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Abstract
Social capital considered as a key element in disaster recovery and resilience. However, little
attention been paid to the characteristics that support or weaken women's social capital in
disasters. The aim of this study was to investigate the performance of social capital forms
(transplantation, bridge and transplantation) in the recovery of female-headed households
after the earthquake in Kermanshah province. The study population was all female-headed
households affected by the earthquake, and 20 of them were purposefully interview in-depth.
The sample size was determin by theoretical saturation criteria. Data were analyzed using
thematic analysis. Finally, four main themes were extract in relation to the three forms of
social capital in chronological order: "Cooperation and mutual assistance immediately after
the earthquake", "Lack of access to relief resources after the arrival of relief aid", "Destruction
of communities" And "Accommodation in a temporary camp", "Social inequality in the
reconstruction phase". The results of this study indicate that social capital, as a kind of noninstitutional social force, facilitates the recovery of earthquake-stricken households.
Accordingly, post-disaster recovery depends on the removal of pre-disaster socio-cultural
barriers, and in addition to improving the emergency response and long-term resilience to
disasters, relief programs must play the role of various forms of social capital at each stage of
the disaster. In addition, consider how it is formed with cultural, social, gender, etc.
inequalities already existing in societies.
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چکیده
سرمایه اجتماعی به عنوان عنصر اصلی در بهبود و مقاومت در بالیا در نظر گرفته می شود .با این حال ،به
پژوهش حاضر با هدف بررسی عملکرد اشکال سرمایه اجتماعی(پیونددد ،پددپ و پیونددده در بهبددود زنددان
سرپرست خانوار پس از زلزله استان کرمانشاه انجام شد .جامعه مورد مطالعه کلیة زنان سرپرسددت خددانوار
آسیبدیده در زلزله بودند که بهصورت هدفمند با  20نفر از آنها مصاحبه عمیق فرد انجام گرفت .حجم
نمونه با معیار اشباع نظر تعیین شد .دادهها با استفاده از روش تحلیپ تماتیک (مضمونه تجزیددهوتحلیددپ
شدند .در نهایت  4مضمون اصلی در رابطه با سه شکپ سرمایه اجتماعی به ترتیب زمانی استخراج شد که
عبارتند از « :همکار و همیار متقابپ بالفاصله پس از وقوع زلزله»«،عدم دسترسی به منابع امداد پس
از ورود کمک ها امداد » «،تخریب اجتماعات و اسکان در اردوگدداه موقددت»« ،نددابرابر اجتمدداعی در
مرحله بازساز » .نتایج این مطالعه حاکی از آن اسددت کدده سددرمایه اجتمدداعی  ،بدده عنددوان نددوعی نیدرو
اجتماعی غیر نهادینه  ،بهبود خانوارها زلزله زده از فاجعه را تسهیپ می کند .بر این اساس ،بهبود پس از
فاجعه منوط به حذف موانع فرهنگی -اجتماعی ماقبپ حوادث است و عالوه بر آن بددرا بهبددود واکددنش
اضطرار و ایجاد انعطاف پذیر درازمدت در برابر بالیا  ،برنامه هددا امدادرسددانی بایددد نقددش اشددکال
مختلف سرمایه اجتماعی را در هر مرحله از فاجعه و نحوه شکپ گیر آن را با نددابرابر هددا فرهنگددی،
اجتماعی  ،جنسیتی و...از قبپ موجود در جوامع در نظر بگیرند.
واژگان کلیدی :سرمایه اجتماعی ،زنان سرپرست خانوار ،زلزله کرمانشاه.

