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با هدف شناسایی عوامل  1382سال   بازبینی بازسازی مسکن بم پس از زلزله
 شناسی کیو مبنای روش مؤثر بر بازتوانی روانی بازماندگان بر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پور***، زهیر متکی **** صدق صالح بهرامسعیده اسدی*، علی شرقی**، 

 24/03/1400              تاریخ دریافت مقاله:

 13/06/1400              تاریخ پذیرش مقاله:

 چکيده

بم  1382ی سال  مدت، زلزله ع آسيب، تخریب و پيامدهای طوالنیی وسي های اخير، با دامنه های ایران در دهه ترین زلزله یکی از مخرب

، «تروما»کنند که برخاسته از  های شناختی را تجربه می های عاطفی و سوگيری ازآن، جوامع واکنش است. در طول رخداد زلزله و پس

ازگشت جوامع به زندگی عادی در ی بازتوانی، با هدف ب هستند. در مرحله« های تروماتيک دادن از دست»و « تجارب تروماتيک»

های قدرتمندی در التيام پيامدهای تروماتيک است. اما به دليل فقدان دانش و شناخت پيرامون  درازمدت، بازسازی مسکن دارای پتانسيل

شوند.  رو می ی روبهی زیاد مدت جوامع و التيام با ابعاد ناشناخته ی ایران، دیالکتيک بازسازی مسکن و بازتوانی طوالنی تروما درزمينه

و تکنيک دلفی، تالش دارد در بازبينی بازسازی مسکن بم، عوامل مؤثر بر بازتوانی روانی و التيام  Qتحقيق حاضر با استفاده از روش 

، Qی  های مجموعه نظر، آیتم اجماع ساخت و مرحله تعریف شد. در تعریف 5پيامدهای تروماتيک زلزله را استخراج کند. طرح تحقيق در 

ی  نظران برجسته در این زمينه، ایجاد شد. در راندهای دلفی، مجموعه ی عميق با صاحب مصاحبه 10با بررسی ادبيات و تحليل محتوای 

ی آن، با روش  روانی جامعه -ی بازسازی مسکن بم و بازتوانی اجتماعی نفر از مسئوالن و محققان درزمينه 23کنندگان تحقيق را  مشارکت

عامل اطمينان مجدد به مصونيت در  q ،6های حاصل از تحليل عامل  ظری و سپس گلوله برفی تشکيل دادند. بر اساس یافتهگيری ن نمونه

های بازسازی توانمندسازنده و  ها و برنامه پذیری، رنگ تعلق، باور بر خود کارآمدی، سوالستالژیا و سياست مسکن، سازگاری/ انعطاف

ی  % پتانسيل تأثيرات مثبت یا تشدیدکننده62.6ی بم دارای  شده رایند بازسازی و محصول مسکن بازسازیها، در ف های مرتبط با آن شاخص

 پيامدهای تروماتيک زلزله و بازتوانی بازماندگان هستند.

 

 

 بم. 1382ی سال  بازسازی مسکن، بازتوانی روانی، پيامدهای تروماتيک سانحه، زلزله کلمات کلیدی:

 تهران. لویزان، رجایی، شهيد دبير تربيت دانشگاه شهرسازی، و معماری مهندسی ی روه معماری، دانشکدهگ دکتری، دانشجوی* 
 sharghi@sru.ac.ir تهران. لویزان، رجایی، شهيد دبير تربيت دانشگاه شهرسازی، و معماری مهندسی ی گروه معماری، دانشکده ** دانشيار،

 تهران. رجایی، شهيد دبير تربيت دانشگاه انسانی، علوم ی دانشکده ،تربيتی علوم گروه روانشناسی *** دانشيار،
 ی معماری و شهرسازی، دانشگاه شهيد بهشتی، ولنجک، تهران. **** استادیار، گروه بازسازی پس از سانحه، دانشکده

است که در دانشگاه « يامدهای تروماتيک زلزلهبازسازی مسکن مبتنی بر التيام پ»نامه دکتری نویسنده اول با عنوان  مقاله حاضر مستخرج از پایان
 .تربيت دبير شهيد رجایی در حال انجام است
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 مقدمه   
 جتز  پتن    کشور ایران به لحاظ موقعيتت قرارگيتری،  

ناشتی از آن استت    متأثر از زلزله و خستارت  اول کشور
(OECD, 2018:33.)  رختتداد چنتتين ستتوانحی ستتبب

 شیتروماتيک نا های و واکنش کالبدی آسيب تغييرات و
 ,Kobayashi and Miura)گردنتتد  متتی حتتواد  از

  بنتتتابراین در کنتتتار آستتتيب و تخریتتتب   (.2000:40
 هتا و شتهرها، جوامتع بتا اختتالالت      ها، خانه زیرساخت

هتای منفتی روانتی     ای از واکتنش  شدید و طيف گسترده
(w.Perry & Lindell, 1978: 105) شتوند.   رو می روبه

 زنتدگی  بته  مينتان اط از دست دادن پذیری، ادراک آسيب
، تنزل ادراک از (Parkinson, 2000: 15) «امن و ایمن»

شتناختی   هتای  فرضتيه  تغييتر  ی واسطه بهکيفيت زندگی 
(Nygaard & Heir, 2012:1نتتتابودی ،) خانتتته 
(Kamani-Fard et al., 2013) هتتا و عتتدم و دارایتتی 

 ,UNISDR)در جهتان پساستانحه    های گسترده قطعيت

 هایی هستند کته منجتر   ست دادن، تجارب و از د(2012
های منفی و نياز مبرم به بازتوانی و التيام بترای   بهواکنش

 طلبند.   آوری را می بازگشت به زندگی عادی و تاب
 ی بتازتوانی بتا هتدف بازگشتت     به دنبتال آن، مرحلته  

