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 چکیده

شتهر و در   بافتت بتا    ةگستترد تخریب و کالبدی ، آسیب ریوم مرگراحات، جموجب  1382 ۀزلزلرخداد 
منظتور   بته  یکم ت ابزار ستنجش   تا به امروز بم شد.شهر کالبدی -نتیجه تغییرات ناگهانی محیط اجتماعی

هتد  پتهوهش حا تر     زلزله در ایران وجود نداشتته استت.   در پیتغییرات ناگهانی محیط  ریتأثارزیابی 
رخداد زلزله است. این مقیاس  در پیابی و پایاسازی مقیاس سنجش پریشانی محیطی بازساخت، اعتباری

دلبستتگی مکتانی، تتواتر مشتکحت محیطتی، مشتاهدات مشتکحت        عامل  ششگویه در قالب  79شامل 
موازی به فارسی، ارزیابی قضاوتی  ۀترجم کهاست سوالستالهیا شده و  ثیرات احساسأت، هاطی، تهدیدمحی
پیمایشتی بتا   -روش تحقیتق توصتی ی   پیمایش میدانی شد. تعدیل، پایلوت وبرگشتی،  ۀرجمتمبنا، گروه

و کردند ن ر از ساکنان بم پرسشنامه را تکمیل  44پایلوت  ۀمرحلدر تحلیل عامل اکتشافی است.  رویکرد
ن تر از ستاکنان    295 پیمتایش میتدانی   آماری جامعۀ. شدسبه امقبولیت محز، هماهنگی و ی رایب تمی

حتاکی از  هتا   یافته کردند. آنحین را تکمیلپرسشنامۀ که به روش غیرتصادفی در دسترس بودند ر بم شه
بتا ستازگاری و    محتتوای مقیتاس اصتلی   بتم،   ۀزلزلدر مقیاس سنجش پریشانی محیطی در آن است که 

 ،مکتانی  عامتل دلبستتگی   نُته هتا   طبق تحلیل .است شدهح ظ ای،  نههای زمی تعدیل مناسب برای ت اوت
 تغییتر ، بازستازی  عملیتات  و زلزلته  از ناشتی  محیطتی  مشکحت و ها آلودگی میزان و شدت ،سوالستالهیا

 و آوار از ناشتی  محیطتی  مشتکحت  آب، منتاب   در اختحل یا آلودگی زلزله، از پس زمین شکل و عوارض
 بازستازی،  از یناشت  شتده  ادراک راتیتتأث  و ارزیابی ،رشه طبیعی اندازهای چشم تغییر مجدد، ساز و ساخت
ایتن مقیتاس ابتزاری پایتا و     شناسایی شدند. ، بازماندگان سحمت بر زلزله پیامدهای و آن مناف  و توسعه
 .استزلزله در ایران  در پیروانی ناشی از تغییرات ناگهانی محیط  راتیتأثبرای ارزیابی  پذیر تعمیم

 .مخاطراتشهر بم، زلزله،  تعدیل و توسعۀ ابزار کم ی، پریشانی محیطی، :های کلیدی هواژ
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 مقدمه

 و شتده  ایجتاد  انسان مکرر تعامحت طریق از و جیتدر به ،برجسته و متمایز هایمکان گیریشکل

 و مکتان  حتس  پویتای  و پیچیتده  فرّار، ۀرابط بر دال متقنی ادبیاتدر مقابل، . [27] دیاب می معنا

 ترکیبتی  هتای اثر، شتواهد راستاس  ب .]24[وجتود دارد   آن مترتبط بتا   تجربیات ذهنی و ادراکات

 سودمند یا خطرناک در زادگاهشان را که آنچه از مردم ادراک ،زمان گذشت با محیطی تغییرات

 بته  آستیب  و محتیط  تغییتر  پتانستیل  دارایکه  زلزله رخدادجمله  از ،]14[ دهد می است شکل

 همکتاران  و کاربالو .]12[ است اجتماعی و فردی سطح در مبنا مکان نمادین و عاط ی پیوندهای

و  زا آستیب  بازمانتدگان  بترای  را مختاطرات  از پتس  خانه یا مکان دادن دست از خود قیتحق در

کته   کننتد  متی  بیتان  آلمتدوم  از نقتل  به هاآن .دانند می مدت یطوالن و شدید روانی هایاثردارای 

 و نته خا تنهتا  نته  چراکته  ،شتوند  متی  مکتان  دادن دستت  از عواطفسبب برانگیختن  مخاطرات"

 .]15[ شود میاست نیز نابود  مکان نماد آنچه همه بلکه ،روندمی دست از ناگهان ی فردها دارایی

 و دلبستتگی  هویتت،  م اهیمی همچون، مکان -روابط انسان برای تو یح محیطی شناسان روان

 تغییترات  کته  ( دریافتنتد 2011کتاکس و پتری )  . ]21،8 ،25[ انتد کرده را بیان وابستگی مکانی

 منجتر  قیت عم رهاشتدگی  احستاس و ( ترومتا ) روانتی  آستیب  بته  اغلب، آشنا مناظر در ستهبرج

، مختاطرات  پتس از مکتان  -انستان  ۀرابطت در بیان اختحل برای ، زمینههمین در  .]16[ ندشو می

 ارائه شده است. )سوالستالهیا( پریشانی محیطی نام بام هوم بدیعی 

پریشتانی محیطتی    کترد   مطتر   را تالهیاسوالس م هوم بار نخستین آلبرخت 2005 سال در

 بته  نوستالهی در م هوم زمانی و مکانی ابعاد برخح  که ی از تغییرات ناگهانی محیط زندگیناش

ناگهتانی   ویرانتی یتا   تعتدی  ،نتابودی  در پی که دردی اشاره دارد. شرایط از مت اوت ای مجموعه

