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واکنش مردم شهر تهران به وقوع زلزله و تجربیات 
  ها رسانی آن کمک

  ***رضیئی زینب،    **سعیده امینی،    *احمد غیاثوند
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  چکیده

زلزله از اهمیت  طیدر شرا آن یچگونگنحوه و  رسانی، افراد از کمک یتلقامروزه بررسی 
رسانی  پژوهش حاضر با هدف توصیف و تبیین وضعیت کمک. بسزایی برخوردار است

منظور نیل به این هدف، چارچوب  به. گرفته است مردم شهر تهران در زلزله کرمانشاه انجام 
مبادله اجتماعی جان پیالوین، نظریه (شناسی اجتماعی  هاي روان یهنظرنظري با اتکا به 

تدوین و ) پذیري اجتماعی آلوین گلدنر گیري التانه و دارلی و مسئولیت فرآیند تصمیم
. منظور آزمون فرضیات از روش پیمایش استفاده شد به. آنها تنظیم گردید فرضیاتی بر پایه

گیري  سال شهر تهران و شیوه نمونه 18نفر از ساکنان باالي  220حجم نمونه تحقیق 
 شهر مردم درصد 69داد که  نتایج بدست آمده نشان. ي چند مرحله بوده استا خوشه
 درصد 36و  نقدي ها کمکدرصد  48دود که ح اند کرده کمک کرمانشاه زلزله در تهران

مالی افراد   نشان داد که وضعیت PLSافزار  حاصل از نرم نتایج تبیینی. بوده است غیرنقدي
درصد،  19رسان با ضریب  درصد، میزان اطمینان مالی به نهادهاي کمک 29با ضریب 

با ضریب درصد و کسب پاداش معنوي  20هاي گذشته با ضریب  تجربه در موقعیت زلزله
  .درصد بوده است 16

دوستی، احساس همدلی، اعتماد  رسانی، مسئولیت اجتماعی، نوع کمک :هاي کلیدي واژه
  .سازمانی
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   طرح مسئله
سوانح و بالیاي  ازجملهمتعددي  يها بحرانجوامع امروزي در طول حیات خود با 

نبوده و  مستثناکه در این میان، کشور ایران نیز از این قاعده  اند شدهطبیعی مواجه 
 برهم زدنپیامدهاي ناشی از خسارات بالیاي طبیعی، مانند زلزله به دلیل . نخواهد بود

 هاي یبآسکاهش  منظور بههمواره مورد توجه بوده و پیامدهاي آن  ،نظم اجتماعی
 لرزه ینزم يبند نقشهبررسی و مقایسه «. باشد یم بررسی  قابلاجتماعی از زوایاي مختلف 

 دهد که یم، نشان لرزه ینزممختلف خطر نسبی  يها شدتی جمعیت در پهنه و پراکندگ
سکونت  لرزه ینزم خیلی زیاددرصد جمعیت کشور در پهنه با خطر نسبی، زیاد و  82

در  بار یکهمچنین آمارها نشانگر زلزله ویرانگر در فاصله زمانی هر سه سال . دارند
کاهش  با وجوددر واقع ). 221:1387 عنبري،(» برخی از مناطق جغرافیایی کشور است

افزایش اقدامات فنی براي مواجهه با زلزله، توجه به نیروي  دلیلتلفات در چند دهه به 
انسانی و افزایش شناخت و دستیابی به واکنش مردم در شرایط زلزله از اهمیت بسیاري 

   .برخوردار است
جامعه در شرایط زلزله رفتارهاي مطلوب اجتماعی افراد  تر یقعم، درك رو ازاین

باید  ها کنشبنابراین براي شناخت چگونگی تکوین این . رسد یممهم به نظر 
 ها یزهانگ عنوان بهرا  ها آن توان یمکه  هایی یتموقعخصوصیات پایدار افراد و شرایط و 

 ها یتموقعشرایط و «. یا فشارها و عوامل بازدارنده تعبیر کرد، مورد توجه قرار گیرند
دارند که از طریق القاي تعبیر و تفسیرهاي خاص یا تشخیص موقعیت  ییها مشخصه

ایفا  مؤثريبالقوه نقش  هاي رسان کمکدر ایجاد انگیزه ) اضطراري یا غیراضطراري(
دیالکتیک . همچنین عوامل موقعیتی ممکن است نقش بازدارنده داشته باشند. کنند یم

خاص و  هایی یزهانگ گیري لشکموقعیت و خصوصیات پایدار اشخاص منجر به 
و در نهایت احتمال مداخله کردن او در موقعیت را  دوستی نوعبرانگیخته شدن حس 

   ).17- 18 :1384 بیرهوف،(» دهد یمافزایش 
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 هاي ینهزمدر عرصه اجتماعی و در  دوستانه نوعو  رسان کمکالبته اهمیت رفتارهاي 
؛ 1396 ؛ یگانه،1394 ؛ امینی،1382عنبري، (داخلی  يها پژوهششده  گوناگون سبب

 ,Nowak & Highfield, 2011; Huneycut( و خارجی) 1392 جعفري و کریمی،

2013; Tyink, 2006  (  در  ویژه بهمتعددي از منظرهاي گوناگون، رخداد این رفتارها را
 مصیبت، فاجعه، بالیاي طبیعی نظیر سیل و زلزله. شرایط اضطراري بررسی نمایند

 با امر اجتماعی ها آنتنیدگی  که خاستگاه آنان طبیعت است و درهم اند يراضطراشرایط 
کنشگري اجتماعی پیرامون یک امر طبیعی و  تا سازد یمرا حساس  شناختی جامعهنگاه 

  .را بررسی نماید پیامدهاي ناشی از آن
بودن کشور پیامدهایی را به  خیز زلزلهدر جامعه ایران موقعیت خاص جغرافیایی و 

اجتماعی در تالش براي مدیریت و  شناسی روانو  شناسانه جامعهاه دارد که رویکرد همر
 در اجتماعی يها مؤلفه به توجه عدم«. پس از زلزله است واحوال اوضاعبهبودبخشی 

 مردم از بسیاري که شد موجب کشور، غرب زلزله در رسانی کمک و بحران مدیریت
 برسانند؛ زده زلزله مردم دست به خود را ياه کمک و یابند حضور زلزله محل در شخصاً

 از يا نشانهباشد، به تعبیري  ایرانیان ما دوستی نوع روح از نشان که آن از قبل امر این
 متعددي مطالعات به رجوع با متأسفانه که ماست جامعه در نهادي اعتماد ضعف و فقدان

 این از مسائلی شاهد نیز بم زلزله در که یابیم درمی است، گرفته صورت زمینه در این که
  ).221:1387 ،عنبري( »یما بوده قبیل

در  ها آنبر این اساس، حضور چشمگیر شهروندان تهرانی و مشارکت گسترده 
شهر . است مطالعه قابل یشناخت جامعهغرب کشور، به لحاظ  زدگان زلزلهبه  یرسان کمک

ایی و تنوع قومیتی و فردگر روزافزونتهران به دلیل تراکم باالي جمعیتی و رشد 
در  یبخش انسجامنیازمند نوعی از  یرسان کمکفرهنگی براي بهبود کارایی در زمینه 

این امر بدون بررسی نگرش و تجربه . نهادي است اعتمادسازيو  یرسان کمک
 یهیبد. میسر نخواهد بود یرسان کمکانگیزه مردم در  و در شرایط زلزله رسانی کمک
 یچگونگ و زانیم بر ثرؤم عوامل و مردم یتلق و تفکر طرز با ییآشنا که است
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 اقدامات یطراح در جهت گذاران سیاستو  رانیمد به بحران طیشرا در یرسان کمک
نسبت بدان  ینانهب واقع نگرش تا کند یم کمک ،طیشرا يبهساز و يریشگیپ يبرا ییاجرا

   .باشند داشته
و نیز وضعیت ) 96آبان ( با توجه به رخداد زلزله اخیر در استان کرمانشاه

مردم در سطح گسترده و از سویی حضور چشمگیر شهروندان تهرانی و  رسانی کمک
در واقع با . ، پژوهش حاضر به توصیف و تبیین این پدیده پرداخته استها آنمشارکت 

به تحلیل و تفسیر این امر پرداخت که مردم چگونه و در چه  توان یمانجام این مطالعه 
؟ دستیابی به چنین نتایجی منجر به توسعه و غناي کنند یمبه چه علت کمک شرایطی و 

