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بازنمایی فرآیند بهرهمندی از سرمایۀ اجتماعی در تابآوری زلزله زدگان کرمانشاه:
یک مطالعه کیفی
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چکیده
مقدمه :به دلیل افزایش بالیای طبیعی و اثرات آن بر جامعه ،تأکید بر نقش عوامل اجتمااعی در
مواجهه با آنها افزایش یافته است؛ ولای هناو پاووهشهاا باه روشانی باه تبیای ایا عوامال
نپرداختهاند .پووهش حاضر با هدف با نمایی فرآیند بهرهمندی ا سرمایه اجتماعی در تاا آوری
لزله دگان کرمانشاه انجام شد.
روش :رویکرد پووهش کیفی و روش پووهش ا ناو داده بنیااد باود .بادی منظاور  72نفار ا
لزله دگان کرمانشاه به روش نمونهگیری هدفمند و با استفاده ا مصاحبۀ عمیق ماورد مطالعاه
قرار گرفتند .دادهها پس ا جمعآوری ،ثبت و کدگذاری ،در قالب مقولههای اصایی دساتهبنادی
شدند و ا طریق فنون کدگاذاری کاوربی و اشاتراو  ،کدگاذاری باا  ،کدگاذاری محاوری و
کدگذاری گزینشی ،تحییل شدند.
یافتهها :براسا نتایج بهدست آمده ،احسا مسئولیت بهعنوان مقولۀ هستهای انتخا شاد .شارای
عیّی عبارت بود ا احترام و ار ش و حمایت عاطفی اقوام ،خانواده و دوستان .شبکههای اجتماعی گسترده
بهعنوان شرای مینهای و کمکهای مردمی بهعنوان شرای واسطهای انتخا شد .راهبردهاای ماورد
استفاده عبارت بود ا الگوگیری ،شوخ طبعای و اشاتاا و سارگرمی .در نهایات ،اتحااد و همبساتگی،
مشارکت و همکاری و نو دوستی بهعنوان پیامد ای الگو معرفی شد.
نتیجهگیری :با توجه به اینکه سرمایۀ اجتماعی یکی ا عوامال مها تاا آوری در برابار لزلاه
است و میتوان آن را تقوبت کرد ،پیشنهاد میشود مؤسسات و نهادهای مرتب با بحران و تاا -
آوری به الگوی مطرح شده توجه ویوه داشته باشند.
کلمات کلیدی :تا آوری ،داده بنیاد ،لزله دگان ،سرمایۀ اجتماعی ،کرمانشاه

 .1دکتری مشاوره ،گروه مشاور ،دانشکده روانشناسی و عیومتربیتی ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران
* نویسنده مسئو Kave494@yahoo.com ،Kaveh_seydmoradi@atu.ac.ir :
 .7استاد گروه مشاور ،دانشکده روانشناسی و عیومتربیتی ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران
 .3دانشیار گروه سنجش و اندا ه گیری ،دانشکده روانشناسی و عیومتربیتی ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران
 .4دانشیار گروه مشاور ،دانشکده روانشناسی و عیومتربیتی ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران
 .5کارشناسی ارشد آمو ش بزرگساالن ،دانشکده روانشناسی و عیومتربیتی ،دانشگاه تهران ،تهران (پووهشگر کیفی)
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Exploring the process of utilizing social capital in
Resilience of Earthquake survivors in Kermanshah:
A Qualitative Study
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Abstract
Introduction: Due to increasing natural disasters and its effects on
society, emphasis is placed on the role of social factors in dealing with
them; but research has not yet clearly elucidated these factors. The
purpose of this study was to explore the process of utilization of social
capital in resilience of Kermanshah earthquake survivors.
Method: The approach of this research was qualitative (grounded
theory). 27 Kermanshah earthquake survivors were studied through
purposive sampling using in-depth interviews. The data were
categorized into the main categories after collection, recording, and
coding and analyzed using Corbin and Strauss coding techniques
Results: According to the results, the sense of responsibility was
chosen as the main category. Cause condition was the respect and value
and emotional support from relatives, family and friends. Extensive
community networks were chosen as the ground conditions and
support from other people as the intermediary conditions. The
strategies were modeling, humor and employment and entertainment.
Finally, unity and solidarity, participation and Cooperation, and
Altruism were introduced as a consequence of this model.
Conclusion: Given that social capital is one of the most important
factors in Resilience of earthquake survivors and can be promoted, it is
suggested that institutions and organization related to crisis should pay
special attention to the proposed model.
Keywords: Earthquake survivors, Grounded theory, Kermanshah,
Resilience, Social Capital
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مقدمه
به دلیل افزایش بالیای طبیعی در دنیا و تأثیراتی که روی جوامع دارند (مداوو و همکدارا ،)9102 ،
تأکی بر نقش عوامل اجتماعی در مواجهه با آنها در دو دهه گذشدته افدزایش یافتده اسد (سد ا و
همکارا  .)9102 ،بنابراین ،جوامع نیاز دارن به طور فعاالنه و م اوم برای مقابلده بدا اثدرا بالیدا و
بهبودی از آنها آماده شون (گراهام )9102 ،با این حال ،سرع و دامنه بهبودی از بالیا ،بستگی بده
دامنهای از عوامل پیچی ه از قبیل وضعی اجتماعی د اقتصادی ،میزا حمای بیرونی ،ت ربه قبلدی
بالیا و ماهی و ش بالیا دارد (هارنر9102 ،؛ آلماز و همکارا  .)9102 ،در این راستا ،ایرا هد
به عنوا یک کشور بالخیز طی سالهای اخیر شاه بحرا های همچو زلزله ،سیل ،آتش سوزی و
غیره بوده اس که یکی از سهمگینترین آنها زلزله  2/3ریشتری (مرکز لرزه نگاری ایدرا )0321 ،
آبا ماه سال  0321سرپل ذهاب /کرمانشاه بود که در اثر آ افراد زیادی کشته ش ن و هدزارا نفدر
آسیب دی ن ؛ اما نکته جالب توجه در این زلزله همانن نمونههای دیگر و در جوامع دیگدر ،واکدنش-
های متفاو افراد به آ بود .بعضی از افراد هر چن آسیب ج ی مالی و جدانی ن ید ه بودند  ،ولدی
بالفاصله ناامی و درمان ه ش ه و توا ان ام کاری را ن اشتن  .درحالیکه برخی دیگر ،با وجدود روبدرو
ش با مشکال فراوا و مرگ عزیزترین افراد خانوده ،نه تنها ناامی نش ن  ،بلکه به عنوا حامی و
ام ادگر ،در آ روزهای سخ به کمک دیگر زلزلهزدگا شتافتن  .پ ی های کده بتواند ایدن ح د
تفاو در واکنشها را توضیح ده  ،چیزی نیس جز تدابآوری( 0مدارتین و اوپالینسدکی.)9102 ،
تابآوی با تقوی نقاط قو درونی و فراه کرد سپری در برابدر ته ید های بدالقوه ،بده حفد و
ارتقای سالم روا ما کمک میکن (خوسال.)9102 ،
تابآوری به عنوا یک مفهوم پویا (راتر )9103 ،و انطباق مثب با شرایط نامساع و موقعید -
های استرسزا (مانینا ،9111 ،راتر )9103 ،توصیف ش هاسد  .زوتدرا و اسدتارجن )9101( 9بدر ایدن
باورن که تابآوری به سرع و دق بهبودی از استرس ،ظرفی حف ه ف تح شرایط استرسزا
و توانایی یادگیری و رش روا شدناختی از ت ربیدا اسدترسزا بسدتگی دارد .مانیندا )9111( 3یدک
رویکرد مبتنی بر سرمایه را برای تابآوری در برابر بالیا مطرح کرد که شدامل پدن شدکل سدرمایه
(اجتماعی ،اقتصادی ،انسانی ،فیزیکی و طبیعی) اس .
براساس پژوهشهای متع د ،افدرادی کده تدابآوری بداالیی دارند  ،از سدالم روا بیشدتری
برخوردارن (جمشی ی عینی و رضوی0321 ،؛ خوسال ،) 9102 ،در برابر بالیا آسیب کمتری میبینن
(صابری فرد و حاجی اربابی0322 ،؛ حسینی و همکدارا  ،)0321 ،کمتدر دچدار  PTSDمدیشدون
(خوسال9102 ،؛ هارنر ،)9102 ،کمتر دچار استرس میشون (سردارزاده و همکارا  )0321 ،از کیفی
زن گی بهتری برخوردار هستن (گراهام ،)9102 ،و کمتر به بیماریهای قلبی د عروقی دچار میشون
1 . Resilience
2. Zautra and Sturgeon
3 . Manyena
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(آروی سو 9111 ،0؛ کردستانی ،قمری ،)0321 ،نسب به بیماریها نگرش مثبتدی دارند (آلمداز و
همکارا 9102 ،؛ باغی و همکارا  ،)0321 ،مسدوولی پدذیری و تعدامال اجتمداعی بهتدری نشدا
میدهن (مانیانا9111 ،؛ رحی پور و همکارا  ،)0321 ،از زن گی خدود راضدیترند (مدککدانلی  9و
همکارا 9102 ،؛ خوسدال9102 ،؛ کرمدی و همکدارا 0321 ،؛ حسدینی بهشدتیا  ،)0321 ،انسد ام
اجتماعی دارن و در فعالی های اجتماعی مشدارک دارند (کداکو و مداینر ،)9102 ،از عدز نفد ،
توانایی شناختی و مهار های اجتماعی برخوردارند (مداوو و همکدارا 9102 ،؛ هدارنر )9102 ،و در
نهای توانایی بهتری برای مقابله با مشکال و بیمداریهدا از خدود نشدا مدیدهند (مدارتین و
اوپالینسکی9102 ،؛ تاجیکزاده و همکارا .)0321 ،
پژوهشها حاکی از آ اس که فراین و معنای تابآوری در میا فرهنگهای مختلف متفاو
اس (آنگر9100 ،؛ خوسال9102 ،؛ کاکو و ماینر .)9102 ،بعضی از افراد برای تابآور ش راه خدود
را از میا تنشهای مختلف پی ا میکنن مثل «دسترسی به منابع مدادی؛ روابدط ،هوید  ،قد ر و
کنترل؛ تبعی از فرهنگ؛ ع ال اجتماعی؛ و همبستگی» (آنگدر .)9111 ،بعضدی عوامدل فرهنگدی
میتوانن بهعنوا عوامل حفاظتی عمل کنن  .برای مثال ،در مطالعهای که هدو ،کدو و شدو)9103( 3
روی زنا تایلن ی ان ام دادن به این نتی ه رسی ن که نگرشهای اجتماعی مثب و رهبری درباره
اجبار عمومی برای کمک به قربانیا سوء استفاده میتوان از توانمن یهای شخصدی حماید کند .
کاکو و ماینر )9102( 4انس ام اجتماعی و مشارک در فعالی هدای اجتمداعی را در تدابآوری مدثثر
میدانن  .نتای پژوهش دیو 1و همکارا ( )9102نشدا داد کده بده دلیدل پشدتیبانی و کمدک هدای
اجتماعی پ از زلزله ،عالو روا شناختی در بین بازمان گا نوجوا در مناطق مختلدف فاجعده بده
مرور زما کاهش یافته اس  .مورنو ،الرا و تدورس )9102( 1بدر ایدن باورند کده روابدط اجتمداعی
به عنوا یکی از مولفههای سرمایه اجتماعی پایه و اساس شکل گیری تعامال جامعه و عضوی در
اجتماع اس  .از دی گاه آنها عواملی که بر تاب آوری جامعه تأثیر میگذارد عبارتن از رهبری ،کارآیی
جمعی ،آمادگی ،دلبستگی به مکا و اعتماد اجتمداعی .راتدر )9103( 2عدز نفد و مهدار هدای
اجتماعی ،احترام و ارزش به دیگرا  ،توانایی پذیرش حمای و کمک ،حمای های مردمی ،روابط بدا
دیگرا و سرگرمی را با تابآوری مرتبط میدان  .جایاواردانا 2و همکارا ( )9102معتق ن که سرمایه
2
اجتماعی یکی از مهمترین مثلفههای انسا شناسی ،فرهنگی و اجتماعی تدابآوری اسد  .گراهدام
( )9102معتق اس در تالش برای درک آنچه توانایی شخص در کنار آم با استرس و موقعید -
1. Arvidsson
2. McCanlies
3. Hou, Ko and Shu
4. Kako and Myner
5. Du
6. Moreno, Lara, Torres
7. Rutter
8. Jayawardana
9. Graham