 کته  طتور  همتان . ]4[ شتود  ایجاد می، ورزد به آن عشق می و کند می زندگی آن در فرد که مکانی

همچنان  مردم زیرا مطر  نیست، "مکانی بی" م هوم در این کند می بیان ولف از نقل به آلبرخت

زنتدگی   کته  آنجااز"دارد   میبیان  مو وع این توصیف در وا .]7[ دارند سکونت خود "ۀخان" در

 تغییرات ازسحمت  هایتهدید ،است شده تبدیل به سبک شهرنشینی ای فزاینده طرز به ها انسان

کننتد،   زندگی می خود قلمرویا  خانه محیط در افراد که همچنان .شود می ناشی ها محیط من ی

چنتین   را خواهنتد داشتت.  مبنتا   مکتان  عمیتق  ناشی از تغییترات  پریشانی محیطیتجربۀ ن امکا

بته نوستتالهی استت.    چیزی شبیه  ،برای خانه هاآندلتنگی  ۀتجربهستند، اما  "خانه"افرادی در 

 ایجتاد  ای گونته به ،خاص های محیطزیرا  .است راحتی یا آرامش ،اند از دست داده افراد این آنچه

 پریشتانی  یتا  درد باسوالستالهیا  بنابراین .قادر به آن نیستند دیگر های مکان که کنند می آرامش
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. ]5[ "استت ویرانتی   از یا زنده تجربه مرتبط و خانه محیط از شده ادراک من ی و عیت از ناشی

 در بتودن " پدیدارشتناختی  م هتوم   بته  و استت  ستکونت  م هوم از فراتر اینجا در "خانه" معنای

کالبتدی   صترفا   مکتانی  عنتوان  به خانه از هایی ایده نقض به م هوم نیا. ]10[ دارد اشاره "جهان

 تخریتب  د،نبمان باقی کالبد اگر حتی مخاطرات از ناشی تخریب در پی بنابراین ؛]11[ پردازد یم

 از. شود می مکان حس نابودی سبب ،است اتصال و آرامش حس موجب که مکان -انسان روابط

 از هتایی  جنبته  افتراد،  آن در پتی  .]1[ دانستت  روانتی  آسیبی را سوالستالهیا توان منظر، می این

 و دارنتد هتا  آن بازیتابی تمایتل بته    یتا  دهنتد  می نجاتاند را  داشته مثبت ارتباط آن با که محیط

 .]20[ گریزنتد  آنهتا متی   از یتا کننتد   متی  تترک  انگیزنتد،  برمی را من ی احساسات کهرا  مناظری

 آشتنا  یهتا  مکتان  در پتی  مختاطره  برابر در ای مقابله واکنشی در مخاطرات بازماندگان ،بنابراین

 . هستند

 

 
 

 ]23[ پریشانی محیطی یها واکنش. 1شکل 

 چنین از ناشی پریشانی بهبود به ،بازسازی و مبنا مکان مداخحت در م هوماین  عمیق درک

ابتزار   همکتاران  و هیگنبتاثوم  ،نظریته  ایتن  بیتان  در پتی  د.کتر  خواهد کمک هایی آسیب و زیان

 احستاس  ستنجش  برای مناسبی روش ی،کم  ابزار این را ایجاد کردند. پریشانی محیطیسنجش 

مقوالت احساستات پیرامتون    و شامل سازد می فراهممحیط  من ی اتتغییر هنگام افراد پریشانی

 اعتماد حس مکان

بی خطر و 

خیمخوش  

 ادراک تغییرات تغییرات محیطی

 اقدامات
راتیتأث  

شناختی، اجتماعی، اقتصادی، کالبدی، روان

 سوالستالهیا 

 تهدیدها
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شتده از   احساس هایدیدته ،تواتر مشکحت زیستی محیطی ،(دلبستگی مکانی) زندگی در مکان

)سوالستتالهیا( و   احساسات مربوط بته تغییترات محیطتی    ،شده احساس هایاثر، محیطی مسائل

 نایت  .(1)شتکل   ]23[ دنت یاب ، و و  میشده ارائهاین روابط در چارچوب م هومی . است اقدامات

 طتور  بته  امتا  ،است سازی شده م هوممحیط  ساخت تغییرات انسان ۀنتیج عنوان به اصالتا  ،مبحث

 و وارسینی 2014 سال در . ]33[بررسی است نیز قابل  طبیعی مخاطرات بازماندگان برای مشابه

مته، تطبیتق   ترج ،مراپتی   شتان شآت در پتی  و اندونزی در مقیاس پریشانی محیطی را همکاران

 ختود  تحقیتق  در 2019 سال در همکاران و وی گال. ]34[ کردند  سنجی روان آزمون فرهنگی و 

 تحقیقتات  بته  سوالستتالهیا،  نظتری  مبتانی  و م هتومی  و تو   توسعه و برایکه  ندشتدا اذعان

 آوری جم  برای کی ی های روش از ،قاتیتحق بیشترکردند که در  دیتأک آنها .است نیاز یبیشتر

 از استت اده  و اعتبارستنجی  ،ایتن م هتوم   بیشتتر  ۀتوستع  ختاص  ۀزمینت و  شتده  است اده ها دهدا

 سرعت و دامنه گسترش به توجه با که رسد می نظر به .]29[ است آن یهای سنجش کم  مقیاس

 بهتر درک به نیاز و انسانی جوام  سحمت اهمیت دیگر، سوی از و مخاطرات ومحیطی  تغییرات

 نظتری  ۀتوستع  و بیشتتر  تحقیقات شایستگی سوالستالهیا م هوم محیطی، یراتتغی با آن ارتباط

 پدیتده ایتن   درک بازتوانی دوران در محققان، توافق بر بنا و منظر این از .]30[ دارد را تری عمیق