 تواند یمهمچنین . شود یمدر شرایط اضطراري  یرسان کمکنظري و تجربی در حوزه 
مفید ... دولتی و  هاي سازمانو نیروهاي نظامی و  کمیته امداد، احمر هاللبراي مسئوالن 

که نهادهاي متولی، در  گردد یمموجب  مردم یرسان کمکباشد؛ چرا که فهم علل 
عمل کنند و از مشارکت عمومی بهتر استقبال  تر موفقمردمی  يها کمک دهی سازمان

اینکه متولیان  برو بالیاي طبیعی عالوه  ها بحراننمایند؛ زیرا بسیاري از حوادث و 
زم مشارکت دارند، مستل ها آنبراي مواجهه با  ییها برنامهخاصی دارند که به نوبه خود 

 - 1: از اند عبارتاساسی  تسؤاالبنابراین در این پژوهش . باشند یماجتماعی مردم نیز 
چه عواملی بر رفتار  - 2و واکنش مردم شهر تهران درباره وقوع زلزله چگونه است؟ 

  بوده است؟ تأثیرگذار ها آن رسانی کمک
  

 پیشینه تجربی پژوهش
بررسی عوامل مؤثر بر گرایش به « ، در پژوهشی با عنوان)1396(مهدي یگانه 

 یرسان کمکبه بررسی نحوه » در شرایط اضطراري در بین مردم شهر تهران یرسان کمک
در بحث از . استمردم شهر تهران در شرایط اضطراري و عوامل مؤثر بر آن پرداخته 

داش نشان داد که بین پا ها یافته، شود یمکمتر یا بیشتر  یرسان کمکشرایطی که منجر به 
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فرد و همچنین  یرسان کمک، تجربه یا ادراك پذیري یتمسئولو  ییگرا منفعتمعنوي، 
در شرایط اضطراري  یرسان کمکبا گرایش پاسخگویان به  یرسان کمکهنجار اجتماعی 

مردم با اعتماد  رسانی کمکدر مقابل بین گرایش به . رابطه معناداري وجود دارد
  .پاسخگویان رابطه معناداري وجود ندارد اجتماعی، همدلی، جنس و وضعیت تأهل

مطالعه تطبیقی کنش دگردوستانه «با عنوان  يا مقاله، در )1394(سعیده امینی 
دگردوستانه  يها کنشبه بررسی وضعیت ) 1394- 1384دو مقطع (» شهروندان تهرانی

ا و روند تغییرات عوامل اثرگذار بر این امر اخالقی ر استشهروندان تهرانی پرداخته 
بیشترین تغییرات کنش  ،در هر دو پیمایش از میان متغیرهاي اثرگذار. دهد یمنشان 

همچنین، در هر دو پیمایش رابطه نگرش . کند یمدگردوستانه را سرمایه اجتماعی تبیین 
دگردوستانه و کنش دگردوستانه معنادار بوده و رابطه نوع دینداري با کنش دگردوستانه 

 .معنادار نبوده است 1394بوده و در پیمایش سال  معنادار 1384در پیمایش 

بررسی عوامل مؤثر «با عنوان  يا مقاله، در )1393(محمدرضا حسینی و همکاران 
هنگام  رسانی کمک، به بررسی رفتار »در بین شهروندان همدانی دوستانه نوعبر رفتار 

در آن  یلگرتسهو  گر مداخلهبروز یک موقعیت اضطراري، بحرانی و نقش عوامل 
، لوث یغفلت جمعتحقیق نشان داد که بین نهادگرایی، شهرگرایی،  هاي یافته. اند پرداخته

؛ دیگر عبارت به. ، رابطه معناداري وجود دارددوستی نوعمسئولیت و رفتارگرایی و 
و تعلق به اصول رفتارگرایی باعث  غفلت جمعینهادگرایی، شهرگرایی، لوث مسئولیت، 

  .گردد یمدر افراد  تیدوس نوعکاهش میزان 
بررسی «، در پژوهشی با عنوان )1392(محمدحسن مقدس جعفري و رضا کریمی 

ساله شهر بم بعد از وقوع زلزله بم و عوامل مؤثر بر  29 - 18مشارکت اجتماعی جوانان 
تعلق اجتماعی، رضایت  احساسکه  نتایج نشان دادند. به بررسی این امر پرداختند» آن

اجتماعی و  پذیري یتمسئول، ها رسانهاجتماعی، میزان استفاده از  اجتماعی، اعتماد
عضویت داوطلبانه در نهادهاي اجتماعی رابطه مثبت و مستقیمی با میزان مشارکت 

بین متغیرهاي سن، تحصیالت، تقدیرگرایی، تأثیرپذیري از  اجتماعی جوانان دارند و
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رکت اجتماعی جوانان رابطه با مشا زمان مدتروابط خویشاوندي، آزادي اجتماعی و 
معناداري وجود ندارند و بین میزان مشارکت اجتماعی جوانان در دو گروه زنان و مردان 

، شاغلین و دار خانه، زنان يآموز دانشمختلف دانشجویی،  هاي در گروهو همچنین 
  .بیکاران تفاوت معناداري وجود دارد

و راهکارهاي جلب  ها هینزمبررسی «پژوهشی با عنوان ) 1382(موسی عنبري 
انجام داده است که در آن ترکیبی از روش » مشارکت مردمی در امداد حوادث غیرمترقبه

  انجام نظر صاحباکتشافی با مدیران اجرایی امدادي و محققان  يها مصاحبهپیمایش و 
اعتقاد و آگاهی، نگرش (و این پژوهش مشارکت را در سه سطح شناخت  شده است

نقش . کند یمبررسی ) عمل و اقدام و مشارکت(و کنش ) به عملد آمادگی و تعه(
 ییگرا منفعتاساسی متغیرهاي سطح دانش و آگاهی در مورد حوادث تهدیدکننده شهر، 

 قدرتی یبدر عمل مشارکتی، تجربه کمک در حوادث پیشین، همدلی اجتماعی، احساس 
  .دنک می، اشاره در برابر دیگران و حوادث، بر میزان مشارکت امدادي افراد

عمومی  يها نگرشبررسی تجربی «عنوان  در پژوهشی با ،)2017( 1نائومی اوکی
نیروي  ینۀزمشدید در  هاي یتمحدودبا الهام از » 2011در ژاپن بعد از زلزله و سونامی 

در زلزله ژاپن و سونامی متعاقب با آن  دیده یبآسشهرهاي  هاي يشهردارکه  انسانی
ن سؤال اساسی که چه کسی حاضر است فعاالن خدمات عمومی مواجه شدند، با ای

قرار دهد؟ به بررسی تمایل  فاجعه دیدهمناطق  هاي يشهردارمنطقه خود را در اختیار 
متأثر  هاي يشهرداردادن فعاالن خدمات عمومی مناطق خود در اختیار  قرار بهمردم ژاپن 
 79تا  15اي از شهروندان ژاپنی  ونهروي نم یابی ینهزمانجام یک . پرداخته استاز فاجعه 

دادن فعاالن خدمات عمومی مناطق خود در  قرار بهساله نشان داد که اکثریت مردم 
متأثر از فاجعه تمایل دارند، مشروط بر آنکه این موجب مشکالت  هاي يشهرداراختیار 

. نباشد ازحد بیشدر شهرداري منطقه زندگی خودشان نشود یا اینکه ایجاد مشکل 

                                                
1. Noimi Aoki 
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کمک یا قربانی فجایع طبیعی  کنندة یافتدرمشخص شد که اینکه فرد خود  چنین هم
  .)Aoki, 2017(کند  باشد در تمایل به کمک تفاوت ایجاد می بوده

: نقش جوامع در مقابله با بالیاي طبیعی«عنوان  با يا مقالهدر ) 2018( 1جنی مورنو
مردم در  جامعه و نقش ريپذی انعطافبه بررسی » زلزله و سونامی شیلی يها درس

نقش  دهد یمنتایج تحقیق نشان . زلزله در شیلی پرداخته است هاي یبآسکاهش 
اجتماعی، سازمان، همکاري، اعتماد، دانش محلی و مشارکت در تمام مراحل  يها شبکه

این تحقیق همچنین نشان داد که در روستاهاي ماهیگیري، دانش . فاجعه حیاتی است
از  ییها درس. احساس جامعه و همکاري، اجازه تخلیه سریع را دادمحلی ماهیگیران، 

شرایط اضطراري  براي مدیریت یک ابزار مفید تواند یمو سونامی در شیلی  2010زلزله 
و پایدار خطرات فاجعه در  مؤثرکاهش  هاي یاستس ریزي برنامهو  پذیر آسیبدر جوامع 
  .باشد توسعه درحالکشورهاي 