89

هایروانشناسیاجتماعی،شماره سیوششم،زمستان8931


پژوهش

های دشوار را توجیه میکن  ،تشخیص سه منبع متفاو مفی اس  .نخستین منبع ،حماید بیروندی
موجود به ویژه شبکهای از حمای های اجتماعی اس  .دومدین سدپر بدال در برابدر اسدترس ،مندابع
روا شناختی فردی اس ؛ و سومینِ آنها منابعی از قبیل هوش ،آموزش و عوامل شخصیتی میباش .
آل ریچ )9109( 0سه نوع ترکیب بین سرمایه اجتماعی 9و تابآوری در برابر بال ،یعنی قبل ،در طی و
بع از بالیا را شناسایی کرد:
.0سطوح عمیق سرمایه اجتماعی که بهعنوا تضمین رسمی برای ارتقای حمای متقابل بع از
یک بال کمک میکن .
 .9پیون ها و ارتباطا زیاد و عمیق که به بازمان گا کمک میکن با عمل جمعی مشدکالتی را
که مانع بازتوانی آنها میشود را حل کنن .
 .3پیون های اجتماعی قوی که روحیه بازمان گا را تقوی میکن و احتمال کنارهگیری و ترک
را کاهش میده .
3
یافتهها نشا میده که حمای اجتماعی از جانب دوستا  ،خانواده و سایرین من ر به کاهش
فشار روانی در افراد میشود و از این طریق بر سالم روانی افراد اثر مدیگذارد (سد ا و همکدارا ،
9102؛ راحی  ،کرس و رحی 9102 ،؛ رخشانی 4و همکارا 9102 ،؛ صباحی مهر ،بنی سی و رصوی،
0321؛ دلیر و قاسمی .)0322 ،موها و کالکارنی )9102( 1روابط حمایتی را منبع تدامین تداب آوری
در نظر گرفته و عنوا می کن که تأمینکنن گا این نوع حمای افراد موثری هستن که صمیمی ،
مراقب و توجه را فراه کرده و قادر به شناسایی توانمن یها و منابع خود هستن  .اراوۀ فرص هدایی
برای مشارک و همکاری از جمله زمینههای حمای اجتماعی اس که من ر به ارتقا و بهبود تاب-
آوری میشود .دلیر و قاسمی ( )0322حمای اجتماعی را بهعنوا اطالعاتی میدانن که افراد را بده
باورکرد این مطلب میرسان که آنها مورد عالقه اطرافیا بوده ،دوسد داشدتنی ،قابدل احتدرام و
ارزشمن هستن و همچنین از محب  ،کمک و توجه اعضا خانواده و دوستا و سایر افراد برخوردارن
و از سویی در یک شبکه ارتباطی دوجانبه سهیمن  .پژوهشگرا اعتقاد دارن کده حماید اجتمداعی
افراد را برای مقابله با مشکال آماده میکن و در م مدوع از سدوی خدانواده ،دوسدتا و اطرافیدا
باعب تقوی رفتارهای مثب و سازگارانه در فرد میشود.
با توجه به پژوهشهای قبلی و به ویژه ،نخستین منبع از م ل گراهام و همچنین توجه به نقش
فرهنگ و از جمله عوامل اجتماعی دخیل در فرهنگ ،الزم اس فراین تابآوریِ افراد دچار بحدرا
در باف فرهنگی د اجتماعی 1آنها درک شود .در ایرا  ،پژوهشهایی به موضوع تابآوری با مطالعۀ