متتتدت  یطتتتوالن در «عتتتادی»شتتترایط  بتتته تتتتدریجی
(Blackman et al., 2017:98; Unisdr, 2017)  شروع
 نتتای   ها و اقدامات از ی برنامه شود و الزم است کليه یم

 مشتکالت  بتروز  حمایت کترده و باعتک کتاهش    مثبت
 :Gilligan, 2007)آینده شوند  مخرب عواقب یا جدی

نيازهای بنيادین جامعته در ایتن مرحلته،     ازجمله (.141
جتدی در ایجتاد    نقتش بازسازی مسکن است که دارای 

 ارزش و مثبتت  احستاس  و القتای  امتن، مطمتئن   مکانی
برای ستاکنان ختود استت و     (Bratt, 2002:20) قدرت

 1و التيتام آهستته   بتازتوانی  در جتدی  نقش بازسازی آن
(Mika, Kelman, 2020:4-5ایفا می )  کند. اهميت خانه

 متوازات  بته کته   است ای اندازه و سرپناه پس از سوانح به
  نياز به سالمت جسمی و روانتی بازمانتدگان، بتر حتس    

 

شتتود  يتتد متتی تأکيزیکتتی فبتتودن در خانتته و امنيتتت  
(Kennedy et al., 2004: 331و وابستگی ) احيا متقابل 

پتس از ستانحه مطترح     بتازتوانی  بتر  مسکن و بازسازی
گردد. به این منظور، هدف تحقيق بررستی و بتازبينی    می

 1382 ی ستال  ابعاد مؤثر بازسازی مسکن پتس از زلزلته  
بتازتوانی روانتی و التيتام     بم، از منظر عوامتل متؤثر بتر   

 پيامدهای تروماتيک زلزله است. در بيان اهميت موضوع 
 

ستتو، زمتتان و شتتدت رختتداد زلزلتته و نتتوع     از یتتک
يتر و  وم مرگی وسيع  وسازهای بم، موجب دامنه ساخت
از  درصتد  21/62و طبق تحقيقات، بيش از  ها شد آسيب
 ,.Eyvazi et al)ی بتم دچتار پيامتدهای روانتی      جامعه

اند. از سوی  مدت ناشی از زلزله شده یطوالن (19 :2018
 را ی محلتی  جامعته  انتظارات پيشنهادی های خانه دیگر،
فرهنگتی   –تطتابق عملکتردی   ازنظر  و نکردند برآورده

(Gharaati & Davidson, 2008:9-10)   و القای حتس
 ی جامعته  بترای  (Kamani-Fard et al., 2013)خانته  
ی  رستد در مستئله   ند. به نظر میبودناکارآمد  دیده آسيب

رویکردهتای   يرتتأث يتدات مبنتی بتر    تأک رغتم  بهمذکور، 
  گونتاگون زنتدگی   های جنبه بر مختلف بازسازی مسکن

 

خانوارهتتا و بتتازتوانی روانتتی، توجتته محتتدودی بتته    
هتای ممکتن شتده استتر زیترا طبتق شتواهد،         پتانسيل

 بته  ی ستوانح   بازسازی مسکن و محيط زندگی درزمينته 
 

 عتدم  فراگيتر بحتران و   شرایط آشفتگی، و ل تخریبدلي
 روانتی  مشکالت (،Nelson et al., 2007: s9) اطمينان

 ی توستتعه بتته نيتتاز و کتتار شتتدید فشتتار بازمانتتدگان،
بتا  ( Félix et al., 2013: 136) مستکن  هتای  حتل  راه

شتود. پتس همچنتان ابعتاد      هتایی مواجته متی    پيچيدگی
 استت، یکتی از    یی زیادی در ایتن زمينته بتاق    ناشناخته

 جوامتع  بافتت  در ترومتا  درک از کم دالیل آن اطالعات

4 

 [
 D

O
I:

 D
O

I:
 1

0.
22

03
4/

41
.1

77
.3

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jh

re
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             2 / 12

http://dx.doi.org/DOI: 10.22034/41.177.3
https://jhre.ir/article-1-2207-fa.html


  

 

 

 
 

ره 
ما

ش
17

7
 
♦ 

ار 
به

14
01

 
♦

  
  

يجته  درنتاست.  (Dalvandi et al., 2010: 248) ایرانی
شناستتایی ابعتتاد مختلتتف بازستتازی مستتکن و بتتازتوانی 

 ازجملته هایی ضتروری استت.    روانی در چنين موقعيت
ی تجتتارب و  واستتطه بتتهجوامتتع دارای دانتتش مکنتتون 

و اقتدامات    ریزی سازی، برنامه تصميم های فعال در نقش
ی سوانح، مسئوالن، متوليان و محققتان   ينهدرزمگوناگون 

هستند. به همين جهت تعتداد بستياری از     در این حيطه
های  ی ارزیابی پروژه ينهدرزمی اخير  شده انجامتحقيقات 

و  3(، نيستانکا 2004) 2بازسازی مسکن نظير وو و لينتدل 
تتالش   (2021) 4يلکومار و بنرجی( و ان2008همکاران )

های ایتن جوامتع دارنتد. بتر همتين       در استخراج دیدگاه
هتای   اساس، شناخت ابعاد هدف تحقيق بتر بنيتان الیته   

نظتران و   های صتاحب  اطالعات ذهنی، تجارب و دیدگاه
روانتی    متخصصان دخيل در بازسازی مسکن و بازتوانی

گتذارده   شناسی کيو و دلفی ی بم با رویکرد روش جامعه
يترا  در تحقيقتات مترتبط بتا ستوانح، بته       اخشده است. 

