات  طبیعی زیادي را متحمل شده و یکی از آسیب

 90خیز جهان طی  از کشورهاي زلزله عنوان یکی محیطی و ازجمله زلزله بوده است؛ ایران به

هاي  زلزله باقدرت بیش از هفت ریشتر را تجربه کرده که موجب خسارت 18سال گذشته 
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دیدگی بخش عظیمی از جامعه شده است  عمده مالی، جانی، اقتصادي، اجتماعی و داغ

صلیب سرخ آمریکا(
1

 ،2004.(  

زلزله . ي ایران بوده استازلحاظ تاریخی، بالیاي طبیعی همیشه چالشی بزرگ برا 

) ورزقان(، آذربایجان )1382(، زلزله بم )1376(، زلزله قائنات )1369(منجیل  -رودبار 

هاي  هاي اخیر بودند که خسارت ویرانگرترین زلزله دهه) 1396(و سرپل ذهاب ) 1391(

له به هایی که زلز تلفات و خسارت. اند جانی و مالی و اجتماعی زیادي را به دنبال داشته

هاي  به موقعیت فضایی و کالبدي اماکن و نوع زیستگاه دنبال دارد ممکن است باتوجه 

انسان متفاوت باشد؛ بنابراین عواملی چون وضعیت پیشینی، وضعیت مالی ساکنان، تراکم 

شناسی نواحی سکونت، کیفیت و کمیت معابر و طرح ساختمان بر  ساختمانی و ریخت

  .تواند، تأثیرگذار باشد نی و مالی میهاي جا شدت یا کاهش خسارت

این زلزله در . سرپل ذهاب است 1396تمرکز اصلی این مطالعه بر روي زلزله آبان ماه 

هجري شمسی، مطابق با  1396آبان ماه  21روز ) وقت محلی به(دقیقه  45و  21ساعت 

 3/7تاوري میالدي با بزرگی گش 2017نوامبر  12روز ) وقت جهانی به(دقیق  18: 18ساعت 

 33کیلومتري، شمال شرق قصر شیرین به فاصله  10در جنوب ازگله به فاصله حدود 

در این زلزله طبق . کیلومتري واقع شد 37کیلومتري، و شمال غرب سرپل ذهاب به فاصله 

نفر کشته شدند،  1000شده توسط پزشکی قانونی به مدیریت بحران حدود  آمارهاي اعالم

پژوهشگاه (خانمان شدند  نفر بی 100000م شدند و حدود نفر مصدو 10000حدود 

عالوه بر کشته و مجروح شدن تعداد ). 1396شناسی و مهندسی زلزله،  المللی زلزله بین

هاي توزیع  ها، اختالل در شبکه ها، پل ها و منازل، جاده زیادي از مردم و تخریب ساختمان

وضعیت نامناسب زندگی، (زلزله فرساي پس از  آب، برق، گاز و همچنین شرایط طاقت

، اختالل جدي در )ها و بسیاري از مشکالت دیگر تورم افسارگسیخته در بازسازي خانه

  .زندگی عادي مردم ایجاد کرد

. زلزله سرپل ذهاب تأثیراتی در مقیاس وسیع بر منطقه و ساکنان آن گذاشته است

یرات منفی، شاید تا حدودي به زده استان کرمانشاه نسبت به تأث مستعد بودن مناطق زلزله

                                               
1. American Red Cress  
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هاي ناشی از جنگ، آوارگی،  پذیري از پیش موجود آن ازجمله ویرانی دلیل آسیب

طور خالصه، زلزله  به. هاي در معرض خطر آن باشد وضعیت اشتغال، بیکاري و جمعیت

طورکلی جامعه این مناطق گذاشت؛  اثرات منفی بر روي افراد ساکن در منطقه و به 1396

هاي مختلف این فاجعه، نیاز به تحقیق و بررسی در  منظور درك و ارزیابی کامل جنبه هلذا ب

  .این زمینه با یک رویکرد اجتماعی احساس شد

عالوه بر تهدیدهاي مستقیم جانی و مالِی ناشی از زلزله، تهدیدهاي اجتماعی و روانی 

با روي دادن . آید می حساب نیز ازجمله مسائلی است که بخشی از خطرهاي پنهان زلزله به

هاي اقتصادي، فضایی، اجتماعی و فردي تخریب  اي، مجموعۀ زیادي از نظام هر زلزله

هایی در عرصۀ اخالق، روابط اجتماعی و ارتباطات،  ها و بحران شود و به دنبال آن، تنش می

 دهد؛ به همین ها و هنجارهاي اجتماعی روي می ساخت اقلیمی و زیست جهان افراد، ارزش

دلیل، پدیدة زلزله، عالوه بر ایجاد لرزش و گسل در حوزة فضایی، عامل تخریب حوزة 

طور که گفته شد مصائب و بالیا چه طبیعی و  همان. شود اجتماعی و روانی نیز قلمداد می

ساخت داراي آثار و نتایج مخربی هستند که ممکن است اثرات عمیق، آشکار و  چه انسان

  .اشندنتایج نامعلومی داشته ب

گیرند به درجاتی از آن  هرچند تمام افرادي که در معرض حوادث بحرانی قرار می 

موقع به وضع قبل از حادثه برگردند و  شوند، بعضی قربانیان بالیا قادرند به متأثر می

پذیرتر  سازگاري مجدد را به دست آورند؛ ولی در برخی افرادي که نسبت به بقیه آسیب

شان شدید و وسیع بوده است این  ارد شده به خانه، خانواده یا سالمتیهاي و بوده و یا آسیب

صدمات حاصل از بالیا گاه ). Sakamoto & Yamori, 2009: 16(افتد  اتفاق نمی

تأثیر قرار داده و  گیرد که کل جامعه را تحت هاي انسانی و مالی عظیم به خود می جنبه

که  نحوي کند، به اي جدي می ار وقفهساختار اجتماعی را در محدوده فضایی حادثه دچ

اینکه ). 16: 1382پیران،(شوند  طور کل ناتوان می ها، و جامعه به ها، گروه افراد، خانواده

ها سازگار  دهند، و با آن ها پاسخ می شوند، به آن افراد چگونه براي حوادث و بالیا آماده می
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به بی بتواند، بعد از یک حادثهخو شوند، به این بستگی دارد که یک جامعه چقدر به می

زندگی برگردد
1
.  

شدت، گستره و سایر عوامل، تأثیرات مخربی بر  طور که بیان شد زلزله بسته به همان

تواند،  زلزله در حوزه اجتماعی می. گذارد هاي اقتصادي، اجتماعی رخداد آن می حوزه

ولیت، پیدایش افراد معل. پذیري یا فروریختن ساختارهاي اجتماعی شوند منجر به آسیب

پذیر، اختالل در اشتغال، خشونت خانگی و جنسی  هاي آسیب سرپرست، مشکالت گروه بی

؛ لذا با )Phillips et al, 2010(شده است  ، بعد از زلزله در برخی مطالعات گزارش…و

پوشی نمود و اینجاست که این  توان از پیامدهاي وقوع زلزله چشم وجود چنین وضعیتی نمی

ها و مراحل مختلف قبل، حین و بعد از  شود که تا چه حد نسبت به حوزه مطرح می سؤال

زلزله درك کافی وجود دارد؟ به دلیل آنکه غالب موضوعات اجتماعی پیچیده و 

مدت در  صورت خزنده در طوالنی ها عمدتًا به چندبعدي هستند پیامدهاي حاصل از آن

هاي پس از  ها و بررسی تیجه این مسائل در برنامهکند و در ن هاي پنهان جامعه بروز می الیه

دهد که با وجود اهمیت بسیار زیاد  شواهد نشان می. گیرند زلزله کمتر موردتوجه قرار می

خوبی مورد بررسی قرار نگرفته  حوزه اجتماعی زلزله، زندگی اجتماعی پس از زلزله به

  ). Chang, 2010: 305(است 

هاي بازتوانی اجتماعی  ها و برنامه دهد، اغلب پروژه یمروري بر متون پیشینی نشان م

) هاي معیشتی در قالب پروژه(پس از زلزله با رویکرد بازسازي فیزیکی و توسعه اقتصادي 

. اي در زمینه مسائل اجتماعی پس از زلزله وجود دارد مالحظه بوده است و نقصان قابل

مورد مسائل اجتماعی و بازتوانی بعد  به دانش ما، در حال حاضر مطالعه جامعی در باتوجه 

هایی را براي مداخالت  مطالعات قبلی دستورالعمل. از زلزله در ایران صورت نگرفته است

هاي  ، بررسی مشکالت امدادرسانی و ناهماهنگی)45: 1383احمدي،(بهداشت روان 

. ندا ، ارائه داده)131: 1382آقابخشی،(و ) 66: 1387خانکه و فالحی، (مدیریتی 

طور جامع مسائل اجتماعی پس از فاجعه در جریان فرایند  وجود، بیشتر این مطالعات به بااین

تر از آن، در  اند و مهم بازتوانی اجتماعی بعد از زلزله را در یک بافت ایرانی ارزیابی نکرده

                                               
1. Bounce back  
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هاي بازماندگان از  این مطالعات از رویکرد کیفی براي درك بهتر تجربیات و برداشت

بر این اساس، مطالعه حاضر باهدف بررسی تجربیات و ادراك . نشده است ه استفادهحادث

دیده در زمینه مسائل اجتماعی که پس از وقوع زلزله  متخصصان اجتماعی و عوامل آسیب

.شده است اند، انجام در جریان بازگشت به زندگی در شهر سرپل ذهاب پدید آمده

  

  

  پیشینه تحقیق

ها و مطالعات درخور توجه اي در باب مسائل و مشکالت منتج از  ژوهشهاي اخیر پ در سال

بالیاي طبیعی ازجمله زلزله در جریان بازگشت به زندگی به رشته تحریر درآمده که 

اند که در ادامه به برخی از این مطالعات اشاره  هرکدام به بخشی از این مسائل پرداخته

.خواهد شد

کشاب شارما
1

بازسازي پس از فاجعه «اي تحت عنوان  در مطالعه )2015(و همکاران 

زلزله گورخا 2015پس از سال 
2

با استفاده از روش کیفی و از » ها و عوامل مؤثر چالش: 

هاي اساسی بازسازي پس از فاجعه را مورد  دیده، چالش طریق مصاحبه با افراد آسیب

مرکز، عدم وجود دولت  کند که دوري از گیري می این مطالعه نتیجه. بررسی قرار دادند

هاي ضعیف، عدم آمادگی، شکاف دانش و کمبود  محلی، حاکمیت ضعیف، زیرساخت

در نپال  2015هاي بازسازي پس از زلزله سال  ترین چالش نیروي انسانی و غیره از اصلی

  ).sharma et al, 2018: 52(هستند 

بازتوانی در  موانع«در مطالعه موردي خود با عنوان ) 2007(گرین و همکاران 

صورت پیمایشی اجرا شد، در یکی از  که به» یک سال بعد از طوفان کاترینا: نیواورلئان

تري دارند، در فرآیند بازتوانی  هایی که درآمد پایین نتایج خود بیان کردند که محله

دیگر نتایج . تر بوده است ها طوالنی مشکالت بیشتري داشتند و دوره زمانی بازتوانی آن

بلکه، . هاي ساختاري و سیل تنها مانع بازیابی نیست دهد که آسیب نشان می تحقیق

                                               
1. Keshab Sharma  
2. Gorkha  
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پذیري و کندي سرعت  هاي گسترده در مورد عدم زیست محدودیت منابع ساکنان، بحث

ها نقش بسزایی در به تعویق انداختن تعمیر و تصرف  ها در این محله بازیابی زیرساخت

  ).Green, 2007: 314. (مجدد داشته است

ها و ملزومات  چالش«با عنوان ) 2015(اي که توسط خانکه و همکاران  ر مطالعهد

که با روش گراندد تئوري صورت گرفته است، فقدان » سالمت در حوادث و بالیا در ایران

عنوان  ریزي، مدیریت سازمانی ناکافی، عدم هماهنگی در تدارك خدمات به برنامه

  ).152: 2011خانکه و همکاران،(ست هاي این حوزه ذکرشده ا ترین چالش مهم

بررسی نحوة ارائه خدمات «اي با عنوان  نیز در مطالعه) 1382(کمالی و همکاران 

اي نحوة ارائه این خدمات  به بررسی مقایسه» دیدگان زلزله گیالن و فارس توانبخشی به آسیب

ی بوده و به بررسی روش این مطالعه توصیف. اند پس از وقوع زلزله در این دو منطقه پرداخته

دیدگان زلزله، و وضعیت مددجویان معلول تحت پوشش سازمان بهزیستی  وضعیت آسیب

هاي موجود  این مطالعه از طریق تمرکز بر روي پرونده. شده است هنگام وقوع زلزله پرداخته

نتایج مطالعه حاکی از پایین بودن میزان . در مراکز توانبخشی پزشکی صورت گرفته است

ی و اطالعات معلوالن نسبت به برخورد با بالیاي طبیعی و ضعف جدي در ارائه آگاه

  ).147: 1382کمالی و همکاران (خدمات به معلوالن ناشی از حوادث و بالیا است 

منشور مددکاري "تحلیلی با عنوان  - اي توصیفی  در مقاله) 1382(همچنین آقابخشی  

، بر اساس مشاهدات روزهاي نخست "لزله بماجتماعی براي بالیاي طبیعی با نگاهی به ز

زلزله و مصاحبه با بازماندگان در پی توصیف فرایندهاي اجتماعی پس از حادثه، رفتارهاي 

نتایج مطالعه . هاي امدادگر و ارائه منشوري براي مددکاران اجتماعی برآمده است سازمان