1. Aldrich
2. Social capital
3. Social support
4. Rakhshani
5. Mohan, R., Kulkarni
6. Social-cultural
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جمعی های مختلف پرداخته ش ه اس  .بدرای مثدال ،تدابآوری در میدا زندا سرپرسد خدانوار
(حسینی بهشتیا  ،)0321 ،زنا مهاجر (نقوی ،)0324 ،بیمارا سدرطانی (تاجیدکزاده و همکدارا ،
 ،)0321بیمارا فشار خونی (باغی و همکارا  ،)0321 ،بیمارا قلبی عروقدی (کردسدتانی و قمدری،
 ،)0321سالمن ا (کرمی و همکارا 0321 ،؛ ایزدی اون ی و همکدارا  ،)0321 ،معلمدا (محسدن
تبار فیروز جایی0321 ،؛ سردارزاده و همکارا  ،)0321 ،پرستارا (جمشی ی عینی و رضوی)0321 ،
و ام ادگرا (دلیر و قاسمی)0322 ،؛ اما مع ود پژوهشهایی در ایرا به موضوع تابآوری در بافد
زلزله پرداختهان از جمله (رحیمیا بوگر و اصغر نژاد0322 ،؛ حکیمی و همکارا  .)0321 ،پدژوهش-
های مذکور که در قالب بررسیهای نظری و یافتههای پژوهشی اراوه ش هان  ،بهصور مح ود و در
قالب پژوهشهای کمّی ان ام ش هان که علیرغ کوششهای صور گرفته برای یافتن عوامدل و
فراین های مثثر بر تابآوری در برابر بالیا و آسیبها ،همچنا جای این منظر خالی اس کده خدود
کنشکر چه فراین ها و عواملی را در این متغییر موثر میدان .
نگاه عینی و کمّی به این پرسش ،اگر چه که میتوان در آشکارسازی عوامل فردی ،اجتماعی و
محیطی ذکر ش ه توسط پژوهشهای ان ام گرفته راهگشا باش  ،امدا در شدناخ نقدش متغیرهدای
اجتماعی ،فرهنگ جامعه ،ت ربیا زیسته ،انگارها و پیشفرضهای ذهنی و هی انا موثر بدر ایدن
ت ربه ناتوا اس  .همچنین ،شناخ شاخصها و وشکلگیری فراین سرمایۀ اجتمداعی بدهعندوا
یکی از عوامل مثثر بر تابآوری در برابر بالیا ،به افراد کمک میکن بهتدر و راحد تدر بدا آ کندار
بیاین  .بررسی ت ارب زیستۀ زلزلهزدگا کرمانشاه ،میتواند ضدمن بررسدی دقیدقتدر تدابآوری و
شناسایی عوامل اجتماعی اثرگذار بر آ در بافتی که مردما آ زلزله را ت ربه کرده و توانستهان بدا
نامالیما و شرایط نامساو بع از آ کنار بیاین  ،تبیین بهتری برای فه الگدوی تدابآوری فدراه
آورد .بنابراین ه ف از ان ام این پژوهش بازنمایی فرآین بهرهمند ی از سدرمایه اجتمداعی در زلزلده
زدگا کرمانشاه و اراوه الگوی پارادایمی تابآوری بر مبنای ت ارب زیستۀ آنها اس .
روش
پژوهش حاضر که با رویکرد کیفی ان ام ش ه ،از نظر هد ف کداربردی و از نظدر روش از ندوع داده
بنیاد 0اس  .طرح داده بنیاد زمانی به کار میرود که محقق بخواه فرآین ی را تبیین کن که ت ربه
ای از اعمال یا تعامل افراد را بهطور کلی نمایا سازد (بازرگا  .)0321 ،برای انتخاب نمونه از روش
نمونه گیری ه فمن و همزما و به منظور سهول دسترسی به نمونههای مورد نظر از روش گلولده
برفی استفاده ش  .معیارهای ورود به پژوهش عبار بودن از )0( :افدرادی کده زلزلده  2/3ریشدتری
آبانماه  0321سرپلذهاب /کرمانشاه را ت ربه کرده بودن و بع از ت ربه زلزله در شهرسدتا سدرپل
ذهاب ساکن بودن ؛ ( )9کسب نمرۀ متوسط به باال در پرسشنامههای تابآوری و سدالم عمدومی؛
1. grounded theory
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( )3معرفی بهعنوا فرد تابآور توسط دیگر افراد جامعده؛ ( )4داشدتن سدن بدین  91تدا  11سدال و
همچنین رضای آگاهانه.
ح نمونه بر اساس تکمیل نظریه و اشباع مقولههای شناساییش ه تعیین ش  .بنا بر آنچه گفته
ش  ،مانن سایر پژوهشهایی که دربارۀ موضوعا مشابه ان ام ش ه (مثالً ،ادکوال ،9102 ،غفوری و
صالحی )0321 ،از نمونهگیری ه فمن برای شناسایی افراد دارای معیارهدای ورود اسدتفاده شد  .بدا
مراجعه به دوستا  ،آشنایا  ،همکارا  ،مساج  ،ان منها و  ...از آنا خواستی افدرادی را کده دارای
معیارهای ورود به پژوهش ما هستن معرفی کنن  ،سپ ضمن ای اد تماس بدا فدرد معرفدیشد ه و
بررسی شرایط مشارک آگاهانه در پژوهش ،پرسشنامههای زیر روی آنها اجرا ش .
پرسشنامههای تابآوری فردی کانر و دیوی سو ( .)9113این پرسشنامۀ  91گزاره دارد کده در
یک مقیاس لیکرتی بین صفر (کامالً نادرس ) تا چهار (همیشه درس ) .این مقیاس در ایرا توسدط
محم ی ( )0324هن اریدابی شد ه اسد  .وی ضدریب آلفدای کرونبدا مقیداس تدابآوری کدانر و
دیوی سو را  1/22و روایی مقیاس را به روش همبستگی هر گویه با نمرۀ کل بدین  1/40تدا 1/14
بهدس آورده اس .
پرسشنامۀ سالم عمومی (گل نبرگ0222 ،؛ برگرفته از سلیمی ب ستانی .)0322 ،این مقیداس
از شناختهش هترین ابزارهای غربالگری اختالال روا شناختی غیر روا نژن ی اسد  .سدثاال آ
دارای چهار سطح اس که از خیلی کمتر از ح معمول (با امتیاز  ،)1کمتر از ح معمول (با امتیاز ،)0
در ح معمول (با امتیاز  ،)9بیش از ح معمول (با امتیاز  )3تعریف ش ه و دامنۀ امتیاز آ بدین صدفر
تا  24اس  .این مقیاس شامل چهار خردهمقیاس شکای های جسمانی (سثالهای  0تا  ،)2اضطراب
(سثالهای  2تا  ،)04اختالل در کنش اجتماعی (سثالهای  01تا  ،)90و افسردگی (سثالهای  99تا
 )92اس  .در هر مقیاس نمرۀ بیشتر از  1و در کل نمرۀ بیشتر از  93بیا گر عالو بیماری اسد .
اعتبار کلی آزمو از  1/29تا  1/22و ضریب اعتبار خردهمقیاسهدا از  1/11تدا  1/20گدزارش شد ه
اس (تقوی0321 ،؛ ساعتچی ،کامکاری ،و عسگریا .)0323 ،
در گام بع ی ،مصاحبۀ مق ماتی و مصاحبۀ نیمهساختاریافته ان ام میش و این رون تا زمانی که
به اشباع نظری میرسی ی ادامه پی ا میکرد .قبل از مصاحبه ،به مشارک کنن گا در مورد رعاید
اصول اخالقی پژوهش شامل جلب رضای آگاهانه ،اختیار انصراف از پژوهش ،اجدازه گدرفتن بدرای
ضبط مصاحبه ،محرمانه مان اطالعا اراوه ش ه در مصاحبه و اختیار انصراف از پاسخ به بعضی از