ی هتدف،   کتاوی جامعته   شناسی کيو با هدف ذهن روش
 Rahma)ی کاهش خطر  پيرامون مسائل مطرح درزمينه

et al., 2020)، در نفعتان  ذی برداشت و ها دیدگاه تعيين 
-L. Restrepoی ستانحه ) بزرگت  بته  منجتر  علتل  متورد 

Osorio1 & Brown, 2018ادراک خطر زلزله ،) (Han 

& Kim, 2019) آوری کالبدی  های تاب و ارزیابی سنجه
(Tariq et al., 2021)  برای روشن شدن جوانب پنهتان 

رستد   ای شتده استت. بته نظتر متی      موضوع، توجه ویژه
ی تجارب درازمتدت   واسطه بههای مذکور  ترکيب روش

نظران از رختداد زلزلته تتا بته امتروز،       و مستمر صاحب
 بتر  مؤثر مسکنِ بازسازی عوامل اسخ به پرسش تحقيق:پ

 ی بتم، چته   زلزلته  پيامدهای تروماتيتک  التيام و بازتوانی
 هستند؟، را ميسر خواهد کرد.

 

 روش تحقیق
تحقيق حاضر از نوع اکتشافی با رویکرد ترکيبتی و بتا   

تکنيتتک دلفتتی استتت.   و Qشناستتی  استتتفاده از روش
 .L) هتا  برداشتت  و هتا  دیتدگاه  به درک Qشناسی  روش

Restrepo-Osorio & Brown, 2018: 455 و )
بينتی مشتترک   جهتان  شتناخت  طریق از ذهنيت سنجش
( کمتک  Sneegas, 2019: 1کننتدگان تحقيتق )   شترکت 

 اطالعات خصوص سوانح نيز امکان شناساییدرکند.  می
 تفتاوت  و شتباهت بتر استاس   مؤثر در کاهش پيامتدها  

-L. Restrepo) رتأثيرگتتذا علتتل متتورد در هتتا دیتتدگاه

Osorio & Brown, 2018:452) شتتود.  فتتراهم متتی
 هتا  موقعيتت  از ای گستترده  طيتف  در نيتز  دلفتی  تکنيک

 بته  محتور  متخصتص  ی مسئله حل برای ابزاریعنوان  به
 یا شناسایی و بينی پيش برای آن از و استفاده رود کار می
 .Okoli & D)استت   موضتوع، ارزشتمند   بندی اولویت

Pawlowski, 2004: 25.)  این تکنيک در ایجاد وضوح
 :Vogel et al., 2019هتای بتزرگ )   در تعریتف داده 

 و بعتد  هر براینظر  اتفاق و اهميت سطح (، تعيين2573
کتاربرد دارد. در   (et al., 2015: 395 Alshehri) معيتار 

بسياری از تحقيقات، کتاربرد همزمتان تکنيتک دلفتی و     
 گيتری  تصتميم  بترای  ابتزاری  در ایجتاد  Qشناسی  روش

جزئيتات   مسئله و ایجاد شفافيت در حل برای مشارکتی
 ,.Wallis et al)انتد   مؤثر بيان شتده  Qی  نمونه ساخت

2009: 173; Rust, 2017: 339; Kirschbaum et al., 

در ایتتن تحقيتتق بتتا هتتدف دستتتيابی بتته   (. 11 :2019
،  ریتزی  نظتران دخيتل در برنامته    مکنونات ذهنی صاحب

امات بازستتازی و بتتازتوانی پتتس از هتتا و اقتتد سياستتت
مبتنی بتر   بم و کشف وجوه بااهميت 1382ی سال  زلزله

مرحلته تعریتف شتده استت      6اهداف تحقيق، طرح در 
 (.1ی  )تصویر شماره

ی اول: ادبيات نظری مرتبط با موضوع، بررستی   مرحله
ساختاریافته بته   ی عميق نيمه آن، به مصاحبه موازات بهو 

نظتران   نفتر از صتاحب   10نظری بتا   گيری ی نمونه شيوه
ی فعاليتت اجرایتی یتا پتژوهش      مطرح، که دارای سابقه

5 

 [
 D

O
I:

 D
O

I:
 1

0.
22

03
4/

41
.1

77
.3

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jh

re
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             3 / 12

http://dx.doi.org/DOI: 10.22034/41.177.3
https://jhre.ir/article-1-2207-fa.html


 

 

 
 

ره 
ما

ش
17

7
 
♦ 

ار
به

 
14

01
 
♦

  
  

ها با دقتت بررستی و بته     بودند، اقدام شد. متن مصاحبه
هتتا و ممتتامين اصتتلی   روش تحليتتل محتتتوا شتتاخص 
 (. 1ی  استخراج شدند )جدول شماره

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ستؤاالت مجموعه  برای عبارات ازآنجاکهمرحله دوم: 
Q حياتی اهميت از ( برخوردارندDamio, 2016:112 ،)

 -نامه تدوین و در قالب جدول هدف  های پرسش گزاره
هتا در طيتف    یيد متخصصين رسيدند. پرسشتأمحتوا به 
)بتا بيشتترین    9)فاقد اهميت( تتا   0تایی از  10ليکرت 

روانی و التيام پيامدهای تروماتيتک  اهميت( در بازتوانی 
 ی سوم: ابتتدا ستاختاری   ی بم، تنظيم شدند. مرحله زلزله
 دانتش مترتبط بتا    نظتری  لحتاظ  به که دهندگان پاسخ از

گيتری نظتری    را داشتند، به روش نمونه تحقيق ی مسئله
ایجتتتاد شتتتد و ستتتپس مطتتتابق بتتتا دیتتتدگاه آنتتتان   

گتروه   کنندگان دیگر به روش گلوله برفی وارد مشارکت
 دادن نشتتان روش ایتتن اصتتلی هتتدف ازآنجاکتتهشتتدند. 
 افکار افراد با شمارش نه است و تفکر مختلف الگوهای