و  تأکید است توجه قابلخارجی  يها پژوهشمرور بیشتر آنچه در  مجموع در
البته . است یرسان کمکتوجه به نقش نیروهاي محلی و مردمی بر تسریع و بهبود فرآیند 

به . شود یممردمی کمتر دیده رسانی  و کمکداخلی توجه به مشارکت  يها پژوهشدر 
یقات تجربی داخلی و از تحق یريگ بهرهبا  که ددگر جهت در این مقاله سعی می همین

 شهر کالنمردم در  رسانی بر کمکخارجی به بررسی دقیق و تخصصی عوامل مؤثر 
  .تهران بپردازیم

  
  چارچوب نظري

در سطح مناسبات بین فردي تابع متغیرهاي  ها آنو چیرگی  رسان کمکرخداد رفتارهاي 
 طور بهاجتماعی  شناسی روانرویکردهاي نظري متعددي در عرصه . گوناگونی است

به  تر یحیتلو اي گونه به شناختی جامعهرویکردهاي  و اند پرداختهمستقیم به تبیین این امر 

                                                
1. Jenny Moreno 
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با توجه به اهمیت اساسی  .اند نمودهتوجه  ها کنش گونه اینچرایی بروز و ظهور 
گسترده مورد  طور به 1960در روابط اجتماعی که تقریباً از اواسط دهه  یرسان کمک

  .این مسئله نیز در ایران مورد توجه جدي قرار گرفت توجه قرار گرفته،
از  توان یمبراي بررسی علل کمک افراد در شرایط اضطراري مانند زلزله 

 هاي یهنظردر سطح خرد و عاملیتی و با توجه به . بهره گرفترویکردهاي مختلف 
زان تحت تأثیر می تواند یمروانشناسی اجتماعی؛ کمک به دیگران در شرایط اضطراري 

اخالقی، دغدغه  فصل مشترك همدلی و استدالل. احساس همدلی و دلسوزي افراد باشد
و  ها یبدبختاینکه افرادي که با  تأمل قابلاما نکته . داشتن نسبت به مسائل دیگران است

؛ بلکه کنند ینمبا استدالل اخالقی آغاز  معموالً شوند یم رو روبهدیگران  هاي يگرفتار
. کنند یمخودخواهانه است شروع  هاي یشگراه مغایر و مخالف با همدردي ک بااحساس

با » دیگري گذاردن يجا بهخود را «معیارهاي ) 1983(باتسون و همکاران  زعم به
دارند و شواهد موجود در این زمینه از نظر  يمند نظامرابطه  رسان کمکرفتارهاي 

اما از نظر عاطفی چندان مستند ادراکی، اجتماعی و اخالقی کامالً معتبر و موثق هستند؛ 
است  رسان کمکنیست؛ دلیل آن پیچیدگی روابط بین همدلی عاطفی و رفتارهاي 

)et al,1983Batson (.  
 هرکدام که دارد وجود یهمدل حس زشیانگ يبرا روش چند هوفمن اعتقاد به 

 یدلهم حس ه،یفرض نیا بر اساس. کنند عمل یبیترک صورت به ای و جداگانه توانند یم
 یعیوس فیط دارد احتمال نیبنابرا. شود ختهیبرانگ یمتفاوت کامالً طیشرا در است ممکن

طبق این نظریه  .شود يهمدرد با توأم یشانیپر جادیا موجب گوناگون هاي یتموقع از
و این  شود یمبرانگیخته  یحس همشخصی که شاهد یک موقعیت اضطراري است، در او 

شامل  یحس هم .)171:1385کریمی، ( کند یمت و ارائه کمک انگیزه او را وادار به دخال
هیجانی شخص دیگر است و شامل  يها حالت بهپاسخ خاص عاطفی و شناختی 

بارون و دیگران، (ص دیگر است شخ انداز چشمهمدردي، تمایل به حل مسئله و اتخاذ 
ر فردي افراد د يها تفاوتو  ها یژگیوبیشتر بر  یحس همنظریه ). 579: 1394
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ناب وجود ندارد،  دوستی نوعالبته برخی محققان معتقدند که . دارد تأکید یرسان کمک
که تمایل به  شود یمخودخواهی تحریک  وسیله بههمیشه به نحوي  رسانی کمکیعنی 

اسمیت و (است  یرسان کمکشخصی در قالب احساسات مثبت  يها پاداشدستیابی به 
  ). 619:1392مکی، 

گران معتقدند که همدلی موجب احساس ناراحتی شخصی در واقع برخی پژوهش
بنابراین کمک کردن به دیگران در درجه اول با هدف کاهش احساس ناراحتی  .شود یم

بر این اساس تفسیري ). 261: 1389بدار، (خود است نه احساس ناراحتی دیگران 
اري اگر در شرایط اضطر. نه دگرخواهانه گردد یمخودخواهانه از همدلی ارائه 
مشابهی  هاي یتموقع، درد و رنج دیگران را با گر مشاهدهخودمحوري شخص زیاد باشد 

براي خود، شخص  ها یتموقعبا تجسم آن . کند یممقایسه شده  که شخصاً با آن مواجه
و او به دلیل رنجی که خود در آن موقعیت  شود یممحو  گر مشاهدهدر نظر  دیده آسیب

اگر دیگرمحوري غالب باشد درد و . کند یمخشم  احساس رنجش وشده  خاص متحمل
  ). 177: 1384بیرهوف، ( انگیزد یبرمرنج شخص دیگر در وي احساس همدردي را 

 کند یمترغیب  رسان کمکهمدلی و رفتارهاي  این آنچه افراد را به عالوه بر
و این  شود یماحساس خوشایندي است که در اثر کمک کردن به دیگران حاصل 

انتظار . دهد یمپاداشی است که احتمال تکرار رفتار در آینده را افزایش  مثابه بهاحساس 
احترام، شهرت، سپاسگزاري ( ها پاداشعمل متقابل از سوي کمک گیرنده همراه با انواع 

بر ). 603: 1394، بارون و دیگران(در این جهان و آمرزش در جهان دیگر است ...) و
دخواهی را در بطن خود مستتر دارد و رفتارهاي این اساس این صورت از رفتار، خو

دگردوستانه، ناب و خالص وجود ندارد و بر این رفتارها نیز  يها کنشو  رسان کمک
در . دهد یمرا شکل  ها آنو محاسبه هزینه و فایده بنیان  غالب است يا مبادلهرویکرد 

 يتئور که است حالت نیا در د،یاین وجود هر دلیلی به به یهمدل احساس اگر واقع
 ناظران و کننده کمک فرد ییدتأ اگر حالت نیا در ،کند یمپیدا  کارکردی اجتماع مبادله
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و  آرونسون( پردازد یم امداد و یرسان کمک به شود، رسان کمک فرد بینص، ماجرا
 ).252: 1384 ،دیگران

در بحث از رویکردهاي مبادله مبتنی بر پنداشت سود و زیان، براي بررسی علل 
 ،شود یمبه میزان پاداش معنوي و یا مادي که در آینده نصیب فرد  توان یم رسانی مکک

 پنج هینظر کی ،یاجتماع مبادله هینظر چوبرچا در زین نیاویلیپ جان .اشاره کرد
 ـ نهیهز محاسبه آن ادیبن که کند یم مطرح دوستی نوع و تفاوتی یب نییتب در را يا مرحله
 سرعت به ،يرارطاض يها حالت با مواجهه هنگام در ناظر افراد او، اعتقاد به. است پاداش

 نهیهز که درصورتی ؛کنند یم یبررس را دوستی نوع و تفاوتی بی يها پاداش و ها ینههز
 خواهد دوستی نوع به اقدام ناظر فرد باشد، باال نکردن کمک نهیهز ای نییپا کردن کمک

 با ناظر فرد باشد، نییپا نکردن کمک نهیهز ای باال کردن کمک نهیهز که درصورتی و کرد
 است نیا یاجتماع مبادله هینظر يمبنا واقع در .گذشت خواهد صحنه کنار از تفاوتی یب

؛ باشد تر افزون نهیهز از آن پاداش که زنند یم دست کمک به افراد یزمان که
 افتیدر خسارت خود گذشته دوستانه نوع اتیتجرب از که یکسان ،دیگر عبارتی به

 صورت در کنند یم تصور گرانید يها تجربه و ها یدهشن اساس بر که یکسان و اند نموده
به این کار مبادرت نخواهند  افتاد خواهند دردسر به و دید خواهند خسارت ،مداخله