سواال توضیحا الزم داده ش  .مصاحبهها معموالً بین  31دقیقه تا 01دقیقه در یدک دورۀ زمدانی
پن ماهه از اسفن  0322تا تیر  0322به طول ان امی  .ابت ا سه مصاحبه بهصور آزمایشی و سپ
 94مصاحبه تا زما رسی به اشباع دادهها ان ام ش .
به دلیل ماهی اکتشافی پژوهش ،از روش مصاحبه عمیق فردی و ب و سداخ اسدتفاده شد .
مصاحبهها با یک سوال کلی در مورد ت ربه فرد از شب زلزله ،روزهای بع و رفتارها و عک العمل-
های که از خود نشا داده شروع میش  .سپ با تکیه بر سثالهایی که در تعامل مصاحبه شون ه و
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مصاحبه کنن ه پ ی میآم  ،ادامه مییاف  .برای مثال ،این سوال که «چه عواملی کمدک کدرد کده
راح تر بتوانی با این بحرا کنار بیاوی ؟» یکی از سوالهای ثاب بود .دیگر سوالهدا بدا توجده بده
پاسخهای مشارک کنن گا به این سوال و ت ربیا ذکر ش ه پرسی ه میش  .زمانی کده مشدارک
کنن ه از موضوع اصلی فاصله میگرف  ،با طرح جملههای ه ای کنن ه سعی میشد بده موضدوع
اصلی ه ای شود .جه کسب اطالعا بیشتر و روشنسازی مطالب مطرح ش ه ،در طول مصاحبه
از سوال های کاوشی مانن «میتوانی در این بداره بیشدتر توضدیح دهید ؟» یدا «مدیشدود بگویید
منظورتا از  ...چیس ؟» یا «میتوانی مثالی بزنی ؟» استفاده ش .
0
برای تحلیل دادههدا از روش سیسدتماتیک کدوربین و اشدتراوس ( )9112اسدتفاده شد  .مدتن
مصاحبهها پ از پیاده ش  ،چن ین بار مورد مطالعه قرار گرف تا شناخ کلی از آ حاصل شدود.
در ادامه ،پژوهشگرا برای استخراج مضامین به مشارک و تبادل نظر پرداختن  .با ت اوم مصاحبهها،
مضمو قبلی روشنتر و تکامل مییاف و گاه مضمو ج ی شکل میگرف  .جه روشدنسدازی،
مقولهبن ی و رفع تناقضهای موجود در تفسیر ،فراین بازگش مکرر به متدو صدور مدیگرفد .
برای تحلیل دادهها از روش کُ گذاری باز ،محوری و گزینشی استفاده ش  .در مرحله ک گدذاری بداز،
پ از بررسی دقیق مصاحبهها  23زیرمقوله حاصل ش که در نهای 00مقوله بهدس آم .
در روش داده بنیاد ،دادهها به سه شیوه مورد بررسی قرار میگیرند  -0 :جملده بدهعندوا واحد
تحلیل -9 ،پاراگراف بهعنوا واح تحلیل و  -3کل متن بهعنوا واح تحلیل .در پژوهش حاضر از
تلفیق سه روش مذکور استفاده ش  .ب ین معنی که جملهها ،پاراگرافها و کل متن هر مصاحبه برای
شناسایی ک های اولیه بکار گرفته ش ن  .نحوه رسی به ک های اولیه ب ین شکل بود که هر یک از
مصاحبهها پ از پیادهسازی متن آنها ،بهصور جمله به جمله مورد بررسی قدرار گرفد و سدپ
پیام اصلی یا مفهوم کلی ی که در هر یک از عبارا مستتر بود ،استخراج و ثب مدیشد  .ایدن کدار
برای هر بن و کل متن هر مصاحبه نیز ان ام میش .
در برخی از جملهها ،مصاحبه شون گا از اصطالحاتی استفاده میکردن که بهعندوا یدک کد
مستقیماٌ قابل استفاده بود و در برخی از موارد ،مفهومی مستتر در جملهها ،بن ها و کدل مدتن وجدود
داش که با توجه به قص و ه ف مصاحبه شون ه ،مفهومی به آ نسب داده میش و بهعنوا یک
ک اولیه در نظر گرفته میش  .برای مثال وقتی مصاحبه شون های میگف « :اتحاد مردم مثال زدنی
بود» ،مفهوم « اتحاد و همبستگی» مستقیماً بهعنوا یک ک قابل استنباط بود .امدا در جملده «مدا
یک تی تشکیل دادی که یک کار خیرخواهانه ان ام دهی » ،مفهدوم «احسداس مسدثلی » ،بدرای
جمله مربوطه انتخاب میش .
ک های اولیه پ از مصاحبه پاالیش گردی و با توجه به سنخی و ت دان هدر کد بدا سدایر
ک ها ،در ذیل یک مفهوم کال تر قرار گرفته و این فراین بارها تکرار ش تدا پد از پداالیشهدای
1 . Corbin, Strauss
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مکرر ،ک های اولیه که از نظر معنایی تشابه بیشتری به ه دارن  ،به زیرمقوله و زیرمقولهها نیز هدر
یک بر اساس ت ان مفهومی ،بهعنوا مقوله ،سازمان هی ش ن  .جه روشنسازی ،مقولهبند ی و
رفع تناقصهای موجود در تفسیر ،فراین بازگش مکرر به متو صور گرف .
سپ پژوهشگرا به بررسی مقولههای ب س آم ه و تشخیص رابطۀ آنها پرداختن و مقولدهای
که بیشترین ارتباط با بقیه مقولهها را داش بهعنوا «مقوله محوری» در نظر گرفته ش  .نوع ارتباط
سایر مقوال با مقوله اصلی ،بهصور شرایط علّی (مقولهها یا شرایطی که مقوله اصلی را تح تأثیر
قرار میدهن ) ،شرایط زمینهای (شرایط ویژهای که راهبردها را تح تأثیر قرار میدهن ) ،مقوله اصلی
(پ ی ه اصلی یعنی هسته فراین مورد مطالعه) ،شرایط واسطهای (شرایط عمومی محیطی که راهبدرد
را تح تأثیر قرار میده ) ،راهبردها (اق اما یا تعامدلهدای ویدژهای کده از پ ید ه اصدلی حاصدل
میشود) و پیام (نتای ی که در اثر راهبردها پ ید ار مدیشدود) ،مشدخصشد ه (بازرگدا  )0321 ،و
براساس پارادای ک گذاری محوری به شکل ت سمی درآم ن .
در مرحله سوم ک گذاری که ک گذاری گزینشی اس  ،پژوهشگرا به تکوین نظریه پرداختند و
گزارهها را نوشتن (غفوری و صالحی .)0321 ،جه تضدمین قابلید اطمیندا و کفاید دادههدا از
نظار همکارا متخصص استفاده ش و متن مصاحبهها برای بررسدی دقیدقتدر ک گدذاریهدا بده
همکارا پژوهش و چن متخصص پژوهش کیفی اراوه ش  .جه افزایش قابلی تعمی به موقعی -
های دیگر ،سعی ش که تا ح امکا از افراد متعلق به سطوح مختلف اجتماعی ،اقتصادی و مذهبی
شهر سرپل ذهاب برای شرک در پژوهش استفاده شود.
یافتهها
همانطور که در ج ول  0مشاه ه میشود ،دامنه سنی شرک کنن گا  91تا  11سال بود .همچندین
آنا دارای تحصیال ابت اوی تا دکتری بودن  .مشاغل آنها نیز شامل کارمن  ،معل  ،فروشن ه ،خیاط،
بازنشسته و کارگر بود.
جدول  .1مشخصات جمعیت شناختی افراد مشارکتکننده در پژوهش
ردیف