 الگوهتتای در توزیتتع افتتراد Qمختلتتف، بنتتابراین روش 
 معرفتی  بتا  ختود  ادعتای  اثبتات  بترای  را مختلف ذهنی
 دنبتال  به دهد بلکه نمی نشان آماری ی از جامعه ای نمونه

 Taher Tolou Del et) الگوها استاین  «وجود اثبات»

al., 2021).  معمتوال  کننتدگان،   در مورد تعداد مشتارکت 
 :Damio, 2016)کافی است  نفر 30 تا 10 انتخاب بين

 تنوع رساندن حداکثر به در تکنيک دلفی عالوه به(. 112
 Wallis et)یکی از معيارهای مهم است  کنندگان شرکت

al., 2009: 175،گتتروه تحقيتتق را  (. بتتر ایتتن استتاس
نفتر از معمتاران و متخصصتان     23ای نتاهمگن از   نمونه
شناستان   شناسان و جامعته  ی بازسازی محيط، روان حوزه

تا  35ی سنی  مرد در محدوده 13زن و  10سانحه شامل 
مييتر  -سال تشکيل دادند، که بر اساس آزمون کيستر  69

ی  یيد شد. مرحلته تأمحاسبه و  720کفایت حجم نمونه 
 بتته گتتروهنظتتر  از ای خالصتته م: در ایتتن مرحلتتهچهتتار
یتا   تغييتر  شود و فرصت حفت،،  می ارائه کنندگان شرکت

کننتدگان   شترکت  سایر به دیدگاه توجه با بازبينی نظرات
ی  (. مرحلته Varndella et al., 2020کنتد )  فتراهم متی  

هتای   داده qکيو: پس از تحليل عامل پنجمر تحليل عامل 
ها اصالح و بترای   ، گزارهspss ارافز نرمی اول در  مرحله

 مجتددا  ها به اعمای گتروه ارستال و    یيد صحت یافتهتأ
شتدند و   qتحليتل عامتل    مجتددا  هتا   تکميل شدند. داده

ی فکتری(   ها چرخش یافتند. شتش عامتل )نحلته    عامل
مناسب هریک از عوامتل   5استخراج گردید، که برچسب

محققين  ی آن بود، با توافق و همفکری کننده که توصيف
، محقتتق یتتا Q در روش ی ششتتم: تعيتتين شتتد. مرحلتته

 ی کننتده  آشتکار  و طترف  بتی  بتازیگر عنتوان   به محققين
 تفستير  و تحليتل  در فعتالی  نقتش  بلکه نيستند، حقيقت
(. در ایتتن Zabala et al., 2018:1187دارنتتد ) نتتتای 

بتر استاس    اندازها چشم و توصيف عوامل تحقيق تفسير
 موضتوع،  ی اول، ادبيتات  لته ها در مرح فراوانی شاخص

 شدند. محققين هدایت قبلی دانش و تحقيقات
 

 ها و بحث یافته
بر مبنای بررسی ادبيات مترتبط بتا موضتوع تحقيتق و     

 مضامین اصلی

 در هویت
 مسکن بازسازی

 لقتع حس
 مکانی

 در مشارکت
 بازسازی

 به اعتماد
 و تکنولوژی

 ساخت مصالح

 و منابع
 های کمک
 بازسازی مالی

 و ها ياستس
 یها سازمان
 در مؤثر

 بازسازی

 یریپذ انعطاف
 ریزی برنامه در
 مسکن طرح و

 کيفيت
 مسکن
 شده یبازساز

 آگاهی و آموزش
 با مقابله برای

 خطرپذیری

 از گذار
 موقت اسکان
 دائم تا

ی شناس روش. طرح تحقیق بر اساس مراحل پیشنهادی 2ت 
 (Damio, 2016; Lundberg et al., 2020) کیو

 

 

 

 

 نامه های پرسش ی گزاره دهنده مضامین اصلی تشکیل. 1ج
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ممتمون   10هتا،   تحليل محتوای حاصتل از مصتاحبه  
هتای   ، گتزاره هتا  آنی  شاخص زیرمجموعته  74اصلی و 
و   نامه را تشکيل دادند. بر استاس تحليتل عامتل    پرسش

هتا بته روش واریمکتس، ابعتاد مختلتف       چرخش عامل

 بازستتازی مستتکن بتتم و متتؤثر بتتر بتتازتوانی روانتتی و   
  6التيتتتام پيامتتتدهای تروماتيتتتک زلزلتتته در قالتتتب    

 ی فکتتری( مشتتخص شتتدند )جتتدول    عامتتل )نحلتته 
 (. 2ی  شماره

 

 

 مشتترک  متغيرهای عامل ششم به دليل اینکه هم امتياز
بتود و هتم اینکته مبتنتی بتر       خنثی متغيرهای به نزدیک
کنندگان بود،  شناسی کيو فاقد اجماع نظر مشارکت روش

هتا در   درصتد از عامتل   6/62هتا   حذف شد. طبق یافتته 
و  مؤثرنتد بازتوانی و التيام پيامتدهای تروماتيتک زلزلته    

ستتوم بيشتتترین ستتهم را بتته ختتود   عوامتتل اول، دوم و
 بته  هتا،  عامتل  شتدن  مشخص از پساند.  اختصاص داده

حتد   بيشتترین  و کمتترین  و هتای اعمتا مراجعته    پاسخ
و برچستب مناستب    مشتخص  عامتل  هر برای امتيازات

هتای مستتخرج از    بر اساس یافته .عوامل تعریف گردید
ها، عوامل و مداخالت مؤثر بازسازی مستکن بتم    تحليل
از پيامدهای تروماتيک زلزله و بازتوانی روانتی   در گذار