جم از سوي حاکی از ضعف در مدیریت بحران، عدم طرح برنامه هماهنگ و منس

هاي امدادگر، توزیع نامناسب کاالها، تبعیض آشکار در تأمین نیازهاي اولیه  سازمان

  ).147: 1382آقابخشی، (بازماندگان است 

» اجتماعی زلزله -پیامدهاي روانی «اي با عنوان  در مقاله) 1381(صداقتی خیاط نیز 

هاي  اندیشی براي نابسامانی هزده با محیط و چار کوشیده است، اهمیت سازگاري افراد زلزله

ها و فقدان اندیشۀ مناسب در شهرسازي، نبودنِ  او با اشاره به کاستی. طبیعی را بررسی کند
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هاي روانی زلزله و طرح وقایع و  دیدگان زلزله، آسیب برنامۀ صحیح امدادرسانی به آسیب

ویژه زلزلۀ  زلزله به زمان با وقوع زلزله، به ابعاد روانی و اجتماعی ناشی از رخدادهاي هم

  ).117: 1381صداقتی خیاط، (آوج قزوین پرداخته است 

اجتماعی  -تأثیر مداخالت روانی «اي با عنوان  در مقاله) 1389(اصلی نژاد و همکاران 

اند با  تالش کرده» سال زلزلۀ شهر بروجرد 15دیدگان باالي  بر سالمت روان آسیب

نفري از  115به بررسی مصائب و مشکالت گروه اجتماعی طی دو ماه  -مداخالت روانی 

دهد که میزان شیوع اختالل  نتایج نشان می. زدة بروجرد بپردازند دیدگان مناطق زلزله آسیب

استرس پس از سانحه در میان قربانیان بسیار باال بوده است و همین ضرورت مداخالت را 

دیدگان را در تطابق با  آسیببه نظر آنان، این مداخالت توانمندي . سازد خاطرنشان می

اصلی نژاد و همکاران، (بخشد  دهد و سالمت روانی آنان را بهبود می موقعیت افزایش می

1389 :148.(  

دهد که مطالعاتی که در این  مروري بر متونی که در باال به آن اشاره شد نشان می

اخالت روانی هاي توصیفی جهت مد حوزه صورت گرفته است عمدتًا به تهیه دستورالعمل

هاي مدیریتی و بحران مدیریت  پس از حوادث، بررسی مشکالت امدادرسانی و ناهماهنگی

دیدگان به فرآیند  صورت مستقیم و از دیدگاه آسیب این مطالعات نیز به. اند پرداخته

اند؛ بنابراین، این مطالعه که  بازتوانی اجتماعی و مسائل و مشکالت پس از حادثه نپرداخته

اجتماعی فرآیند ) خبرگان(دیدگان و کارشناسان  ت مستقیم و از دیدگاه آسیبصور به

تواند،  دهد، می بازتوانی اجتماعی و مسائل و مشکالت پس از فاجعه را موردمطالعه قرار می

اي منسجم در جهت کاهش عوارض اجتماعی بعد از وقوع زلزله  چراغی براي تدوین برنامه

  .دگی باشدو بازگشت توانمند مردم به زن

  

  چارچوب مفهومی

هاي  ها و پیچیدگی ها، چالش هاي مختلفی براي درك بهتر موفقیت ها و چارچوب دیدگاه

گیري چارچوب  منظور شکل شده است که در ادامه به پیش روي فرآیند بازتوانی ارائه

  .گیرد مفهومی تحقیق، در قالب دو گروه مورد بررسی قرار می
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رویکردها به مسائل اجتماعی در . بازتوانی پس از بحران برویکردها به فرآیند . الف

  جریان بازگشت به زندگی عادي پس از بحران

  

  :رویکرد بازتوانی پس از بحران. الف

بازتوانی اجتماعی بعد از حوادث طبیعی براي بازگشت وضعیت اجتماعی افراد 

به دلیل ). 1387عنبري، (است دیده، به حالتی بهتر یا مشابه با قبل از حادثه، بسیار مهم  آسیب

ماهیت پیچیده بازتوانی اجتماعی پس از حوادث و بالیا، این موضوع از رویکردهاي 

در این راستا رویکردي کلی که این پژوهش جهت . مختلف موردمطالعه قرارگرفته است

کند رویکرد  بررسی فرآیند بازتوانی و مسائل و مشکالت داخل این فرایند دنبال می

اي است که  جانبه گیري از رویکرد سیستمی، برآوردگار نگاه همه بهره. است سیستمی

پذیر  نهد، هماهنگی و انسجام بین طبقات و مفاهیم را امکان سو می نگري را به یک بخشی

ورزد که مراحل پیشگیري و کاهش خطر، آمادگی، مقابله و بازتوانی  سازد و تأکید می می

  ). 18-19: 1397زاهدي، (پذیرد  دیگر تأثیر میو بازسازي بعد از بحران از یک

ها و  گیرد و بخش توانائی یکی از رویکردهایی که در دل رویکرد سیستمی قرار می

کنندگان خدمات را در رویکرد سیستمی برجسته  منابع از قبل موجود جوامع و دریافت

د رویکرد قوت کن کند و همچنین روند تحلیل فرایند بازتوانی اجتماعی را تقویت می می

بر طبق رویکرد قوت مدار، بازسازي و بازتوانی اجتماع باید بر اساس اصول . مدار است

کند  مدار تالش می برعکس رویکرد حل مسئله، رویکرد قوت. توانمندسازي صورت گیرد

عنوان یک بخش  ها را به تا منابع از قبل موجود یک اجتماع را شناسایی و بکار گیرد و آن

  ).Saleebey, 2006: 31(ذیر فرآیند بازتوانی در نظر بگیرد ناپ جدایی

) مند نظام(یکی از نخستین مطالعاتی که فرایند بازتوانی را به شکل سیستماتیک  

دهد، مطالعه هاس و دیگران موردمطالعه قرار می
1

بازتوانی «: است که معتقد است) 1977(

ن مطالعه پس از بررسی اقدامات ای» بینی است فجایع، قابل سازماندهی، شناخت و پیش

سه مورد در آمریکا و یک مورد در (بازتوانی و بازسازي در چهار سانحه بزرگ 

                                               
1. Haas et al  
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مرحلۀ مجزا ولی  4دهد که بازتوانی را به  مدلی از بازتوانی سوانح را ارائه می) نیکاراگوآ

مرمت. 2مقطع اضطراري، . 1(داراي اشتراك 
1

مقطع بازسازي و جایگزینی. 3، 
2

دورة  .4

اي و ارتقاء بازسازي توسعه
3

؛ بنابراین، بازتوانی )Haas et al, 1997(نماید  تقسیم می) 

دیده، به حالتی  اجتماعی بعد از حوادث طبیعی براي بازگشت وضعیت اجتماعی افراد آسیب

  .بهتر یا مشابه با قبل از حادثه، بسیار مهم است

رابین و همکاران
4

که بازتوانی، فرآیندي پیوسته  جاییازآن«دارند  بیان می) 1985(

» تواند، کافی باشد گیري آن مشکل بوده و سنجش آن در یک مقطع نمی است؛ اندازه

)Rubin, 1985: 7 .(ها مشکالت سنجش بازتوانی پس از سوانح را بررسی کرده و  آن

شده توسط  تحقیقات گذشته در زمینه بازتوانی سوانح، ازجمله چارچوب بازتوانی ارائه

دهند و براي سنجش اجزاي مهم  را مورد انتقاد قرار می 1977هاس و دیگران در سال 

کنند که برخالف مطالعه هاس و دیگران بر نقش  فرآیند بازتوانی، چارچوبی را ارائه می

هاي  یافته. رهبري و دانش سازمانی در کاهش زمان و افزایش کارایی بازتوانی متمرکز است

طور مؤثري دانش، رهبري و استفاده از  د که اگر جامعه بتواند، بهده این مطالعه نشان می

منظور برآورده ساختن نیازها و تقاضاهاي جمعیت محلی بکار گیرد، برنامه  ها را به ظرفیت

  .کلی بازتوانی محلی بهبود خواهد یافت

طبق تعریف کیبیر
5

هاي مردم براي انجام  بازتوانی به معناي گسترش توانایی«) 2001(

هاي راهبردي انتخاب
6

ها سلب  اي است که قبالً این توانایی از آن در زندگی در زمینه

شود که  در این تعریف دو مؤلفه بسیار مهم دیده می). kabeer, 2001(» شده است می

تأکید بر فرآیندي بودن بازتوانی به سبب . 1: سازد بازتوانی را از اصطالحات دیگر جدا می

نا توانمنديتغییر از یک موقعیت 
7

عامل. 2به توانمندي و 
8

هایی که  بودن انسان در انتخاب

                                               
1. Restoration  
2. Replacement Reconstruction Period  
3. Betterment and Developmental Reconstruction Period  
4. Rubin, Saperstein, & Barbee  
5. Kabeer  
6. Strategic  
7. Disempowerment  
8. Agent  
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پیوسته  هم در چارچوب ترسیمی کیبیر فرآیند بازتوانی از سه عنصر مهم به. در زندگی دارد

مرکز : عاملیت. 2شود؛  شرایطی که در آن تصمیم گرفته می: منابع. 1: شود تشکیل می

پیامد : دستاوردها. 3ها را بگیرد و  ار است تصمیمفرآیند توانمندسازي فردي است که قر

  ).179: 1388به نقل از اقلیما و عادلیان راسی،  1999کیبیر، (هاست  انتخاب

پروژه مطالعه بازتوانی زندگی هیوگو
1

شده در  ترین مطالعات انجام نیز یکی از جامع 

هاي  ستفاده از روشزمینه بازیابی بعد از بالیا است که به دلیل ماهیت طولی مطالعه، ا

هاي کمی و  آوري داده هاي زمانی متعدد و جمع ها در بازه آوري داده چندگانه تحقیق، جمع

کیفی، مدل کاملی از بازتوانی زندگی در قالب هفت شاخص اصلی مسکن، روابط 

اجتماعی، بازسازي جامعه، سالمت جسمی و روانی، آمادگی، وضعیت مالی و اقتصادي، و 

اي براي مطالعات دیگر  ، ارائه نموده و پایه)Tatsuki, 2007: 492(ومت ارتباط با حک

ولی با توجه به اهمیت عوامل اجتماعی، موضوع بازتوانی بعد از بالیا در . فراهم نموده است

این مطالعه اگرچه . اي مختلف متفاوت بوده و نیاز به بررسی دارد بسترهاي زمینه

نگر  صورت کمی و گذشته یا را دارد یعنی بههاي اکثر مطالعات حوزه بال محدودیت

شده است، ولی در نشان دادن وضعیت زندگی آسیب دیدگان بعد از حادثه و نظراتی  انجام

  .که دارند، کاربرد دارد

  

  :رویکردها به مسائل اجتماعی در جریان بازگشت به زندگی عادي پس از بحران. ب

دهد، ناپایداري وضعیت بعد از فاجعه  یزدگان رخ م ترین تعارضی که براي زلزله اصلی

این وضعیت ناپایدار تعریف غیر سیستماتیک، غیراستقرار یافته و اعتماد ناپذیر است . است

شود و عامل اصلی  که بعد از فاجعه مدت مشخصی بر افراد و بازماندگان فاجعه مستولی می

زا و  ا در موقعیت تنشآید؛ وضعیتی برزخی و غیرمستقر که فرد ر حساب می تداوم درد به

یابد و در  به دنبال تداوم درد، رضایت فرد از زندگی کاهش می. کند بحرانی ماندگار می

هاي روانی و جسمانی اعم از رنج و ناراحتی، اختالل در زندگی روزمره،  پی آن، تنش

حال ناامیدي براي رفع و کاهش دردها رخ  پاشیدگی و درعین کاهش کیفیت زندگی، ازهم

                                               
1. Hiugo  
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هاي اجتماعی و  ترین راهکار براي رهایی افراد از تداوم دردها و نیز آسیب اصلی. نمایدمی

سازي روابط اجتماعی، افزایش  ها، عادي روانی، کاهش فاجعه سازي، کاهش استرس

  .آوري و سازگاري، توانمندسازي و مشارکت اجتماعی و فردي است تاب

هاي ملزاك مفهوم درد بعد از تالش
1

و وال
2

ظریۀ کنترل دوازده درد، از امري و ن

اجتماعی تبدیل شد که تابع سازوکارهاي حسی،  - فیزیولوژیکی و حسی به مفهومی روانی 

اي  مطابق این نظریه، ادراك درد، خود بخشی از فرآیند پیچیده. شناختی و عاطفی است

رات و تنها تحت تأثیر ساخت عصبی بدن فرد است، بلکه به تجربیات و انتظا است که نه

باورها، وضعیت درمانی، محیط، خلقیات فردي و . ساختارهاي اجتماعی نیز وابسته است

الیاسی (آوري تأثیر زیادي دارد  سازي یا تاب فرهنگی در میزان یا شدت درد، فاجعه

  ).10: 1396سرزلی، 

گیلچِن
3

معتقد است که بسیاري از بازماندگان سانحه، مشکالت بهداشتی، مشکالت 

را گزارش  …رفته و زندگی و اضطراب و نگرانی دربارة خانه و شغلِ ازدستمزمن در 

شود تا آنان بهتر از پس مشکالت  به نظر گیلچن، حمایت مداوم از افراد سبب می. اند کرده