جنسیت

سن

شغل

تحصیالت

وضعیت تاهل

0

مرد

43

کارگر

سیکل

متأهل

9

مرد

31

آزاد

لیسان

فو همسر در زلزله

3

مرد

42

مغازهدار

دیپل

فو همسر در زلزله

4

مرد

31

کارمن

لیسان

متأهل

1

مرد

11

بازنشسته

ابت اوی

1

مرد

41

معل

فوقلیسان

فو همسر بع از زلزله
متأهل

2

مرد

40

کارمن

لیسان

متأهل

2

مرد

32

کارگر

دیپل

م رد

2

مرد

41

کارمن

لیسان

متأهل
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ردیف

جنسیت

سن

شغل

تحصیالت

وضعیت تاهل

01

مرد

91

خیاط

دیپل

م رد

00

مرد

31

آزاد

فوقلیسان

م رد

09

مرد

32

آزاد

لیسان

م رد

03

مرد

32

آزاد

دکتری

متأهل

04

مرد

42

کارگر

ابت ایی

متأهل

01

ز

92

مربی

فوقلیسان

م رد

01

ز

91

بیکار

فوقلیسان

م رد

02
02

مرد
مرد

33
11

آزاد
آزاد

دیپل
ابت ایی

متأهل
متأهل

02

مرد

49

آزاد

دیپل

متأهل

91

ز

12

خانه دار

بی سواد

فو همسر  91سال قبل

90

مرد

91

کارگر

دیپل

فو همسر در زلزله

99

مرد

33

کارگر

دیپل

فو همسر در زلزله

93

ز

11

خانه دار

ابت ایی

متأهل

94

مرد

11

بازنشسته

بی سواد

متأهل

91

ز

34

خانه دار

دیپل

فو همسر در زلزله

91

مرد

92

آزاد

فوق دیپل

م رد

92

مرد

11

آزاد

دیپل

متأهل

باتوجه به روش پژوهش مورد استفاده در این مطالعه ،یافتهها در دو بخدش اراوده مدیشدون  .در
بخش اول ،مقولههای بهدس آم ه بدر اسداس شداخصهدای شدشگانده اصدلی در «دید گاههدای
زیربنایی »0ک گذاری محوری اراوه میگردد .در بخش دوم ،گزارههایی بیا میشدود کده مدیتدوا
نظریۀ مبنایی را تکوین کرد.
بخش اول :تحلیل مقولهها
 .8پدیده اصلی
«احساس مسئولیت» :با توجه به ت ارب مشارک کنن گا و پد از تحلیدل ادراکدا ایشدا ،
«احساس مسوولی » ،بهعنوا مقوله هستهای انتخاب ش که با یکایک مقولدههدا ارتبداط داشد و
میتوا آ را بهعنوا پ ی ۀ اصلی در فرآیند بهدره مند ی از سدرمایه اجتمداعی در زلزلده زدگدا
کرمانشاه دانس  .تحلیل روای مشارک کنن گا نشا داد کده احسداس مسدثلی مقولدههدایی از
جمله تعه به خانواده ،اقوام ،دوستا و جامعه ،وظیفهشناسی ،داشتن رفتار مسثالنه در قبال دیگدرا
و اهمی داد به آ  ،مشارک کرد در کمک به دیگرا  ،پیگیر بود  ،احسداس کنتدرل بدر خدود،
ادای دین و جلب کمک و حمای برای دیگرا را در بر میگرف  .نمود این مقوله در گفتههای اکثر
مشارک کنن گا مشخص بود .به نظر میرس کده بیشدتر رفتارهدای انسدا تحد تدأثیر احسداس
1. paradigm
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مسثلی وی قرار میگیرن و وقتی فرد در قبال خود ،خانواده و جامعه احساس مسثلی مدیکند در
شرایط بحرانی همچو زلزله ،تابآوری وی ه باال خواه رف و به همین سادگی در برابر اتفاقا
پیشآم ه تسلی نخواه ش  .در دین اسالم عباد و تقرب به خ ا ،در نماز و روزه و ح و ...خالصه
نمیشود ،بلکه ان ام مسثولی های اجتماعی از جمله احسا و خ م به بن گا خ ا ،رفع گرفتداری
و حل مشکال آنا از بهترین عباد ها محسوب میشود و در برخی مدوارد از دههدا حد و عمدره
مقبول ه باارزشتر اس  .برخی مشارک کنن گا در این باره بیا کردن :
«هر کسی در زن گی خودش یه احساس مسوولی دارد ،یکی مسوولی فردی ،یکدی مسدوولی
اجتماعی و  . ...ما با دوستانما به این نتی ه رسی ی که دَینی داری و بای ادا کندی  .مدا یدک تدی
تشکیل دادی که یک کار خیرخواهانه ان ام دهی ( »...ش.)09 ،
«من واقعیتش ترس آ را ن اشت که خودم آسیب ببین  ،ترس و نگرانی من آ بود که کسانی
که آ شب خونه ما بودن آسیب ببینن  ،در برابر دیگرا احساس مسوولی میکردم ( .»...ش.)01 ،
«به زن گی تعه داری به ز و فرزن انما تعه داری به خاطر آنها هد شد ه باید کمدر خد
نکنی ( »...ش.)99 ،
«برادر عزیز اس  ،فرزن عزیز اس  ،انسا بسیار ناراح میشود ،جگدرش مدیسدوزد ،ولدی ...
آنق ر عذاب که برای مردم میکش برای آ عزیزا از دس رفتهام ،نمیکش  ...من و شدما بدرای
مرد ناراح نشوی برای مسوولی های که داری ناراح شوی  ،ما در این دنیا مسوول هستی  ،بده
همین راحتی نیس ( »...ش.)92 ،
 .2شرایط علّی
«حمایت عاطفی خانواده ،اقوام ،دوستان ،آشنایان و سایر مرردم» :بررسدی رواید هدا
نشا داد که شواه ی مبنی بر هم ردی و هم لی ،مهربانی ،تشدویق ،دلگرمدی و حماید از طدرف
خانواده ،اقوام ،دوستا و آشنایا  ،جویای حال هم یگر ش  ،رهدا نشد از سدوی اقدوام و فامیدل
هنگددام مشددکال  ،دعددو بدده آرامددش ،صددبر و بردبدداری ،درددل بددا همد یگر ،خودافشددایی و بدده
اشتراکگذاری احساسا  ،به جای آورد صله رح و همراهی دوستا وجدود داشد کده در مقولده
حمای عاطفی قرار گرفتن .
«ما ،خانواده و بستگانما داوماً به هم یگر سر میزنی  ،جویای حال هم یگر میشدوی  ،هنگدام
مشکال یک یگر را تنها نمیگذاری » (ش.)03 ،
«مردم میآین  ،فامیل و اقوام میآین سر میزنن  ،دل اری میدهن  ،تشویق میکنن » (ش.)99 ،
«ما با اقوام رابطه بسیار نزدیکی داری و حتی ( »...ش.)01 ،
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«احترام و ارزش» :شواه نشا دادن عز نف  ،کانو توجه بود  ،احسداس ارزشدمن ی،
مهما نوازی ،ارزش قاول ش برای دیگرا و ن اشتن غرور و تکبر از جمله زیر مقولههدایی بودند
که مصاحبهکنن گا طی مصاحبه به آنها اشاره کردهان و در زیر مقوله احترام و ارزش قرار گرفتهان :
«اینق ر کانو توجه بودی  ،افراد مختلف از قشرهای مختلف میآم ن و به ما سر مدیزدند ... ،
وقتی که مردم به ما سر میزدن  ،احساس میکردی که مدا را دوسد دارند  ... ،مدا برایشدا مهد
هستی » (ش.)03 ،
«وقتی دوستی به من زنگ میزد ،حال را جویا میش  ،خیلی خوشحال میش م ،میگفدت اال
دوست به فکر من بوده که به زنگ زده ،من برای این شخص مه بودهام ( »...ش.)01 ،
«وقتی دی ی همه مردم ایرا از هر قومی و مذهبی به کمک ما شتافتن  ،حتدی از کشدورهای
دیگر برای کمک آم احساس کردی که ارزشمن هستی ( »..ش.)0 ،
 .3شرایط زمینهای
«شبکههای اجتماعی گسترده» :شواه نشا دادن داشتن خدانوادههدای گسدترده و ارتبداط و
تعامل با آنها (عمو ،عمه ،خاله ،دایی و  ،)...روابط گرم و خوب با اقوام و همسدایههدا ،داشدتن شدب-
نشینیها و دور همیها ،شرک در فعالی های مذهبی و فرهنگی (نمداز جماعد و جمعده ،مراسد
ترحی و سایر مراسما ) و سر زد به افراد مریض و سالمن شاخصهدای بودند کده شدبکههدای
اجتماعی گسترده را از نظر مصاحبهشون گا شکل دادن :
«ارتباط من با همه بسیار خوب اس  ،یادم نمیآی کسی باش که با او رابطه خوبی ن اشته باش