  . کرد
، مسئولیت دهد یمسوق  رسان کمکرفتارهاي سوي عامل دیگري که ما را به 

: عد استیرهوف مسئولیت اجتماعی داراي دو ببرکویتز و ب زعم به. اجتماعی است
برآورده کردن . تبعیت از مقررات اجتماعی و برآورده کردن اخالقی انتظارات دیگران

یک عضو خوب و  عنوان بهبودن و رفتار کردن  اعتماد قابلاخالقی انتظارات دیگران بر 
حس ارتباط و این تعریف شامل احساس تعهد است که با . شایسته جامعه متمرکز است

تبعیت . اخالقی اشاره دارد گیري جهتنیازمند مرتبط بوده و به قدرت  پیوستگی به افراد
از مقررات اجتماعی به پذیرش معیارهاي اجتماعی و پیروي از قواعد اجتماعی معطوف 



  
  
  
  

 137     ...تهران به وقوع زلزله و تجربیات  واکنش مردم شهر 

 
 

عد عد اول به معناي عمل کردن بر طبق جوهره انسانی است و ب، بدیگر عبارت به. شود یم
 ).242: 1384 بیرهوف،(اجتماعی در شرایط اضطراري اشاره دارد  يها الزامدوم، به 

اینکه شهروندان در قبال حوادث اجتماعی منفعل نباشند و احساس مسئولیت کنند 
 که يافراد به دیبا آن اساس بر که است يهنجار ،یاجتماع تیمسئول. بسیار مهم است

 ،داشتی چشم چیه بدون ،اند ابستهو ما کمک به که یکسان مخصوصاً هستند، ازمندین
 شامل افزاید یم پذیري یتمسئول هنجار ریثأت بر آنچه). 91: 1388 تز،یبرکوو( کرد کمک
 ت،یوضع نیناظر از ییدتأ به ازین احساس ن،یمصدوم تیجذاب و ییآشنا چون يموارد

 قعمو به اطالع رمترقبه،غی و مبهم اوضاع در پذیري یتمسئول هنجار وضوح و یبرجستگ
 زشیانگ شیافزا به تواند یم که است آنان به یاریگري توان احساس و گرانید ازین از

زمانی که هنجارهاي اجتماعی  ).148: 1388 تز،یبرکوو( نجامدیب يثارگریا و امدادرسانی
. ممزوج یکدیگر باید لحاظ کرد صورت بهعد را دو ب کنند یمماهیت اخالقی پیدا 

ویلسون افراد دیندار  زعم به .دهد یمین امتزاج در آن رخ است که ا يا عرصهدینداري 
با  ).Wilson & Janowski, 1995(دهند  یمبیش از غیردیندارها کارهاي خیر انجام 

دینی مبنی بر کمک به نیازمندان، میزان مذهبی بودن افراد نیز  يها سفارشعنایت به 
  .است تأمل قابل

 يها کنشذهبی افراد نقش بسزایی در هرچند دستورات اخالقی دین و باورهاي م
 يها کنشاجتماعی و سرمایه اجتماعی که پیرامون  يها شبکهدارند؛ اما نقش  رسان کمک

این  یدمؤنیز  ها پژوهشنتایج برخی . را نباید از نظر دور داشت گیرد یممذهبی شکل 
 در). 1395امینی،  ) Becker & Dhingra 2001;Park & Smith, 2000 ;مطلب است

به ذهن متبادر  المثل ضرباین  رسان کمکپیوند بین سرمایه اقتصادي و رفتارهاي 
؛ هرچند مصرحات این »چراغی که به منزل رواست به مسجد حرام است«: شود یم

عبارت سویه خودخواهانه دارد اما داللت ضمنی آن مبین وضعیت نامطلوب اقتصادي 
ادي و وضعیت درآمدي باال انتظار از فردي با سطح باالتري از سرمایه اقتص. است

وجود دارد و به لحاظ هنجاري نیز نظام انتظارات  رسان کمکبیشتري براي رفتارهاي 
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 توان یمدر این میان نیز به لحاظ طبقه اجتماعی . کند یمجامعه چنین امري را طلب 
یت تحت تأثیر وضع تواند یمبدین امر اشاره کرد که میزان و نوع کمک برخی از افراد 

کسانی که از وضعیت درآمدي باالیی  شود یماز این بحث استنباط . باشد ها آناقتصادي 
  .بیشتر کمک کنندباید برخوردارند 

 زدگان زلزلهمردم شهر تهران به  رسانی کمکبر  مؤثردر واقع در خصوص عوامل 
هاي ، کمیته امداد و نیرواحمر هاللکرمانشاه، چنانچه مردم نسبت به عملکرد سازمان 

 مشارکت خواهند داشت؛ چرا که رسانی کمکد؛ بیشتر در ننظامی صداقت بیشتري ببین
در کنار عوامل . گیرد یماین نهادها صورت  واسطه بهدر نهایت  زدگان زلزلهکمک به 
انتزاعی نظیر  يها نظاماعتماد به . متغیر مهم اعتماد را نباید از نظر دور داشتیادشده، 

. بسزایی دارد یرتأث رسانی کمکه عاملی است که بر نوع و نحوه دولت و نهادهاي وابست
از نظر اطمینان ها  ارگانبر این اساس هرچه میزان اعتماد افراد جامعه به این نهادها و 

پس . بیشتر خواهد بود رسانی کمکمالی و توانمندي مدیریتی بیشتر باشد احتمال رفتار 
از  یرسان کمکتماد به نهادهاي امدادي و و در سطح کالن، اع شناختی جامعه به لحاظ

در بحث  رسانی کمکهمچنین هنجار اجتماعی . اهمیت بسیاري برخوردار است
 یاجتماع يهنجارها طبق ما .مهم و مؤثر باشد تواند یمو تشویق افراد  یرسان کمک

 است ممکن که حال درعین و به دست آوریم يشتریب یاجتماع رشیپذ کوشیم یم
 نکهیا برحسب اما میباش نداشته خودمان به گرانید یوابستگ تیطلوبم به ياعتقاد

و نیز انتظار کمک  کنند یم ییدتأ ازمندانین ياری رینظ يامور انجام يبرا را ما گرانید
  .یابیم یم لیتمادر قبال دیگران  يثارگریا و امدادرسانی بهدارند 
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  در شرایط زلزله رسانی مردم بر رفتار کمک مؤثرمدل نظري عوامل  -1شکل 

  
  

 فرضیات پژوهش
  با وضعیت ) سن و جنس(هاي فردي مردم شهر تهران  یژگیورسد، بین  یمبه نظر

  .در زلزله کرمانشاه رابطه معنادار آماري وجود دارد ها آنی رسان کمک
  مردم شهر تهران با ) داخلی و خارجی(ي ا رسانهرسد، بین میزان مصرف  یمبه نظر

  .در زلزله کرمانشاه رابطه معنادار آماري وجود دارد ها نآی رسان کمکوضعیت 
  رسد، بین میزان تجربه مردم شهر تهران از موقعیت زلزله با وضعیت  یمبه نظر

  .در زلزله کرمانشاه رابطه معنادار آماري وجود دارد ها آنی رسان کمک
  در  ها آنی رسان کمکرسد، بین اعتماد سازمانی مردم شهر تهران با وضعیت  یمبه نظر

 .زلزله کرمانشاه رابطه معنادار آماري وجود دارد

  مردم شهر تهران با وضعیت ها سازمانرسد، بین اطمینان مالی به  یمبه نظر ،
  .در زلزله کرمانشاه رابطه معنادار آماري وجود دارد ها آنی رسان کمک

  شهر تهران توسط مردم  ها سازمانرسد، بین نگرش به توانمندي مدیریتی  یمبه نظر
  .در زلزله کرمانشاه رابطه معنادار آماري وجود دارد ها آنی رسان کمکبا وضعیت 
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  در  ها آنی رسان کمکرسد، بین هنجار اجتماعی مردم شهر تهران با وضعیت  یمبه نظر
  .زلزله کرمانشاه رابطه معنادار آماري وجود دارد

  ی مردم در زلزله رسان کمکرسد، بین میزان پاداش معنوي با وضعیت  یمبه نظر
  .کرمانشاه رابطه معنادار آماري وجود دارد

  ی رسان کمکرسد، بین میزان احساس همدلی مردم شهر تهران با وضعیت  یمبه نظر
  .کرمانشاه رابطه معنادار آماري وجود دارد در زلزله ها آن