 1گروه جامعه شناسی ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران،ایران.
 2گروه مددکاری اجتماعی ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران ،ایران ،نویسنده مسوولsparvin1359@gmail.com ،
 3گروه جامعه شناسی ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
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ویژگیهایی که سرمایه اجتماعی زنان را در بالیا پشتیبانی یا تضعیف می کند  ،توجه چندانی نشده است.
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مقدمه و بیان مسئله
ایران از جمله کشورهایی است که مرتبا با بالیا روبرو می شود و صدددمات شدددید و جبددران ناپددذیر را
ایجاد می کند .دامنه پیامدها منفی ناشی از بالیا می تواند به طور بالقوه رفاه عمومی جامعه را حتی برا
مدت زمان طوالنی تضعیف کند و چنین تأثیراتی معموالً از توانایی جوامع یا جامعدده آسددیب دیددده بددرا
مقابله پیامدها آن فراتر می رود (مایلر2012،4ه« .فاجعه بدده عنددوان اخددتالل اساسددی در نظددام اجتمدداعی
تعریف می شود»(نیو مایر و پلمبر2007،5ه .بهبود از فاجعدده از دشددوار هددایی اسددت کدده دولددت هددا و
قربانیان با آن روبرو میشوند .پس از فاجعه  ،دولت ها در همه سطوح معموالً نقش اصددلی را در بازیددابی
پس از فاجعه ایفا می کننددد  ،بالفاصددله مقدددار زیدداد از منددابع مدداد و اجتمدداعی بددرا فعالیددت هددا
امدادرسانی در برابر بالیا طبیعی را بسیج می کنند .با ایددن حددال  ،بزرگددی فاجعدده و حجددم تخریددب در
مناطق فاجعه زده  ،غالباً منجر به عدم موفقیت موقت عملکرد رسمی سیستم نهدداد مددی شددوند .در ایددن
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شرایط  ،یکی از عواملی که میتواند در کاهش آسیب ناشی از حوادث طبیعی ماننددد زلزلدده نقددش داشددته
باشد حمایت اجتماعی 6است که فرد آسیبدیده ادراک میکند .در علم جامعهشناسی ،حمایددت اجتمدداعی
بیشتر تحت عنوان سرمایه اجتماعی 7مطرح میشود  .سرمایه اجتماعی بدده عنددوان یددک کدداال عمددومی و
دارایی اجتماعی مطرح است که در بلندمدت انباشته میشود و کارایی فرد را از طریق تسهیپ هماهنگی
در اقدامات بهبود میبخشد و نیز ظرفیتها افراد گروهها را برا دستیابی به اهداف آسان میکند (کن،8
2011ه .سرمایه اجتماعی قسمت مهمددی از بازسدداز پددس از فاجعدده اسددت و هم نددین تددأثیر م بتددی در
بازساز پس از فاجعه دارد .با اینکه محققان نقش م بت و منفی سرمایه اجتماعی در کار بازساز پس از
فاجعه را از دیدگاهها مختلف بررسی کردهاند ،اما سرمایه اجتماعی در حالیکه میتواند یک منبددع مفیددد
باشد ،به یددک اندددازه در دسددترس همدده مددردم نیسددت و موجددب تقویددت نددابرابر اجتمدداعی مددیشددود
آلدریچ2011،ه(،گاناپاتی2012،ه .از نظر محققان نابرابر اجتماعی در دوران بهبود نیز ادامدده مددییابددد و
ممکن است برخی از گروهها را از روند دریافت کمک ها امداد محروم و روند بهبود آنها را کندددتر
کند(تور  .(1986 9یکی از گروه ها به شدت آسیب پذیر اجتماعی که در این زمیندده مددی تددوان بدده آن
اشاره کرد ،زنان سرپرست خانوارند10که با وجود افزایش در تعداد آنها ،اغلب در حاشیه قرار دارند .بالیددا
عالوه بر افزایش زنان سرپرسددت خددانوار و ایددن واقعیددت کدده بیشددتر سدداکنان پناهگدداههددا زندان هسددتند،
آسیب¬پذیر زنان را افزایش میدهددد .براسدداس اعددالم سددازمان بهزیسددتی در مندداطق زلزلدده زده اسددتان
کرمانشاه ،تا قبپ از وقوع زلزله  7/3ریشتر آبان ماه (1396ه 960 ،زن سرپرست خانوار بودند که عواملی
نظیر فوت همسر ،اعتیاد و طالق در آن دخیپاند .با وقوع زلزله  178زن ،همسددر و سرپرسددت خددود را از
دست دادند و این تعداد به  1038زن سرپرسددت خددانوار افددزایش یافددت(خبرگزار ایرندداه  .زن بددودن و
سرپرستخانوار بودن ممکن است آسیبپذیر خاصی ایجاد نکنددد ،امددا متاسددفانه وقددوع زلزلدده در کنددار
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توانمندد هدا الزم در معدرض خطدر و آسدیبپدذیر قرار میدهد .در واقع مسددهله اساسددی زنددان در
هنگام بالیا این است در مقایسه با مردان دسترسی کمتر به منابع دارند ،آنها قدرت شبکه ها اجتمدداعی
بزرگ را ندارند  ،در تصمیم گیر ها اساسی  ،شرکت داده نمی شوند .در این میان روابط اجتمدداعی بددا
اقوام  ،دوستان و همسایگان نقش مهمی در زندگی اجتمدداعی افددراد ایفددا مددی کند.شددبکه هددا اجتمدداعی
غیررسمی می توانند منابع پشتیبانی اجتماعی از افراد را فراهم کنند .با این حال  ،درک جامعی از عملکرد
سرمایه اجتماعی در بهبود پس از فاجعه بدون تجزیه و تحلیپ متمرکز بر نابرابر ها اجتمدداعی و تددأثیر
آنها در نحوه دسترسی و استفاده مردم از سرمایه اجتماعی پس از یک واقعه خطرناک  ،حاصپ نمی شددود.
از طرفی به ویژگیهایی که سرمایه اجتماعی زنان را در بالیا تقویت یا تضعیف میکنددد  ،توجدده چندددانی
نشده است و به نظر میرسد استفاده از روشها کیفی میتواند در روشنشدددن بخددشهددایی از زوایددا
پنهان زندگی این زنان بخصوم بعد از وقوع بالیا طبیعی کمک کند .بر این اساس ،با استفاده از مطالعه
کیفی(پدیدارشناسیه به بررسی نحوه عملکرد اشکال مختلف سرمایه اجتماعی (پیوند  ،پددپ زدن و پیونددد
هستیم که عملکرد سرمایه اجتماعی در حمایت یا تضعیف مقاومت زنان در برابر فاجعه بدده چدده صددورت
بوده است؟ یا چگونه اشکال مختلف سرمایه اجتماعی در طی مراحددپ مختلددف زمددانی پددس از زلزلدده در
بهبود زنان سرپرست خانوارعمپ کرده است؟
مبانی نظری
سرمایه اجتماعی از جدیدترین مفاهیم علوم اجتماعی است که به عنددوان پلددی میددان رشددته هددا جامعدده
شناسی ،اقتصاد ،برنامهریز و سیاست زمینه ساز مطالعات بین رشتها متعدد شده اسددت .ایددن مفهددوم
برا اولین بار توسط جیمز کلمن(2002ه در جامعه شناسی ،رابرت پاتنام(2000ه در علوم سیاسی و سایر
حوزهها علمی به طور وسیعی مورد توجه قرار گرفت .در مباحث سددرمایه اجتمدداعی مددوارد از قبیددپ
مشارکت و همکار محلی بین افراد و گروهها (خانواده ،دوسددتان ،هددم محلددها ها و...ه ،اعتمدداد محلددی،
توسعه شبکها و میزان پذیرش تصمیمات نهاد در جامعه اهمیت زیاد دارنددد کدده میتواننددد توانددایی
جوامع را در مدیریت سانحه و کاهش اثرات ندداگوار سددوانی طبیعددی بهبددود بخشددند (ویرگددان و کرنددز،11
2010ه. .رابرت پاتنام )2000ه برجسته ترین مدافع این رویکرد سرمایه اجتماعی را به عنوان ویژگیهددایی
که اقدامات سازمانها اجتماعی مانند شبکه ها  ،هنجارها و اعتماد را تسهیپ می کند ومشارکت کنندددگان
را قادر می سازد تا به شیوها مؤثرتر اهداف مشترک خود را تعقیب نمایند ،توصیف می کند .از نظددر و
افراد خانواده  ،دوستان و همکاران داراییها مهمی هستند که میتوان در بحران از حمایت آنهددا بهرمنددد
شد .اختالف نظر زیاد در مورد معنا واقعی سرمایه اجتمدداعی و تدداثیرات آن بددر جوامددع وجددود دارد.