يرگتذاری مثبتت یتا در مقابتل     تأثبازماندگان، با پتانسيل 
ی پيامدها به تفصتيل   دارای تأثيرات منفی و تشدیدکننده

 شوند. بيان می
(: رختداد  عامل اول )اطمینان مجدد بهه موهونیت  

 ایجتاد احستاس عتدم    منجتر بته   جتان  تهدید زلزله و
 (Kytola et al., 2015: 211) متدت  ینطتوال  اطمينان

 مفروضتات  ابعاد مختلف زندگی بازماندگان، نقض در
 تغييتتر و فراگيتتر تتترس بنيتتادین از ایمنتتی و احستتاس

 (Gibbs et al., 2015: 199) محتتيط از دیتتدگاه
توان به  ای، می پيامدهای چنين تجربه ازجملهگردد.  می

 راتخطت  از پيشگيری برای گذشته بد تجربيات تعميم
 ,Liberzon & J. Resslerذهن ) توسط آینده احتمالی

هتتای  و ستتوگيری  ( ماننتتد فوبيتتا، تتترس339 :2016
تترس فراگيتر و عتدم    رفتاری اشاره کترد.   -شناختی 

 اطمينان به محيط زندگی امن و ایمتن، نيتاز مبترم بته    
بختتش  يتتامالتایجتتاد اطمينتتان مجتتدد در بازستتازی   

(Donovan, 2013) بتتر استتاس کنتتد را ایجتتاب متتی .
هتا در اطمينتان مجتدد بته مصتونيت در مستکن        یافته
 برای مسکن پذیری های انعطاف شده، شاخص یبازساز
 مصتالح  ستاکنانر کتاربرد   روانتی  های چالش با انطباق
 از ی مقتاومر آگتاهی بخشتی    يفيت و ستازه باک ساخت
 و هتای آتتیر شتناخت    در برابر زلزله مسکن استحکام
هار  نوین بازسازی خانه های تکنولوژی جامعه از آگاهی
از  نگهداری و اجرا ساخت، ی نحوه از جوامع آموزش

 1 2 3 4 5 6 
Expert 10 .725      
Expert 8 .677      
Expert 16 .614      
Expert 7 .596      
Expert 20  .710     
Expert 14  .683     
Expert 12  .650     
Expert 2  .606     
Expert 13  .516     
Expert 1   .753    
Expert 3   .718    
Expert 9   .661    
Expert 6    .757   
Expert 18    -.589   
Expert 11    .582   
Expert  19     .864  
Expert 17     .509  
Expert 4     .507  
Expert 21      .754 

 یافته ماتریس عوامل چرخش. 2ج
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ساخت برای استمرار پایداری مسکنر  های فناوری این
در  مستکن  پتذیری  آستيب  بر مؤثر عوامل از و آگاهی

 توانند در اعتماد مجدد مؤثر باشند. برابر زلزله می
پذیری در بازسازی  انعطاف عامل دوم )سازگاری/

ی وستيع رختداد و تخریتب بته دنبتال       دامنهمسکن(: 
بازسازی را ایجتاد    ی ی بم، نياز به حجم گسترده زلزله

پتایين بتا    بته  بتاال  کرد که توليد مسکن با رویکترد از 
ای مدنظر قرار گرفتت. ایتن    سازی لرزه تمرکز بر مقاوم

هتویتی،   -فرهنگتی   شترایط  از موجب غفلترویکرد 
 انتظارات و کالس اجتماعی های فردی، نيازها، ویژگی

افراد مختلف جامعه و سطح پایين ستازگاری مستکن   
با ابعاد زندگی جامعه شد. در ادبيات، نياز بته انطبتاق،   

شرایط  مسکن دائم با مدت یطوالن سازگاری و تناسب
 و فرهنگتی  روانتی، ازنظتر   بازماندگانی که انتظارات و

(  Dikmen et al. 2012: 203) اند شدهمتأثر  اقتصادی
 مستکن  بازستازی  با وجود دارد و در رویکرد تسکين

 نفعتان قتادر بته اصتالح و ستازگاری      اینکته ذی  دائتم 
باشند،  (WIR-KONAS, 2016: 208) های خود خانه

 پتذیرای  شده بایتد  یبازساز تصریح شده است. مسکن
 کته ستبک   دیده آسيب افراد ی ویژه و مختلف نيازهای
 ,Yang & Huiنتد ) دار را ختود فرد  منحصربه زندگی

 بتترای جدیتتدی ( باشتتد و مشتتکالت 399 :2019
(. Bodur, 2020: 27نکننتد )  ایجتاد  نااميد خانوارهای

یتک  »سو راهکارهای جهانی و رویکرد  بنابراین از یک
استت   ناکارآمتد در بازتوانی روانی، « سایز مناسب همه

هتا و فرهنتگ    بينی و از سوی دیگر، تنوع نيازها، جهان
پتذیر   ند رویکردهتای بازستازی انعطتاف   جوامع، نيازم

و توجته بته آن در    (Lizarralde, 2015: 160)است 
 ( و متتتدیریتFélix et al., 2013) طراحتتتی
 ,.Maly et al) پساستانحه  مسکن بازسازی های پروژه

2017; Capell & Ahmed, 2021 )  حتائز اهميتتت

 گيتتری، کنتتترل، افتتزایش تصتتميم استتت، زیتترا امکتتان
 :K. Padgett, 2020)ت روانتی  رضایتمندی و ستالم 

 را تستهيل  بتازتوانی  ستازد و رونتد   فراهم می را (199
نظران، در بازستازی مستکن    کند. از دیدگاه صاحب می

هایی که دارای پتانستيل مثبتت و متؤثر در     بم شاخص
 پتذیری  پذیری بودند: انعطاف تسهيل سازگاری/انعطاف

