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 چکیده 

  اجتماعی–روانی  های  آسیب    اما  متاسفانه    ،سعی در مقابله با بحران زلزله نموده است  ی متعدد دولت با اجرای برنامه ها اگر چه  

طرح اين سوال مشاهده آثار ويرانگر زلزله موجب نگرانی در آحاد مردم شده است و  کمتر مورد توجه قرار گرفته است.  حاصل از زلزله

  حاصل  اجتماعی  –   روانی  هایآسیب  ريشتری در ايران دارد ناشی از  ۶ريشتری در ژاپن تلفاتی بسیار کمتر از زلزله    ۷که چرا زلزله

  وحشت و دچار    اند داده  دست  از  را  عزيزان و اموال خود  ،زلزله  اثر  در  که  افرادی  رفتاری  و مشکالت  روانی  سالمت   مسلمااست.    اززلزله

اهم   مطالعهدراين     .مورد توجه قرار گیردبیشتر  بايد  ،  آنو آثار اجتماعی  اند  شده  مالی  و  عاطفی  منابع  وجود  بدون  زندگی  ادامه  از

ودرنهايت کمبودها  بررسی  وبعد اززلزله  قبل    درجامعه ايران  اجتماعی  -روانی    آسیب هایصورت گرفته درجهت کاهش  اقدامات  

 . گیردمیمورد بررسی قرار ای بهبود وضع موجود درايران وراهکارهای الزم بر

 مانور،آسیبديدگان زلزله ريت بحران ،يمد  سازه ها،بهسازی،مقاوم سازی اجتماعی، –آسیب روانی   واژگان کلیدی :
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ExtendedAbstract:  

Although the government has tried to deal with the earthquake crisis by implementing numerous 

programs, unfortunately the psychological and social damage caused by the earthquake has received 

less attention. Observing the devastating effects of the earthquake has raised concern among the public 

and the question of why the earthquake in Richter in Japan has far less casualties than the earthquake 

in Richter in Iran is due to the psychosocial damage caused by the earthquake Admittedly, the mental 

health and behavioral problems of people who have lost their loved ones and possessions in the 

earthquake and are afraid to continue living without the emotional and financial resources and their 

social impacts should be taken into consideration. This study examines the importance of measures 

taken to reduce psychosocial trauma in Iranian society before and after the earthquake and finally 

assesses the shortcomings and actions needed to improve the status quo in Iran. 

Keywords: Social-Psychological Injury, Reinforcement of Structures, Improvement, Crisis 

Management, Maneuver, Earthquake Damaged 
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 مقدمه 

به سمت خسارات   توجه ها  متاسفانه درمساله وقوع زلزله تمامیاما    ايرانیان همواره تالش درکمك به زلزله زدگان نموده اند اگرچه  

بازماندگان  اشخاص ووارده به    اجتماعی–آسیب های روانی  توجه چندانی به    و  ،مالی وجانی وارده به انسانها معطوف می گردد

 بعداز مدت کوتاهی قطع می شود. نیزابتدايی به زلزله زدگان  کمك رسانی های متاسفانه اغلب    نمی شود.

(.   ۱۳۸۳دکتريوسف فکوروهمکاراندر سطح جهانی دردهه های اخیر اثرات روان شناختی زلزله بیشتر مورد توجه قرارگرفته است )

دکتر حسین ابراهیمی اسان به کمك آمده اند.  به عنوان مثال  و حتی روانشن  در ايران نیز اخیرا به اين مهم پرداخته شده است

احساس اضطراب مبهم به    ...  ”( چنین اظهار می نمايد:۲۱/۸/۱۳۹۶)انتشار  درمصاحبه خودباهفته نامه سالمت ،  ،روانشناسمقدم

هنگامی که فرد ناگهان در معرض زلزله قرار  .کند که آپارتمان خود را ضد زلزله و براساس اصول مهندسی بسازيمما يادآوری می

لرزه وجود داشته باشد، باالخره مرحله فرسودگی به های پسدهد. اگر ترس از زلزله يا حالتواکنش هشدار نشان می ...گیرد، می

ايشان همچنین عوامل       .”دمرگ شو  شود و اگر در اين حالت بماند شايد حتی وارد مرحلهآيد، فرد دچار بیماری میود میوج

مقاوم  -۳پیش بینی زلزله  - ۲  ديدن آموزش های الزم برای مقابله با زلزله-۱زيررادرکاهش آثارروانی ناشی اززلزله موثرمی داند:

وبهینه سازی راهنمايی  داشت-  ۴سازی سازه ها   ، وعاطفی دولت  مالی  باديگران، حمايت  اجتماعی  )تعامل  اجتماعی  ن حمايت 