بوردیو ( 1986ه سرمایه اجتماعی را به عنوان روابط اجتماعی و توانایی بددازیگران (افددراد  ،گددروه هددا یددا
جوامعه برا استفاده از این روابط برا دستیابی به منابع مالی  ،عاطفی  ،جسمی یا سددایر منددابع در برابددر
ظلم تاریخی و محدودیت منابع اقتصاد  ،مفهوم سدداز مددی کنددد در حددالی کدده پاتنددام (1993ه سددرمایه
اجتماعی را از نظر ارزش ها جمعی و ادغام اجتماعی مفهوم ساز می کند.
- Virgone & Cairns
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دادنه در طول مراحپ زمانی پس از زلزله  1396کرمانشاه می پردازیم و در صدد پاسددخ بدده ایددن پرسددش
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از دیدگاه رویکرد مدیریت فاجعه ،شبکهها اجتماعی با تصمیم گیر غیر متمرکز و استفاده از اعتمدداد و
هنجار متقابپ  ،می توانند منجر به واکنشها موثرتر در برابر بالیا شوند .از گذشته تا کنون از سددرمایه
اجتماعی برا درک بهتر نحوه استفاده جوامع در معرض خطر از منابع موجود برا رفع نیازهددا فددور
در فاجعه استفاده شده است.
از نظر باکلند و رحمددان1999( 12ه جددوامعی کدده دارا سددطوح بدداالتر از سددرمایه فیزیکددی  ،انسددانی و
اجتماعی هستند
آمادگی بهتر و موثرتر برا مقابله با فاجعه دارند .سرمایه فیزیکی شددامپ دارایددی هددایی ملمددوس ماننددد
تجهیزات جستجو و نجات در بالیا  ،فناور اطالعات و منابع پولی که می توانددد از جوامددع در معددرض
خطر حمایت کند  ،است در حالی که سرمایه انسانی مربوط به کیفیت نیرو انسانی شامپ سطی مهارت ،
وضعیت سالمت و تحصیالت آنها است ،سددرمایه اجتمدداعی ،مجموعددها منسددجم از هنجارهددا ،روابددط،
تعهدات و ارزشها ماد و معنو یک جامعه است که از طریق مؤلفههایی هماننددد اعتمدداد ،صددداقت،
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تعهد ،مشارکت ،تالش مستمر و از همه مهمتر عدالت ،قابپ شناسایی و ارزیابی اسددت( .بدده نقددپ ازبخددت
بندار 2014،13ه
از نظر دینس (2006ه شبکه ها اجتماعی در مواجهه با وضعیت اضطرار به عنددوان یددک منبددع فعددال و
انعطاف پذیر عمپ می کنند و می توانند بدون در نظر گرفتن وضددعیت اقتصدداد -اجتمدداعی جنسددیت یددا
قومیت ،برا همه افراد قابپ دسترس باشد .آلدددریچ و مددایر( 2012ه بددرا درک بهتددر ماهیددت و کیفیددت
سرمایه اجتماعی ،آن را به سه نوع پیوند  ،پپ و پیوند تقسیم بنددد کردنددد .پیونددد سددرمایه اجتمدداعی بدده
روابط افقی بین اعضا یک شبکه اشاره دارد که از نظر وضعیت اجتماعی-اقتصاد مشددابه هسددتند یددا از
یک قومیت یکسان هستند(پاتنام2000 ،ه .از آنجا که گروهها از درجه همگنی نسددبتاً بدداالیی برخوردارنددد،
ایددن پیوندددها بددرا تسددهیپ نجددات فددور و بهبددود سددریع اعضددا گددروه در حددوادث مددوثر مددی
باشد(آلدریچ .(2012،سرمایه اجتماعی از نوع پپ(ارتباط دهندهه اشاره به ارتباطات بددین افددراد دارد کدده
لزوما از اعضا خانواده  ،بستگان یا خویشاوندان نیستند ،امددا از لحددال مددالی و موقعیددت اجتمدداعی مشددابه
هستند(پاند و همکاران2021،ه .این نوع سرمایه اجتماعی فرصتها و اطالعات را برا به دست آوردن
منابع و کمک ها جدید و بهبود طوالنی مدت جوامددع در شددرایط فاجعدده مناسددب اسددت ،فددراهم مددی-
کند(آلدریچ .(2012،پیوند سرمایه اجتماعی شامپ پیوندها عمود با نهادها رسمی  ،و منددابع رسددمی
قدرت است ،در این مرحله ارتباطات اجتماعی از نوع عمود است و ارتباط افراد جامعه را بددا دولددت و
سایر سازمان ها (از جمله موسسات مالی  ،سازمانها داوطلبانه و غیددرهه ممکددن مددی سددازد تددا از منددابع
خارجی برا کاهش اثرات فاجعه مدد بگیرند .بنابراین ،در مباحددث سددرمایه اجتمدداعی مددوارد از قبیددپ
مشارکت و همکار محلی بین افراد و گروهها ،اعتماد محلی ،توسعه شبکها و میزان پذیرش تصمیمات
نهاد در جامعه اهمیت زیاد دارند که میتوانند ،توانایی جوامع محلی را در مدیریت سددانحه و کدداهش
اثرات ناگوار سوانی طبیعی بهبود بخشند .با توجه به وقوع فزاینده بالیا طبیعی محققان سرمایه اجتماعی
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را به عنوان مهمترین ابزار کاهش تاثیرات بالیا شناسایی کرده اند ،که در ادامه به برخی از آنها اشدداره مددی
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شود.
مطالعه ناکاگاوا ) (2004نشان داد که سرمایه اجتماعی یکددی از مددوثرترین عناصددر در افددزایش اقدددامات
جمعی و بهبود در بالیا است.
نتیجه مطالعه آلدریچ2004(14ه نشان می دهد سرمایه اجتماعی مهمترین عامپ بهبود پس از فاجعه است
که موانع اقدام جمعی را کاهش می دهد و باعث تسریع روند بهبددود و ارتبدداط آنهددا بدا سددازمان هددا
امداد می شود ،اما در عین حال موانع بهبود زنان و گروهها حاشیه ا را تقویت می کند.
نتیجه مطالعه گاناپنتی2013(15ه نشان می دهد که سرمایه اجتماعی علی رغم مزایایی که به همراه دارد  ،به
تداوم مفروضات مبتنی بر نابرابر جنسیتی کمک می کند و زنان را به حاشیه میراند.
نتیجه مطالعه کمال و حسن2018(16ه نشان می دهد که سرمایه اجتماعی نقش اساسیا در روند بهبود
فرد و جامعه ایفا می کند و هم نین برخی از ویژگی ها ساختار اجتماعی و سلسددله مراتددب طبقدداتی -
راه را برا سواستفاده از منابع امداد و توان بخشی در بالیا توسط نخبگان محلددی و هدددایت بدده خددانواده
نتیجه مطالعه پاند و همکاران  2018نشان می دهد که  :نابرابر ها اجتماعی-فرهنگی  ،نابرابر ها
جنسیتی و دوردست بودن ،سرمایه اجتماعی جوامع و مقاومت آنها در برابر زلزله را بیشددتر تضددعیف مددی
کند.
مطالعات مربوط به تاب آور در برابر بالیا نقش گسترده اشکال سددرمایه اجتمدداعی را بدده طددور گسددترده
نشان داده است.
نتیجه مطالعه نگوین-ترانگ و همکاران2020 (17ه نشان می دهد اگر چه پیوند سددرمایه اجتمدداعی در کددپ
مراحپ بازیابی نقشی اساسی دارد  ،اما پپ ارتباطی سرمایه اجتماعی فقط وقتی اهمیت می یابد که بهبود
طوالنی مدت حاصپ شود عالوه بر آن نوع حمایت دریافت شده تحت تددأثیر طبقدده اجتمدداعی و قومیددت
سرپرست خانوار قرار میگیرد.
نتیجه مطالعه هاوکینز و ماورر2010(18ه نشان می دهد پیوند سرمایه اجتماعی (پیوند بین خویشدداوندان و
همسایگانه رشد فرد و جامعه را به دنبال یک واقعه فاجعه بار تقویت می کند یا مانع میشود.
نتیجه مطالعه ایرا2021(19ه نشان می دهد که اشکال سرمایه اجتماعی در سطی خانوادگی بددرا بازیددابی و
تاب آور بالیا عنصرمرکز است و می تواند کمک ها فور مانند تهیه وسایپ  ،سرپناه و سایر انددواع
کمک ها را ارائه دهد و روند بهبود از فاجعه را سریعتر کند.
مطالعات چملی رایت و استور2011)20ه نشددان داد :پیونددد سددرمایه اجتمدداعی رونددد بهبددود سدداکنان را
تسهیپ می کند و باعث می شود افراد با موقعیت اجتماعی باال امتیازات و منابع بیشتر را کسب کنند.