  ی سانر کمکپذیري اجتماعی مردم شهر تهران با  یتمسئولرسد، بین میزان  یمبه نظر
  .در زلزله کرمانشاه رابطه معنادار آماري وجود دارد ها آن

  در  ها آنی رسان کمکرسد، بین وضعیت مالی مردم شهر تهران با وضعیت  یمبه نظر
  .زلزله کرمانشاه رابطه معنادار آماري وجود دارد

  ها آنی رسان کمکرسد، بین میزان تقید مذهبی مردم شهر تهران با وضعیت  یمبه نظر 
 .ر زلزله کرمانشاه رابطه معنادار آماري وجود داردد

 
  روش پژوهش

 18جمعیت آماري پژوهش، افراد باالي . استشده   انجاممقاله با روش پیمایش این 
و شده  نفر برآورد 220 1حجم نمونه. اند بوده 1397سال ساکن در شهر تهران در سال 

همچنین . شده است  گرفتهکمک  هاز پرسشنامه محقق ساخت ها داده آوري جمع منظور به
و براي سنجش  اي چندمرحله يا خوشه یريگ نمونهبراي تعیین واحدهاي نمونه از روش 

جهت کشف . استشده   استفادهاعتبار مفاهیم و متغیرها از اعتبار صوري و اعتبار سازه 
تا  ستشده ااز تحلیل عاملی اکتشافی استفاده  بسته تر همو  تر یربناییزو فهم عوامل 

هر یک از متغیرها در ابعاد مختلف از اعتبار همگرا و ناهمگرا برخوردار  يها معرف
  گرفتهزیر در نظر  يها معرفبراي سنجش برخی از مفاهیم، ). 1397غیاثوند، (شوند 

                                                
) نفر 220(پذیري مطالعه، ممکن است حجم نمونه پژوهش  ذکر است با توجه به در نظر گرفتن امکان شایان -1
اي باشد که براي شهر تهران قابلیت تعمیم نداشته باشد؛ اما امکان انجام استنباط آماري براي نمونه مورد  گونه به

  ).1396دواس، (نظر فراهم است 
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در . اند گرفته قرار سنجش موردبودند با حداقل دو معرف  تر یانتزاعو مفاهیمی که شده 
، توان 89/0، اعتماد انتزاعی برابر با 83/0هنجارهاي اجتماعی برابر با نهایت نتایج پایایی 

  .باشد یم 88/0و اطمینان مالی برابر با  79/0برابر با  ها سازمانمدیریتی 
  
  هاي پژوهش یافته

درصد را  54درصد نمونه تحقیق را مردان و  46 طبق نتایج حاصل از انجام این پژوهش
. اند بودهدرصد مجرد  46درصد افراد نمونه متأهل و  50 همچنین. دهند یل مکیزنان تش

سال و از نظر تحصیالت اکثر افراد داراي تحصیالت  36میانگین سن پاسخگویان 
سواد  درصد هم بی 2درصد زیر دیپلم و  24درصد دیپلم،  16، )درصد 72(دانشگاهی 

درصد بیشترین نسبت  18با  دار خانهدرصد و زنان  45همچنین افراد شاغل با . ندا بوده
  .اند وضع اشتغال به خود اختصاص داده برحسبنمونه را 

اساسی پژوهش مبنی بر واکنش مردم شهر تهران درباره  سؤالدر راستاي پاسخ به 
نشان  آمده  دست به هاي یافته، رسانی کمکبراي  ها آنوقوع زلزله و میزان آمادگی 

براي کمک به یاد و خیلی زیاد درصد مردم شهر تهران در سطح ز 75که  دهد یم
 5درصد تا حدودي و کمتر از  21؛ اند کردهیکدیگر در شرایط وقوع زلزله اعالم آمادگی 

  .اند ننمودهبراي کمک به دیگران ابراز  يا عالقهدرصد چندان 
 

  رسانی در شرایط زلزله توزیع پاسخگویان برحسب تمایل به کمک -1 جدول
  جمع  زیاد خیلی  زیاد  تا حدي  مک  اصالً  رسانی تمایل به کمک

 چقدر بیفتد، اتفاق يا زلزله تهران در چنانچه
  کنید؟ کمک مردم به حاضرید

9/0  3  21  47  28  100  

  
 کنید یمدر صورت رخداد زلزله در تهران فکر «یافته بعدي درباره این پرسش که 

نیمی در  ،بیانگر آن است که در یک واکنش قطبی» ؟کنید یمبیشتر به چه کسانی کمک 
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؛ نیم دیگر به افراد نزدیک حادثه و هر فردي که شتابند یممرحله اول به کمک خانواده 
بعدي اقوام و آشنایان قرار  هاي یتاولودر . کنند یمبه کمک نیاز داشته باشد، کمک 

  .گیرند یم
  

 رسانی پس از وقوع زلزله توزیع پاسخگویان بر اولویت کمک -2جدول 

  سوم  دوم  اول  اولویت
  1  50  49  خانواده

  65  34  1  اقوام و آشنایان
  34  14  50  اطرافیان
 100  100  100  جمع

  
با توجه به بحث زلزله در تهران، اولین جایی «که  سؤالهاي پیرامون این  دیگر یافته

درصد  32که  دهد، یمنشان » که براي اسکان موقت خواهید رفت، کجا خواهد بود؟
صد خارج از شهر تهران را براي اسکان در نظر داشتند، در 26و فضاهاي باز،  ها پارك

اماکن درصد به  8اند،  یدهداحمر تدارك  یی که نهادهاي دولتی و هاللها محلدرصد  10
درصد پاسخگویان جایی را براي اسکان  24 ، و در نهایتها ورزشگاهمذهبی، مدارس، 

رم جمعیت در شرایط بحران چها تأمل اینکه که حدود یک نکته قابل. اند نداشتهدر نظر 
چنانچه واکنش مردم در زلزله اخیر تهران موجب . زلزله تمایل به ترك شهر را دارند

 2/43ي بدست آمده از نظر ها افتهطبق ی. هاي شهر گردید یخروجترافیک سنگین در 
ترین مشکل شهر تهران بعد از وقوع زلزله مسدود شدن معابر  درصد پاسخگویان، عمده

، ناامنی )درصد 5/26(سوزي  ، آتش)درصد 8/31(کمبود نیروهاي امدادي . ستها راهو 
  .اند شده  نیز در مراتب بعدي مطرح) درصد 3/11... (و خرابی و آوار و ) درصد 22(

درصد مردم شهر تهران در زلزله  69 دهد که مینشان  3ارقام مندرج در جدول 
و یا خدماتی است؛ در  غیرنقديدي، اعم از نق ها کمک، این اند داشتهکرمانشاه کمک 
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بنابراین . اند نداشته زدگان زلزلهدرصد پاسخگویان نیز هیچ کمکی به  31مقابل حدود 
  .اند بوده رسان کمکمردم در این حادثه  دوسوم
  

  یرسان کمک وضعیت برحسب پاسخگویان توزیع -3جدول 
  درصد  تعداد  وضعیت

  69  151  بلی
  31  69  خیر
  100  220  جمع

  
درصد  48حدود  اند داشتهمشارکت  زدگان زلزلهز مجموع افرادي که در کمک به ا

به ترتیب . داشتند غیرنقديکرمانشاه کمک  زدگان زلزلهدرصد به  49کمک نقدي و 
درصد و افراد خیر  22درصد، مراکز خیریه مردمی با  29و نهادهاي دولتی با  احمر هالل

نقدي را به خود  يها کمکترین دریافت درصد بیش 22نیز با ) هاي مردمی پویش(
 4درصد معتمدان محلی،  6درصد ورزشکاران،  10سایر موارد شامل . اند اختصاص داده

درصد  4درصد بسیج مساجد و اماکن مذهبی و نیز  3درصد اساتید و دانشجویان، 
 30مردمی با  یریهمراکز خاز طریق  غیرنقديهاي  بیشترین کمک .اند بودههنرمندان 

 52 ینهمچن. گرفته است صورت درصد  22و سایر نهادهاي دولتی با  احمر هاللرصد، د
گرمایشی بوده  یلوسادر غالب البسه، پتو و ) کاالیی( غیرنقديهاي  درصد کمک

درصد هم سایر موارد  11درصد لوازم بهداشتی و  14درصد مواد غذایی، 23است،
) زدگان زلزله یازموردنوف و سایر لوازم بازي، ظر کتب درسی، اسباب: کاالهایی از قبیل(