نیر روا های چالش با انطباق برای شده یبازساز مسکن
 گيتری  تصميم بازسازی و قدرت پذیری فرایند انعطاف
 ی نقشته  و طترح  انتخاب آنر قدرت در دیدگان سانحه
 کنتترل  و انتخاب خواستر حق و نياز با مطابق مسکن
هویت فردی  و فرهنگ با متناسب مسکن داخلی طرح

 فمتاها و طترح   چيتدمان  پذیری در و جمعیر انعطاف
 بترای  پتذیری  افزندگیر انعطت  سبک با مطابق مسکن
 آشنا های رنگ و مصالح کاربردآتیر امکان  های توسعه

 و دختل و تصترف در حيتا     توسط ستاکنانر امکتان  
 اعمتتال پتتذیری و امکتان  خانتتهر انعطتاف  ستبز  فمتای 
 های ویژگی با مطابق شده، یبازساز مسکن در تغييرات
پيشين هستند کته در ایجتاد شترایطی     مسکن مطلوب

رل بازمانتدگان بتر زنتدگی و    گيری و کنت برای تصميم
 کنند. مسکن کمک می

 عاملعنوان  به رنگ تعلق، :(6تعلق رنگ)عامل سوم 
 &  Hosseiniشود ) پذیری تلقی می وابسته به انعطاف

Rahmani, 2020: 90-91 مالکيتت  فراینتد  ( و شتامل 
استت و در ایتن فراینتد     فترد  انتخاب با مطابق مسکن
بتر استاس    مسکن ساختار تنظيم امکان پذیری انعطاف

 Amadi, 2021:2کنتتد ) متتی را فتتراهم ایتتن انتختتاب

&Ichendu   مفهتتوم متتذکور برخاستتته از نيتتاز بتته .)
 حتریم  احستاس  ارتقتای  و قلمرو بازسازی یا افزایش

استتتت و  (Abu-Ghazzeh, 2000: 98) شخصتتی 
اهميت آن در تمامی مراحتل استکان مجتدد همچتون     

 ,Wagemannسازی مستکن موقتت )   امکان شخصی
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2017; Félix et al., 2013( مسکن دائم ،)D. Silva, 

2012; Aubrey, 2010; Lizarralde, 2010 و )
ها مطابق بتا هویتت جمعتی     سازمان فمایی سکونتگاه

(Erica & Barenstein, 2015)   دیده شده استت. در
 و خوشتامد  محتيط  طراحیبه اهميت  صراحتا ادبيات، 
 فمتا  کنترل و سکونت طریق از بازتوانی روند در آشنا
(Narayan Dev & Kumar Das, 2020:3)  و

 ستتانحه از پتتس استتکان در هتتا مکتتان ستتازی انستتانی
 هتایی افتراد تشتویق بته     در چنين موقعيت پردازند. می

(، Schneider & Till, 2005: 159مشتارکت فعتال )  
 در بهزیستتی  و غترور  احساس شوند که به بازیابی می
 ترجيحتات  با ها انهخ روحیر انطباق آسيب دچار افراد
فرهنگتی   هویتت  و معمتاری  ميترا   نيازهار حفت،  و
(Barenstein, 2006:5) جدیتتد  محتتيط بتته و انتقتتال
(Kobayashi & Miura, 2000: 41-42کمتتک ) 
 بتا  انبتوه  کند. اما در بازسازی مسکن دائم بم، توليد می
 یبتا  تقراستتاندارد و   تکرارشتونده،  های همستان،  طرح
 :Kamani Fard et al., 2012) مشاوران توسط مشابه

 ی واژه از 7بود. وردربتر  مسکن تأمين رای  روند (229
 حتداقل  برای توصيف چنين مساکنی با 8زامبی مسکن
عملکتتردی،  امکانتتات حتتداقل شتتناختی، زیبتتایی بيتتان

 بتترای ستتازگاری و حتتداقل تکرارپتتذیری حتتداکثر
کنتد.   ( استفاده متی Verderber, 2013سازی ) شخصی

هتایی ماننتد استتفاده از     هتا، شتاخص   افتته بر استاس ی 
، محدودستتازی محتتور در بازستتازی رویکتترد پيمانکتتار

طراحتی، مشتارکت    در بازماندگان با تعامل و مشورت
 فراینتد  در  تصتميم  بازسازی، عتدم قتدرت   در محدود

مستکن در ایتن حيطته     ی ستازه  بازسازی، و انتختاب 
و انتد   ی پيامدهای منفی بتوده  دارای نقش تشدیدکننده
 هتتایی ماننتتد اتختتاذ رویکردهتتای در مقابتتل، شتتاخص

 و طترح  ستازی  شخصتی  محورر امکتان  مردم بازسازی

 فراینتد  در دیتدگان  ستانحه  ی مستکن، مشتارکت   نقشه
 مستکن، امکتان تطبيتق    منتد  هویتت  ساخت، بازسازی

اجتمتاعی و فتردی، توجته بته      هنجارهتای  بتا  مسکن
مطتابق بتا    مستکن  در انتظتار  متورد  فمایی های حریم
 گذشتته  معمتاری  هتای  ارزش با ارتبا  هنگ، تداومفر

 مستکن  داخلتی  طرح کنترل و انتخاب مسکن بم، حق
 فرهنتگ، هویتت و هنجارهتای اجتمتاعی     بتا  متناسب

 بتا  مطتابق  مستکن  طرح سازی شخصی ساکنان، امکان
کاربران،  فردی ویژگی با مسکن زندگی، تناسب سبک
خانتته،  ستتبز فمتتای و حيتتا  ستتازی شخصتتی امکتتان
مستتکنر و  ستتاخت و نظتتارت طراحتتی، در تمشتارک 