    ديگران درمورد رفتارفرد(. وهدايت مردم ،بازخورد

و اين  زلزله می پردازد  قبل و پس از وقوع   اجتماعی  –آسیب روانی  اين پژوهش به بررسی امور انجام شده در ايران جهت کاهش   

 دنیا انجام شده است مقايسه می کند. امور را با آنچه در 

         و اهداف پژوهش  روش تحقیق 

مرتبط باموضوع استفاده    واسناد   تابهاک  منابع، مقاالت،  ازروشهای مروری منظم وبه شیوه اسنادی وکتابخانه ای،  پژوهشدراين   

 وهدفها ی موردنظر عبارتنداز: شده است

 نقش موثری دارند.  درجامعه ناشی اززلزله اجتماعی - روانی آسیببررسی نکات ومسائلی که درکاهش 1-

 . در ايران زلزله اجتماعی –روانی  آسیبدررابطه باکاهش  مرتبط،وعملکرد ارگانها ی   مطالعات، بررسی تحقیقات،2-

درکشورهای پیشرو رابطه باشیوه عملکرد بخشهای دولتی وخصوصی با نگاه به پیشرفت هايی که  بررسی ضعفهای موجود در3-

 ناشی اززلزله صورت گرفته است. اجتماعی -روانیآسیب دررابطه باکاهش 

 طرح مساله 

ا مورد حمايت مالی  رآسیب ديدگان زلزله  و  دشون  می  حاضردرروزهای اولیه به خوبی درصحنه  و مردم  اگر چه دولتمردان      .1

فراموش کردن مسئله ونداشتن عزمی راسخ  ما باشد.  مشکل اصلی  د،اما اين کمکها موقتی وناکافی می هند وعاطفی قرارمی 

 است.زلزله  رای آماده سازی جهت مقابله با ببرای برنامه ريزی بنیادی و درازمدت 

 



636 

 

میلیارد  ۴اعتبار    ( وتخصیص۱۳۸۵فروردين  - مدارس درمجلس )ايسنا  مقاوم سازیقانون  برخی قوانین از جمله  تصويب  اگر چه    .2

دالری واجرايی شدن آن موجب آرامش روانی شد اما بدون شناسايی میزان قعالیت گسل ها، زون يندی و کد بندی تاثیر 

 .تشکیل شود فعال یگسل ها تهیکماساسی نداشت.  لذا در اولويت اول ضروری است 

 

کشور ما توان مالی جهت آزمون و خطا  را ندارد و می بايست از تجربه کشورهای ديگر استفاده کند.  ژاپن يه عنوان مثال       .3

ی میزان قعالیت گسل ها، زون يندی و کد بندی متمرکز ساخت و سپس  يکوبه تالش خود را بر شناسا  1995پس از زلزله 

مقابله با خطرات زلزله شد. در کشور ما هنوز جای تشکیل کمیته گسل   ساختمانهای ضد زلزله موجب آرامش نسبی مردم در

 همگام به امور ديگر نیزپرداخت.  ژاپنهای فعال خالی است. 

 

متولیان مسکن ازقبیل وزارت مسکن وشهرسازی بايد  ،ندی و کد بندیبپس از مشخص شدن میزان قعالیت گسل ها، زون       .4

خاصه  جهت صدورپروانه ساختمانی  وبهبودکیفیت مصالح، و  زيربط    تصويب قوانیننقشه مناسب و    اراءهبا    ،و شهرداريها

 شوند. مقاوم سازی بهتر سازه ها وبهینه سازینطارت در اجرا، باعث  

 

با تاسیس  سازمان زمین شناسی، مرکز تحقیقات مسکن وپژوهشگاه بین المللی زلزله    نهادهايی مانند موسسه ژئوفیزيك ،     .5

وپیش نشانگری زلزله، می توانند  ، شتاب نگاری  توسعه وتقويت شبکه های لرزه نگاری  ،آزمايشگاههای نوين مرتبط با زلزله

 . اجتماعی زلزله داشته باشند روانی های مادی و  درکاهش آسیبنقش مهمی  

 

اجتماعی آن انجام داده  –دانشگاهیان و محققین ، پژوهشهای زيادی دررابطه بازلزله وآثار مخرب مالی،جانی وروانی  ه  اگر چ   .6

اما جای   مرتبط بازلزله ومديريت بحران اشاره کرد.  پايگاه سیويلیکا()مقاله ۷۹۸۷اند که می توان به نشريات، کتابها وحدود 

 خالی است. حاصل اززلزله  ی اجتماع  – ی روان یها بیآسی سیستماتیك در ارتباط با پژوهشها

 

نشانی ضمن آنکه با جديت وظايف تعريف شده خود را انجام    نهادهای امدادی مانند هالل احمر، فوريتهای پزشکی وآتش     .7

داده اند، و بعضا  درآموزش مقابله با زلزله ومانورمدارس مشارکت و حتی خود به اجرای مانورهای تخصصی پرداخته اند اما 

زلزله داشته   یاجتماع   ی و روان  ی ماد  یها  بیدرکاهش آسمی توانند با استفاده از تجربه ديگر کشورها نقش بیشتری در  

 باشند. 