 .خواهد کرد کمک ]28[ مکان آشنای حس بازیابی  در مؤثر اقدامات به

 در پتی کته   ایتران  یشتهرها معتدود   از یکیمثابۀ   را به بم شهرتحقیق حا ر  ،دیدگاهاز این 

بررستی  شتد،  ای  گستترده  اتدچار تغییتر  آن منظر طبیعی، فرهنگی، اجتماعی و کالبدی ،زلزله

ساکنان . دهند شکل می خرما درختان معیشت و منظر طبیعی رابخش غالب  ،بمدر  .است کرده

 ختانوادگی  میراث از بخشی را نزمی . آنان"است هیچ شهای نخلستان بدون بم" که معتقدند آن

 ختانوادگی  ویهگتی  و هویتت  از بخشی و هم درآمد منب  هم زمین که امعن بدان ؛دانند می خود

 بتم همچنتین   ]19[ دارنتد  بتم  فرهنگتی  انتداز چشم در اهمیت زیادی هانخلستانو  ]17[ است

 ،1382 ستال  ۀلزلت ز در پتی  .]32[ است فرد منحصربه تقنا زیرزمینی های کانالداشتن  دلیل به

 درشتد.   نتابود  بتود،  عجتین  آن ستنتی  مستکونی  بافت با که شهر طبیعی منظر از زیادی بخش

 جتایگزینی  به ،دیده آسیب خانوارهای ۀهم برای مالکیت قح تأمین بر تأکید نیز بازسازی فرایند

 و بتتم فرهنگتتی بتتومی و هویتتت تخریتتب مستتکونی، یهتتا ستتاختمان بتتا خرمتتا هتتای نخلستتتان

 شتهر  ستنتی  آب نیتتأم  سیستم و بم ارگ تخریب همچنین .]19[شد  منجر آن هایزاندا چشم

 استت  تتحش . ]9[ داشتت  چشمگیری ریتأث شهر این فرهنگی و طبیعی منظرتغییر  بر( ها قنات)

 و شناستایی  محیط -انسان ارتباط در بم 1382 ۀزلزل از پس پریشانی محیطی ةپدید ماهیت که

 شامل  تحقیق های پرسش. شود پایاسازی و تباریابیاع بازساخت،سنجش آن  مقیاس
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 محیطتی  پریشتانی  ستنجش  ابتزار  های گویه بر یریتأث چه زلزله ماهیت و پهوهش بستر 

 دارند؟

 مقتوالتی  آیا کنند؟ می تغییری چه نظر مورد ابزار کلیدی ۀمقول شش زلزله، موقعیت در 

 داشت؟ خواهد وجود نیز آنها بر مزید

 ؟چیست مقوالت از هریک مناسب های گویه  

  روش تحقیق

 ستنجش  در اعتمتاد  قابتل  ابتزاری  عنتوان  بته  محیطتی  پریشتانی  مقیتاس ستازی   بتومی  هد  با

متورد  . شتد  ستازماندهی  میتدانی  ، پیمتایش زلزلته  از پس محیط تغییرات از ناشی های پریشانی

 عتدیل ت و تحقیتق  اجترای  راستای در. شدانتخاب  1382 زلزله پس از سال 16 بم شهر مطالعه،

 اصتلی  آزمتون  و( پایلوت) اولیه آزمون پرسشنامه، تعدیل و ترجمه شامل یاصل ۀمرحل سه ،ابزار

 ستازی  معتادل  مختلتف،  یهتا  تیت مل بتین  ابزارها از است اده در مطر  مو وعات از. اند شده اجرا

 شناختی روش ابزارهای در کشورها بین هایی ت اوت یا ها شباهتوجود  امکان زیرا ،هاست پرسش

بته   مناستب  تحقیقتاتی  ابزارهتای  انتخاب مستلزم ،کم ی فرهنگی بین مطالعات ]13[ وجود دارد

 ةکنند تضمین های طریق روش از کنندگان در تحقیق شرکت زبان به آن ۀترجم و لحاظ م هومی

 برابتری  فرهنگتی،  برابتری  زمینته  ایتن  در مطتر   است. اصتول  اطمینان قابل و معتبر های داده

 نیتتر  مهتم  از یکتی  کتارتر،  و چتممن  ]31[ استت  م هومی اخحقی و ری دیدگاهبراب و عملکردی

 ابتزار  اعتبارستنجی  و ترجمه را فرهنگی بین سنجش ابزارهای با تحقیقاتی های پروژه در عناصر

 یقضاوت یها یابیارز و ترجمه دیتول ندیفرا یا چندمرحله یکردیرو زمینه، نیدر ا .]35[ دانند می

 اند شده شمرده تیبااهم هد  گروه یاعضا انیم در سنجش ابزار عنوان به ترجمه آزمون روند و

 ،است ی رور مستقل و یمواز یها ترجمه دیتول گام، نیاول در که دکن یم انیب هارکنس .]13[

 در .]22[ کنند یم کمک مختلف ریتعاب ای متشابه اصطححات کشف به یمواز یها ترجمه چراکه

 ند.شو بیان می لیت ص به بزار پرسشنامهتعدیل امراحل  ،چارچوب نیا

 توستط  ،متوازی  صورت به سنجش پریشانی محیطی پرسشنامۀ در ابتدا، ترجمه: فرایندالف( 

 مبنتا  گتروه  صتورت  بته  ها ترجمه ارزیابی. شد ترجمه و مسلط به واژگان م هومی مستقل مترجم دو

 زبتان  بته  مستلط ری و دکتت درجتۀ  بتا   متخصت   سه را فارسی متنبدین صورت که  .گرفت انجام

 و واژگتان ای مشتترک،   جلسه در و دادند مطابقت اولیه متن باو ادبیات مو وعی  انگلیسی ،فارسی

پس از انطباق . دکردن پیشنهاد گویه هر برایرا  ترجمه ترین مناسباعضا،  د وش تعدیل اصطححات