عملکرد سرمایه اجتماعی زنان سرپرست خانوار در بهبودی از زلزله (مورد مطالعه زنان سرپرست خانوار ساکن در مناطق زلزلهزده استان کرمانشاه)

ها کمتر آسیب دیده هموار میکند که این امر منجر به فرسایش پپ ارتباطی اجتماعی جوامع میشود.
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این مطالعات نشان میدهند که شبکهها اجتماعی و سرمایه اجتماعی ابزار مهمی برا مقابله بددا فاجعدده
است و پیامدها نامطلوب ناشی از بالیا را کاهش می دهد .اما آن ه که مشخص است ،در فاجعه تعددداد
بیشتر از زنان در مقایسه با مردان جان خود را از دست می دهند ،آسیب پذیر بیشتر دارند (نیومددایر
و پلمبر2007،21ه  ،در دسترسی به مکانیسم ها امداد و بازیابی پس از حوادث محدودیت دارند و رونددد
بهبود آنها در فاجعه کندتر است(مورو و انارسون1996، 22ه .بر همددین اسدداس نتیجدده مطالعدده عملکددرد
سرمایه اجتماعی زنان سرپرست خانوار در فاجعه به مدیران و سیاستگذاران اجتماعی کمددک مددیکنددد تددا
نسبت به رفع موانع بسیج شبکه ها اجتماعی در بحران اقدام کننددد و موجبددات بهبددود سددریعترآنها را
فراهم آورد.
روش تحقیق
روش تحقیق مطالعه حاضر به صورت کیفی است که به منظور بررسی عملکددرد سددرمایه اجتمدداعی در
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بهبود زنان سرپرست از استراتژ پدیدارشناسی استفاده شده است .پدیدارشناسی برا تجربیات خام
افراد بهعنوان یک منبع اعتبار دانش ،ارزش قائپ بوده و برا نیددپ بدده تجربدده شهنددی مشددارکتکنندددگان
مناسب است .جامعه مورد مطالعه ،کلیه زنان و دختران سرپرست خانوار شهرستانهددا زلزلدده زده اسددتان
کرمانشاه (سرپپشهاب ،گیالنغرب ،و قصرشیرینه بودند .نمونهگیر به صورت هدفمند بود؛ زنان مددورد
مطالعه بر اساس دو معیار انتخاب شدند-1 :تناسب بین تجربة آنهددا و هدددف تحقیددق کدده تناسددب تجربدده
نامیده میشود .بر این اساس زنانی که تجربه زلزله کرمانشاه را داشته اند ،بهعنوان نمونه هدددف مشددخص
شدند؛  -2داشتن ویژگیها یک فرد مطلع و آگاه در خصوم موضوع مورد بررسی که از آن بددهعنددوان
کیفیت شخصی مشارکتکننده یا مطلع کلید تعبیر میشود.
حجم نمونه بر اساس اشباع نظر تعیین شد« .مهمترین نکته در حجددم نموندده ایددن اسددت کدده مشددارکت
کنندگان باید افراد باشند که همگی پدیده مورد بررسی را تجربه کرده و بتوانند تجربه زیستهشان را بیان
و تشریی کنند»(کراسول1996 ،ه بر این اساس ،بعد از مصاحبه 20نفر با زنان  ،به تحلیپ دادهها پددرداختیم.
دادهها با استفاده از مصاحبهها عمیق فرد گردآور شدند .فرم مصاحبهها به دو صورت بود :سددواالت
اصلی نحوه عملکرد سرمایه اجتماعی را در بین زنان بررسی کردند؛ سواالت فرعددی کدده دنبالدده سددواالت
اصلی را پیگیر میکردند و بر تجارب خام و منحصر زنان استوار بودند؛ بددرا م ددال ،مددوقعی کدده بدده
کمک ها امداد دسترسی پیدا نکرد چکار کرد ؟ میشه م ال بزنی؟
ابزار گردآور اطالعات در این پژوهش مصاحبه عمیق است .مصاحبه¬ها با توجه به مالحظات اخالقددی
و تمام شرایط استاندارد ،مانند تعیین مکان  ،زمان و محدودیت مصاحبه  ،همه مصاحبه¬ها پس از کسددب
اجازه شرکت کنندگان بدون نام صورت گرفت .میانگین تقریبی مصاحبه¬ها  45دقیقه بود.
برا تحلیپ پدیدار شناختی دادهها از تحلیپ تماتیک (مضمونه بهعنوان روش پژوهش برا تفسیر تجربه
شرکت کنندگان در مورد سرمایه اجتماعی استفاده شد .درهمه شیوهها تحلیددپ دادههددا کیفددی تحلیددپ
مضمون یا تماتیک (طبقهبند و

Neumayer&plumper
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شاخص بند و سنخ بند ه از اهمیت زیاد برخوردار است .اک ر محققددان کیفددی معتقدنددد کدده تحلیددپ
تماتیک روش بسیار مفید برا کسب ساختار معنا در مجموعها
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از دادهها است .تحلیپ تماتیک عالوه

بر کاربرد گسترده در دیگر روشها کیفی در پدیدارشناسی نیددز کدداربرد دارد کدده بددر رو تجربدده شهنددی
انسانها تأکید میکند .در این رویکرد تأکید بر ادراک شرکتکنندگان ،احساسات و تجربیات آنها ازموضوع
موردمطالعه است(گاست 23و همکاران2012،ه .مراحپ تحلیپ تماتیک شامپ شش مرحله نزدیک شدن بدده
دادهها ،تولید کدها اولیه ،جستجو تمها ،مرور و بازبینی تمها ،تعریف و نامگذار تمها و تهیه گزارش
است .
برا سنجش اعتبار و پایایی این تحقیق از معیار چهارگانه گوبا و لینکلن (1985(24استفاده شددده اسددت.
شود جهت تضمین قابلیت اعتماد  ،با همکار پژوهشگران این مطالعه ،متن مصاحبه کدگذار شد .برا
قابلیت انتقال دادهها سعی شد مشارکتکنندگان با حداک ر تنوع در ویژگددیهددا جمعیددت شناسددی ماننددد
:وضعیت تاهپ و با دامنه سنی  20تا 65سال انتخاب شوند ،در راستا انجام این مهددم سددعی شددد نموندده
مددورد مطالعدده بددا حددداک ر تنددوع از شهرسددتانها زلزلدده زده اسددتان کرمانشاه(سددرپلذهاب ،گیالن ددرب،

Guest,et.al
Guba & Lincoln.
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قصرشیرینه انتخاب شوند.
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مضامین اصلی

مضامین فرعی
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درون
مایدددددده
اصلی