آوري  درصد افراد نمونه در جمع 24هاي خدماتی  نوع کمک برحسب. بوده است
درصد در تشویق دیگران به  50اند  زدگان مشارکت داشته مایحتاج براي زلزله

درصد اهداي خون و  16رسانی و فراهم کردن موقعیت مشارکت داشتند، حدود  کمک
برگزاري کالس کنکور براي دانش : یلاز قبهاي خدماتی  سایر کمکدرصد نیز  10

  .اند زدگان ارائه داده کرمانشاه، مشاوره و خدمات فنی به زلزله زده زلزلهآموزان 
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  در شرایط زلزله رسانی کمکمدل تجربی 
مردم شهر  یرسان کمکبر میزان  مؤثرطبق مدل نظري پژوهش، براي بررسی عوامل 

کمک کردن یا نکردن (» یرسان کمکوضعیت « برحسبکرمانشاه  دگانز زلزلهتهران به 
وضعیت «و ) کمک نقدي داشتن یا نداشتن(» وضعیت کمک نقدي«، )در موقع زلزله

از  PLS افزار نرمبا کمک گرفتن از ) داشتن یا نداشتن غیرنقديکمک (» غیرنقديکمک 
  .استاستفاده شده  يساختارتکنیک مدل یابی معادالت 

ضریب مسیر برابر ( رسانی کمکاز آزمون آماري رابطه جنس با وضعیت  در بحث
 04/0ضریب مسیر برابر با (و نیز وضعیت کمک نقدي ) 29/0برابر با  tو مقدر  01/0با 

، )72/0برابر با  tو مقدر  05/0ضریب مسیر برابر با ( غیرنقديو ) 67/0برابر با  tو مقدر 
بنابراین زنان و مردان تهرانی به یک اندازه در  .ت، معنادار نیسبدست آمدهطبق نتایج 

در بحث از رابطه آماري بین سن با   .اند داشتهکرمانشاه مشارکت  زدگان زلزلهکمک به 
و  03/0ضریب مسیر برابر با ( گردد ینمرابطه معناداري مشاهده  یرسان کمکوضعیت 

ضریب مسیر برابر با (ي همچنین رابطه سن با وضعیت کمک نقد. )57/0برابر با  tمقدر 
و مقدر  19/0ضریب مسیر برابر با ( غیرنقديو نیز کمک ) 09/0برابر با  tو مقدر  01/0

t  قضاوت نمود  توان یمپس  ؛معنادار نیست ،آمده دست به، طبق ضرایب )26/0برابر با
  .مشارکت داشتند زدگان زلزلهسنی در کمک به  يها گروههمه 

رابطه معناداري  ی،رسان کمکزان تحصیالت با وضعیت در بحث از رابطه آماري می
؛ همچنین رابطه )64/0برابر با  tو مقدر  04/0ضریب مسیر برابر با ( گردد ینممشاهده 

) 86/0برابر با  tو مقدر  06/0ضریب مسیر برابر با (تحصیالت با وضعیت کمک نقدي 
، طبق ضرایب )57/0بر با برا tو مقدر  04/0ضریب مسیر برابر با ( غیرنقديو نیز کمک 

شهروندان تهرانی با تحصیالت  گردد یمدر واقع مشاهده . معنادار نیست ،آمده دست به
از  مندي بهرهرابطه  آمده دست بهآماري  طبق ضرایب .اند داشتهمختلف مشارکت برابري 

. ، معنادار نیستغیرنقدي، کمک نقدي و نیز رسانی کمکخارجی با وضعیت  يها رسانه
خارجی بر اعتماد انتزاعی  يها رسانهمتغیر مصرف  آمده دست بهه طبق ضرایب البت
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همچنین در این راستا، میزان . باشد یم، اطمینان مالی و توان مدیریتی تأثیرگذار ها سازمان
، تأثیر غیرنقديداخلی در وضعیت کمک نقدي و نیز کمک  يها رسانهاستفاده از 

  .چندانی ندارد
زلزله را داشتند، در  تجربه موقعیتافرادي که  دهد یمنشان  دهبدست آمدیگر نتایج 

و  19/0ضریب مسیر برابر با ( اند نمودهمشارکت بیشتري  زدگان زلزلهبه  یرسان کمک
البته رابطه تجربه از موقعیت زلزله با وضعیت کمک نقدي و نیز  ).74/2برابر با  tمقدر 

در بحث از رابطه اعتماد  .ر نیستمعنادا آمده دست به، طبق ضرایب غیرنقديکمک 
در بحث از . رابطه معناداري وجود ندارد ی،رسان کمکبا وضعیت  ها سازمانانتزاعی 

، طبق غیرنقديبا وضعیت کمک نقدي و نیز کمک  ها سازمانرابطه اعتماد انتزاعی 
  .رابطه معنادار نیست آمده دست بهضرایب 

دولتی و  هاي سازماننسبت  جالب اینکه افرادي که اطمینان مالی بیشتري
ضریب ( اند نمودهمشارکت  زدگان زلزلهبه  یرسان کمکداشتند، بیشتر در  احمر هالل

البته در بحث از رابطه اطمینان مالی به  ).51/2برابر با  tو مقدر  19/0مسیر برابر با 
 رابطه آمده دست به، طبق ضرایب غیرنقديبا وضعیت کمک نقدي و نیز کمک  ها سازمان

با وضعیت کمک  ها سازماندر بحث از رابطه توانمندي مدیریتی . آماري معنادار نیست
  .معنادار نیست آمده دست به، طبق ضرایب غیرنقدينقدي و نیز کمک 

 یرسان کمکهنجار اجتماعی  یرتأثافرادي که تحت  دهد یمنشان  ها یافتهدیگر 
 زدگان زلزلهبه  یرسان کمکدر  ،شدند یمخانواده و دوستان تشویق  از سويو  اند بوده

گرچه در  ).54/4برابر با  tو مقدر  26/0 ضریب مسیر برابر با(مشارکت بیشتري داشتند 
رابطه  آمده دست بهبا وضعیت کمک نقدي طبق ضرایب  رسانی کمکبحث از هنجار 

ي با ضریب غیرنقد رسانی کمکبا  رسانی کمکولی رابطه هنجار  ،آماري معنادار نیست
 رسانی کمکنتیجه گرفت هنجار  توان یمبنابراین . استشده  معنادار 33/0ي رگذارتأثی

  .را دارد یرتأثکمک داشتن یا نداشتن بیشترین  غیرنقدي برحسب رسانی کمکبر میزان 
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گردد  رسانی معناداري مشاهده می رابطه آماري بین پاداش معنوي با وضعیت کمک
؛ همچنین در بحث از رابطه داشتن )04/2ابر با بر tو مقدر  15/0ضریب مسیر برابر با (

رابطه معنادار است؛ به  آمده دست به، طبق ضرایب کمک نقديتجربه زلزله با وضعیت 
 زدگان زلزله، بیشتر به اند کردهزلزله را تجربه  نوعی به درگذشتهاین معنا که افرادي که 
غیرنقدي معنادار  میزان کمک؛ البته رابطه این متغیر با اند کردهاستان کرمانشاه کمک 

ی پاداش معنوي از متغیر تقید دینی تأثیر پذیرفته است؛ به عبارتی توجه یاز سو. نیست
است که تا شده  رسانی به پاداش معنوي در افرادي منجر به مشارکت بیشتر در کمک

با رسانی افراد  ولی پاداش معنوي در میزان کمک. اند حدي از تقید مذهبی برخوردار بوده
توان بیان  می آمده دست بهطبق ضرایب در واقع . تقید پایین تأثیر معناداري نداشته است

غیرنقدي، رابطه  و نیز کمک کمک نقدينمود که میزان تقید مذهبی افراد با وضعیت 
مستقیمی ندارد؛ اما میزان تقید افراد با تأثیر بر میزان اهمیت پاداش معنوي براي افراد بر 

  .ي تأثیر و رابطه غیرمستقیم داردغیرنقدکمک نقدي و وضعیت کمک و 
رابطه میزان احساس همدلی افراد و بین  دهد یمچنانچه مدل مسیر نشان 

گردد؛  رسانی رابطه معناداري مشاهده نمی پذیري اجتماعی با وضعیت کمک مسئولیت
مالی  دهد افرادي که در زمان زلزله کرمانشاه از وضعیت نشان می بدست آمدهنتایج 

. اند زدگان مشارکت بیشتري کرده رسانی به زلزله ، در کمکاند بودهبهتري برخوردار 
مالی مناسب پاسخگویان در زمان زلزله با وضعیت  همچنین در بحث از رابطه وضعیت