 پرسشتنامۀ ه با متن اصلی، ترجم اختحفات وبررسی برابری  منظور به، ب(مرحلۀ ) ها ای گویه زمینه
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 هتای  توسط اعضای پانل با گویته و  ترجمه انگلیسی زبان بهدیگر،  دو مترجم مستقل  توسطفارسی 

مشتخ    در انتخاب برخی واژگان، یجزئرف  اختحفات  پس از مطابقت داده شد. اصلیپرسشنامه 

. دشت  دییت تأابزار  فارسی متن در نتیجه و اند منتقل کردهرا  ی مورد نظرها معنا شپرسهمۀ شد که 

 ۀدر حیط ،زلزله و شهر بمزمینۀ با  ها گویهتطابق  با هد  :ها ای محتوای گویه زمینهب( انطباق 

، برختی واژگتان  تتر بته    دقیتق اشارة  منظور به ،موازی اولترجمۀ پس از  مقوالت اصلی ابزار تحقیق،

منظتور   بته عتحوه   به. ارائه شدر شه یطیمح ستیز مانند میراث و منظرکلماتی  هایی برای جایگزین

 زا ]2 ،3[مو توعی   ادبیتات  بررستی  موازات به زلزله، از ناشی محیطی تغییرات با پرسشنامه تطبیق

 ثبتت  و ییشناستا  ،زلزلته  محیطتی  تأثیرات بم، در مطل  افراد با مصاحبه و میدانی پیمایش طریق

در مجمتوع  . شتدند  استت اده  اولیه مۀپرسشنا ساختار در مرتبط های گویه اصح  برایها  یافته. شد

 :روایی محتووایی و وووری  پ( ارزیابی  .ندشتد  مطابق با ماهیت مو وع تعدیلپرسش هشت 

همتراه تعریتف دقیقتی از     بته  پرسشنامهابتدا  شد.ارزیابی ی و کم  روش کی یدو به  واییروایی محت

 مو وع پوششرار گرفت و ق مو وعزمینۀ نظر در  صاحبپنج در اختیار تحقیق،  م اهیم و مقوالت

 دهیستنج  سؤاالت ۀواسط به اهدا  تکمیل و اهدا  ۀواسط به محتوا پوشش محتوا، طریق از تحقیق

ها بتر استاس مقتوالت و     بندی گویه دیدگاه متخصصان، در مورد بیان قابل فهم، کلمات، دستهشد. 

 برختی  بته و  نجتام اهتا   طبتق اجمتاع دیتدگاه   اصححات  .ندکتبی ارائه شد صورت بههوم م پوشش 

 بعتد از آن، . شد افزوده زلزله از پس و پیشمحیط  تغییرات سنجش راستای در هایی گویه مقوالت

 و والتتز  مطابق با روش به اعضا بازگردانده شد و نهایی متن ،محتوایی با هد  سنجش کم ی روایی

 83/0عتدد  ها در قالتب طیتف لیکترت ستنجیده و بتا کستب        و و ، سادگی و ارتباط گویهباسل، 

تناستب ابتزار در    بترای پرسشتنامه  کی تی  ستنجش روایتی صتوری     در. رستید  دییتأ بهپرسشنامه 

 اعضتای  از ن تر  25 اختیتار  در چهتره بته چهتره    صورت بهها از دیدگاه پاسخگویان،  آوری داده جم 

 براستاس های ابزار بررسی شتد.   گویه. در این بخش، دشواری، ابهام و درک قرار گرفت هد  جامعۀ

تتر بیتان    و به زبانی ستاده  اصح  ،شناسایی گنگ رسشسه پ کننده، مشارکت جامعۀ دیدگاه اجماع

 طریتق  از وبتود   دستترس  در هدفمنتد  تحقیتق  گیتری  نمونته  شتیوة  ت( پیمایش میدانی: .شتد 

عبارت بتود   پیمایش در کنندگان مشارکت انتخاب و ورود یارهایمع. گرفت انجام آنحین پرسشنامه

 .3 ؛30 بیشتتر از  ستن  .2 بم؛ زلزله ۀتجرب و امروز به تا مخاطره رخداد از پیش در بم سکونت .1 از 

 ستاکنان بتومی   از ن ر 44 توسطپرسشنامه  ،پایلوت مرحلۀ در. خاص روانی بیماری بهنبودن  بتحم

 784 نیتز  اصتلی  در پیمتایش . شتد  و مقبولیتت محاستبه   همتاهنگی  یتز، یتم  رایب و تکمیل بم

. دادند پاسخ آن سال به 72تا  28سنی دامنۀ ن ر با  295 که شد توزی  آنحین تصور به پرسشنامه
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تحقیق بته   یها داده. شد محاسبه دقیقه 13 تا 12 پاسخ زمان میانگین و درصد 45 یده پاسخ نرخ

 .شدروش تحلیل عامل اکتشافی، تحلیل و بررسی 

 و بحث تحلیل

ز، همتاهنگی و مقبولیتت   یت  ترایب تمی ، پس از اجترای پتایلوت  سنجی پرسشنامه:  پایایی -

گوناگون را  افراد بین یز، تمایزی ریب تم. شدمحاسبه  شده یآور جم های  براساس داده ها گویه

 ۀیت گو 79 هتر  .شتود  متی محاسبه  آزمون کل ةنمر با هر گویه همبستگیدر آن  ودهد  نشان می

 داللتت  شتده  بازستاخت  مقیتاس  قالتب  در گویه 58 بر پهوهش های یافته تحلیل شد. پرسشنامه

دیگتر  ۀ گویت  21بعد  ۀمرحلدر  .استخطای کم پرسشنامه  دهندة نشان، 947/0 یآل اکه دارند 

کته   تحلیل شتدند جداگانه  شده، اولیۀ محاسبهی ز کمتر یا مساوی آل ایبا  ریب تمی پرسشنامه