یا از کسی ک ور داشته باش  ،با کسی مشکلی ن ارم» (ش.)0 ،
«ما ح ود  11خانوار هستی که از همه مساول ه خبر داری  ،وقتی این مشکال برایما پیشآمد هد
در کنار ه قرار گرفتی و درک و کنار آم با مشکال برایما راح تر ش ( »...ش.)03 ،
«بعضی وقتها بعضی از دوستان تا ساع  9شب پیش میمان ن  ،دل اریام میدادن  .آنها باعث
میش ن از تنهایی خودم بیرو بیای  ،روحیهام قوی شود» (ش.)90 ،
«مردم میآین  ،فامیل و اقوام میآین سر میزنن  ،دل اری میدهن  ،تشویق میکنن » (ش.)99 ،
 .4شرایط واسطهای
«کمکهای مردمی» :بررسی روای ها نشا داد کده کمدکهدای امد ادی و مدالی بده ویدژه در
روزهای اولیه زلزله ،مشارک خیرین در ساخ و ساز خانههدا و حماید از درمدا آسدیبدید گا ،
تماس و حضور مردم از نقاط دور و نزدیک ،ن اشتن دغ غه برای رفع نیازهای اولیده ،خدا بدود
مردم و هم لی و هم ردی آنها که بیشر مشارک کنن گا در جریدا مصداحبههدا بده آنهدا اشداره
داشتن  ،در رون بازگش به زن گی عادی و تابآوری زلزلهزدگا اثرگذار بود:
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«کمکهای مردم و حضور آنا در بین ما خیلی به ما امی داد ،با ما هم لی میکردن  ،این کارشا خیلی به ما
کمک میکرد .از تمام شهرها و استانهای ایرا میآم ن و از نزدیک با ما ارتباط برقرار میکردن » (ش.)3 ،
«کمکهای مردمی باعث ش احساس خاصی پی ا کنی  ،نگاه کن مدردم چقد ر مهربدا هسدتن  ،چقد ر
خا هستن  .هنوز آ خوبیهای مردم مان هان که اگر برای من مشکل پیش بیای  ،کد دیگدری از گوشده
دیگری هس که به کمک من بیای  .اینها در روحیه ما بسیار موثر بود( »...ش.)01 ،
«خ اون از این مل راضی باش  ،این مل کاری کردن که ما خیلی چیزهدا را فرامدوش کدردی  ،از همده
نقاط ایرا  ...و جای جای این کشور آم ن و کمک کردن ( »...ش.)91 ،
 .5راهبردها
«الگوگیری» :یافتههای مبتنی بر روای ها در این پژوهش نشا داد که شرک کنند گا بدا متدأثر شد و
روحیه گرفتن از یک یگر ،رهبری و ه ای مردم ،سرپرستی گروهها و تی های ام ادی ،درس گرفتن از زلزلده-
های قبلی و رعای نکا مورد نیاز ،عملگرا بود  ،دیگرا را سرمشق خود قرار داد و سرمشق ش بدرای
دیگرا و انتقال ت ربیا خود به دیگرا توانستن با زلزله و تبعا آ بهتر کنار بیاین .
«خیلیها  ...وقتی میدی ن که دیگرا دوباره زن گی خود را از سر میگیرن و نا امی نمیشون  ،آنهدا هد
به زن گی روزمره خودشا بر میگشتن » (ش.)0 ،
«ما لزومی ن ارد که مردم را نصیح کنی  ،با رفتارهایما میتوانی برای آنا الگو باشی ( »...ش.)91 ،
«شوخ طبعی» :بررسی روای ها نشا داد که شادابی ،خوشقریحگی ،بشاش بود  ،تحدرک داشدتن،
گرم گرفتن ،تشویق کرد  ،باز بود در ارتباط با یک یگر جزء زیر مقولههای شو طبعی بودن که زلزلدهزدگدا
از آ بهعنوا یکی از راهبردهای کنار آم با زلزله و تبعا آ استفاده میکردن .
«همیشه با همه بگو بخن دارم ،رابطهام با همه خوب اس و این برای من بسیار انرژی بخدش اسد »...
(ش.)0 ،
«از گفتگوی صمیمانه با مردم ،شوخی با آنها ( ...م ام در جریا مصاحبه لبخن میزن و شوخی مدیکند )
لذ میبرم ،آنها ه لذ میبرن » (ش.)04 ،
رفتارها و طرز نگاه شرک کنن ه دیگری به مساولی و لحنی که استفاده میکن حاکی از شدو طبدی وی
اس  .مثالً میگوی :
«زلزله چن ثانیه بود ولی برای چن ین سال مردم را میلرزان » .یا با خن ه مدیگوید  ،مدا یدک بدا ت ربده
مشکلی با این مقیاس بزرگ ش ی  ،ما پوس کلف ش ی » ،یا ما قبالً یک زلزله در مقیاس ح ود  1ریشدتر را
ت ربه کردی ولی بیشتر شبیه شوخی بود .این زلزله در فصلی آم  -با شدوخی مدیگوید چدو آمد ه ،کداش
نمیآم  -که بهترین زما بود ،شای در هر فصل دیگری میآم  ،فاجعه عمیقتر بود» (ش.)2 ،
«من ارتباط با تمام اقوام و حتی کسانی که ه غریبهان بسیار خوب اس  .وقتی با کسی برخدورد مدی-
کن  ،احساس میکن یکی از اقوام اس  ...ایدن اخدالق مدن اسد  ... .مدن اال حد ود  42سدال دارم ولدی
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احساس میکن  02سال دارم ،روحیهام و رفتارهای طوری اس که احساس  02سالگی میکن » (ش.)04 ،
«اشتغال و سرگرمی» :بررسی روای ها نشا داد که مشدارک کنند گا از شدغل و کدار ،مشدغولی
اجتماعی و فرهنگی ،یادگیری مهار های ج ی  ،فعالی های سرگرم کنند ه و مفدرح (فعالید هدای ورزشدی،
فضای م ازی و رسانهها ،وسایل ارتباط جمعی ،ق م زد با دوستا ) ،و مشدغول سداخ و سداز خانده شد
بهعنوا راهبردهای برای کنار آم با زلزله و تبعا آ بهرهمن میشون .
«من مغازه دارم ،اون ا به نوعی مشغول هسدت  ،خدودم را بدا آ سدرگرم کدردهام و تدا حد ود زیدادی در
روحیهام موثر بوده اس » (ش.)3 ،
« ...ورزش خیلی موثر اس  ،باور کن از همه چیزها پیشگیری میکند  ،از مریضدی پیشدگیری مدیکند ،
ورزش خیلی لذتبخش اس  ،خیلی مشوق اس » (ش.)04 ،
«با کار خودم را مشغول میکن  ،همین که سر تو کار هس کمتر به این مسداول فکدر مدی-
کنی .وقتی سر کار هست با همکاران حرف میزن  ،کمتر فرص بدرای فکدر کدرد بده گذشدته و
اتفاقاتی که برای پیش آم ه ای اد میشود» (ش.)1 ،
 .1پیامدها
«اتحاد و همبستگی» :شواه بهدس آم ه ،حاکی از آ بود که به دنبال شدکلگیدری انسد ام،
همکاری ،مشور و همفکری ،یار و یاور هم یگر ش  ،ع م توجه به نژاد ،قومی  ،ثرو و جایگداه
اجتماعی ،مشارک در کمک به یک یگر ،کنار گذاشتن کینهها و ک ور هدا و اختالفدا  ،توجده بده
مصلح جمع و جامعه و ترجیح آ بر مصلح فردی ،به فریاد یک یگر رسی در هنگام مصیب و
بال ،اتحاد و همبستگی در میا زلزلهزدگا بهوجود میآی و آ هنگام آنا راح تر با زلزله و تبعا
آ کنار میآین .
«ما از شب دوم زلزله فعالی کمپین  ...را شروع کردی و گفتی اال چکار میتوانی برای مردم
ان ام دهی که عمق فاجعه را ک کنی  .بزرگترین عاملی که توانس این بچههدا را دور هد جمدع
کن تا با همفکری ه و ب و مشکل کنار ه قرار بگیرند ایدن بدود کده مصدلح جمعدی را بده
مصلح فردی ترجیح میدادن ( »...ش.)09 ،
«...کسی که فقط به دنبال منفع شخصی خودش اس  ،نه میتوان به خودش کمک کن و نه
به دیگرا ( »...ش.)09 ،
«نوع دوستی» :بررسی روای ها نشا داد کده انسدانی  ،ایدن بداور کده انسدا هدا اعضدای
یک یگرن  ،در نظر نگرفتن رنگ ،نژاد ،مذهب ،قومی و سایر تفاو ها ،ایثار ،نیکوکاری ،خد م بده
بشری  ،کمک به ه نوع ،حل کرد مشکال مردم و احساس آرامش ،توجه به ارزشهای انسانی،
ان ام کارهای خیرخواهانه و کمک به نیازمن ا و مستمن ا از جملده زیرمقولدههدای ندوع دوسدتی