در تحقیقات درخور ). Gilchen, 2007: 286(اجتماعی ناشی از سانحه برآیند  -روانی 

 & Bentley(شده استروانی بعد از زلزله انجام -توجهی که در حوزة مصائب اجتماعی 

Walsh, 2006; Chinman et al, 1999; Kazdin, 1993 .( تأکید بر پیدا کردن این

به نظر . شود ترین زمان ممکن، اولویتی بنیادین محسوب می ها در سریع ها و حل آن پدیده

را باید از طریق مداخالت پذیر  هاي آسیب ویژه گروه بنتلی و والش مشکالت این افراد به

شده و نزدیک کردن  هاي تخریب مددکارانه، ارجاع به نهادهاي اجتماعی، بازسازي بنیان

  ).Bentley & Walsh, 2006: 71(اوضاع به وضعیت قبل از زلزله به حداقل رسانید 

هاي خود و همچنین  زدگان، با ضربۀ روحی ناشی از فقداِن نزدیکان و دارایی زلزله

هاي درست از طرف متولیان مدیریت بحران دچار  ریزي ها و برنامه گذاري سیاستفقدان 

در این راستا در ایران نیز در حوزه بازتوانی . شوند هاي اجتماعی زیادي می مسائل و آسیب

                                               
1. Mellzak  
2. wall  
3. Gilchen  



     

  

  

  

115  |، میرزائی و همکاران ...زلزله  مسائل اجتماعی و بازتوانی پس از

اجتماعی و مسائل اجتماعی پس از زلزله کمبود مطالعات علمی کیفی وجود دارد و مسائل 

هاي مختلف این  بازگشت مردم به زندگی اجتماعی و جنبهاجتماعی در جریان فرایند 

تر این  تر و دقیق فرآیند مورد واکاوي دقیق قرار نگرفته است؛ بنابراین نیاز به فهم جامع

به ویژگی فرایندي، و پیچیدگی پدیده موردمطالعه و تأکیدات  پدیده وجود دارد که باتوجه 

مطالعه با استفاده از روش کیفی، مسائل ها و رویکردهاي ذکرشده در باال این  تئوري

  .اجتماعی در جریان بازتوانی اجتماعی پس از زلزله را مورد بررسی قرار داده است

  شناسی روش

ها، اعتبار  گرایانه اسـتوار است که بر اصالت تعدد واقعیت تحقیقات کیفی بر پارادایم طبیعت

هاي انسانی، و انعکاس  یت پدیدهذهنیت در مقابـل عینیت، تأکید بر شناخت کل و جامع

رو بـراي کـشف  هاي پـژوهش تأکید دارد و ازاین نقـش شـرایط فرهنگـی در داده

پولیت و بک(موضـوعات انـسانی مناسـب اسـت 
1

: به نقل از پرویزي و همکاران 2006، 

اي از  کنندگان مستقیمًا و بدون هیچ فرضیه در این روش، اطالعات شرکت). 8: 13888

هاي  شود؛ بنابراین دانش تولیدشده مبتنی بر دیدگاه آوري می شده جمع ش تعیینپی

در این روش کدها و . کنندگان با کمترین سوگیري محقق است فرد شرکت منحصربه

به خصوصیات و ابعاد  شوند و باتوجه  ها توسط یک فرآیند استقرایی مشتق می دسته

  .شوند یافته از نظر مفهومی مرتب می توسعه

براي رسیدن به اهداف پژوهش حاضر، از فنون مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته، 

شده و سعی شده است، در محیطی کامًال طبیعی،  مشاهده و یادداشت در عرصه استفاده

ها مثل روش  زمان از سایر روش ها هم در کنار این روش. پدیده موردمطالعه واکاوي شود

هاي سطح منطقه استفاده  ها و منابع موجود در سازمان ، فیلمها اسنادي یعنی استفاده از سایت

در این پژوهش از . گرفت وتحلیل نیز انجام می زمان با گردآوري اطالعات، تجزیه هم. شد

 35طور میانگین هر مصاحبه  به. شده است ها استفاده روش تحلیل تماتیک براي تحلیل یافته

برداري  زمان، ضبط و یادداشت صورت هم ها به هتمام مصاحب. دقیقه به طول انجامید 70تا 

                                               
1. Polit & Beck  
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آمده از هر مصاحبه  دست هاي به داده. کنندگان در پژوهش رسید شد و به تأیید مشارکت

اي مداوم، مطابق با  صورت نوشتاري درآمد و از روش تحلیل مقایسه براي کدگذاري به

ا، از بازنگري ها و کده منظور تأیید داده به. روش استراوس و کوربین تفسیر شد

کنندگان در پژوهش استفاده گردید؛ بدین معنا که پس از کدگذاري، متن  مشارکت

کنندگان بازگردانده شد تا از صحت کدها و تفاسیر اطمینان حاصل  مصاحبه به شرکت

  .پس از اتمام کدگذاري و اطمینان از صحت کدگذاري مفاهیم شناسایی شدند. شود

ها سعی شد با  ها حین انجام مصاحبه عتباربخشی دادهمنظور ا ذکر است، به شایان

) سازي روش مثلث(هاي چندگانه  مالقات طوالنی، تکنیک کنترل اعضا و استفاده از روش

برداري، ضبط صدا، مشاهده حاالت و تجارب زیسته،  ها همچون یادداشت گردآوري داده

ها،  ها، پس از اتمام مصاحبه ري دادهمنظور اعتبار پذی همچنین به. ها افزوده شود به اعتبار داده

ها و متخصصان اجتماعی و مدیریت بحران، در این  شونده از نظرات چند نفر از مصاحبه

براي رعایت مالحظات اخالقی، در آغاز مصاحبه به . زمینه استفاده گردید

کنندگان درباره هدف پژوهش، روش مصاحبه، اطمینان از محرمانه بودن  مشارکت

ها براي شرکت یا عدم شرکت در مطالعه توضیحات کامل ارائه شد و  حق آن اطالعات و

  .کنندگان اخذ گردید رضایت آگاهانه از مشارکت

در ارتباط با نمونه موردنظر . زده سرپل ذهاب است میدان موردمطالعه، شهر زلزله

ؤاالت طورکلی دو دستۀ اصلی از افراد براي پاسخگویی به س به اهداف پژوهش به باتوجه 

شده را داشتند یا  دستۀ اول افرادي که تجربه زلزله حادث: تحقیق انتخاب شدند

زده و دسته دوم متخصصان و کارشناسان اجتماعی که در  دیگر مردمان زلزله عبارت به

براي تعیین . نوعی در این زمینه تجربه و آگاهی داشتند هاي امدادرسانی مشارکت و به برنامه

تر و  آوري تجربیات عمیق براي جمع. استفاده شد» اشباع نظري«حجم نمونه از روش 

نفر مرد و  19(نفر داراي تجربه زلزله  35کننده،  شرکت 48دیده،  تر افراد منطقه آسیب غنی

با ) نفر زن 5نفر مرد و  8(نفر کارشناس اجتماعی امدادگر در زلزله  13و ) نفر زن 16

گیري تا رسیدن به اشباع اطالعات  نمونه. خاب شدندگیري هدفمند انت استفاده از روش نمونه

. ماهه انجام گرفت 18در یک دوره  1399تا زمستان  1388ها از پاییز  مصاحبه. ادامه یافت
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سال و سطح سواد از  80سال تا  21کنندگان به ترتیب از  حداقل و حداکثر سن شرکت

  .سواد تا دکتري متغیر بود بی

  

کنندگان در مطالعه فرآیند بازتوانی اجتماعی پس از  مشخصات دموگرافیک مشارکت -1جدول

زلزله در شهر سرپل ذهاب

  تحصیالت  وضعیت تأهل  جنس  سن  )شغل(موقعیت در حادثه   ردیف

  دکتري  متأهل  مرد  50  )صاحب شرکت(دیده  حادثه  1

  لیسانس فوق  متأهل  مرد  49  )فرهنگی(دیده  حادثه  2

  دیپلم  بیوه  زن  37  )دار خانه(دیده  ادثهح  3

  ابتدایی  بیوه  زن  45  )دار خانه(دیده  حادثه  4

  راهنمایی  بیوه  زن  43  )دار خانه(دیده  حادثه  5

  دیپلم  متأهل  زن  23  )دانشجو(دیده  حادثه  6

  لیسانس فوق  متأهل  مرد  48  )کارمند(دیده  حادثه  7

  دیپلم  متأهل  زن  40  )کارمند شبکه بهداشت(دیده  حادثه  8

  لیسانس  متأهل  مرد  53  )معلم(دیده  حادثه  9

  دیپلم فوق  متأهل  مرد  65  )بازنشسته(دیده  حادثه  10

  دیپلم  متأهل  مرد  38)آزاد(دیده  حادثه  11

  دیپلم  متأهل  زن  35)دار خانه(دیده  حادثه  12

  لیسانس  متأهل  مرد  30)نظامی ارتش(دیده  حادثه  13

  سواد بی  متأهل  مرد  80)زکشاور(دیده  حادثه  14

  ابتدایی  متأهل  زن  54)دار خانه(دیده  حادثه  15

  سواد بی  متأهل  مرد  60)کارگر(دیده  حادثه  16

  سواد بی  متأهل  زن  62)دار خانه(دیده  حادثه  17

  ابتدایی  متأهل  مرد  50)کشاورز(دیده  حادثه  18

  دیپلم  متأهل  زن  38)دار خانه(دیده  حادثه  19

  لیسانس  متأهل  مرد  38)آزاد(دیده  ثهحاد  20

  لیسانس  متأهل  زن  28)دار خانه(دیده  حادثه  21

  لیسانس  متأهل  مرد  42)آزاد(دیده  حادثه  22

  دیپلم فوق  مجرد  مرد  28)بیکار(دیده  حادثه  23

  دیپلم  متأهل  زن  33)بیکار(دیده  حادثه  24

  دیپلم  مجرد  زن  23)بیکار(دیده  حادثه  25
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  تحصیالت  وضعیت تأهل  جنس  سن  )شغل(موقعیت در حادثه   ردیف

  دبیرستان  متأهل  زن  26)دار خانه(دیده  هحادث  26

  لیسانس  متأهل  مرد  43)نگار روزنامه(دیده  حادثه  27

  لیسانس فوق  متأهل  مرد  45)فرهنگی(دیده  حادثه  28

  دیپلم  متأهل  زن  26)دار خانه(دیده  حادثه  29

  دیپلم  مجرد  مرد  28)بیکار(دیده  حادثه  30

  ابتدایی  متأهل  مرد  53)آزاد(دیده  حادثه  31

  دیپلم  مجرد  مرد  25)بیکار(دیده  حادثه  32

  دیپلم  مجرد  زن  22)دانشجو(دیده  حادثه  33

  لیسانس  مجرد  مرد  30)مشاور امالك(دیده  حادثه  34

  سواد بی  متأهل  زن  47)دار خانه(دیده  حادثه  35

  دکتري  متأهل  مرد  42  )شناس جامعه(محقق   36

  دکتري  متأهل  مرد  45  )مدرس دانشگاه(امدادگر   37

  دکتري  متأهل  مرد  70  )شناس جامعه(محقق، امدادگر   38

  لیسانس  متأهل  زن  35  )مددکار(امدادگر   39

  لیسانس  مجرد  زن  24)مددکار(امدادگر   40

  لیسانس  مجرد  زن  28)مددکار(امدادگر   41

  دکتري  متأهل  مرد  50  )روانشناس(امدادگر   42

  لیسانس فوق  أهلمت  مرد  49  )فرهنگی(امدادگر   43

  دکتري  متأهل  مرد  52  )شناس جامعه(محقق   44

  لیسانس فوق  متأهل  زن  45  )روانشناس(امدادگر   45

  لیسانس  متأهل  زن  51  )احمر هالل(امدادگر   46

  لیسانس فوق  متأهل  مرد  38  )مددکار بیمارستان(امدادگر   47

  سلیسان فوق  متأهل  مرد  39  )وپرورش مددکار آموزش(امدادگر   48

  

  ها یافته

همچنین، همۀ مردم از یک فاجعۀ معین . شوند ها و وقایع تبدیل به فاجعه نمی همۀ بحران

آید که چرا و در چه  در اینجا این سؤال پیش می. پذیرند صورت یکسان تأثیر نمی به

ها  شوند؟ و اینکه چرا براي برخی از گروه اي و در چه زمانی وقایع تبدیل به بالیا می جامعه

هاست که تحلیل و  گونه پرسش مردم فاجعه است و براي برخی نیست؟ در پاسخ به این و
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پذیر  مردم به علت آسیب. یابد ها ضرورت می پذیري ها و آسیب زایی تبیین درجۀ آسیب

ها  پذیري قرار دارند، به شیوه شوند و چون در درجات متفاوت آسیب بودن قربانی فاجعه می

توان  زلزله صرفًا یک بالي طبیعی نیست بلکه بیشتر می. پذیرند و سطوح متفاوت تأثیر می

به وضعیت اجتماعات مختلف تأثیرات متفاوتی  آن را یک پدیده طبیعی دانست که باتوجه 

هاي  پذیري مضامین اصلی این پژوهش در دو مقوله اصلی شامل آسیب. خواهد داشت

هر یک از این مقوالت از زیر اجتماعی و ترس از فراموشی و رهاشدگی قرار گرفت که 

هاي حاصل از مطالعه نشان داد که بالي زلزله با زندگی  یافته. شده است مقوالتی تشکیل

روزمره مردم ارتباط دارد و شدت خسارت و عواقب آن به عوامل مختلفی، یعنی 

.پذیري اقتصادي، اجتماعی افراد بستگی دارد آسیب

کنندگان در پژوهش نشان داد که وقایع  تنتایج حاصل از تجربیات و برداشت شرک

شوند، بلکه عوامل مختلفی  ها به زندگی می طبیعی تنها موانعی نیستند که مانع بازگشت آن