حله و برمبنای در این مر. است پذیرفتنیدست آمد که  به 785/0نیز ها  این دسته از گویهآل ای 

هنگی دارای همتا  ،گویته  75مقیتاس بتا    در مجمتوع   عیف حذ  شتدند.  ۀگوی چهارها،  تحلیل

   شد.دار  معنی زیدرونی و  ریب تمی

 ،پیمایش اصلی درکننده  ن ر مشارکت 295از مجموع   های پیمایش اولی تحلیل داده -

 دهنتدگان  پاستخ درصد  6/74مرد بودند. درصد  65/38زن و  کنندگان مشارکتاز  درصد 35/61

. نتد از دستت داد را ختود  خویشتاوندان   درصد نیز 4/82 وشدند مالی   انیزبم دچار زلزلۀ  در پی

 یها افتهیتحلیل در . پیش از زلزله بودند ساکن در آن، از ۀخانمالک  دهندگان پاسخدرصد  6/63

 ۀهمت  اینکته  ارزیتابی  یعبتارت  بته ای یا  روایی سازهپیمایش مقیاس پریشانی محیطی،  حاصل از 

 عامتل  تحلیتل  از ،زلزلته هستتند   در پیپریشانی محیطی در شهر بم  سنجش و مقوالت ها گویه

 بترای  و یترالکین  متی  کتایزر  از آزمتون  نمونته  ک ایتبرای تعیین  ابتدا در شد. است اده اکتشافی

های  یافتهاس براسشد.  است اده بارتلت از آزمون آزمون، مواد همبستگی بین نبودن ص ر بررسی

 مقدار بارتلتت  .داردداللت  برداری نمونه حجم بر ک ایتیرالکین  می کایزر آزمون مقدار ،1 جدول

  .ستها ت کیک درست عامل بیانگرنیز  000/0 یدار یمعنو  2016آزادی  ۀبا درج

 بارتلت آزمونو یرالکین  می کایزر ۀمحاسب .1جدول 

 847. نیرالکی یم زریکا

 بارتلت آزمون
Approx. Chi-Square 8591.685 

df 2016 

Sig. .000 
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بتار  مجمتوع مجتذورات   ، 2جدول براساس شدند. شناسایی اصلی عامل  9 ها افتهیبر اساس 

  دهد. درصد از واریانس مقیاس را شر  می 5/64است که  519/64س از چرخش پ یعامل

 ریشانی محیطیتحلیل عامل نهایی مقیاس پ ۀشد استخراج یها مؤلفه .2جدول 

 اجزا

هیاول ریمقاد بارها مربع استخراج مجموع  بارها مربع چرخش مجموع   

 کل
درود 
 واریانس

درود 
جمع 

 شوندگی

 کل
درود 
 واریانس

درود 
جمع 

 شوندگی

 کل
درود 
 واریانس

درود 
جمع 

 شوندگی

1 10.979 17.154 17.154 10.979 17.154 17.154 5.231 8.173 8.173 
2 5.559 8.686 25.840 5.559 8.686 25.840 4.146 6.477 14.651 
3 4.682 7.316 33.155 4.682 7.316 33.155 3.971 6.205 20.856 
4 2.581 4.033 37.188 2.581 4.033 37.188 3.517 5.495 26.351 
5 2.234 3.490 40.678 2.234 3.490 40.678 2.974 4.647 30.997 
6 1.970 3.077 43.756 1.970 3.077 43.756 2.618 4.091 35.088 
7 1.757 2.746 46.502 1.757 2.746 46.502 2.559 3.998 39.086 
8 1.690 2.640 49.142 1.690 2.640 49.142 2.416 3.774 42.860 
9 1.564 2.444 51.586 1.564 2.444 51.586 2.226 3.478 46.338 
10 1.334 2.085 53.671 1.334 2.085 53.671 2.184 3.413 49.751 
11 1.281 2.001 55.672 1.281 2.001 55.672 1.892 2.956 52.707 
12 1.246 1.946 57.618 1.246 1.946 57.618 1.733 2.708 55.416 
13 1.179 1.842 59.460 1.179 1.842 59.460 1.536 2.400 57.816 
14 1.164 1.818 61.278 1.164 1.818 61.278 1.470 2.296 60.112 
15 1.052 1.643 62.921 1.052 1.643 62.921 1.426 2.228 62.340 
16 1.023 1.598 64.519 1.023 1.598 64.519 1.395 2.179 64.519 

17 .994 1.553 66.072       
18 .942 1.472 67.544       
19 .921 1.439 68.983       
20 .877 1.370 70.353       
21 .826 1.291 71.644       
22 .806 1.260 72.903       
23 .793 1.240 74.143       
24 .764 1.194 75.337       
25 .744 1.162 76.500       
26 .718 1.122 77.621       
27 .674 1.053 78.674       
28 .660 1.031 79.706       
29 .649 1.015 80.720       
30 .622 .972 81.692       
31 .608 .950 82.642       
32 .574 .897 83.539       
33 .547 .854 84.393       
34 .525 .820 85.214       
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 تحلیل عامل نهایی مقیاس پریشانی محیطی ۀشد استخراج یها مؤلفه .2جدول ادامۀ 