تهیددده آب و مدددواد

همکددددددار و

غدددذایی ،همددددلی و

همیددار متقابددپ

مراقبددت از یکدددیگر،

بالفاصله پددس از

حس مسهولیتپذیر

وقدددوع زلزلددده

جمعی ،آواربردار و

(بسددیج اشددکال

نجات وسایپ  ،تهیدده

سددددددددددرمایه

سددددرپناه موقددددت،

اجتماعیه

حمایدددت از مندددازل
سارقان ،همدددرد

و

همدلی
عدددم دسترسددی بدده

حذف گروهها

منابع امددداد  ،نقددش

حاشددیه ا پددس

هدددا اجتمدددداعی ،

از ورود کمدددک

غارت منابع امداد

هددددا امددددداد
رسدددددانی(پیوند
ضددعیف اشددکال
سددددددددددرمایه
اجتماعیه

اسدددکان نامناسدددب،

اسدددددددتقرار در

هرج و مرج و از بین

اردوگدددددددداه (

رفددتن شددبکه هددا

تخریددب اشددکال

حمدددایتی ،افدددزایش

سددددددددددرمایه

مهاجرت

اجتماعیه

شیوه هددا نامناسددب

تقویت نددابرابر

ثبددت نددام و توزیددع

اجتمددددداعی در

اقدددددالم امدددددداد ،

مرحله بازسدداز

امدددادگران،

(سوگیر اشکال

سوگیر

عدم ارتباط با مقامات

سددددددددددرمایه

دولتی،عددددم تبدددادل

اجتماعیه

نیرو کار رایگان

عملکرد سرمایه اجتماعی
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همدددیگر در مقابددپ
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یافته ها
در پژوهش حاضر 15 ،نفر از زنان و دختران سرپرست خانوار مورد بررسی قرار گرفتند .سن شددرکت-
کنندگان معموالً مابین حداقپ 20سالگی و حداک ر 65سالگی با میانگین تقریبی40سال بود .به جددز تعددداد
معدود که ش پ دولتی داشتند  ،اک رشان دارا مشاغپ غیررسمی یا خانه دار بودنددد .بددر اسدداس سددطی
تحصیالت  4نفر شرکت کنندگان در مصاحبه بیسواد  3نفر ابتدایی  7نفر دیپلم1 ،نفر فوق دیددپلم و 2نفددر
نیز لیسانس و متوسط تعداد افراد تحت تکفپ شرکت کنندگان  3نفر بودند.
یافته ها ما در رابطه با سه شکپ سرمایه اجتماعی(پیوند،پپ و پیونده به ترتیب زمانی در پاسخ به فاجعدده
شناسایی شد که عبارتند از 1 :ه همکار و همیار متقابپ بالفاصله پس از وقددوع زلزلدده (بسددیج اشددکال
سرمایه اجتماعیه2 .ه حذف گروهها حاشیه ا پس از ورود کمک هددا امددداد رسددانی(پیوند ضددعیف
اشکال سرمایه اجتماعیه3 .ه استقرار در اردوگاه ( تخریب اشکال سرمایه اجتماعیه و 4ه تقویت نابرابر
میشود.
جدول شماره -1مضامین اصلی و فرعی عملکرد سرمایه اجتماعی در زلزله
1ه همکار و همیار متقابپ بالفاصله پس از وقوع زلزله(بسیج اشکال سرمایه اجتماعیه
زلزله آبان ماه  1396استان کرمانشاه موجب تلفات انسانی  ،تخریددب گسددترده زیددر سدداخت هددا و منددازل
مسکونی  ،آوارگی و از بین رفتن منابع غذایی ساکنان آن شد .بنابراین بسیار از شرکت کنندگان تجارب
مشابهی را از تامین نیازها اساسی برا بقا تا روزها و هفته ها اولیه پس از زلزله به اشتراک گذاشتند:
« وحشت زده شدیم  ..انگار قیامت بود .وقتی به خودمان آمدیم متوجه شدیم که همدده خاندده هددا خددراب
شدن...نگرانی ما این بود که چه بالیی بدون سرپناه،آب و غذا سرمون میاد؟ چون چیز بددرا خددوردن ،
آشامیدن یا پوشیدن نداشتیم.حتی سرپناهی هم نداشتیم تا یک هفته پس از تخریب منازل را در پددارک در
سرما گذراندیم»(شرکت کننده 5ه.
روابط پیوند از قبپ موجود (خویشاوند و همسایگیه برا نجات جان افراد بسددیار مهددم بددود  ،زیددرا
افراد این روابط را برا حمایت متقابپ از یکدیگر بسددیج مددی کردنددد .بدده دلیددپ بافددت سددنتی شهرسددتان
سرپلذهاب خانواده ها گسترده به عنوان یک شددبکه حمددایتی در نظددر گرفتدده مددی شددوند  ،زیددرا زنددان
سرپرست خانوار در انزوا زندگی نمی کنند و در مواقع بحرانی از کمک و حمایت خانواده گسددترده بهددره
می برند.
«در ماهها اول پس از زلزله برخی از اقوام که در شهرها دیگه بودند بهمون سر می زدند و لباس  ،پتو
 ،مواد خوراکی ،بهداشتی و  ....را می آوردن و ما را به خانه شان بددرا اسددتراحت و حمددام دعددوت مددی
کردند»(شرکت کننده 2ه.
مردم هم نین سعی کردند پس از زلزله از یکدیگر دلجویی کنند و از حمایت عاطفی برخوردار شوند:

عملکرد سرمایه اجتماعی زنان سرپرست خانوار در بهبودی از زلزله (مورد مطالعه زنان سرپرست خانوار ساکن در مناطق زلزلهزده استان کرمانشاه)

اجتماعی در مرحله بازساز (سوگیر اشکال سرمایه اجتماعیه ،در ادامه به توضیی و تشریی آنها اشدداره
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«فامیپ ها خودشان مصیبت دیده بودند توانایی اینکه به ما کمک کننددد را ندارنددد امددا خددوب همیشدده بدده
همدیگر سر میزدیم جویا حال همدیگر می شدیم و همدیگر را دلدار میدادیم ...همه ما وحشددت زده
بودیم .انگار که قیامت بود»(شرکت کننده 7ه
مصاحبه شوندگان اظهار داشتند که  :چگونه روابط پیوند برخی از وسایپ مقابله فور با از دسددت دادن
افراد خانواده را فراهم می کند:
«ما به همدیگرکمک می کردیم و برا افراد خانواده خود و فامیپ هایی کدده اعضددا خددانواده خددود را از
دست داده بودند  ،غذا می پختیم و با آنها همدرد می کردیم»(شرکت کننده 4ه.
حضور خانواده  ،دوستان و همسایگان که می توان به آنهددا اعتمدداد کددرد  ،نقددش مهمددی در ایجدداد امنیددت
بسیار از زنان در اردوگاه داشته است.
«در زلزله همسرم را از دست داده ام...برادرم و خددواهر زاده هددام روز بعددد از زلزلدده خودشددان را بدده مددا