  .رابطه معنادار است آمده دست بهغیرنقدي، طبق ضرایب  و نیز کمک کمک نقدي
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  زلزله طیدر شراتهران رسانی مردم  کمکوضعیت بر عوامل مؤثر مدل مسیر  -2شکل 

  
بیشترین عواملی که  گردد یمتحلیل مسیر زیر مشاهده  مدلچنانچه در  درمجموع
است، به ترتیب شده  زدگان کرمانشاه رسانی مردم شهر تهران به زلزله منجر به کمک

ن با ضریب رسا کمک ينهادهادرصد، اطمینان مالی به  29مالی افراد با ضریب  وضعیت
درصد و کسب  20هاي گذشته با ضریب  درصد، تجربه داشتن از موقعیت زلزله 19

همچنین بیشترین عواملی که منجر به . باشد درصد می 16پاداش معنوي با ضریب 
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 )غیرنقديو  کمک نقدي(زدگان کرمانشاه  رسانی مردم به زلزله تأثیرگذاري در نوع کمک
 28درصد و پاداش معنوي با ضریب  28با ضریب مالی  به ترتیب وضعیت ،استشده 

رسانی  همچنین در نوع کمک .اند بیشترین تأثیر را داشته کمک نقديدرصد در میزان 
مالی با ضریب  وضعیتو درصد  33رسانی با ضریب  نیز هنجار اجتماعی کمک غیرنقدي

  .اند داشته غیرنقديرسانی  درصد بیشترین تأثیر را نوع کمک 19
  

  
  زلزله طیدر شراتهران مردم  نقديعوامل مؤثر بر کمک مدل مسیر  -3شکل 
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  زلزله طیدر شراتهران مردم  غیرنقديعوامل مؤثر بر کمک مدل مسیر  -4شکل 

  
  گیري نتیجه

 5درصد در حد زیاد و  75(در شرایط زلزله اکثریت  رسانی کمکدر بحث از وضعیت 
 69این است که مصداق این ادعا . اند نمودهمردم شهر تهران، اعالم آمادگی ) درصد کم

یا خدماتی  غیرنقدينقدي،  يها کمکدرصد مردم شهر تهران در زلزله کرمانشاه 
تحلیل  شناختی جامعهاجتماعی و  شناختی رواندر بحث از عوامل  درمجموع. اند داشته
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نوجوان، (، گروه سنی مختلف )زن یا مرد بودن(نشان داد که وضعیت جنس  ها داده
 ه، اعتماد انتزاعی ب)خارجی و داخلی( ها رسانهاز  مندي بهره، )تر مسنن، بزرگسال و جوا

امدادي  هاي سازمانمدیریتی  توانمندي، نگرش به )کم یا زیاد(امدادي  هاي سازمان
پذیري اجتماعی  ، مسئولیت)کم یا زیاد(، میزان احساس همدلی )قوي یا ضعیف بودن(
همسویی این نتایج به پژوهش ) (مذهبی بودن یا نبودن(ی و میزان تقید مذهب) وزیاد کم(

ي غیرنقددر کمک نقدي و  تأثیريمردم شهر تهران ) 1394 و 1384امینی در دو مقطع 
نسبتاً برابري به  طور به یادشده هاي یژگیو؛ به عبارتی افراد با ستا  نداشتهآنها 
زلزله را داشتند، تحت  قعیتتجربه مو؛ در مقابل کسانی که اند داشتهکمک  زدگان زلزله

همسویی این نتایج به مطالعه یگانه، ( اند بودهتشویق و هنجار اجتماعی دیگران  یرتأث
و اخروي بودند؛ اطمینان  يپاداش معنوبه دنبال و  يمتأثر از احساس خشنود؛ )1396

 زدگان زلزلهبه  یرسان کمکامدادي داشتند؛ بیشتر در  هاي سازمانمالی بیشتري به 
مالی  به زلزله کرمانشاه از وضعیت کنندگان کمکهمچنین . اند نمودهرمانشاه مشارکت ک

  .اند بودهبهتري برخوردار 
 تیاز موقع افرادکه تجربه  هیفرض نیا دییپژوهش در تأ نیاز ا بدست آمده جینتا

 یاوک یکه نائوم یدارد با پژوهش ياریبس رتأثی زلزله در ها آن یرسان کمک زانیزلزله بر م
 یدر ژاپن بعد از زلزله و سونام یعموم يها نگرش یتجرب یبررس«عنوان  با ،)2017(

منطقه  یحاضر است فعاالن خدمات عموم یکس هچ« :یاساس سؤال نیاپیرامون » 2011
 نکهیو مشخص شد که ا »قرار دهد؟ دهدی مناطق فاجعه هاي يشهردار اریخود را در اخت

به  لیدر تما ر،یخ ایبوده باشد  یعیطب عیفجا یانقرب ایکمک  کنندة یافتدرفرد خود 
 62(شهروندان تهرانی از بیش از نیمی . دارد ییهمسو؛ کند یم جادیکمک تفاوت ا

 برحسب. براي محافظت از خود و خانواده در برابر زلزله نیاز به آموزش دارند) درصد
درصد شهروندان  5/5فقط «. اند ییها آموزشفردي همه افراد نیازمند چنین  هاي یژگیو

تا درصد  1/23 ،تهرانی به لحاظ عملی آمادگی زیادي براي مقابله با این پدیده را دارند
 7/31( سوم یککمتر از . درصد نیز کم یا هیچ است 4/71اند و میزان آمادگی  آماده حدي
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 یمرکز مل(اند  هاي آموزشی مقابله با زلزله شرکت کرده شهروندان در کالس) درصد
که نیازهاي آموزشی  دهد یمنشان  ها یافته). 1390ی، ت و سنجش افکار عموممطالعا

در زمینه دفاع غیرنظامی جهت آمادگی در برابر زلزله، تحت  یشهروندان تهران موردنیاز
، میزان تحصیالت، جنس و منطقه محل )شهروند، متخصص و مسئول(گروه  یرتأث

 ،هترین شیوه آموزش و کسب اطالعاتب ها آناز نظر  .باشد ینمسکونت افراد نمونه 
زندي ( باشد یم) درصد 9/21(عملی  يها آموزشو ) درصد 1/30(تلویزیونی  يها برنامه

  ).50: 1395و همکاران، 
شهر  يا محلهپیرامون میزان آمادگی اجتماعات  شان یبررسقدیري و نسبی در 

در  39هاي نمونه برابر با میانگین میزان آمادگی خانوار طورکلی بهشیراز بیان داشتند که 
این میزان براي خانوارهاي محالت باال و پایین به ترتیب برابر . است 100تا  1مقیاس 

این تفاوت بر اساس نقش شرایط و وضعیت اقتصادي ـ . است 72/32و  89/46با 
نتایج تحقیق با این درس کلیدي ). 1392قدیري و نسبی، ( دارد تأکیداجتماعی خانوارها 

ي از نظر اجتماعی افتراق پذیر آسیب«نیز همسوست که  ریزي برنامهوم اجتماعی و از عل
زندگی فقرا در «و اینکه امروزه ) Wisner, 1998; Wisner al et,. 2004( »یافته است

 ).1390قدیري و همکاران، (است تبدیل شده به یک قاعده  آمیز مخاطرهنواحی 

ن مطالعه با رویکرد تحلیل الیه به الیه چه از ای بدست آمده هاي یافتهبا عنایت به 
عنوان کردند که  2010چو و همکارانش در سال «استنباط نمود؛  توان یمرا  اي یجهنت

سنجش  یريکارگ بهبراي اولین بار پیشنهاد کرد که هنگام  1987اسلوویک در سال 
طور  بهحسی خطر که  يها قضاوتریسک در ارزیابی مخاطرات، اکثریت شهروندان بر 

همچنین از این مطالعه سه عامل . کنند یم، تکیه شود یمنامیده » ادراك ریسک« معمول
عامل ترس از خطر، عامل خطرهاي ناشناخته و عامل تعداد  :ارزیابی ریسک شامل

  ، استخراج شد باشند یمخطر  یرتأثمردمی که در معرض خطر قرار دارند و تحت 
)Zhu al et,. 2011: 129 در واقع ادراك ). 1394سگري زاده و دیگران، به نقل از ع

. گردد یمریسک نوعی قضاوت و احساس نسبت به مخاطرات در زندگی روزمره تلقی 
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 ي،ا مرحلهپنج  يریگ میتصمتئوري  در قالب 1جان دارلی و التانه باره دراینهمچنین 
 ,Darley & Latane( دهند یمدرك شرایط و انجام رفتار در شرایط اضطراري را توضیح 