 اجزا

هیاول ریمقاد بارها مربع استخراج مجموع  بارها مربع چرخش مجموع   

 کل
درود 
 واریانس

درود 
جمع 

 شوندگی

 کل
درود 
 واریانس

درود 
جمع 

 شوندگی

 کل
درود 
 واریانس

درود 
جمع 

 شوندگی

35 .508 .794 86.008       
36 .497 .777 86.785       
37 .484 .757 87.542       
38 .458 .715 88.257       
39 .452 .706 88.963       
40 .440 .687 89.650       
41 .426 .665 90.315       
42 .414 .647 90.962       
43 .404 .631 91.593       
44 .362 .565 92.158       
45 .359 .561 92.719       
46 .344 .537 93.256       
47 .331 .517 93.773       
48 .314 .491 94.264       
49 .311 .486 94.750       
50 .298 .466 95.216       
51 .292 .456 95.672       
52 .274 .429 96.101       
53 .271 .423 96.524       
54 .256 .401 96.925       
55 .252 .394 97.319       
56 .243 .380 97.699       
57 .229 .358 98.058       
58 .207 .323 98.381       
59 .203 .317 98.698       
60 .198 .310 99.008       
61 .193 .302 99.309       
62 .168 .263 99.572       
63 .142 .221 99.793       
64 .132 .207 100.000       

 

 3/0تتر از   اصلی با بتار عتاملی بتزرگ   عامل  نُهها،  حاصل از چرخش داده یها افتهیبر اساس 

 مکتانی  دلبستتگی . 1 انتد از   عبتارت ترتیتب   بته  کته  و نامگذاری شدند شناساییو دست آمده  به
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 در پتی تغییترات بتم   دربتارة  )احساستات   سوالستالهیا .2 (؛زندگی در شهر بمدربارة حساسات ا)

 .4؛ و عملیات بازسازی پتس از آن  زلزله از ناشی محیطی مشکحت و ها شدت آلودگی .3(؛ زلزله

شتکحت  . م6 ؛آلتودگی یتا اختتحل در منتاب  آب     .5؛ زمین پتس از زلزلته  عوارض و شکل  تغییر

 شتهر  طبیعتی  یانتدازها  چشتم  تغییر .7؛ زلزلهمجدد پس از  وساز ساختمحیطی ناشی از آوار و 

 پیامدهای. 9 ؛آن مناف  و توسعه بازسازی، از ناشی ةشد ادراک راتیتأث و ارزیابی .8؛ زلزله از پس

  مشخ  شده است. 3جدول در عوامل درصد واریانس  .بازماندگان سحمت بر زلزله

 (n=295) شده ییشناساتحلیل عامل اکتشافی عوامل  .3جدول 

 دلبستگی مکانی() احساسات پیرامون زندگی در بم

 ها یهگو توویف تحلیل اجزا

 2 باشد. ممکن برایم آن ترک اگر حتی دهم می ادامه شهر این در زندگی به 741/0

 3 .دارم قلبی عمیق ارتباط آن چیز همه و شهر این با 740/0

 7 نیست. من به متعلق نجایا کنم، زندگی دیگری جای در دهم می ترجیح -727/0

698/0- 
 آشنایان و دوستان مرگ شهر، به غریبه افراد ورود مانند اجتماعی تغییرات دلیل به

 .کنم می ترک را نجایا بتوانم اگر شهر، مردم تغییر و
9 

663/0- 
 از پس شهر یها ابانیخ و ها محله ها، خانه شکل مانند کالبدی تغییرات دلیل به

 کنم. می ترک را نجایا بتوانم اگر زلزله،
8 

 5 دارم. خاطر آسودگی یا آرامش احساس کنم، می زندگی که ای محله و شهر در 648/0

638/0 
 کنم، می زندگی آن در که ست ا جایی های ویهگی به وابسته من زندگی و هویت

 شهرم. بومی مردم و ها نخلستان بم، ارگ مانند
4 

 56 .دارم گرفته قرار زلزله از ناشی تغییرات تأثیر تحت کهرا  شهری در زندگی توانایی 617/0

 73 .کند می ناراحتم شوم، مکان این ترک به مجبور ام خانواده با وزیکه ر فکر این 556/0

 ( سوالستالژیا) تغییرات بمدربارۀ احساسات 

 ها گویه توویف تحلیل اجزا

 67 .داشتم شهر نیا در زلزله از پیش که هستم آرامشی حس دلتنگ 742/0

 72 .شوم می غمگین کنم می فکر زلزله از پس شهرم یها بیتخر به وقتی 711/0

 68 .کنم می شرمساری احساس بم شهر کنونی و عیت از 703/0

 64 .کنند می قبول باشد داشته شهر که  را شرایطی هر بم مردم 644/0

 58 .دارم نگرانی احساس محله، در روانی مشکحت افزایش از 592/0

518/0 
 از همیشه یبرا کرد می تبدیل خاص مکانی به را شهر این که شاخصی های ویهگی

 .اند رفته بین
70 

 57 .نگرانم برد، نخواهند لذت بم زیبای و گذشته محیط از آینده های نسل اینکه از 456/0
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 (n=295) شده ییشناساتحلیل عامل اکتشافی عوامل  .3جدول ادامۀ 

 و مشکالت محیطی ناشی از زلزله و عملیات بازسازی ها یآلودگناشی از  ۀشد ادراک دهایتواتر و تهدی