 

وسازمانهای    زلزله ومانورهای متعدد درمدارس  ه بامقابلبرای  در ايران شاهد تحولی چشمگیر درزمینه آموزش  اخیر  های  دردهه    .8

 شنبه ماه اکتبر( ۴کاهش باليای طبیعی )دومین    مهرماه وهفته۲۰  و  ديماه۵آذرماه،  ۸به مناسبت های  حمايتی وخدماتی   

   .اما کافی نیست اجتماعی زلزله می باشد–روانی   آسیببوده ايم که خودعاملی بسیارمهم برای آمادگی وکاهش 

 

درفناوری و تحول  نوعی ديگر ازمديريت بحران برای قبل وبعداززلزله    ورود بیمه زلزله به مسئله مسکن وسازه های جديد،    .9

سازه ها را بدنبال خواهدداشت که نتیجه نهايی آن آرامش روحی وروانی برای جامعه بهمراه دارد،ولی همانطور که آمار نشان 

 کافی نیست.که  (۱۷/۱/۹۸)اخباربیمه  است %۵درايران کمتراز زلزله بیمه دهد سهم می
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  در مراحل ابتدايی وقوع زلزله کمرنگ است ولی همین حضورهم، روانشناسان وجامعه شناسان ودانشگاهیانحضور    10.

لذا ضروری است   گردند.   رارها ساخته وبه محل کارخودبرمی زلزله مدت بوده وپس از چندين روز آسیب ديدگان         کوتاه 

 حضور سیستماتیك و مديريت شده گردد.              اين 

 

يافته به ناهنجاريها ومشکالت روانی زلزله با استفاده از تجربه کشور های ديگربه سادگی    توجه علمی وسازمان11.     

اجتماعی ناشی ازفقط يك زلزله – ی روان یها بیآس بیش از سی مقاله در ارتیاط بااست.  به عنوان مثال اخیرا                میسر 

 (.    2019هوا و همکاران  )بیکل در ونزويال منتشر شد          رخ داده 

 

اخیر ازجمله اقدامات اقدامات زيادی در کشورهای ديگر انجام شده است که می تواند مورد استفاده ما قرار گیرد.      12.

اشاره کرد بطوريکه کودکان   ، می توان به ايزوله کردن سازه ازپی آن با قطعات بلبرينگ مانند  ،گرفته درکشورژاپن          انجام 

. درآمريکا وآالسکا روی مقاوم سازی سازه   “زلزله را به تکانهای صندلی مادربزرگ تشبیه می کنند  ”بدون هراس          ژاپنی 

 (.  ۱۳۹۵اسفند –)ايسنا   وبزرگراه ها کارشده ومرکز هشدار سونامی درساحل غربی ساخته شده             ها 

 

    

 گیری نتیجه  

اجتماعی زلزله درايران  صورت گرفته است ولی کافی نیست ولذاپیشنهاد  –روانی  آسیب های  کارهای خوبی اخیرادرزمینه کاهش  

 : دامات تکمیلی زير نیز انجام گیردمی شوداق

بر  ندی و کد بندی بعالیت گسل ها، زون  قشناسايی میزان   و خاصه    ساخت وسازها کلیه  وتدوين قوانین کارآمد برای نظارت 

تقويت وايمن سازی خطوط ارتباطی وشبکه های حیاتی مانند آب، گاز  جديد و سدها و برج ها و نیروگاه ها،   شهرهای درطراحی 

 امن بودنبا در نظر گرفتن  نو اختمانهایبه طوری که میزان صدمات حداقل مشاله ژاپن شود. بیمه س،برق ،سدها وفرودگاهها، 

نباشد.   طبیعی وحوادث زلزله درمواقع تکلیف  رفع  برای  وصرفا  گیرد  صورت  باجديت  وتخصصی  عمومی  ضور ح.   مانورهای 

   .زلهيت شده روانشناسی و روانشناسان در امر زلرسیستماتیك و مدي
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