1968: 377-383(.  
اذعان داشت  توان یم گیري تصمیمبا عنایت به لنز نظري ادراك ریسک و فرایند  

زلزله در قالب  به موقعیتکه مردم شهر تهران به لحاظ نگرشی و واکنش مطلوب 
ي و خدماتی از آمادگی الزم برخوردارند و اکثر مردم با غیرنقدنقدي،  يها کمک

؛ سویه دهند یمتماعی و اقتصادي مختلف بدان واکنش مثبت نشان فردي، اج هاي یژگیو
 رسانی کمک، تغییر در رفتار رسانی کمکمهم نتایج، بعد از توصیف و تبیین وضعیت 

افراد به چه شکل، چگونه و در چه زمانی  رسانی کمکاینکه رفتارهاي . باشد یم ها آن
. جتماعی چنین حوادثی کاهش یابدا هاي یبآسدارد تا ضریب  ریزي برنامهباشد نیاز به 

ي در برابر مخاطرات طبیعی به حوزه مهم و پذیر آسیبامروزه، تحلیل و کاهش «
که از  اي گونه بهاست؛ شده   تبدیلو مدیریت مخاطرات  ریزي برنامهدر سپهر  يا گسترده
ي پذیر آسیبو متقابل توسعه پایدار و مدیریت بحران به سمت کاهش  زمان همحرکت 

  ). 1387و  1385قدیري، ( شود یمت صحب
درصد، مراکز خیریه  29و نهادهاي دولتی با  احمر هاللچنانچه بیان شد به ترتیب 

بیشترین ... درصد و  22نیز با ) هاي مردمی پویش(درصد و افراد خیر  22مردمی با 
 کسانی که اطمینان مالی بیشتري .اند نقدي را به خود اختصاص داده يها کمکدریافت 

را از این مسیر واریز نمودند؛ گر چه  شان ينقد يها کمکامدادي داشتند،  هاي سازمانبه 
مردم شهر تهران حتی . امدادي کشور اعتماد داشتند هاي سازمانهمه افراد به توانمندي 

 زدگان زلزلهبه ) بعد از چند ماه( یکنون تیدر وضع دیدار لیچقدر تما سؤالدر پاسخ به 
صد به رد 18و  25 در مقابلدر سطح اصالً و کم و  درصد 12و  3 د؛یکرمانشاه کمک کن

  ). تا حدوديدرصد  43( اند کرده یاعالم آمادگ ادیز یلیو خ ادیدر سطح ز بیترت

                                                
1. Darley & Latane 
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به نظر وین سر، دو خصیصه مسئول افزایش قرارگیري در معرض مخاطرات و نیز 
دمات و اطالعات کمبود دسترسی به تنوعی از خ ـ1: کاهش رسیدگی و بهبود است

کمبود منابع در اشکال  ـ2...) سالمتی، اعتبار، مساعدت تکنیکی، آموزش و يها مراقبت(
ي و ظرفیت دو روي پذیر آسیب«بر این اساس، ... درآمد، دارایی، محافظت اجتماعی و

و نیز  تر یانتزاعسرانجام در سطح  .)Wisner et al, 2004(یک فرایند هستند 
از این یافته پرده برداشت که در جامعه ایران میزان درك مردم از  وانت یم شناختی جامعه

ریسک چنین رویدادهاي طبیعی باالست و در سطح کنشگر تمایل باالیی براي 
فردي و اجتماعی افراد با  هاي یژگیودارند؛ چنانچه به نتایج رابطه  رسانی کمک
ار نیست؛ پیام چنین که ضریب حاصل معناد گردد یمبرگردیم، مشاهده  رسانی کمک

نسبتاً برابري  طور به.. جنس، سن، سواد، برحسبضرایبی بیانگر آن است که افراد جامعه 
؛ در مقابل آنچه موجب واریانس اند داشتهکرمانشاه مشارکت  زدگان زلزلهدر کمک به 

 تر یقدق طور بهبا سایر متغیرها گردیده؛ سطح ساختاري و یا  رسانی کمکمشترك 
افراد گردیده  میلی یب، که موجب رغبت یا باشد یم رسان کمکو نیروهاي  ها سازمان

  . است
 دهد یممردم جامعه را نشان  رسانی کمکچنین وضعیتی در عین اینکه تیپولوژي 

خرد و محلی، مستقیم و حضوري تا جمعی در قالب  صورت بهکه طیفی از مشارکت 
بیانگر  تواند یم؛ گردد یما شامل و نیز تا یاري از طریق نهادهاي امدادي ر ها سمن

شاهد فرسایش آن بود؛  توان یمسطحی از اعتماد انتزاعی به نهادهاي امدادي باشد که 
نهادهاي امدادي بر امور سیاسی جامعه، تخریب اعتماد  جویی مشارکتقلمدوش کردن 
ه بیانگر این امر باشد که جامع تواند یم غیررسمیرسمی و  يها شبکهنهادي مردم در 

برنامه عمل و واکنش سریع نسبت به بالیاي طبیعی داشته  اي گونه بهمدرن ایران، بایستی 
را به گونه تسهیل و تصریح نمایند تا مشارکت اجتماعی  رسانی کمکباشد و مسیرهایی 

  .مردم نهادمند در اختیار مصدومان و آسیب دیدگان قرار گیرد
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و  رسانی کمک هاي ینهزمبود شرایط و به تدوین الگویی براي به توان یم، رو ازاین
و صادقانه  یروشن به) 1: زلزله پرداخت که عبارت از مختلف در خصوص يها آموزش
از عملکرد خود و نقاط قوت و ضعف  احمر هالل یژهو به يامداد هاي سازمان
قرار  یرسان روند کمک انیمداوم ارائه دهند و مردم را در جر یگزارش ها یرسان کمک

از مشکالت  ،يامداد يها تیتالش و انجام فعال زانیاز م یمردم عالوه بر آگاه دهند تا
در  تواند یعمل م نیچرا که ا ؛ابندی یآگاه زیزدگان، ن موجود در ارائه خدمات به زلزله

باشد و منجر به هدفمندتر شدن نوع  مؤثر یرسان در کمک یمشارکت مردم شیافزا
در ) 2. شود ییاز اتالف منابع اهدا يریگجلو جهیو درنت یمردم يها یرسان کمک

و  ها رسانهدر  زده زلزلهمناطق  يروند بازساز ساله یکتا  ماهه شش یزمان يها بازه
سمت و  کیدر شده   یبتخرمناطق  ریتصاو. شود دهیکش ریبه تصو یاجتماع يها شبکه

 يزسازبا ندیاگر فرا یحت ردیقرار گ گریدر طرف دساخته شده  صورت بههمان مناطق 
 هاي یتفعال دنیکش ریبه تصو قیاز طر رسانی کمکفرهنگ ) 3. باشدن شده  یلتکم

) 4. ي ترویج شودمجاز يو فضا ها رسانهکشورها در  ریو سا رانیدر ا رسانی کمک
در مدارس دوران  برنامه فوق یبرنامه آموزش کی عنوان به هیاول يها کمکآموزش 

مختلف مواجه با باالي  هاي ینهزمدر  يافراد، وادههر خاننیز در و  ها دانشگاهمتوسطه و 
با  خیز یلسدر مناطق  نهیزم نیالزم در ا يها آموزشبهتر است ) 5 .ببیندآموزش  طبیعی

 زمان مدت را شامل شود و هم يکمتر نهیمتفاوت باشد تا هم هز خیز زلزلهمناطق 
همچنان  رسانی کمک انیبر تخصص در جر تأکید )6.ردیبه آموزش تعلق گ يمحدودتر

 یمردم يروهایگاه حضور ن ،ردیمورد توجه قرار گ دیاست که با یمهم مسئله
فقدان تخصص  لیبلکه به دل ستین رسان کمک تنها نه زده زلزلهدر مناطق  یرمتخصصغ
 زده زلزلهمناطق ) 7 .شود یم جادیاختالل ا زیمتخصص ن يروهایدر اقدامات ن ،گروه نیا

که  هستند يو مددکار یشناس جامعهرشته  انیدانشجو يراب یمناسب یعلم شگاهیآزما
 مناطق ضمن نیکنند و با حضور در ا فیمناطق تعر نیخود را در ا یعلم يها پروژه
  .باشند زده زلزله يها خانواده رسان کمک ،خود يها پروژهانجام 
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