 ها گویه توویف تحلیل اجزا

809/0 
 و وساز ساخت یها تیفعال از ناشی صوتی از آلودگیمحیطی ناشی  هایتهدید

 زلزله از پس سنگین نقلیۀ لیوسا
16 

 15 (ها کامیون جمله از) سنگین نقلیۀ وسایل آمد و شدمحیطی ناشی از  تهدیدهای 769/0

 34 زلزله از پس( ها کامیون مانند) سنگین نقلیه وسایل مرور و عبور تواتر 665/0

 35 سنگین نقلیۀ لیوسا و وساز ساخت یها تیفعال از ناشی وتیص تواتر آلودگی 657/0

 13 زلزله از پس  یآواربردار یا وساز ساخت از ناشی خاک و گرد 619/0

 14 زلزله از پس بد بوی استشمام 466/0

 12 زلزله از پس ها خرابه و ساختمانی یها نخاله وجود 338/0

 تغییر عوارض و شکل زمین پس از زلزله

 ها گویه توویف ل اجزاتحلی

 22 زمین در ییها ترک یا شکا  ایجاد 800/0

 21 کوهستانی یا شیبدار مناطق در زمین رانش 725/0

 20 زمین فرونشست 702/0

 27 (زمین های گودی یا ها شکا ) ارا ی مشاهده فرونشست 696/0

 38 (زمین های گودی یا ها شکا ) ارا ی تواتر فرونشست 597/0

 یا اختالل در منابع آبآلودگی 

 ها گویه توویف تحلیل اجزا

 41 قنات تخریب یا نابودی 841/0

 43 شهری آب انتقال خطوط آلودگی 838/0

 18 (آب انتقال اصلی یها لوله) شهری آب انتقال اختحل در خطوط 806/0

 پس از زلزله وساز ساختمشکالت محیطی ناشی از آوار و 

 ها گویه توویف تحلیل اجزا

 31 ها خرابه و ساختمانی های نخاله وجود 728/0

 32 زلزله از پس آواربرداری یا و وساز ساخت از ناشی خاک و تواتر  گرد 597/0

 40 ها نخالهو  زباله دف  و مدیریت های سایت از ناشی آلودگی 587/0

 33 زلزله از پس بد بوی میزان استشمام 401/0

 23 آوار و ها نخاله شدن جم  و دپو ۀطواس به زمین شکل تغییر 386/0
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 (n=295) شده ییشناساتحلیل عامل اکتشافی عوامل  .3جدول ادامۀ 

 اندازهای طبیعی شهر پس از زلزله چشمتغییر 

 ها گویه توویف تحلیل اجزا

 28 زلزله از پس محیط تغییرات ۀواسط به بم شهر جانوری و گیاهی پوشش رفتن بین از 718/0

 29 زلزله از پس خاک فرسایش 626/0

550/0 
 محیط تغییرات ۀواسط به جانوری و گیاهی ششپو نابود شدنناشی از  تهدیدهای

 زلزله از پس
42 

 39 بم شهر طبیعی مناظر در چشمگیر تغییراتمشاهدة  447/0

 25 بم شهر طبیعی های منظره شدت تغییرات 407/0

 ناشی از بازسازی، توسعه و منافع آن ۀشد ادراک راتیتأثارزیابی و 

 ها گویه توویف تحلیل اجزا

 62 .کنم می ر ایت احساس بم، شهر در زلزله از پس دولت نظارت و ها شتح از 750/0

711/0 
 واقعا  بم شهر و ها خانه ساخت در ی دیگرها سازمان و مسکن بنیاد دولت، یها کمک

 .بود خوب
53 

 65 .کنند می قبول باشد داشته شهر که  را شرایطی هر بم مردم 454/0

 54 .دارم نار ایتی احساس افتاده، ات اق بم شهر در لهزلز از بعد که هایی توسعه از 431/0

 پیامدهای زلزله بر سالمت بازماندگان

 ها گویه توویف تحلیل اجزا

633/0 
 ریتأث منطقه این در ولد و زاد بر زلزله، از پس جادشدهیا مشکحت اینکه مورد در

 .نگرانم دارند،
60 

 61 .نگرانم شوند، ام خانواده یا من ماریبی موجب زلزله، از پس مشکحت اینکه از 633/0

 59 .دارم نگرانی احساس محله، در روانی مشکحت افزایش از 544/0

408/0 
 دارم، دوست که قدر آن زندگی از توانم نمی زلزله از پس جادشدهیا مشکحت دلیل به

 .ببرم لذت
45 

 24 دارد وجود آن رد زلزله رخداد احتمال که ای منطقه در زندگی از نار ایتی 341/0

  
ستنجش   در .]19[ ابنتد ییمت  شیافتزا  زیت ن یطیمح های پریشانی محیط، تغییرات افزایش با

مقیتاس  در ایتن بتین    ]26[، ابزارهای مختل تی وجتود دارد   های ناشی از تغییرات محیط نگرانی

ی در مورد تغییترات محیطت  نخستین بار سوالستالهیا  ۀنظریبر بنیان ، سنجش پریشانی محیطی

 پریشانی محیطتی در قالتب  توسعه یافت و  سترالیاا هانتر ةدراستخراج معادن در  در پیداده  رخ

 در  شتان آتش متورد  در را متذکور  ابتزار  ینیسواراز آن  پس .]23[ شد اصلی تبیین ۀمقول شش

ی مترتبط بتا عامتل    هتا  گویته  ،ینیوارست  پتهوهش . در کرد یاسازیو پا یفرهنگ قیتطب ،یاندونز
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 ترایب   براستاس .  ]34[ و تغییتر یافتنتد   شتدند  تعتدیل  شده ادراک راتیتأث انی ودلبستگی مک

دارای  گویته  75 پریشتانی محیطتی هیگنبتاثوم،    مقیتاس  ۀگوی 79از یز، یتم و درونی هماهنگی

های  گویه. گردیدندحذ   گویه چهارباقی ماندند و  آزمون قابلیت فهم، مقبولیت و هماهنگی، در

 بته  توجته  عوامتل بتا   نامگذاری وشدند  تقسیم عامل نُه اکتشافی به ملعا تحلیل براساس مزبور

 پایتایی  و مناسب درونی هماهنگی بر کرونباخ نتایج آل ای. گرفت صورت نامتخصص نظر اجماع

 . دارد داللت مقیاس زیاد

و  مختاطره ماهیتت  توان دریافت کته   می ،ها تحلیل براساستحقیق، های  در پاسخ به پرسش

 محتیط،  بتر پریشتانی ناشتی از تغییترات ناگهتانی      متؤثر هتا و مقتوالت    ر گویته بت  بستر پهوهش

 تخریتب  ماننتد بتر پریشتانی    متؤثر  مقوالتی مت اوت و بروزمتمایز زلزله سبب  وجه ند.رگذاریتأث