ها پنج زیر مقوله  وتحلیل داده بر اساس تجزیه. گذارند بر شدت و کیفیت این روند تأثیر می

ضعف ) 2(اجتماعی پیشینی، مشکالت ) 1: (هاي اجتماعی پدیدار شد پذیري در مورد آسیب

تمرکز بر بازسازي و غفلت از ) 3(، )پذیر آسیب(هاي هدف  حساسیت نسبت به گروه

هجوم افراد ) 5(ها و  پذیري ناشی از هدر رفتن اموال و دارایی آسیب) 4(بازتوانی اجتماعی، 

  .اند ها در زیر شرح داده شده این زیر مقوله. غیربومی
  

  هاي اجتماعی پذیري ر طبقات آسیبنمود طبقات و زی -2جدول 

  طبقات اصلی  زیر طبقات  طبقات اولیه

عـدالتی، تجربـه    فقر و محرومیت، بیکاري، نابرابري و بـی 

  ساله تحمیلی 8جنگ 
  مشکالت اجتماعی پیشینی

هاي  پذیري آسیب

  اجتماعی

سـرپناه اولویـت اصـلی دولــت، سـرپناه اولویـت اصــلی      

ها، سرپناه اولویت  سمنزدگان، سرپناه اولویت اصلی  زلزله

ها، فقـدان متـولی مشـخص بـراي حـوزه       اصلی سلبریتی

  اجتماعی، عدم وجود متولی مشخص براي حوزه روانی

تمرکز بر بازسازي مسکن 

و غفلت از بازتوانی 

  اجتماعی

سالمندان، زنان، کودکان، نوجوانان : توجهی به نیازهاي کم

  و جوانان و معلولین

ضعف حساسیت نسبت 

  هاي هدف وهبه گر
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  .ها، هجوم افراد سودجوي غیربومی تخریب اموال و دارایی

 ،هـا، سـرقت، سـوداگري    فروش اجباري اموال و دارایـی 

  کاهش قدرت خرید مجدد، فقدان سرپناه

به هدر رفتن اموال و 

  ها دارایی

گیـري فضـاي    استفاده از خـدمات پـس از زلزلـه، شـکل    

کن در شـهر  وسـاز مسـ   وکار بعد از زلزله، سـاخت  کسب

  ذهاب سرپل

  هجوم افراد غیربومی

  

  :مشکالت اجتماعی پیشینی -

شود بلکه بر  هاي فیزیکی و کالبدي نمی زلزله فقط منجر به تخریب و ویرانی بافت

هرچه یک جامعه یا . گذارد روي ارتباطات و پیوندهاي یک جامعه تأثیرات عمیقی می

آمادگی اجتماعی و توسعه اجتماعی برخوردار  اجتماع قبل از وقوع زلزله از سطح باالیی از

بیند وهم پس از زلزله بهتر و  هاي کمتري از زلزله می باشد آن اجتماع یا جامعه هم آسیب

هاي ناشی از آن را مدیریت کند و زودتر زمینه  تواند مسائل و آسیب باانگیزه بیشتري می

  .بازگشت به زندگی عادي را فراهم کند

فقر، (دهد که وجود مشکالت اجتماعی پیشین  اي ما نشان میه مطالعات و یافته

پذیري مردم  قبل از وقوع زلزله باعث افزایش آسیب) نابرابري و بیکاري، جنگ تحمیلی

هاي  ویژه ساخت ساختمان شده و توان و عالقه مردم را براي تسریع در بازسازي، به

دهد، بخش بزرگی از  ها نشان مییافته. مسکونی مقاوم در برابر زلزله ممانعت کرده است

ها به مصالح ساختمانی و وسایل و امکانات  آن. جمعیت از نظر اقتصادي محروم هستند

وساز مدرن دسترسی ندارند یا در اکثر موارد قادر به پرداخت هزینه مصالح مدرن  ساخت

طابق با هاي مقاوم در برابر زلزله م براي ساختن ساختمان …مانند سیمان، آهن و فوالد و

کنندگان بر این باور بودند که  بیشتر شرکت. هاي طراحی رایج در دسترس نیستند یژگیو

ترین عواملی  ساله ایران و عراق از اصلی 8عواملی مانند فقر، نابرابري و بیکاري، و جنگ 

ها و ایجاد مشکالت در بازگشت به  پذیري اجتماعی آن هستند که باعث افزایش آسیب

  :شود د به روشی کارآمد میزندگی عادي خو

ماقبل از زلزله هم مشکل داشتیم، فقر و بیکاري هم قبل از زلزله زیاد بود و آالن هم «

کنـیم و روي   وپنجه نـرم مـی   ها دست هایی که داشتیم هنوز با آن آن مشکالت و بدبختی
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که قبل آالن شرایط افرادي . اند تر کرده کند و زندگی ما را سخت هاي ما سنگینی می شانه

هـا هنـوز هـم     اند از دیگران بـدتر اسـت و آن   از زلزله از نظر مالی وضعیت خوبی نداشته

  ).دیده، زن حادثه(» هاي خود را بسازند و به زندگی عادي خود برگردند اند خانه نتوانسته

پذیري جسمی، اجتماعی و شخصی  دهد افرادي که آسیب هاي مطالعه نشان می یافته

اند و بازگشت به  را در طول فرآیند بازتوانی بعد از زلزله متحمل شده دارند بیشترین رنج

ها و افرادي که  هاي پژوهش خانواده بر اساس یافته. دانند زندگی عادي را دشوار می

اند، یا یکی از افراد خانواده  اند، یا خسارات بیشتري متحمل شده وضعیت مالی خوبی نداشته

.ند، مشکالت بیشتري دارندا داده و نزدیکان خود را ازدست

هـا افـراد    بعضـی . ها شـد مکافـات   ها خوب شد و براي بعضی این زلزله براي بعضی«

شان را از دست دادند  شان را از دست دادند، سرمایه شان را از دست دادند، خانه خانواده

ها هیچی را از دسـت ندادنـد و براشـون هـم خـوب شـد آالن مـن کـانکس را          اما بعضی

ــو ــه  آوردم ت ــاط خان ــه    حی ــردن خان ــل ک ــایی تکمی ــون توان ــتم چ ــدارم ام گذاش » ام را ن

  ).دیده، زن حادثه(

زدگان بر تأثیرگذاري آن بر  یکی از مشکالت اجتماعی که کارشناسان و زلزله

خود،  خودي فقر و بیکاري به. کردند فقر و بیکاري بود بازگشت مردم بر زندگی تأکید می

با وقوع یک عامل تشدیدکننده نظیر . هاي اجتماعی استتهدیدي جدي براي حیات بنیان

یافته، دیگر توان و امیدي براي ادامه  زلزله در محالت کمتر برخوردار، اغلب مردم نجات

همچنین در . زندگی و مواجهه با انبوه مشکالت پیچیده دوران پس از زلزله را ندارند

راي مقابله با زلزله و انجام کارهاي شرایط فقر و محرومیت، واکنش، آگاهی و اعتقاد الزم ب

فقر و بیکاري به خاطر . گیرند بینند یا اصالً شکل نمی پیشگیرانۀ خود انگیزشی، لطمه می

ترین علل فشارها و تهدیدات  ویژه نابرابري درآمد، یکی از اصلی مشکل نابرابري، به

ل اصلی عدم فقر و بیکاري یکی از دالی. دیده است اجتماعی براي یک جامعه مصیبت

بازگشت به زندگی عادي و یا تأخیر در عدم بازگشت به زندگی عادي پس از زلزله 

  .شود محسوب می

هاي استاندارد و محکمی برخوردار نیستند و به  واسطه فقر اقتصادي از خانه افراد فقیر به

ضررمند افتد بیشتر افراد فقیر و بیکار  همین خاطر زمانی که بالیایی چون زلزله اتفاق می
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شوند و به همین دلیل افراد فقیر و بیکار در اثر زلزله پتانسیل اندك خود را جهت  می

هاي پژوهش نیز بر این امر  مشاهدات محقق و یافته. دهند بازگشت به زندگی از دست می

هایی که از نظر وضعیت مالی و اقتصادي شرایط بدتر و  گذارد که افراد و خانواده صحه می

شتند هم در معرض خطرات بیشتري قرار داشتند و هم از پتانسیل و توانایی تري دا عمیق

  .کمتري جهت بازگشت به زندگی عادي و طی نمودن فرآیند بازتوانی برخوردار بودند

در مناطق فقیرتر شهر  96ریشتري آبان  7,3دهد که زلزله  هاي این مطالعه نشان می یافته

کن مهر آثار مخرب بیشتر و برعکس در مناطق سرپل ذهاب ازجمله منطقه فوالدي و مس

ها از مصالح شکننده و  در مناطق فقیرنشین، خانه. تر آثار مخرب کمتري داشته است میانی

توجهی مطلق به  هاي ضعیف و استانداردهاي بسیار پایین، با بی سازي کم مقاومت، پی

توان گفت فقر،  کالم می اند؛ لذا در یک شده استانداردهاي مقاومت در برابر زلزله ساخته

عدالتی مسئول انتقال بیشترین نیروي مهیب زلزله  هاي اشتغال و بی محرومیت، کمبود فرصت

.بر زندگی عادي مردمان این منطقه است

یکی دیگر از مشکالت اجتماعی قبلی، وجود انواع مختلف نابرابري در بین قشرهاي 

عنوان عاملی تأثیرگذار در مراحل  ز آن بهزدگان و کارشناسان ا مختلف مردم بود که زلزله

ها نابرابري  یکی از این نابرابري: کردند فرآیند بازتوانی اجتماعی پس از زلزله یاد می

هایی که از وضعیت اقتصادي و درآمد خوبی برخوردار  اقتصادي و درآمدي بود؛ خانواده

هاي خود را بازسازي  ر خانهبودند زودتر توانستند سرپناه امنی براي خود پیدا کنند و زودت

ولی افراد کم . کنند و در مراحل مختلف پس از زلزله وسایل و امکانات بیشتري بگیرند

.برخوردار از این شرایط آسیب بیشتري دیدند

نوع دیگر نابرابري، نابرابري جنسیتی بود که در این مورد خانوارهایی که مردان 

اشتند در طی فرآیند بازسازي و بازتوانی پس از سرپرست خانواده بودند و یا فرزند پسر د

هاي بیشتري از دولت، مردم و خیرین دریافت  بلیه قادر بودند که امکانات و کمک

ترین دالیل این نابرابري بر اساس مشاهدات و مصاحبه با کارشناسان و  عمده.کنند

نی و قدرت بدنی، هاي جسما تابوهاي فرهنگی، تفاوت: شده است گونه بیان زدگان این زلزله

سرپرست در دسترسی به منابع، ضعیف بودن  هاي بیشتر زنان بخصوص زنان بی محدودیت
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هاي متفاوت زنان نسبت به مردان، توزیع اقالم و  هاي اجتماعی، نقش حضور زنان در گروه

روز که زنان به دلیل ترس و ناامنی از رفتن به سمت محل توزیع  وسایل در ساعاتی از شبانه

.کردند یل خودداري میوسا

من سرپرست خانواده بودم و یک بچـه داشـتم بـرام خیلـی سـخت بـود و بیشـتر از        «

داده بودم قبالً هم مشـکل   من قبل از زلزله شوهرم را ازدست. کسان دیگر سختی کشیدم

داشتم من نه کسی داشتم که بتونـه کارهـایم را انجـام دهـد و بـرود ادارات دنبـال وام و       

روم مگـر کـار    ان؛ و چون من هم شخصـیتی دارم کـه زیـاد بیـرون نمـی     کارهاي ساختم

اداري ضروري پیش بیاید بنابراین برام مشکل بود و بـه مـدت طـوالنی در یـک کپـر بـا       

کردم تا اینکه یک خیري به ما یک کـانکس داد و کـانکس در یـک     ام زندگی می بچه

مکاناتی و ایـن مسـائل و مشـکالت    ها زیاد بودند و نه آبی بود و نه ا مکانی بود که غریبه

سرپرست بودم خیلی سخت بود تا کسان دیگر و آالن هم هنوز  براي من که یک زن بی

).دیده، زن حادثه(» مستأجرم

هاي هدف نام  توان نابرابري عریان در سالمت گروه نوع دیگري از نابرابري را می

سالمندان، (پذیر  داراي افراد آسیبدهد که خانوارهاي  ها و مطالعات ما نشان می یافته. نهاد

با مشکالت خاص خود همراه بودند و بر سر راه بازگشت به ) …معلولین، بیماران، و

عنوان  این شرایط به. جانبه مشکالتی ایجاد کرده بود زندگی عادي و فرآیند بازتوانی همه

. افزاید زده می یک عامل تشدیدکننده بر وضعیت سردرگمی و بالتکلیفی مردمان زلزله

نشینان سرپل ذهاب معلول هستند و رنج  دهد تعدادي از کانکس هاي ما نشان می یافته

  .کنند مضاعفی را تحمل می

است که هر چهار عضو خانواده داراي معلولیت ) ح. م(یکی از این موارد خانواده 

اکنون در کانکسی  که همگی عضو بهزیستی هستند هم) ح. م(خانواده . شدید هستند

ها به امید وعده بهزیستی و کمیته  آن. شده است کنند که آب و برق آن قطع دگی میزن

اند اما ظاهرًا هنوز حمایت این نهادهاي  اي با مبلغی رهن و کرایه، اجاره کرده امداد خانه