کالبتتتدی  -فمتتتایی  هتتتای کيفيتتتت از رضتتتایتمندی
 توانستند مؤثر باشند. می

خودکارآمهدی و کنتهرل در    بر باور)عامل چهارم 
 از ای مجموعه خودکارآمدی: (فرایند بازسازی مسکن

 رویدادهای با مقابله برای خود ظرفيت مورد در عقاید
 ,.Lopez-Ramirez et al) استت  زنتدگی  بتر  متؤثر 

 بتتا مقابلتته ی نحتتوه بتتر ذهنتتی ، فعتتاليتی(446 :2019
( کتته در موقعيتتت Bandura,1994روزانتته ) حتتواد 

 حفتاظتی،  رفتتار  در اصلی مواجهه با سوانح از عوامل
تروماتيتک   هتای  از تجربته  بتازتوانی  و مقابله آمادگی،

(Newnham et al., 2017; Guerra et al, 2014) 
 چيز يچه انسانی، اختيارات های کانيسمم ميان است. در

 متدیریت  در کتارایی  بته  اعتقتاد  از فراگيرتتر  یاتر  مهم
حتواد  متؤثر بتر     بتر  کنتترل  اعمتال  و خود عملکرد

قادر  که (Bandura et al, 2001: 190) زندگی نيست
 باشتد  استرستی  یهتا  واکتنش  بازتوانی در مقابله بتا  به
(Nygaard et al., 2016: 1 .) ی بازستازی  در بتازبين

هتتایی کتته باعتتک تمتتعيف    مستتکن بتتم، شتتاخص 
دیتده را شتدند    ی سانحه خودکارآمدی و کنترل جامعه

در پيشتبرد   و مستئوالن  ها سازمان اند از: تعجيل عبارت
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بازستتازی مستتکن و تکيتته بتتر بازستتازی بتتا رویکتترد 
 در بازماندگان با تعامل و مشورت محور، عدم پيمانکار
جوامتعر   محدود رکتمشا با مسکن، بازسازی طراحی
پتانستيل   هایی کته  مشارکت. در مقابل شاخص یا عدم

تقویت باور بر خودکارآمدی و کنترل را داشتتند نظيتر   
 بازستازی و قتدرت   فراینتد  در گيتری  تصتميم  قدرت

 و نيتتاز بتتا مطتتابق مستتکن ی نقشتته و طتترح انتختتاب
 محتتور، حتتق متتردم بازستتازی خواستتت، رویکردهتتای

 مستتکن، امکتتان  داخلتتی طتترح کنتتترل و انتختتاب
فمتاهای   در چيتدمان  تغييرات و اعمال سازی شخصی
 و نظتارت  طراحتی،  در مستکن، مشتارکت   عملکردی
 بازسازی، و آموزش پيشرفت تسریع و مسکن ساخت
 مساکن بتا  نگهداری و اجرا ساخت، ی نحوه از جوامع

 نوین شناسایی شدند. های تکنولوژی
 :(9محیطهی )سوسسهتالایا(  عامل پنجم )پریشانی  

ناشتی از   منفی احساسات و خطر رخداد زلزله، ادراک
  مکتانی   بستتگی  دل و هویتت  بته  آستيب آن منجر بته  

(Zheng et al., 2019 ) هتایی ماننتد خانته     در مکتان
 احساستات،  بتا  عجين و کالبدی ساختار خانهشود.  می

استت  ( Blunt & Dowling, 2006)معنتا   عواطف و
 و نح، روابتط همچون ستوا  سختی و زیان مواقع که در

شوند  می آشکار (Relph, 1976) آن به نسبت تعهدات
 وجتودی  و نمتادین  هایی ابعاد در چنين موقعيت زیرار
 (Perez Murcia, 2019: 140) شتده  یترورو ز مکتان 
 و مکتان جدیتد   محتو  آنفترد   منحصتربه  هتای  ویژگی

 احستتاس يجتتهدرنتشتتود و  شناستتایی متتی  يرقابتتلغ
در بتتين ( Butterfield, 2014) هویتتت شتتدگی گتتم

جوامتتع، در واکتتنش بتته از دستتت دادن مکتتان ایجتتاد 
چنين تجاربی را در قالتب مفهتوم    10آلبرخت گردد. می

 از حاصتتل پریشتتانیدهتتد.  سوالستتتالژیا توضتتيح متتی
 خانته  محيط با هنوز افراد که یدرحال محيطی، تغييرات

 بتا  مواجهته  در هستتند و جوامتع   ارتبتا   در موطن یا
 راحتتی  و تسکيندست دادن  از دچار ای، چنين تجربه

 (، نتتوعیAlbrecht et al., 2007: 96شتتوند ) متتی
 هویتت  و مکتان  حتس  دادن دستت  از که بتا  پریشانی
 Askland et) افستردگی  و ناتوانی احساس و درونی

al, 2018 ;Warsini et al, 2014) دستت  از دليتل  به 
 زنتدگی  محتيط  بتا  انستان  ی رابطه قدرتمندترین دادن
(Albrecht, 2019: 14 )آن، بته دنبتال  شود.  ایجاد می 

 مجتدد  در بازسازی، در جستجوی برقراری بازماندگان
شتده   یبازستاز  مکتان  بتا  ارتبتا   و تعلتق  معنتا،  حس
(Birch et al., 2021: 234،) نامشتهود و  احيای منابع 

حتس   همچتون  خانته  در متؤثر  و عتاطفی  های ویژگی
ين چنت  گنجانتدن هستتند و   یبستگ دل و آشنایی تعلق،
ی بستتگ  دلدر احيا یا بازیابی امنيت، آرامتش و   منابعی