ماهنامه علمی (مقاله علمی_پژوهشی) جامعه شناسی سیاسی ایران ،سال پنجم،شماره اول(پیاپی)17بهار1401

رساندند و نگذاشتند که اموالم به سرقت برود»(شرکت کننده 9ه.
روابط پپ زدن نیز مهم بود .روابط متقابپ باعث کاهش موانع اقدام جمعی در بین اعضا جامعدده شددده و
به ساکنان کمک می کنددد تددا بددا اختالفددات اقتصدداد -اجتمدداعی و جسددتجو و نجددات سددریع تددر عمددپ
کنند .شرکت کنندگان اظهار داشتند که چگونه مردان و زنان از خانواده ها مختلف برا ساختن سددرپناه
موقت با یکدیگر کار می کنند و تا زمان رسیدن مواد امداد در گروه ها عمومی  ،معموالً در فضا باز
یا زیر نایلون /چادر زندگی می کردند .
«هیچ کس خانه ا نداشت ،و چند خانوار زیر یک چادر زندگی می کردیم .با هم غددذا و آب آشددامیدنی
تهیه می کردیم و نمی گذاشتیم اموالمان به غارت برود »(شرکت کننده 15ه.
« روزها بعد از زلزله با کمک خویشاوندان و همسایه ها وسایپ را نجات دادیم و با اسددتفاده از مصددالی
اولیه م پ چوب ،نی ،نایلون ...سرپناه درست کردیم تا از سرما و دید دیگران در امان باشیم»(شرکت کننده
6ه.
تا یک هفته پس از زلزله برق قطع بود ،مدارک و کارتها اعتبار مون هم زیددر آوار مانددده بددود ،اوضدداع
نامشخص بود ،جاده ها مسدود و بازار تعطیپ بود.هرچی داشتیم و نداشتیم با همدیگه تقسیم می کددردیم.
اگه کمکی از دست کسی بر می آمد دریغ نمی کددرد ...یکددی بددرنج مددی آورد ،یکددی نددان مددی پخددت و...
»(شرکت کننده 12ه.
پیوند سرمایه اجتماعی بالفاصله پس از زلزله مشهود بود  ،افراد در گروه ها خویشدداوند و خددانوادگی
با تفاوتها اقتصاد  -اجتماعی در بسیج و دسترسی به منابع ماد به همدیگر کمک می کردنددد بددا ایددن
حال  ،رویکردها حمایت اجتماعی پس از ورود کمک ها امداد و اسکان آوارگان در اردوگاه از بین
رفت.

2هحذف گروهها حاشددیه ا پددس از ورود کمددک هددا امددداد رسددانی(پیوند ضددعیف اشددکال سددرمایه
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اجتماعیه
در زمانها فاجعه ،واکنشها و کارکردها نهادها اجتماعی برا پاسخگویی به نیازها کددافی نیسددتند
و افراد به شیوهها و اقدامات شخصی و سلیقها برا رفع نیازها خود رو میآورنددد و در آن رقابددت
صریی و خشنی بر سر دسترسی به منابع کمیاب وجود دارد .ایددن رقابددت سددبب ناهمدداهنگی و مهمتددر از
همه ،فاصله اجتماعی میشود( .عنبر 138 :1393 ،ه
شرکت کنندگان اظهار داشتند هنگامی که کمک ها از سازمان ها غیردولتی و سازمان هددا دولتددی مددی
رسید  ،همکار متقابپ میان مردم که بالفاصله پس از زلزله ایجاد شده بددود ،متوقددف شددد .مددردم بددرا
کسب مواد کمکی از قبیپ چادر  ،پتو و لباس با هم رقابت می کردند و اقالم امددداد نرسددیده بدده ورود
شهر غارت می شد .کسانی که روابط پیوند قو تر با متنفذین محلی داشتند (غالباً خانواده هددا دارا
سرپرست مرد ،معلمین و کارمندان دولت ه با سهولت بیشتر به منددابع محدددود امددداد دسترسددی پیدددا
شدند و همه برا دسترسی به منابع محدود رقابت می کردند و درواقع هرج و مرج بر روند توزیع کاالها
حاکم بود" :توزیع ناعادالنه کمک ها امداد " توصیف متداول رونددد تحویددپ کمددک بددود .بسددیار از
شرکت کنندگان تأکید کردند که کمک ها غالباً برا کسب منافع شخصددی ،دخددپ و تصددرف مددی شدددند.
دسترسی به کمک ها مبتنی بر روابط شخصی با توزیع کنندگان بود  ،کسانی که دارا بیشترین ارتباطددات
بودند  ،سهم بیشتر از کمک ها امداد دریافت کمک میکردند .احساس بی اعتماد به سازمان ها
امداد و برخی از معتمدین محلی برا زنان سرپرست خانوار تقویت شد .در طی ایددن رونددد برخددی از
شرکتکنندگان شاهد دستکار سرمایه اجتماعی توسط امدادگران و معتمدین محپ بودند .
«عده ا در محپ دست به غارت و چپاول و دزد زدند و به جا تقسیم کمک ها مردمی به صددورت
عادالنه در بین خود و همسایه ها ،آن را مخفی کرده و چادر رو آن کشیدند»(شرکت کننده 7ه.
«کمکهایی که خیرین برا مردم فرستادن به کسی ندادن همه رو خودشددون انبددار کددردن یددا بدده آشددناها
خودشون دادن  ....از اون همه وسیله یه قوطی کنسرو به من دادن »(.شرکت کننده 12ه
«برخی از خانواده ها حتی خونه اش هم آسیب ندیده بود و گاهی 5یا  6تا چادر تحویپ گرفته بددود ولددی
به ما نرسید و مجبور بودیم تا چند شب تو فضا باز و سرما بخوابیم»(.شرکت کننده 14ه.
در زمان فاجعه ،واکنش و کارکرد نهادها اجتماعی برا پاسخگویی به نیازهددا کددافی نیسددت و افددراد بدده
شیوهها و اقدامات شخصی و سلیقها برا رفع نیازها خود اقدام می کنند و رقابت صریی و خشنی بر
سر دسترسی به منابع کمیاب وجود دارد که سبب ناهماهنگی و مهمتر از همه ،فاصله اجتمدداعی مددیشددود
(عنبر 138 :1393 ،ه
«نیروها انتظامی سعی می کردند مردم رو کنترل کنند تا کمکها به صورت عادالنه توزیع بشن اما هجددوم
جمعیت اونقدر زیاد بود که نتونستن مانع غارت کامیونها بشن»(شرکت کننده 10ه.