.ها بدون آب و برق ادامه دارد دولتی محقق نشده است و زندگی کانکس نشینی آن

انـد پیشـینه و وضـعیت خـوبی بـه لحـاظ        چار زلزله شدهدر طول تاریخ کسانی که د«

اند همیشه زلزله در جاهایی اتفاق افتاده است که فقر و نابرابري اجتماعی  اقتصادي نداشته
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ها ازجمله  دیدیم که بعضی ضعف ها می ما در رخسار آن. در آن منطقه وجود داشته است

هاي مختلـف اقتصـادي،    مله بخشج ها من نیافتگی در همه بخش فقر و نابرابري و توسعه

زده  این از رخسار پنهان منطقه و مردم آن منطقه زلزله. اجتماعی و فرهنگی وجود داشت

آمـد چنـین اتفاقـاتی     مشاهده بود و شاید اگر این زلزله در جاي دیگري مـی  سرپل قابل

).کارشناس، مرد(»همه آسیب را به دنبال خود نداشت افتاد و این نمی

زدگان و کارشناسان اجتماعی بر تأثیرگذاري آن بر بازگشت  ي که زلزلهمشکل دیگر

ساله بین ایران و عراق بر  8کردند تأثیرات جنگ  مردم بر زندگی بعد از زلزله تأکید می

عنوان یکی از مناطق مرزي  زده سرپل ذهاب، به مناطق زلزله. مردمان شهر سرپل ذهاب بود

نگ تحمیلی خسارات بسیار زیادي متحمل شدند و استان کرمانشاه در مدت هشت سال ج

بر همین اساس امکانات . عنوان یک بخش مرزي از قافله توسعه و آبادانی عقب ماندند به

.رفاهی و شهري آن ترقی نکرد و همچنان یکی از نقاط محروم کشور باقی ماند

ار هـم در  بـ  اي اتفاق افتاد و ویرانه سـاخت کـه یـک    در منطقه 1396زلزله آبان ماه «

هایشـان را سـاختند و    کم خانه اما مردم کم. شده بود هاي جنگ ایران و عراق ویران سال

چیـز ویـران شـد و ایـن زلزلـه       مستقر شدند و زندگی را از سر گرفتنـد کـه دوبـاره همـه    

دیـده،   حادثـه (»احساس محرومیت و تبعیض و نابرابري را در این منطقه آشکار سـاخت 

).مرد

هاي زیرزمین نبود بلکه ناشی  ها و شکاف حاصل گسل 1396آبان  21تبعات زلزلۀ «

خانمانی و آوارگی ناشی از جنـگ، مرزنشـینی،    از تبعات هشت سال جنگ تحمیلی، بی

هاي اجتماعی، تبعیض و نابرابري اجتماعی، فقر و بیکاري، طردشـدگی، امنیتـی    گسست

ــین  ــودن و درع ــاعی و روان   ب ــت اجتم ــدان امنی ــال فق ــناختی د ح ــود ش ــاطق ب ــن من »ر ای

  ).کارشناس، مرد(

  

  ):پذیر آسیب(هاي هدف  ضعف حساسیت نسبت به گروه

پذیر  هاي هدف یا آسیب از دیگر مفاهیم مربوط به این طبقه، ضعف حساسیت به گروه

پذیر از قبیل سالمندان،  هاي آسیب دهد که در حوزه گروه هاي مطالعه نشان می یافته. است

دیگر حوزه  عبارت به. ن برنامه منظم و منسجمی وجود نداشته استزنان، کودکان و معلولی
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اي دنبال  صورت پراکنده و جزیره پذیر نیز مانند خود فرآیند بازتوانی به هاي آسیب گروه

شدگان و  شدگان زلزله سرپل اکثریت کشته شده از کشته طبق آمار ارائه. شده است می

هاي  سالمندان یکی از گروه. اند تشکیل داده پذیر هاي آسیب دیدگان زلزله را گروه آسیب

پذیري بود که پس از زلزله فشار اجتماعی روانی زیادي به علت عدم دسترسی به  آسیب

وسایل و امکانات زندگی ازجمله غذا، چادر، کانکس، سرپناه اصلی، وسایل و امکانات 

ان در این راستا گویاي زدگان و کارشناس هاي زلزله بر آنها وارد شد و صحبت... بهداشتی و 

  .این مطلب است

هایشـان   بعد از زلزله یک سري سـالمندان بودنـد کـه رهاشـده بودنـد و بـا خـانواده       «

اش ولـش   ساله بـود کـه رهاشـده بـود و خـانواده      85نبودند، یکی از این موردها خانمی 

کـرد؛ مـا بـا اورژانـس اجتمـاعی صـحبت        کرده بودند و تنها در یک چادر زنـدگی مـی  

ایـن خـانم هـم    . تر بود بعد به خانم دیگري بود که یکم سرحال. یم و آمدند بردنشکرد

  ).کارشناس، زن(»اش نبودند و به حال خود رهاشده بودند کالً خانواده

که  درحالی. توجهی قرار گرفتند پذیر بودند که مورد بی هاي آسیب زنان از دیگر گروه

رپل ذهاب معموًال زنان و مردان توانایی به محیط اجتماعی و فرهنگی منطقه س باتوجه 

دهد که در بسیاري از  هاي این مطالعه نشان می یافته. دسترسی برابر به امکانات را ندارند

  .مقاطع پس از حوادث و بالیا این گروه با مشکالت خاصی مواجه بوده است

ه کـس متوجـ   زده بعد از بیست روز متوجه چیزي شدم کـه هـیچ   من در منطقه زلزله«

چـون از  .زده بودنـد  پذیرترین افـراد، زنـان زلزلـه    آن نشده بود؛ و آن این بود که آسیب

. شـده بـود وسـایل زنانـه در آن نبـود      همه وسایلی که از طرف مـردم و خیـرین فرسـتاده   

آیـد   چـون هـیچ زنـی نمـی    . پیراهن و شلوار و لباس کردي زنانه کسی نفرستاده بودزیر

مـا  . فرهنگ کردهـا بـر همـین اسـاس اسـت     . رستددش را بفزیرپیراهن و شلوار زنانه خو

بالفاصله از خیرین پول گـرفتیم و رفتـیم پارچـه خریـدیم و لبـاس کـردي زنانـه اعـم از         

صــورت یــک پکــیج درآوردیــم و فرســتادیم بــراي روســتاها و   زیرپیــراهن و شــلوار بــه

ه تا حاال بـراي  زده و در آنجا بازخورد زنان این بود که بهترین پکیجی ک شهرهاي زلزله

  ).کارشناس، مرد(»ها بودند شده همین ما فرستاده
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پذیر دیگر کودکان و نوجوانان بودند که بعد از زلزله دچار  ازجمله گروهاي آسیب 

  .هاي اجتماعی شدند آسیب

زده بـودم دیـدم کودکـان و نوجوانـان      آنچه که من در دو ماهی که در مناطق زلزله«

گویند معلوالن، سالمندان و یا زنان دچار ضـرر و   ها می بعضی. بیشتر ضرر و زیان دیدند

. کنم کودکان و نوجوانان بیشـتر دچـار صـدمه شـدند     زیان بیشتر شدن، ولی من فکر می

کودکان و دختران و پسران نوجوان بعد از زلزله دچار بحران شدند که نتوانستند کودکی 

بعضـی از ایـن   . خودشان را بکننـد و نوجوانی خودشان را بکنند و اگر بچه بودند بچگی 

مـادر شـدند و ایـن باعـث شـد کـه در زنـدگی         پدر و یا بـی  افراد بعد از زلزله ناگهان بی

جـاي آنکـه آمـوزش زنـدگی را از      یعنی به. خودشان دچار فراموشی و بالتکلیفی شوند

حلی خانواده و اطرافیان خود بیاموزند از دیگرانی که هیچ تطابقی با خانواده و فرهنگ م

به نظر من این افراد به لحاظ فرهنگی و اجتماعی دچار ضربه شدید . خود نداشت آموختند

  ).کارشناس، مرد(»ها طول بکشد که بتوانند جبران کنند شدند که ممکن است سال

  :تمرکز بر بازسازي مسکن و غفلت از بازتوانی اجتماعی

. از بازتوانی اجتماعی بود شده تمرکز بر بازسازي و غفلت زیر مقوله دیگر استخراج

دهد که وجه  زدگان و متخصصان اجتماعی نشان می هاي حاصل از مصاحبه با زلزله یافته

افزارانه و متمرکز بر  بارز و غالب فرآیند بازتوانی اجتماعی پس از زلزله، نگاهی سخت

دهنده  اناین یافته نش. طور خاص بازسازي مسکن یا سرپناه بوده است بازسازي فیزیکی و به

هرچند . بعدي وجود داشته است این است که در مدیریت پس از زلزله غالباً رویکردي تک

ها و  هاي مطالعه اولویت اصلی را هم از نگاه مسئولین و هم از نگاه مردم و هم سمن که یافته

اي به همراه  ها مشکالت ویژه داند ولی غفلت از سایر حوزه ها بازسازي مسکن می سلبریتی

هاي اجتماعی خواهد  اهد داشت که در بازگشت به زندگی عادي باعث بروز آسیبخو

.شد

افزاري و عمرانی در کمیتۀ بحـران، اقـدامات اجتمـاعی و     موازات کارهاي سخت به«

).کارشناس، مرد(»شد روانی مستمر توسط یک تیم خاص انجام نمی
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هـاي غیردولتـی،    انهـاي دولتـی و هـم سـازم     چیزي که من اعتقاد دارم هم سـازمان «

مردم دیگـر کـه نمیـان کمـک     . کنند افزاري کار می بیشتر روي مسائل فیزیکی و سخت

شدن این اسـت   کنن میگن سرپل ذهاب ساخته شد، منظور از ساخته کنن، میان سؤال می

دانن که ساختن معادل با ساختن وضعیت روانیشون و بازتوانی  ها ساخته شد نمی که خانه

هاي مختلف دولتی و غیردولتـی   سازمان. مبنایشان خانه است. ینها نیستاجتماعیشون و ا

افـزاري گذاشـتند و بـه مسـائل      شـان بیشـتر روي سـاختن خانـه و مـواد سـخت       توان مالی

).کارشناس، مرد(»توجه کردند اجتماعی روانی توجه نکردن و یا کم

ازجمله بازسازي و  اي از عوامل مختلفی جانبه بازتوانی باید مجموعه یک برنامه همه

دهد که عمدتًا بازتوانی به  هاي این مطالعه نشان می یافته. بازتوانی اجتماعی را در بربگیرد

بازسازي تقلیل یافته است و این بازسازي نیز با غفلت از مسائل مهم اجتماعی و فرهنگی 

سوق صورت ناقص صورت گرفته و بسیاري از مردم را به سمت رهاشدگی و بالتکلیفی  به

البته این موضوع به معناي کاستن از اهمیت بازسازي نیست، بلکه طبق بسیاري از . داده است

هاي  هاي اصلی برنامه عنوان یکی از اولویت مطالعات مسکن و بازسازي فیزیکی همواره به

هاي  در این پژوهش نیز مسکن اولویت اصلی مردم و سازمان. بازتوانی مطرح بوده است

.لتی و امدادي بوده استدولتی و غیردو

هـاي حمـایتی، چـادر و کـانکس احتیـاج نداشـتند،        مردم سرپل ذهاب فقط به بسته«

هـا خودکشـی کردنـد؛     شان خراب شد، مردم خیلی سختی کشیدن و حتی خیلـی  روحیه

مسـئولین بایـد از   . هاي روحـی و روانـی و اجتمـاعی احتیـاج داشـتند      مردم بیشتر حمایت

دیدند که ببیننـد چـه مشـکالتی دارنـد، نـه اینکـه یـک بسـته          میزدگان را  نزدیک زلزله

»ها خبري نبود و خیلـی چیزهـاي دیگـر    دادند و دیگر از آن حمایتی یا چادر تحویل می

).دیده، زن حادثه(

  : گوید کننده دیگري می شرکت

هـا را   هـاي آن  کردنـد و درد دل  کاش مسئولین از نزدیک بـا مـردم صـحبت مـی     اي«

ببینند چه چیزي احتیاج دارند نه اینکه چهار تکه لباس و چادر از این شهر  شنیدند که می

. خواسـتند  مردم این وسایل را نمـی . دادند کردند و به مردم می آوري می و آن شهر جمع
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ــک   ــد کم ــه آمدن ــان زلزل ــد    زم ــوش کردن ــردم رو فرام ــد از آن م ــد و بع ــایی کردن »ه

  ).دیده، زن حادثه(

  

  ها فت اموال و داراییپذیري ناشی از هدرر آسیب

هاي جامعه موردمطالعه بوده  یکی از زیر طبقات دیگر، به هدر رفتن اموال و دارایی

پذیري اجتماعی  هاي حیاتی مردم مسئله دیگري بود که منجر به آسیب اتالف دارایی. است

بدین معنا که با وقوع زلزله و فروریختن ساختارهاي موجود و ایجاد هراس اجتماعی، . شد

هاي مختلف و به دلیل  که در حوزه طوري مردم با مشکالت متعددي مواجه شدند به

طور  هاي این مردم به دارایی. هاي خود را از دست دادند پیامدهاي زلزله، بسیاري از دارایی