به خانه مؤثر استت. ایتن تجربته و پریشتانی محيطتی      
ی بم در ابعتاد گونتاگونی از    ناشی از آن به دنبال زلزله

زنتتدگی جامعتته، ظتتاهر شتتد )صتتالح صتتدق پتتور و   
(. در بازستتازی مستتکن بتتم عتتواملی 1399همکتتاران، 

و ماهيت مستکن   مسکن دور از هویت چون بازسازی
اجتمتاعی و   هنجارهای با مسکن نيافتن پيشين، تطبيق

 فتردی  ویژگتی  بتا  مستکن  تناسب جامعه، عدم فردی
 فمتایی  بنتدی  پيکتره  و نما نامأنوس کاربران، تغييرات
 ستبز  فماهای و زیست فماهای متراژ مسکن، کاهش

 فمتتاهای تناستتبات در نتتامطلوب خانتته، تغييتترات 
 هتای  رنگ و مصالح ردخانه، کارب عمومی و خصوصی

 بازتوانی بر خانوار نظام ناآشنا، و عدم توجه به اهميت
هتای بازستازی در    ياستت سدیتدگان در   ستانحه  روانی
يرگتذار  تأثاحساس سوالستالژیا در مقياس خانه  ایجاد

ابعتاد مختلتف    از بودند. در مقابل، ایجاد رضتایتمندی 
 خانته، احيتای فمتاهای    کالبدی -فمایی  های کيفيت
 بتا  مطتابق  مستکن  در تغييترات  اعمال آن، امکان زسب

10 

 [
 D

O
I:

 D
O

I:
 1

0.
22

03
4/

41
.1

77
.3

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jh

re
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             8 / 12

http://dx.doi.org/DOI: 10.22034/41.177.3
https://jhre.ir/article-1-2207-fa.html


  

 

 

 
 

ره 
ما

ش
17

7
 
♦ 

ار 
به

14
01

 
♦

  
  

پيشين و خواست ختانوار   مسکن مطلوب های ویژگی
در کتتاهش ایتتن احستتاس و ایجتتاد حتتس خانتته و    

 بودند. ی، مؤثر بستگ دل
توان به شرح ذیتل   نظران را می مجموع دیدگاه صاحب

 و روایت کرد. رخداد زلزله و ادراک خطر، شامل آگاهی
 ,Slovicستانحه )  تهدیتد  ی شتدت بينت  نگرانی از پتيش 

 هتای  شده و اضطراب درک پذیری (، موجب آسيب2000
 (، ایجتاد Hollifield et al., 2008: 40) ازآن پس روانی

 از محافظتت  بترای  خطتر  با مواجهه در ناتوانی احساس
آموختته   و درمانتدگی ( Navarro, 2017: 510)  ختود 

(Gatersleben & Griffin, 2017: 470) در و  شود می
ی بم این ادراکتات در خانته، اطمينتان مجتدد بته       تجربه

شده و توجه به احساستات   یبازسازمصونيت در مسکن 
)سوالستتالژیا(، در کتاهش    مرتبط بتا پریشتانی محيطتی   

ی مجدد حس خانه و امنيتت   های فراگير و توسعه ترس
، پيامتدهای رفتتاری   هتا  آناند. اما در کنتار   برجسته بوده

پذیری و عتدم   ی ناشی از آسيب موختهمانند درماندگی آ
ی  هواسط بهکنترل بر زندگی حين و پس از رخداد زلزله، 

پتذیری، رنتگ    هایی در بازسازی همچون انعطاف قابليت
ی و کنترل، پتانستيل کتاهش   کارآمدتعلق و باور بر خود

 پيامدهای منفی و افزایش توانمندی جامعه را دارند.   

 نتیجه
در  نظران، تنی بر دیدگاه صاحببندی و مب در یک جمع

التيام  ،ی زلزلهتروما از بازبينی بازسازی مسکن بم، گذار
 اطمينتان مجتدد،   ی هواستط  بهدیدگان،  و بازتوانی سانحه
پذیری شرایط و محيط کالبدی، باور بتر   انتخاب و کنترل

و روابتتط  ییآشتتناو احيتتای  و کنتتترل متتدیآخودکار
 ی هواستط  بهل مذکور شده است. عوام مبنا ميسر می مکان

اعتمتتاد بتته متتداخالت و راهکارهتتای کتتاهش خطتتر در 
 پتذیری و  بتر کنتترل   متؤثر بازسازی مسکن، راهکارهای 

 دریافتت احستاس   محيط خانه و زندگی، پذیری انعطاف

 هتای  ياستت سهتا و   مکتانی و برنامته   ییآشتنا آرامش و 
 در صتتورت لتذا بودنتد.   متی بازستازی درمتانگر ممکتن    

هتا و اقتدامات بازستازی     ای سياستت ریزی، اجتر  برنامه
مقوله مهم  مذکور، به یها مؤلفه و تسهيل مسکن، توسعه
 ينتتأم  بنتابراین در  خواهند رستيد.  جامعه توانمندسازی

الزم استت   دائم با هدف بازتوانی و التيام بخشی مسکن
در نظتتر گرفتتت و  محصتتول و فراینتتد عنتتوان بتته را آن

در تستریع و تستهيل گتذار از تجتارب و از      عواملی که
کننتد را در نظتر    های تروماتيتک کمتک متی    دست دادن

در تحقيتق    یافتته  داشت. باید گفتت،  عوامتل استتخراج   
ير متقابل بتر یکتدیگر هستتند.    تأثحاضر، دارای پتانسيل 

روشن شدن این روابط در تحقيقات آتی با تحليل عامل 
ی  یتدگاه جامعتته هتتا از د اکتشتافی و بررستتی همبستتگی  

 شوند. ی بم پيشنهاد می دیده سانحه
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