عملکرد سرمایه اجتماعی زنان سرپرست خانوار در بهبودی از زلزله (مورد مطالعه زنان سرپرست خانوار ساکن در مناطق زلزلهزده استان کرمانشاه)

کردند  ،در حالی که کسانی که سرمایه اجتماعی کمتر داشددتند از رونددد دریافددت اقددالم امددداد خددارج
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«کسانی که می توانستند از کامیون باال برن  ،اقالم امداد را غارت می کردن ،در هجوم جمعیت مردم رو
هم می افتادند من به شدت زخمی شدم و کارم به بستر در بیمارستان کشید»(شرکت کننده 5ه.
زنان و افراد مسن اغلب نمی توانند با مردان برا به دست آوردن منابع رقابت کنند .زنانی که از حمایددت
اجتماعی کمتر برخوردار بودند ،موفقیت کمی در بدست آوردن منابع داشتند.
«هموطنان کمک ها زیاد را برا ما ارسال کردند ،مردم از شهرها دیگدده بددرا غددارت کمددک هددا
امداد می آمدن  ،هر کس یه چادر زده بود  ..معلوم نبود کی مسددتحقه؟ کددی نیسددت؟ نمددی تونسددتم تددو
شلوغی برم و ممکن بود زیر دست و پا بمانم»(شرکت کننده 4ه.
زنان سرپرست خانوار نیز اغلب از روابط پیوند با نهادها دولتی یا غیردولتددی برخددوردار نبودنددد و در
نتیجه نمی توانستند برا تأمین اقالم امداد اقدام کنند.
آن دسته از همسایگان که با سازمانها دولتی ارتباط داشتند  ،به راحتی توانستند به وام ،چادر ،پتو و مواد
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غذایی و مصالی ساختمانی دسترسی داشته باشند.
« پس از زلزله  ،کسی را نداشتم که کمکم کنه .آخرین نفر بودم که چادر گرفتم»(شرکت کننده 13ه
یافته ها نشان می دهند  :کسانی که از قبپ ارتباط پیوند با نهادها دولتی یا غیر دولتی داشته اند،عمدددتا
به دلیپ حضور مردان بزرگسال در خانواده ،بیشتراز زنان سرپرست خانوار از منابع امداد بهددره منددد مددی
شدند که منعکس کننده نابرابر ها اقتصاد اجتماعی و فرهنگی از قبپ موجددود در مندداطق زلزلدده زده
است.
3ه استقرار در اردوگاه ( تخریب اشکال سرمایه اجتماعیه
پس از زلزله به دلیپ تخریب ساختار اجتماعی پیشین و اسکان در محپ جدید اجتماعات محلی و سرمایه
اجتماعی را از بین می برد و افراد را بدون مالحظه شرایط فرهنگی و اجتمدداعی در یددک مکددان جمددع
می کند ،در چنین شرایطی مردم در محپ ها استقرار جدید فاقد هر گوندده سددرمایه

اجتمدداعی بددوده و

احساس تعلق و نزدیکی چندانی به همدیگر ندارد.
زلزله تخریب اجتماعات محلی را در پی داشته است و با توجه به نقش این اجتماعات در بهبددود شددرایط،
عدم توجه به چنین مالحظاتی به تشدید بحران منجر می شود.اهمیت این مسهله آن جا مشخص میشددود
که مردم این مناطق دارا تنوع فرهنگی بوده و حتی نوعی جبههگیر بین این فرهنگ هددا وجددود داشددته
است .در نتیجه اسکان نامناسب و فاقد هر گونه مالحظه اجتماعی و فرهنگی ،روابط پیوند بددین افددراد
را از میان می برد.
«قبال همه همسایه ها همدیگر رومی شناختیم بعد از اینکه زلزله اومد خیلی توان بازساز خوندده هاشددون
رو نداشتن و مهاجرت کردن االن بیشتر همسایه ها رو نمی شناسم ..معلوم نیست کی هسددتن ،یددا از کجددا
آمدن»(شرکت کننده 8ه.
4ه تقویت نابرابر اجتماعی در مرحله بازساز (سوگیر اشکال سرمایه اجتماعیه

در مرحله بازساز منازل خسارت دیده ،سرمایه اجتماعی (پیوند  ،پپ زدن و اتصدداله بددرا دسددتیابی بدده
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منابع (انسانی و ماد ه بسیار مهم هستند.
در فرهنگ سنتی  ،این مردان هستند که معموالً با افراد خارج از خانواده ارتباط برقرار مددی کننددد ،نیددرو
کار رایگان را مبادله می کنند و به دنبال کسب حمایت مالی هستند  .در غیاب مردان بزرگسددال خددانواده ،
زنان سرپرست خانوار اغلب نمی توانند برا بازساز خانه ها خود اقدام کنند .
« خانواده هایی که مرد دارند زودتر خانه ها خود را بازساز کرده اند .م پ مردها نمی تونیم به هر جددا
بریم ،درآمد داشته باشیم یا به دیگران کمک کنیم »(شرکت کننده8ه.
ارتباط با سازمان ها دولتی  ،امتیاز اعضا جامعه را تقویت می کرد و منجر به توزیع ناعادالنه در برخی
موارد شد.
« چندین بار به بانک مراجعه کردم .همش جواب سرباال می دادن .اما همسایمون تو یه اداره ا کددار مددی
کنه به دو هفته نرسید وامش جور شد»( شرکت کننده 1ه.

که حداقپ آسیب را دیده بودند»(شرکت کننده 15ه.
در شرایط اضطرار پس از زلزله  ،هنجارها مردساالرانه عمیقداً در جامعدده ریشدده دارد حدداکم اسددت و
وضعیت زیردستی زنان را به ارم ان میآورد .در سیستم توزیع امداد دولتی دسترسی به اقالم امددداد بددر
پایه سیستم ثبت نام سرپرستان خانوار( مرده است  ،که به "سرپرست خانوار" اجازه دسترسی مسددتقیم بدده
اقالم امداد را می دهد در آمار رسمی پدر یا شوهر به عنوان "سرپرست خانوار" ثبت شده و زنان نیز تابع
آن بوده اند که وابستگی زنان به خانواده و جامعه را تقویت می کرد .در جریان نام نویسی بددرا دریافددت
کمک ها پس از زلزله  ،پدر یا شوهر به عنوان سرپرست خانوار ثبت نام کرده و زنان مجرد نیز در آن جددا
مانده و در طول برنامه توزیع امداد دولت  ،بر مردان متمرکز بودند و حقوق زنان یا دسترسی آنها به امداد
نادیده گرفته شد که نشان می دهد ،زنان سرپرست خانوار آخرین کسانی هستند که از ایددن فاجعدده بهبددود
مییابند .
« زمانیکه آمدند تا اسم ما را در نوبت دریافت چادر و کانکس بنویسند اسم پدرم را به عنددوان سرپرسددت
نوشتند .درحالیکه پدرم پیر و ناتوان هست و نمی تواند برا دریافت کمکهددا بدده اداره یددا جددایی دیگدده
برود»(شرکت کننده 4ه
« برا تحویپ کانکس حتما باید شوهرم حضور میداشت چون کددانکس را بدده سرپرسددت خددانواده(مرده
تحویپ می دادند»(شرکت کننده 9ه.
همانطور که مشاهده می شود ،در شرایط اضطرار پس از زلزله ،نابرابر ها اجتماعی-فرهنگی از قبددپ
موجود ،فقدان دیدگاه جنسیتی در مدیریت حوادث و عدم حساسیت جنسدی درعملیددات امددداد  ،ارتبدداط
ضعیف با سازمانها دولتی ،سرمایه اجتماعی پیوند دهنده آنها را که برا بهبود طددوالنی مدددت ضددرور
است ،ضعیف کرد.
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«در روزها اول ،امدادرسانان نسبت به رفع مشکپ اقوام خود اقدام می کردند .با اینکه در مناطقی بودنددد
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بحث و نتیجه گیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی عملکرد اشکال سرمایه اجتماعی در بهبود زنان سرپرست خانوار پس
از زلزله سال  1396کرمانشاه  ،به روش کیفی با استفاده از مصاحبه عمیق فددرد رو  20نفددر از زنددان و
دختران سرپرست خانوار انجام گرفت .یافته ها مددا نشددان مددی دهددد کدده سدده شددکپ مختلددف سددرمایه
اجتماعی(پیوند،پپ و پیونده در مراحپ زمانی مختلف پس از فاجعه تأثیر قابپ توجهی در بهبود پددس از
زلزله دارند .روزها اول پس از وقوع زلزله  ،اعضا جامعه روابط پیوند و پپ ارتباطی قبلددی را ایجدداد
کردند  ،که این مهم را می توان در همکار برا نجات جددان خویشدداوندان ،دوسددتان و همسددایگان  ،از
جمله تهیه مواد غذایی ،ساخت سرپناه موقت ،بیرون کشیدن وسایپ از زیرآوار ،ابراز همدددرد بددا آسددیب
دیدگان از زلزله مشاهده کرد .در این مرحله اعضا جامعه بدده تفاوتهددا اجتمدداعی اهمیتددی نددداده و بددر