هاي نقدي و یا غیر نقدي مانند طال و  عمده مربوط به ساختمان و ملزومات زندگی، دارایی

.ستبوده ا …زیورآالت و

دهد در شرایط پس از زلزله مردم به دو دلیل قادر به دسترسی  مطالعات ما نشان می

مانده از زلزله نبودند یکی اینکه شدت  هاي برجاي دوباره به اموال و دارایی و سرمایه

وجوي وسیله و اشیاي ارزشمند  وجه امکان جست هیچ تخریب چنان بوده که براي افراد به

دیده، افراد یا  د نداشت و دوم اینکه طی وقوع زلزله افراد حادثهدر روزهاي اولیه وجو

داده بودند و به دلیل جراحات وارده به خانواده یا اقوام نزدیک، عموماً  عزیزانی را ازدست

بودند و  …سپاري، بیمارستان، درمان و در روزهاي اول حادثه درگیر عزاداري و خاك

دزدي، آواربرداري، ادغام (ازجمله مختلف پس از بازگشت به محل زندگی به دالیل 

هرگز نتوانستند به وسایل خود ) …ها با هم و هاي همسایه هاي ساختمان ضایعات و نخاله

شده، در منازل آپارتمانی و  هاي انجام دسترسی پیدا کنند و این مسئله بر اساس مصاحبه

.هاي مسکن مهر در محله فوالدي سرپل محرز بود آپارتمان

) ...خانـه، اسـباب و وسـایل و   (هاي مـردم   ها تخریب و دارایی که اکثر خانه درحالی«

هـا نبـود، یـا     داشتن این دارایی معروف فراغ بالی براي نگه قول دیده بود به شدت آسیب به

»هـا  باید به فکر سرپناه و مسائل و مشکالت اولیـه و اصـلی زلزلـه بـود یـا حفـظ دارایـی       

  ).دیده، مرد حادثه(
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محیط اجتماعی و فرهنگی منطقه سرپل ذهاب معموالً زنان و مردان توانایی  به باتوجه 

دهد که در بسیاري از  هاي این مطالعه نشان می دسترسی برابر به امکانات را ندارند؛ یافته

یکی از . مقاطع پس از حوادث و بالیا این گروه با مشکالت خاصی مواجه بوده است

هایشان ازجمله  آن مواجه بودند عدم احیاي اموال و داشتهمسائلی که زنان بعد از زلزله با 

بود  …خیاطی، وسایل و امکانات آرایشگري و وسایل امرارمعاش ازجمله دار قالی، چرخ

.از تکاپوي اقتصادي انداخته و دارایی خانواده را کم کرده بود که زنان منطقه را

از دسـت دادنـد مـثالً مـن     خیلی از افراد بودند که بعـد از زلزلـه شـغل خودشـان را     «

میلیـون تومـان وسـایل آرایشـگري داشـت کـه        10شناسم کـه حـدود    آرایشگري را می

ولی کسانی که زود به خودشان آمدنـد و  . اش در زلزله زیر آوار موند و خراب شد همه

ولی . اي از خودشان داشتند کارشان را ترمیم کردند و دوباره از نو شروع کردند سرمایه

رمایه از خودشان نداشتند و نتوانستند دوباره وسایل بخرند کار خودشـان را  کسانی که س

  ).دیده، زن حادثه(»از دست دادند چون وسایل خیلی گران شد

  

  :هجوم جمعیت غیربومی

اي، به دلیل وجود عوامل مختلف و ایجاد شرایط بحرانی، زمینه  پس از هر زلزله

همچنین . شود هاي مختلف فراهم می رتکارانه و شرا هاي خالف مساعدي براي اقدام

هاي مردم و بخشی  افزایش ناامنی منطقه که بخشی از آن ریشه در ویرانی خانه و سرپناه

تر ساختن  آمیز دارد نیز عامل مهمی در نامطلوب هاي پراکنده شرارت ریشه در همین فعالیت

.شرایط است

ا و شهرهاي اطراف تحت عنوان ه دهد ورود افراد غیربومی از استان ها نشان می یافته

زده سرپل تنگ  زندگی اجتماعی و روانی را بر مردمان شهر زلزله …استادکار و کارگر و

از همان زمان وقوع . هاي اجتماعی در شهر شده است وجودآمدن آسیب کرده و باعث به

ي کار در غرب کرمانشاه، بسیاري از افراد جویا 96آبان سال  21دهم ریشتري  و سه 7زلزله 

و درواقع کارگران فصلی ساختمانی به سرپل ذهاب مراجعه کردند و اکنون در سومین سال 

تواند  هرچند که حضور کارگران می. روزي در این مناطق دارند زلزله، اقامت شبانه
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نویدبخش مشارکت بیشتر براي تکمیل زودتر واحدهاي مسکونی و راهی براي بازگشت 

هایشان باشد، اما حضور کارگران غیربومی فصلی در  رسقفزدگان به زی تر زلزله سریع

.هاي اجتماعی در شهر شده است سرپل ذهاب باعث ایجاد آسیب

ورود افراد غیربومی به سـرپل ذهـاب باعـث مشـکالت زیـادي شـد؛ در ایـن میـان         «

هـا معتـاد بودنـد و آمـده      کارگر و بناهایی که از شهرهاي دیگـر آمـده بودنـد اغلـب آن    

کشـیدند   هاي خصوصی مردم سرك می هاي ما را بسازند اما در واقع به حریم هبودند خان

همچنـین نگـاه ناپـاکی نسـبت بـه زنـان       . کشـیدند  طور عادي در میان مردم مـواد مـی   و به

).دیده، زن حادثه(»داشتند که من خودم آن را حس کردم

لـب مـردم   هـا بیشـتر شـد کـه اغ     با ورود افراد غیربومی به شهر سـرپل ذهـاب دزدي  «

شـود و چنـدها بـار     ها از طرف این افراد که معتاد هستند انجام می معتقدند که این دزدي

».هـا دعـوا کردنـد و کـار بـه شـکایت و زدوخـورد کشـید         ها را گرفتنـد بـا آن   مردم آن

)دیده، مرد حادثه(

هزاران نیروي کـار  . اعتیاد و توزیع مواد مخدر در سرپل ذهاب بسیار باال رفته است«

انـد، متأسـفانه اغلـب ایـن افـراد معتـاد هسـتند و         هاي مختلف به این مناطق آمده از استان

ها در این منـاطق مصـرف انـواع مـواد مخـدر بـه یـک امـر          به حضور گسترده آن باتوجه

کنتـرل   صورت گسـترده و غیرقابـل   شده است، خریدوفروش این مواد نیز به عادي تبدیل

هـا را بسـازند و خواسـته یـا ناخواسـته       انـد کـه خانـه    آمده ها کالم این ادامه دارد، در یک

سـرقت بـه   : به خاطر ورود همین افراد به شـهر سـرپل  . ها را به دام اعتیاد بکشانند خانواده

ها در ایـن منـاطق هسـتیم     ما روزانه شاهد انواع سرقت. شده است یک امر روزمره تبدیل

کارشـناس،  (»بـه دنبـال داشـته اسـت     که خود این مسئله احساس ناامنی در این مناطق را

).مرد

با حضور کارگران مهاجر از نقـاط دیگـر معضـالتی ازجملـه دزدي، فـروش مـواد       «

شـدت افـزایش پیـداکرده اسـت و ایـن       مخدر، اعتیاد، تجاوز و آزار و اذیت دختـران بـه  

و  هـا  وذهاب خانم اي که در مسیر راه ایاب گونه مسئله باعث ناامنی در شهر شده است، به

کرات، بین اهالی و کارگران مهـاجر   کنند که به آموزان دختر، ایجاد مزاحمت می دانش

  ).دیده، زن حادثه(»بر سر این موارد، درگیري فیزیکی صورت گرفته است
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  فراموشی و رهاشدگی اجتماعی

ترین مفاهیم در زمینه مسائل  عنوان یکی از اصلی ترس از فراموشی و رهاشدگی به

ها نشان داد  هاي حاصل از تحلیل داده یافته. از زلزله مورد بررسی قرار گرفتاجتماعی پس 

شدن توسط نهادهاي رسمی  که احساس طردشدگی و یا به عبارتی ترس از طرد و فراموش

طرد اجتماعی فرآیندي است که در . زدگان محسوس بود و غیررسمی ایران در میان زلزله

هاي  ز بطن جامعه از مشارکت و حضور فعال در عرصههایی ا نتیجه آن افراد معین و گروه

هاي صورت  طی مصاحبه. شوند اجتماعی، اقتصادي و سیاسی محروم و به حاشیه رانده می

زده، امر  گرفته این نکته آشکار شد که احساس فراموشی و طردشدگی در مناطق زلزله

ایران و عراق و اي نبوده و به خاطر درگیر بودن این منطقه در جنگ تحمیلی  تازه

هاي گسترده مردم و تجربه زندگی در  هاي حاصل از آن و همچنین مهاجرت خرابی

  . اي درونی شده است هاي خارج از کشور ایران، این حس به درجه اردوگاه

هاي  هاي گسترده ناشی از زلزله یکی از نگرانی در حال حاضر نیز به خاطر خرابی

نشین  افراد ناتوان، زنان سرپرست خانوار، افراد اجاره(ژه وی عمده اقشار مختلف این منطقه به

هاي مختلف براي اسکان موقت و دائم مردم،  این است که در جریان سیاستگذاري) …و

که طی  طوري به. اند اي از این جمعیت به فراموشی سپرده شده مالحظه بخش قابل

م، تاکنون هیچ کان دائهاي صورت گرفته آنان اذعان داشتند که در برنامه اس مصاحبه

.اند در نظر گرفته نشده است تمهیدي براي افرادي که مستأجر تخریبی بوده

دولت . درصد مستأجر هستند 47هزارنفري سرپل ذهاب  80در حال حاضر از شهر «

دار  هـا نیـز خانـه    بعد از زلزله قرار شد به مستأجران زمین واگذار کنـد و وام بدهـد تـا آن   

گویـد زمـین را    سال از زلزله هنوز هیچ خبري نیست مسـئولی مـی   3اما باگذشت. شوند

گوید مشخص نیست و در آخر کار، ایـن افـراد    کند یکی می دهیم یکی تکذیب می می

).کارشناس، مرد(»اند اند و نه زمین و بالتکلیف مانده نه وام گرفته

سب بازسازي عدم تنا) 2(مسکن ناتمام، ) 1: (این مقوله داراي سه زیرمجموعه بود

  .وکارها فقدان حمایت اجتماعی از بازآفرینی کسب) 3(مسکن بافرهنگ محلی، 

  

  نمود طبقات و زیر طبقات ترس از فراموشی و رهاشدگی -3جدول 
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  طبقات اصلی  زیر طبقات  طبقات اولیه

تأخیر در شروع بازسازي در شهر، توجه 

بیشتر به روستا نسبت به شهر، فقدان قدرت 

اسی اداري حاکم بر صدور خرید، بوروکر

مجوزها، فقدان نظارت، عدم شفافیت، فقر 

پیشینی، فشارهاي اقتصادي، ناچیز بودن وام 

موقع تسهیالت  مسکن، عدم وصول به

بانکی، نبود پشتکار در میان مردم به علت 

  نداشتن سرمایه، طوالنی شدن بازسازي

  مسکن ناتمام

  

  

  فراموشی و رهاشدگی

توجهی به  دم، بیعدم مشارکت واقعی مر

زدگان در نحوه ساخت  نیازهاي زلزله

مسکن، ناچیز بودن وام مسکن، رویکرد 

  پایین باالبه

عدم تناسب بازسازي مسکن با 

  فرهنگ محلی

وکارهاي کوچک بعد از  خسارت به کسب

رفته  هاي ازدست زلزله، عدم احیاي شغل

ریزي براي مشاغل  بعد از زلزله، عدم برنامه

ن، بی متولی ماندن واحدهاي بعد از بحرا

وکار براي جبران خسارت، در  کسب

اولویت بودن ساخت مسکن، فقدان 

اي جامع جهت توانمندسازي و  برنامه

  اشتغال پس از زلزله

فقدان حمایت اجتماعی از 

  وکارها بازآفرینی کسب

  

  :مسکن ناتمام

توجه به . ستهاي بازتوانی پس از حوادث و بالیا ا ترین بخش مسکن یکی از مهم

طور خاص در محیط موردمطالعه ما که یک محیط شهري است این  زمان بازسازي که به

مدت مردم با  زمان براي مردم از اهمیت زیادي برخوردار بود، چرا که در درگیري طوالنی

هاي زندگی اجتماعی  ها را از احیاء سایر حوزه مشکالت بازسازي، عالوه بر بار روانی، آن

ترین دالیل طوالنی شدن بازسازي را عدم توان  هاي این مطالعه، از مهم یافته. ددار بازمی

شده بود، نبود  ها گذاشته هاي باقیمانده که بر عهده خود آن خود مردم براي تکمیل بخش

عدم شفافیت در جاهایی که بنیاد مسکن و ستادهاي معین وسازها و نظارت کافی بر ساخت
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هاي در دست  ها بخشی از کارهاي داخلی خانه ال این سازمانطور مث به. بودند ذکر کرد

بر عهده خود مردم گذاشته  …کاري، سفیدکاري و ساخت را از قبیل سفت کار، کاشی

ها اشاره شد  اما با توجه به مسائل مختلفی که در طول این فرآیند از آغاز تاکنون به آن. بود