999

هایروانشناسیاجتماعی،شماره سیوششم،زمستان8931


پژوهش

بودن که توسط مشارک کنن گا در پژوهش به آنها اشاره ش و بهعنوا پیام سایر شرایط (شرایط
علی ،شرایط زمینهای ،راهبردها و  )...مورد توجه قرار گرف .
« ...وقتی به کمک ه نوع خود (همسایه ،اقوام ،برادر و خواهر خود) مدیشدتابی  ،حد خدوبی
خواهی داش » (ش.)9 ،
ما شب بع از زلزله کوچه به کوچه میگشتی و برای کسانی که چادر ن اشتن چادر فراه مدیکدردی  ،در
صورتی که بعضی خانوادههای اعضای گروه ما ،خودشا هنوز چادر ن اشتن (...ش.)09 ،
«اگر من و شما هزار شکل و شمایل داشته باشی  ،در هنگام تنگنا به فریاد یک یگر میرسدی ...
احساس نزدیکی میکنی  ...آن اس که گفته میشود بنی آدم اعضای یک یگرن کده در آفدرینش از
یک گوهرن  ...اگر به شما بگوین برادر معتاد اس چق ر برای سخ اس  .اگر گفتن فالنی معتاد
اس  ،اگر به هما ان ازهای که برای معتاد ش برادر ناراح ش ی بدرای آ فدرد هد ناراحد
ش ی آ زما اس که خود را باور داری و ایما داری» (ش.)92 ،
«مشارکت و همکاری» :شواه نشا دادن که وقتی عالقه اجتماعی ،مشدارک خدود مدردم آسدیب
دی ه در امورشا  ،تشکیل گروهها و تی های ام ادی و کمکرسانی از خود زلزلهزدگدا  ،بده کمدک همد یگر
شتافتن ،اعتقاد به کار گروهی ،همکاری ،همفکری ،اعتماد متقابل ،روحیده جمعدی ،تبدادل نظدر ،بده اشدتراک
گذاشتن ت ربیا و توانایی پذیرش حمای دیگرا باال باش و مردم خدودریی نباشدن  ،آ وقد مشدارک و
همکاری آنا بیشتر میشود .بنابراین ،راح تر با بحرا کنار خواهن آم .
« ...ما در ایام زلزله با همکاری و همفکری هم یگر برای ح ود  2الی  2مداه بدا هد کدار کدردی  ...اگدر
کسی از اعضا ،پیشنهادی اراوه میکرد آ را به رییگیری میگذاشتی و ان ام میدادی ( »...ش.)09 ،
« روز اول زلزله را با ام اد رسانی گذران م  ...روز بع از زلزله با دوسدتان یدک کمپدین تشدکیل
دادی که ما از صبح ساع  2کارما شروع میش تا  00شدب ،تقریبداً کارمدا هدر روز ایدن بدود.
کمکهای که خارج از سرپل به این شدهر وارد مدیشد  ،انبداری را تد ارک دید ه بدودی و سدپ
سازمان هی و توزیع میکردی ( »...ش.)03 ،
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تصویر .1پارادایم کدگذاری محوری در فرآیند بهرهمندی از سرمایه اجتماعی در زلزلهزدگان
کرمانشاه

بخش دوم :تکوین نظریه (کدگذاری گزینشی)
با توجه به الگوی پارادای محوری بهدس آم ه در این پژوهش و دق در رابطده میدا مقولدههدای
ت وینیافته در این الگو ،گزارههایی( 0فرضیه) ،9به شرح زیر تکوین یاف :
 .0حمای عاطفی خانواده و سایر مردم از زلزله زدگدا و احسداس احتدرام و ارزشدمن ی از سدوی
دیگرا  ،در افراد زلزله زده ،شرایطی ای اد میکن که احسداس مسدوولی آ هدا را تحد تدأثیر
قرارمیده و افراد زلزلهزده نسب به دیگدر زلزلدهزدهگدا احسداس تعهد کدرده و بدا کنتدرل
احساسا خود به دیگرا کمک میکنن .
 .9برخورداری افراد زلزلهزده از شبکههای اجتماعی گسترده کمدکرسدا و دریافد کمدکهدای
مردمی ،موجب می شود تا افراد بتوانن بدا الگدوگیری از دیگدرا و شدو طبعدی بده اشدتغال و
سرگرمی بپردازن و از سرمایه اجتماعی در رفع تبعا زلزله یاری جوین .
 .3بهرهمن ی افراد زلزلهزده از شبکههای اجتماعی گسدتردۀ کمدکرسدا و دریافد کمدکهدای
مردمی ،سبب میشود آسیب دی گا زلزله ،با حف روحیه نوع دوستی ،در کمک به زلزلهزدگدا
دیگر ،مشارک و همکاری کنن و هموطنا اتحاد و همبستگی خدود را بدرای تقوید سدرمایه
اجتماعی در برابر بالیای طبیعی افزایش دهن .