 تغییر؛ زلزله از پس وساز ساخت و آوار از ناشی محیطی مشکحت )قنات(؛ آب نیتأممناب  سنتی 

از سوی شده است.  ،بر سحمت روان بازماندگان گستردهو پیامدهای  شهر طبیعی یاندازها چشم

احساستات پیرامتون    ،ایتن تحقیتق   در مؤثرعامل اصلی بر  ،دیگر، هویت شهر بم پیش از رخداد

براستاس بارهتای عتاملی    . بتوده استت   رگتذار یتأث ،دلبستگی مکتانی  زندگی در شهر بم در قالب

هتویتی نستبت بته شتهر در بتین      یتق قلبتی و   وابستگی عماحساس های  گویه که مشخ  شد

هتای   تخریتب و نتابودی   فقدان عزیتزان، وابستتگان،   رغم بهبه ترک شهر  تمایل نداشتن ساکنان؛

تحقیتق، بته    دوم ۀمقولت بنابر  اما .شهر دارند افراد بهو تعلق مکانی دلبستگی داللت بر  کالبدی،

محتیط  ساسات من ی از تغییترات  و اح امعه دچار سطحی از پریشانی محیطیجکه رسد  نظر می

توان اذعان داشت که نتایج سوالستالهیا در این تحقیق  بنابراین می. ستا  شده شهر پس از زلزله

و   ]6[ استت  از دست دادن کنتترل، راحتتی و دلتنگتی    عاملاذعان آلبرخت ناشی از سه  پایۀبر

 .اند بوده رگذاریتأثار های این ابز ، بر مقوالت و گویهزلزلهو ماهیت  بستر پهوهش عوامل

دو عامل دلبستگی مکانی و سوالستتالهیا، در مقایسته بتا ابتزار     ساختار که تنها مشخ  شد 

 دیگتر در قالتب مقتوالتی    ی دیگتر ها تحلیل عامل اکتشافی، گویه براساساند و  اصلی ح ظ شده

مشتکحت   عامتل  سته در قالتب   ها،آن و تواترناشی از مشکحت محیطی  تهدیدهای. اند شدهظاهر 

 آالت نیماشت  و کتار  وآمتد  رفتهای محیطی ناشی از  آلودگی ،محیطی ناشی از عملیات بازسازی

پتس  های ساختمانی  نخاله انباشتآواربرداری و مشکحت محیطی ناشی از و  ساختمانی سنگین

 سته محیطی در مقیاس اصتلی، در قالتب    مسائل ةمشاهدهمچنین عامل  .اند ظاهر شدهاز زلزله 

 در منتاب  آب  جادشدهیاو مشکحت  اختحل ،کحت ناشی از تغییر عوارض و شکل زمینعامل مش

عامل نهم که ها،  برمبنای تحلیل. اند ظهور یافتهاندازهای طبیعی پس از زلزله  و تغییر چشمشهر 

 بازستازی،  از ناشتی  ةشتد  ادراک راتیتتأث  عامل مقیاس اصلی است، ارزیابی شش ۀحیط بر افزون
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هتای   مبنتی بتر نقتش سیاستت     محققتان بر اذعان  یدییتأحا ر  ۀیافت آن است.  مناف و توسعه

  .است تغییرات ناگهانی در پیاحیای محیط در غلبه بر سوالستالهیا 

 گیری نتیجه

حا تر بتا    ۀمقالت شوند.  روانی و سوالستالهیا می -پیامدهای اجتماعی سببهای محیطی  تخریب

ساماندهی شده است. یاس سنجش پریشانی محیطی مقای بومی از  هد  توسعه و آزمون نسخه

هتا   یافتته حتال   عیندر  .استهیگنباثوم  اصلی پریشانی محیطی ۀنسخ تأییدکنندةنتایج حاصل، 

 ین در قتالب ابتزار، ستاختار آ   ۀاولیت در عین ح ظ بنیان زلزله،  موقعیتنشان از این دارند که در 

، نوع و محیطی راتیتأث، مخاطرهمرتبط با  لعوامدر  ت اوتدلیل وجود  به .شود ظاهر می ت اوتم

دارای سطحی از  شده ییشناساعوامل ر بم، شه جامعۀها، فرهنگ، هویت، اقتصاد و  تخریب ۀدامن

در احیتای محتیط    اتخاذشتده هتای   سیاستت  ۀبرجستدلیل نقش  به. از سوی دیگر اند دهشتمایز 

س از زلزلته، ارزیتابی افتراد از    مستئول در بازستازی پت    یهتا  سازمانزندگی افراد، نقش دولت و 

 .ساخته است متأثررا  داده پس از آن های رخ ها و توسعه ریزی برنامه

 حا تر  ةشتد  ستازی  بتومی ابتزار  رخداد زلزله در ایتران،   ۀدامنبا توجه به تعداد و  در مجموع

هتای محیطتی پتس از آستیب، تخریتب و اقتدامات        اسی قابل اعتماد در ستنجش پریشتانی  مقی

تتری از پیامتدهای عتاط ی و     ابتزار حا تر درک کامتل    سازد. زلزله را فراهم می ر پیدبازسازی 

زلزله را بترای متخصصتان و   پس از مکان  ةشد ادراکنی و من ی هیجانی مرتبط با تغییرات ناگها

توان اطحعاتی ارزشمند بترای کمتک    از این طریق می کند. سازان در این زمینه ایجاد می تصمیم

 در نتیجه دست آورد. بهدر غلبه بر رخدادهای ناخوشایند محیطی پس از زلزله م  به افراد و جوا

 ناگهتانی  محیطتی ناشتی از تغییترات    هتای  در ظهتور پریشتانی  و تعمیم قابلیت توسعه  ابزاراین 

 . ستدارارا  مخاطرات در پیهای شهری  محیط
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