مردم توانایی مالی ) …ل مدیریتی وائمشکالت اجتماعی پیشینی، فشارهاي اقتصادي، مس(

کنندگان آهی  چندانی براي تکمیل این بخش نداشتند و ندارند و به قول یکی از مشارکت

شد که مردم قادر به تکمیل مسکن نباشند  همین چرخه باطل باعث می. در بساط نمانده بود

و سرگردانی و د و در نتیجه به سایر امور نرسند و در نهایت دوران بازسازي طوالنی شو

.بالتکلیفی تداوم یابد

وسـوي بازسـازي مسـکن     ها فقط به سمت در شهر سرپل ذهاب بعد از زلزله نگرش«

اگـر در  . اند و بعضی هم ناتمـام رهـا شـدند    شده ها درست بود و در این زمینه بعضی خانه

ــه ــون تــومن وام  40جــاي  آن زمــان ب  دادنــد از نظــر مــن میلیــون تومــان وام مــی 80میلی

).دیده، مرد حادثه(»ها میتونست زودتر از آالن ساخته شود ساختمان

اند شاکی  مانده و رهاشده نشده باقی بازماندگان زلزله از اینکه مسائل و مشکالتشان حل

هاي دریافتی و نیازهایی که براي بازسازي شرایط زندگی به سطح  بودند و با مقایسه کمک

  .کردند می قبل از حادثه داشتند احساس کمبود

هایمان نصف و نیمه است هم بدهکار دولت و هم بدهکار مردم شدیم و  هنوز خانه«

مـان تـا    کنم و خانه اي زندگی می اي اجاره ام قرض کردم، هنوز در خانه خیلی براي خانه

حد دیوارچینی پیش رفته؛ براي اینکه اون وامی که دولت به ما داد کفاف ساخت خانـه  

دهد و این فقط  تومان وام با این گرانی کفاف ساخت خانه را نمی 60یا 50را نداد آخه 

شـود و خودمـان هـم     وسـاز گـران مـی    روز هم وسایل سـاخت  هزینه آهنش بود و روزبه

جـوري   مـان را بسـازیم و همـین    ها بذاریم تا بتوانیم خانه اندازي نداشتیم که روي وام پس

هـا تـو شـهر سـرپل      تنها من بلکه خیلی بته نهگوید ال ایشان در ادامه می. بالتکلیف ماندیم

وپنجـه نـرم    انـد و مثـل مـا بـا همـین مسـائل دسـت        شان را درسـت نکـرده   هستند که خانه

  ).دیده، زن حادثه(»کنند می

با توجه به اینکه . شده استها بازسازي دهد در روستاها اغلب خانه ها نشان می یافته

تر از شهر بازسازي روستاها را شروع کردند ها سه ماه زود ها و سلبریتی دولت، سمن
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ها  تر انجام شد، چون به افزایش قیمت تر و سریع بازسازي فیزیکی روستاها بسیار ارزان

برنخورد، اما با توجه به تأخیر زیاد از شروع بازسازي در شهر و افزایش چند صددرصدي 

واحدهاي مسکونی خود  زدگان داخل شهر توان تکمیل ها در برخی از موارد، زلزله قیمت

  .کاره در داخل شهر سرپل ذهاب هستیم ها خانه نیمه را ندارند و ما شاهد ده

هایشان رو زودتـر سـاختند چـون خیـرین      هاي خیرین خانه روستاها به خاطر کمک«

بیشتر رفتن طرف روستاها و یکی ماننـد خـانم کلباسـی خیلـی کارهـا را بـراي روسـتاها        

  ).دیده، زن حادثه(»ساز به شهرها کمک نکردندانجام داد و خیرین مسکن

ها احساس  زدگان به دلیل نیازهاي متعدد، فشارهاي مالی و استرس از طرفی زلزله

کردند، همچنین با برگشت نسبی افرادي که در طی حادثه کمتر  خستگی و درماندگی می

وقعیت گاهی با این م. شد دیده بودند احساس دلسردي و ناامیدي در بقیه تشدید می آسیب

  .عصبانیت، و سرزنش در بین بازماندگان همراه بود

  

  :عدم تناسب ساخت مسکن با فرهنگ محلی

هاي مهم بازسازي مسکن که موجب نارضایتی و سردرگمی زندگی  یکی از جنبه 

زده در نحوه ساخت مسکن توسط پیمانکاران  توجهی به نیازهاي افراد زلزله مردم شد، بی

دهد که عدم توجه به الزامات محلی  مطالعات ما نشان می. تادهاي معین بودبنیاد مسکن و س

. نشده در بازتوانی شد بینی و فرهنگی بازسازي مسکن، منجر به بسیاري از مشکالت پیش

ها وجود  اي براي بازتوانی مردم و استقالل آن دهد که هیچ برنامه هاي مطالعه نشان می یافته

نحوه ساخت مسکن، (خصوص بازسازي فیزیکی  بازتوانی به نداشت و چون در فرآیندهاي

کمترین مشارکت براي مردم وجود داشت، ) …نقشه مسکن، مقدار و نحوه هزینه وام و

داشتند که در این فرایند نقشی  بسیاري از مردم احساس نارضایتی داشتند و اظهار می

جامعه موردمطالعه انتظار . استنشده ها داده  اند و حتی فرصتی براي اظهارنظر به آن نداشته

ها احیا شود بلکه نظرات و  هایشان بازسازي شود و معیشت آن تنها خانه داشتند که نه

.هایشان لحاظ شود ها در بازسازي خانه هاي آن دیدگاه

ها بر عهده بنیاد مسکن و ستادهاي  هاي آن شوندگانی که بازسازي خانه اکثر مصاحبه

هایی که پیمانکاران ساختند نقشه ما نبود، نقشه خودشان بود و  خانهگفتند نقشه  معین بود می
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ها یه نقشه  گفتند بنیاد مسکن و ستاد معین به آن می. کردند اصًال به نظرات ما توجهی نمی

کنیم نه نقشه  ها را اجرا می گفتند ما نقشه آن ساختند و به ما می داده بودند و بر اساس آن می

  .شما

زده به فراموشی سـپرده   هاي فرهنگی در مناطق زلزله که چارچوبیکی از عواملی «

شده بود بسیار نـاچیز   ها در نظر گرفته شدند این بود که وام و پولی که براي ساختن خانه

هـا و   شد دیـدگاه  متري هستند با این پول نمی 80تا  70ها در روستاها  بود؛ مثالً تمام خانه

شـود   باوجوداین مشکالت فرهنگی می. اعمال کرد ها نظرات دیگران را در ساختن خانه

گفت که در روستاها مشکل مسکن نیست ولی در شهر این مشکل خیلـی زیـاد اسـت و    

  ).کارشناس، مرد(»هاي اصلی مردم شهر سرپل مسکن است آالن یکی از دغدغه

  

  وکارها فقدان حمایت اجتماعی از بازآفرینی کسب

تواند در روند  ین حوادث طبیعی است که میتر ترین و مخرب زلزله، یکی از مهم

وکارها اختالل و وقفۀ طوالنی ایجاد کرده و بر معیشت و درآمد بازماندگان  فعالیت کسب

نهاد  هاي دولتی و مردم هاي طبیعی، سازمان پس از وقوع بحران. از سانحه تأثیر بگذارد

اي در  بدون آنکه مطالعهکنند،  دیده سرازیر می هاي مالی فراوانی به منطقۀ سانحه کمک

این امر باعث اتالف منابع . ها داشته باشند رسانی ها و اولویت کمک زمینه نیازسنجی

کنندگان در تحقیق، حمایت از  بر اساس مشاهدات و مصاحبه با مشارکت. شود می

ها، در آخرین مرحله قرار داشت و  رسانی زایی و درآمدزایی در میان اقالم کمک اشتغال

پس از زلزله سرپل، یکی از مسائل . شده است داده یار ناچیزي به آن اختصاصسهم بس

ها در اثر زلزله از بین رفته  وکارهاي آن مغفول مانده توجه به اشتغال افرادي بود که کسب

  . بود

زدگان اقدامات  پس از زلزله، نهادهاي حمایتی و مردم براي تأمین نیازهاي زلزله

به . ت، اسکان دائم و توزیع اقالم خوراکی و بهداشتی انجام دادندزیادي از قبیل اسکان موق

زدگان  مدت زلزله رسد براي عموم مردم و متولیان امر بازسازي، رفع نیازهاي کوتاه نظر می

پس از هر زلزله، نهادهاي اقتصادي و . ها داشت اهمیت بیشتري از رفع نیازهاي بلندمدت آن
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بیند، و معموًال اقدام در جهت  شدت آسیب می ز، بهزده نی وکارهاي منطقه زلزله کسب

در این زمینه . گیرد دیدگان، مورد غفلت قرار می وکارها و معیشت سانحه بازتوانی کسب

وکارها به دست  طور مشخص سازمان یا نهادي ورود پیدا نکرده و بازتوانی کسب به

توانی و بازآفرینی زمانی باز این در حالی است که توجه به هم. فراموشی سپرده شد

بسا بازآفرینی و  وکارها بر بازسازي فیزیکی از اهمیت زیادي برخوردار است و چه کسب

ساز  دیده بتواند در پیشبرد بازسازي کالبدي نیز مؤثر بوده و زمینه وکار آسیب بازتوانی کسب

بازسازي فیزیکی باشد، چرا که بازتوانی مردم از نظر مالی، کمک بسیار مؤثري در 

کنندگان معتقد بودند  اکثر شرکت.بازسازي فیزیکی و دیگر مشکالت پس از زلزله است

زده حمایت نکرده و کاروکاسبی نسبت به قبل از  زایی در مناطق زلزله که دولت از اشتغال

  .کرده استزلزله افول و کاهش پیدا

 هـم در شـرایطی کـه    کنـد آن  زده فرصت شغلی ایجـاد نمـی   دولت در مناطق بحران«

درصـد   60مثال قبل از زلزله حدود  عنوان به. هاي شغلی قبلی نیز از بین رفته است فرصت

شده بودنـد و   شهرك صنعتی سرپل ذهاب به دالیل مختلفی ازجمله ورشکستگی تعطیل

دولت هنـوز بـه ایـن واحـدها کمـک      . در جریان زلزله اغلب این واحدها تخریب شدند

حال بحران کرونا هم . را به این واحدها نداده استنکرده که سرپاي خود بایستند و وام 

به این مشکالت و بیکاري افزوده است به این معنا که عمالً واحـدهاي تولیـدي در ایـن    

زایـی در ایـن منطقـه     یعنی عمالً دولت در راستاي فقرزدایی و اشتغال. منطق فعال نیستند

).دیده، مرد حادثه(»اقدام زیادي نکرده است

  :کند گونه ابراز می اجتماعی امدادگر نظر خود را در مورد اشتغال اینکارشناسان 

زایی بعد از بالیاي طبیعی خیلی  هاي دولتی و غیردولتی توجهشان به اشتغال سازمان«

زده رو حـل بکنـی    کنم اگر شما بتوانی مسـئله اشـتغال فـرد زلزلـه     من فکر می. کم است

یـواش حـل    میـاره، خـودش یـواش    مسائل دیگرش رو از بابـت درآمـدي کـه بـه دسـت     

دسـت  مـی کنـه تـو جیـب      . اش رو درست می کنـه  اش درست نشده خانه خانه. کند می

اش هم زلزله رودبار هسـت کـه بعـد از     نمونه. شه گري نمی خودش و دیگر دچار تکدي

تنها به حالت اول برنگشته  ها نه اند معیشت آن سال به زندگی عادي خودشان برنگشته 30

شه به شرایط وخیم مملکـت، مـا    بعضی از این شرایط هم مربوط می. ر هم شدهبلکه بدت
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و اینهـا   …طـرف رکـود و بیکـاري و    ریم به طرف رونق، داریم می جاي اینکه بریم به به

  ).کارشناس، مرد(»کمک  می کنه که اینها به زندگی اولیه برنگردند

سرپل ذهاب عالوه بر  زده دهد اغلب مردم منطقه زلزله مطالعات ما نشان می   

صورت  اند و بیکاري به داده زمان شغل خود را نیز ازدست هاي خود، هم دادن خانه ازدست

  .دهد زده نشان می یک بحران جدي خود را در این شهر زلزله

هـاي بعضـی    رفتم خانه تونستم برم کاري رو انجام بدهم مثالً می من قبل از زلزله می«

کـردم ولـی بعـد از زلزلـه      نـه کـه بـابتش پـولی دریافـت مـی      آشناها براي تمیز کردن خا

دیـده،   حادثـه ("توانم زیاد برم آن کارها را انجـام بـدهم   زانودرد و کمردرد گرفتم، نمی

  ).زن

خیلــی از افــراد بودنــد کــه بعــد از زلزلــه شــغل خودشــان را از دســت دادنــد؛ مــن  "

یشـگري داشـت کـه    شناسـم کـه حـدود ده میلیـون تومـان وسـایل آرا       آرایشگري را می

اش در زلزله زیر آوار موند و خراب شد و این خانم چون بعد از زلزله نتوانسـت آن   همه

  ).دیده، زن حادثه(»وسایل را دوباره بخرد شغلش را ول کرد

همچنین رکود واحدهاي تولیدي منطقه و بیکاري نیروهاي کار بومی به علت     

یربومی از شهرهاي دیگر بر مشکالت سرازیر شدن اصناف مختلف و نیروهاي کار غ

بالیاي طبیعی افراد را در بالتکلیفی قرار داده و بر توانایی و بر . وکارها افزوده بود کسب