ماهنامه علمی (مقاله علمی_پژوهشی) جامعه شناسی سیاسی ایران ،سال پنجم،شماره اول(پیاپی)17بهار1401

اساس شناخت فور نیازها با همدیگرهمکار و کمک متقابپ می کردند  ،اما هنگام رسیدن کمک هددا
امداد پیوند سرمایه اجتماعی از اهمیت بیشتر برخوردار شد  .افراد دارا ارتباط با مقام ها دولتددی و
متنفذین محلی سهم بیشتر از کمکها را دریافت میکردند .در مقابپ  ،زنددان سرپرسددت خددانوار بدددلیپ
عدم وجود سرمایه اجتماعی الزم جهت دسترسی به منابع انسانی و مالی ،شاهد توزیع ناعادالندده کاالهددا و
خدمات امداد بودند .این یافتهها هم نین با مطالعات( ناکاگاوا ) (2004آلدریچ200425ه )هدداوکینز و
ماور201026ه مطابق و همسو میباشد .در نتیجه ،یکی از پیامدها منفی سرمایه اجتماعی  ،جلددوگیر از
دسترسی زنان به منابع امداد بود.
نابرابر ها

اجتماعی از قبپ موجود در جوامع بر توانایی هددا و اسددتراتژ هددا فددرد در اسددتفاده از

سرمایه اجتماعی پس از یک فاجعه تأثیر گذار است)کاتر و امددریچ200627ه درجوامددع مردسدداالر  ،مددردان
روابددط پیونددد را ایجدداد مددی کننددد و زنددان را از پیونددد سددرمایه اجتمدداعی منددع مددی کنددد (پانددد و
همکاران2021،ه همانطور که یافته ها تحقیق نشان داد ،زنان سرپرست خددانوار بدددلیپ فقدددان یددا عدددم
موثرحضور مرد در خانواده ،پیوند سرمایه اجتماعی ضعیفی را که برا دستیابی به منابع مفید بود ،داشتند.
این یافته با مطالعات )نگوین ترانگ و همکدداران2020 28ه (گاندداپنتی201329ه(الکمددال و الحسددن2018(30
ه(پاند و همکاران 2021ه که نشان می دهد زنان سرمایه اجتماعی الزم را برا مقابله با آسیب پذیر و
پیامدها ناخواسته آن ندارند ،مطابقت دارد.
همانطور که یافته ها این مطالعه نشان می دهد ،زنان سرپرسددت خددانوار بدده دلیددپ سددرمایه اجتمدداعی
محدود ،بیشتر در معرض آسیب پذیر قرار می گیرند ،تاب آور آنها در برابر بالیا تضعیف می شددود و
بیشتر به حاشیه رانده می شوند اما شبکه حمایت اجتماعی غیر رسمی آسیب دیدددگان مددی توانددد کمبددود
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در نتیجه ،سرمایه اجتماعی که از طریق منابع غیررسمی ایجاد می شود ،به عنوان یک منبع و یددک نیددرو
اجتماعی غیررسمی  ،از اهمیت بسزایی در بهبود فاجعه برخوردار است که ضرورت دارد سیاسددتگذاران
در طول دوره بازیابی و بازساز  ،یکپارچگی و پایدار شبکه را در نظر بگیرند و بازماندگان را به جددا
جمع آور مجدد در محله ها مختلف دوباره در محپ اصلی خود سازماندهی کردند.
از محدودیتها این مطالعه ممکن است داده ها جمع آور شده نمایانگر تصویر کدداملی از تجربدده
زنان سرپرست خانوار نباشد .عالوه بر این  ،گذشت سه سال زمان بین زمین لرزه و جمددع آور داده هددا
در سال 1399می تواند منجر به ت ییر درک یا خاطره افراد شود  ،بنابراین ممکددن اسددت باعددث سددوگیر
شود .چنین تحقیقاتی مستلزم یک دوره مطالعه فور و طوالنی تر برا ثبددت تجربیددات افددراد سدداکن در
مناطق مستعد فاجعه و چگونگی شکپ گیر سرمایه اجتماعی در میان آنهاست.
از دیگر محدودیت ها این است که وقتی گروه ها محددروم از سددرمایه شددبکه اجتمدداعی بددرا دریافددت
کنند که گروه ها محروم اجتماعی از جمله زنان سرپرست خانوار به حمایت هددا امددداد و هم نددین
پشتیبانی طوالنی مدت برا بازساز پس از یک فاجعدده بددزرگ دسترسددی داشددته باشددند .عددالوه بددر آن
اطمینان حاصپ شود که نخبگان اجتماعی از این سازمان ها برا گددرفتن منددابع اسددتفاده نمددی کنددد ،زیددرا
موجب تشدید نابرابر ها رایج می شددود .بددرا بهبددود واکددنش اضددطرار و ایجدداد انعطدداف پددذیر
درازمدت در برابر بالیا  ،برنامهریزان باید نقش اشکال مختلف سرمایه اجتماعی را در هر مرحله از فاجعه
و نحوه شکپ گیر آن را با نابرابر ها فرهنگی ،اجتماعی  ،جنسیتی و...از قبپ در نظر بگیرند.
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