  .گذارد ها تأثیر می انگیزه آن

یکی از عوامل بیکاري در شهر سرپل ذهاب ورود افراد غیربومی نیروي کار بودند «

هـا و باعـث بیکـاري     زایـی آن  باعث اشتغال که به شهر سرپل ذهاب آمدند و در حقیقت

  ).دیده، مرد حادثه(»افراد در شهر سرپل ذهاب شد

زدة سرپل  وکارهاي کوچک مناطق زلزله باوجود اهمیت و ضرورت بازآفرینی کسب

ها، بر اساس  ذهاب، در تداوم معیشت بازماندگان از زلزله و تقویت روحیۀ امید در آن

وکارها، همواره نسبت به تأمین مسکن و سرپناه، از  کسب مشاهدات میدانی، بازآفرینی

سال از وقوع زلزلۀ سرپل،  3پس از گذشت حدود . اهمیت کمتري برخوردار بوده است

کنند یا با حداقل ظرفیت خود، مشغول تولید و ارائۀ  وکارها فعالیت نمی بسیاري از کسب

  .خدمت هستند
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کردند و بیمه هم داشـتند ولـی بعـد از     مینفر کار  18من قبل از زلزله در کارگاهم «

  ).دیده، مرد حادثه(»کنند نفر در این کارگاه کار می 6زلزله 

  گیري نتیجه

اي است که بررسی ابعاد آن اهمیت بسیاري دارد، چرا که تعداد بسیاري از  زلزله حادثه

زلزله پدیده و . گریبان هستند به ها با مسائل و مشکالت برآمده از این واقعه دست مردم سال

بحرانی طبیعی است که عالوه بر تهدیدهاي جانی و مالی در مناطق مسکونی، همواره 

هاي  توجهی به آن در درازمدت مشکالت و بحران هاي اجتماعی در پی دارد که بی آسیب

مثابۀ ضرورت  توجه به مسائل اجتماعی، به. کند تر و تهدیدآمیزتر می زدگان را عمیق زلزله

هایی است که غفلت از  مدیریتی، موضوعی حیاتی در جهت ممانعت از آسیب راهبردي و

زده و حتی در خارج از این مناطق به بار خواهد  ناپذیري در نواحی زلزله ها صدمۀ جبران آن

  . آورد

زده استان کرمانشاه  این مطالعه مسائل اجتماعی و بازتوانی بعد از زلزله در مناطق زلزله

بازتوانی اجتماعی فرآیندي است که . ا مورد بررسی قرار داده استر) شهر سرپل ذهاب(

شود و شامل تمامی اقداماتی است که باهدف احیاء  پس از وقوع حوادث و بالیا آغاز می

هاي  ها براي ترمیم آسیب عملکردهاي اجتماع، کمک به قربانیان و قادر ساختن آن

مایت براي آسایش روانی و اجتماعی هاي اقتصادي و تدارك ح اجتماعی، بازیابی فعالیت

پذیر  هاي آسیب گیرد؛ طی این مرحله با درنظرگرفتن نیازهاي گروه بازماندگان صورت می

هاي اجتماعی زمینه بازگشت اجتماعی به فرآیندهاي عادي زندگی  و بازسازي زیرساخت

 1396آبان ترین موضوعات اجتماعی را که پس از زلزله  مطالعه حاضر، مهم. شود فراهم می

در این راستا . زده شهر سرپل ذهاب پدید آمده است، ارزیابی کرده است در مناطق زلزله

داده در طی فرایند  ترین مسائل اجتماعی رخ انداز بسیار مهمی از مهم این مطالعه چشم

ها و نظرات بازماندگان از زلزله و متخصصان اجتماعی که در  بازتوانی با استفاده از دیدگاه

  .زده سروکار داشتند ارائه کرده است یند بازتوانی در مناطق زلزلهفرآ

هاي اجتماعی با زیر مقوالت  پذیري مفاهیم کلیدي مورد بررسی در این مطالعه آسیب 

هاي هدف  ضعف حساسیت نسبت به گروه) 2(مشکالت اجتماعی پیشینی، ) 1(
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  نی اجتماعی، تمرکز بر بازسازي مسکن و غفلت از بازتوا) 3(، )پذیر آسیب(

هجوم افراد غیربومی؛ و ترس از ) 5(ها،  پذیري ناشی از هدر رفتن اموال و دارایی آسیب) 4(

عدم تناسب بازسازي مسکن ) 2(مسکن ناتمام، ) 1: (فراموشی و رهاشدگی با زیر مقوالت

ی را ، بود که روند بازتوانوکارها فقدان حمایت اجتماعی از بازآفرینی کسب) 3(بافرهنگ محلی، 

گذار مردم را دچار  بسیار طوالنی کرده و در نتیجه به دلیل فقدان یک دولت سیاست

  .سردرگمی و بالتکلیفی کرده بود

هاي بازتوانی از طرف مسئولین  توجه به این نکته مهم است که بسیاري از سیاست

تماعی توانند یکپارچگی اج تأثیر قرار دهند و می مدیریت بحران ممکن است جامعه را تحت

هاي حاصل از مصاحبه با کارشناسان و  در همین راستا یافته. را تسهیل یا تضعیف کنند

اي براي بازتوانی اجتماعی از  شده دهد که برنامه منسجم و از قبل تعیین زدگان نشان می زلزله

توان گفت  بینانه می طرف دولت و مدیریت بحران وجود نداشته است و در حالتی خوش

.مدت بوده است هاي بعد از وقوع حادثه متمرکز بر پاسخ و یا بازتوانی کوتاه هتمامی برنام

عنوان یک مفهوم اصلی در درك شرایطی که خطر را به یک فاجعه  به» پذیري آسیب«

هاي یک فرد یا گروه و  پذیري اجتماعی به ویژگی آسیب. شود کند دیده می تبدیل می

آوري و بازتوانی از  ها در کنار آمدن، تاب آن ها اشاره دارد که بر توانایی وضعیت آن

دامنه خسارتی که یک ). Wisner et al, 2004(گذارد  تأثیرات یک خطر طبیعی، تأثیر می

این میزان براي مثال به . آورد، تنها وابسته به قدرت ویرانگري آن نیست سانحه به وجود می

زیرساختی که در معرض سانحه  هاي هاي اجتماعی، بیکاري و وضعیت سازه فقر، نابرابري

نتایج نشان داد که اوضاع اقتصادي و اجتماعی مردم قبل از . گیرد نیز وابسته است قرار می

هاي این مطالعه  یافته. زلزله تأثیر زیادي در کیفیت و سرعت بازسازي و بازتوانی داشته است

در . قت داردمطاب) Ramakumar, 2008(و ) Ahern and Galea, 2006(هاي  با یافته

هاي قبلی شده و همچنین تأثیراتی در دریافت  حقیقت، بالیا منجر به تشدید نابرابري

  .خدمات دارند

زده قادر به  در شرایط پس از زلزله و به دلیل شرایط بحرانی ایجادشده، مردم زلزله

ختلف مانده از زلزله نبوده و به دالیل م هاي برجاي مدت اموال و سرمایه نگهداري طوالنی



  

  1399زمستان، 26، شماره هفتمپژوهشنامه مددکاري اجتماعی، سال |140  

زده از نظر  ها براي افراد زلزله این دارایی. شوند ها می مجبور به فروش ارزان این دارایی

دهد که یکی از  هاي این مطالعه نشان می که داده طوري روانی نیز حائز اهمیت بودند به

ها و  رفتن دارایی دالیل سرخوردگی و ناامیدي در طول فرآیند بازتوانی اجتماعی، ازدست

ها بوده است؛ بنابراین وجود یک برنامه جامع و منظم براي  موقع آن یاي بهعدم اح

ها بسیار مهم است و عدم آگاهی نسبت به این موضوع،  جلوگیري از اتالف اموال و دارائی

.پذیري مالی شود به دلیل کمبود درآمد، ممکن است منجر به مشکالت و آسیب

سالمندان، (پذیر  نوارهاي داراي افراد آسیبدهد که خا ها و مطالعات ما نشان می یافته

با مشکالت خاص خود همراه بودند و بر سر راه بازگشت به ) …معلولین، بیماران، و

عنوان  این شرایط به. جانبه مشکالتی ایجاد کرده بود زندگی عادي و فرآیند بازتوانی همه

. افزاید زده می هزلزلیک عامل تشدیدکننده بر وضعیت سردرگمی و بالتکلیفی مردمان 

نشینان سرپل ذهاب معلول هستند و رنج  دهد تعدادي از کانکس هاي ما نشان می یافته

.کنند مضاعفی را تحمل می

پذیرتر  طورکلی در برابر بالیا آسیب هاي مربوط به بالیا نشان داده است که زنان به پژوهش

دریافتیم که مشکالت و در این مطالعه، ما همچنین ). Enarson, et al, 2007(هستند 

پذیر وجود داشت؛ لذا عدم  هاي آسیب هایی در ارائه خدمات براي زنان و سایر گروه محدودیت

ها و تابوهاي فرهنگی که در  ها و همچنین ممنوعیت توجهی به نیازهاي این گروه حساسیت و بی

تر این گروه شد؛ پذیري اجتماعی بیش کند منجر به آسیب وفور خودنمایی می مناطق کردنشین به

هاي اجتماعی و فرهنگی بخصوص در مورد نیازهاي  توان گفت که تابوها یا ممنوعیت لذا می

تواند مشکالت زنان و  بهداشتی زنان و مسائل فیزیولوژیکی و هنجارهاي رفتاري اجباري می

.پذیر را در حوادث تشدید کند هاي آسیب دیگر گروه

ب فرآیند بازتوانی اجتماعی پس از زلزله، نگاهی نتایج نشان داد که وجه بارز و غال

طور خاص بازسازي مسکن یا  افزارانه و متمرکز بر بازسازي فیزیکی و کالبدي و به سخت

دهنده این است که در مدیریت پس از زلزله غالباً  این یافته نشان. سرپناه بوده است

عه اولویت اصلی را هم از هاي مطال هرچند که یافته. بعدي وجود داشته است رویکردي تک

ها،  داند ولی غفلت از سایر حوزه نگاه مسئولین و هم از نگاه مردم بازسازي مسکن می
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ها و  مطالعه حاضر نشان داد که بازسازي خانه. اي به همراه خواهد داشت مشکالت ویژه

 بدون. هاي بازتوانی پس از زلزله است شرط اصلی بازسازي سایر حوزه ها پیش زیرساخت

شناختی و  هاي اجتماعی، روان شک تأخیر در روند بازسازي منجر به تأخیر در جنبه

.اقتصادي خواهد شد

هجوم مردم از . شوند دیده می هاي آسیب بالیا منجر به تغییر در بافت زندگی جمعیت

مناطق مختلف براي دریافت خدمات بعد از زلزله و خود را در قالب افراد زلزله قرار دادن و 

عنوان کارگر و استاد بنا یکی از موارد مورد شکایت  نین ورود افراد غریبه بههمچ

کنندگان در مطالعه معتقد بودند هرچند که حضور کارگران  شرکت. کنندگان بود شرکت

تواند نویدبخش مشارکت بیشتر براي تکمیل زودتر واحدهاي مسکونی و راهی براي  می

هایشان باشد، اما حضور کارگران غیربومی  فزدگان به زیرسق تر زلزله بازگشت سریع

.هاي اجتماعی در شهر شده است فصلی در سرپل ذهاب باعث ایجاد آسیب

دهد که الزمه یک  بررسی جامع متون مربوط به دوران پس از بالیا و بحران نشان می

هاي  بازتوانی جامع در سطح کالن، داشتن یک برنامه منسجم و هماهنگ براي تمامی حوزه

عنوان راهی براي کاهش  هاي بازتوانی پس از حوادث به برنامه. رگیر در زلزله استد

فقدان برنامه جامع براي بازتوانی . شود سردرگمی و بالتکلیفی اجتماعی در نظر گرفته می

در شرایط . کند هاي اجتماعی را تسهیل می پس از بالیا سردرگمی اجتماعی و آسیب

هاي اجتماعی و اقتصادي زیادي در این مناطق رخ  يبحرانی پس از حوادث، ناهنجار

معتقد ) 2007(پایلز . تواند پیامدهاي اجتماعی بیشتري به همراه داشته باشد دهد و می می

وکارها و مشاغل پس از یک فاجعه یکی از عوامل و مهم  است که بازگرداندن کسب

  . ر استپذی هاي آسیب مدت در گروه حیاتی در جلوگیري از عوارض طوالنی

هاي مطالعه حاکی از آن است که باوجود اهمیت و ضرورت بازآفرینی  یافته

زده در تداوم معیشت بازماندگان از زلزله و تقویت  وکارهاي کوچک مناطق زلزله کسب

وکارها، همواره نسبت به تأمین مسکن و سرپناه، از  ها، بازآفرینی کسب روحیۀ امید در آن

سال از وقوع زلزلۀ سرپل، به  3پس از گذشت حدود . ه استاهمیت کمتري برخوردار بود

کنند و یا با حداقل ظرفیت خود،  وکارها فعالیت نمی دالیل متعددي، بسیاري از کسب
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کنندگان تأمین و تقویت  در مطالعه حاضر، شرکت. مشغول تولید و ارائۀ خدمت هستند

گشت به زندگی عادي هاي اقتصادي و اشتغال را یک عامل ضروري جهت باز زیرساخت

  .دانستند می
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