1. Proposition
2. hypothesis
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بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر به شیوه کیفی ،از نوع داده بنیاد و با ه ف بازنمدایی فرآیند بهدره مند ی از سدرمایه
اجتماعی در زلزلهزدگا کرمانشاه ان ام ش  .نتای حاصل از  92مصاحبه عمیدق بدا افدراد زلزلده زده
شهر سرپلذهاب ،من ر به شناسایی  00مقوله سرمایه اجتماعی ،بهعنوا یکی از تعیینکنند ههدای
اصلی تابآوری در برابر زلزله ش  .از میا این مقولهها ،احساس مسوولی بهعنوا مقوله هسدتهای
انتخاب ش  .شرایط علی عبار بود از احترام و ارزش و حمای عداطفی اقدوام ،خدانواده و دوسدتا .
شبکههای اجتماعی گسترده بهعنوا شرایط زمینهای و کمکهای مردمی بهعنوا شرایط واسطهای
انتخاب ش  .راهبردهای مورد استفاده زلزلهزدگا برای مقابله بدا زلزلده و تبعدا آ عبدار بدود از
الگوگیری ،شو طبعی و اشتغال و سرگرمی .در نهای  ،اتحاد و همبستگی ،مشدارک و همکداری و
نوعدوستی بهعنوا پیام این الگو معرفی ش .
همسو با پژوهشهای (ماوو و همکارا 9102 ،؛ س ا و همکارا 9102 ،؛ مانیانا9111 ،؛ النگ و
وانگ9109 ،؛ رحی پور و همکارا  )0321 ،احساس مسوولی بهعنوا یکی از عوامل مثثر بر تداب-
آوری افراد در برابر مشکال و سختیها عمل میکن  .انسا چو ابزارهدایی مثدل عقدل و اختیدار
دارد ،مسثولی پذیر اس  .ق رتی که موجودا دیگر از آ برخوردار نیستن  .مسثولی پذیری جدامع
و برآین تمام ویژگیهای اس که انسا از آ برخوردار اسد  .از این دا مشدخص مدیشدود اصدل
مسثولی پذیری امری فطری اس که ریشده در نهداد انسدا دارد؛ امدا مثدل تمدام امدور فطدری،
مسثولی پذیری ه نیازمن تقوی و شکوفایی اس (رستمیا  .)0323 ،رند از راههدای گونداگو
تابآوری را فرا میخوان  .رن ما را به مبارزه دعو میکن و در واقع یدک حد مسدوولی در مدا
ای اد میکن  .میتوانی این طور بیا کنی که فرد مصدیب دید ۀ تدابآور ایدن نگدرش را دارد کده
مبارزه با رن های زن گی من ر به یک پیروزی در او خواه ش  .او بای ب ان که تابآوری در نتی دۀ
سختی بوجود میآی و به موازا چیره ش بر سختیها و بحرانهای زن گی هس که میتوا تابآ-
ورتر و قویتر ش  .پ در حال کلی افراد مصیب زده میتوانن به شکل موفقی آمیزی برای وقایع
دشوار و روی ادهای تلخ و مأیوس کنن ه زن گی معندایی مثبد بیابند  ،مواندع و مشدکال خدود را
بهعنوا بخشی از زن گی هر انسا بپذیرن و با احساس مسوولی قادر به تحمل نامالیما زند گی
بوده و هر چه بیشتر ،توانایی خود را در مهار و م یری درس ایدن مشدکال بکدار گیرند  .اسداس
مفهوم تابآوری دربرابر حوادث و بالیا این اس که افراد جامعه بای بیشدتر بده خدود اتکدا کنند و
آمادگی پذیرش مسوولی در برابر خطراتی که زن گی آنها را ته ی میکن  ،داشته باشن .
نتای این پژوهش در راستای پژوهشهای (صابری فرد و حاجی اربابی0322 ،؛ صدباحی مهدر و
همکارا 0321 ،؛ راحی  ،کراس و همکارا  )9102 ،نشا داد که حمای عاطفی بده ویدژه حماید
عاطفی خانواده ،تابآوری فرد را در شرایط بحرانی و سخ افزایش میده  .حمای عاطفی خانواده
بهعنوا یکی از مه ترین عوامل اثرگذار بر جنبههای مختلف فرد ،تاب آوری وی در موقعی هدای
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استرس زا افزایش میده و به فرد کمک میکن ظرفیتی برای مقاوم در برابر اسدترس و فاجعده
دریاف کن که در نهای بتوان به تنهایی با مشکال استرسزای زن گی مقابله کن (صابری فرد و
حاجی اربابی .)0322 ،راحی  ،کراس و رحی  )9102( 0معتق ن بازمان گا بالیا و بحرا بدرای غلبده
بر سختی نیاز به حمای نزدیکا  ،وال ین ،خانوادهها و دوستا دارن و آنهایی که این حماید هدا را
دریاف میکنن  ،تابآورتر هستن  .به نظر میرس افرادی که حمای عاطفی گستردهتدری دریافد
میکنن یعنی ،تشویق و دلگرمی ،محب  ،هم لی ،هم ردی ،اعتماد ،مهربانی ،درک شد از سدوی
دیگرا  ،رف و آم با فامیل و اقوام ،جویای حال هم یگر ش  ،دعو به آرامش ،دعو به صبر و
بردباری ،درددل با هم یگر ،خودافشایی و به اشتراک گذاشتن احساسا با همد یگر ،بده جدا آورد
صله رح  ،برای آنها بیشتر اس  ،آ افراد بهتر میتوانن در مقابدل مشدکال پدیش روی همچدو
زلزله و پیام های ناگوار آ دوام بیاورن و در نتی ه تابآوری بیشتری داشته باشن .
همسو با نتای این پژوهش ،وجود شبکه حماید اجتمداعی در ارتبداط بدا بهبدود تدابآوری در مطالعدا
مختلف نشا داده ش ه اس (مورنو الرا و تورس9102 ،؛ راحی  ،کدراس و رحدی 9102 ،؛ دیدو 9و همکدارا ،
9102؛ میلرا و پسداکالوری9102 ،؛ موهدا و کالکدارنی9102 ،؛ مدککدانلی و همکدارا 9102 ،؛ کدردا و
عظیمی لولتی0322 ،؛ دلیر و قاسمی .)0322 ،از آن ا که بالیا باعث اختالل در شبکهها ،سدازما هدا و روابدط
اجتماعی میشود ،برقراری م د این موارد به عناصر تاب آوری جامعده مانند شدبکههدای اجتمداعی کمدک
میکن (میلرا و پسکارولی .)9102 ،حمای اجتمداعی نقدشهدای مهد اجتمداعی ،رفتاهدای مثبد سدال و
احساس بهزیستی را ارتقا میبخش  ،احساس خودکارآم ی و کنترل بر زن گی را افزایش میده  ،که ایدن امدر
به نوبه خود ،تابآوری افراد در برابر سختیها و بالیا را باال میبرد (مک کانلی و همکارا  .)9102 ،بده بداور
موها و کالکارنی ( )9102سطح باالی حمای اجتماعی باعث بهبودی در انطباق عاطفی و شناختی میشدود
که این به نوبه خود من ر به مقابله بهتر و خودکارآم ی میشود .از اثرا مثب شبکه حمای اجتمداعی مدی-
توا به کاهش اثرا منفی عالو روا شناختی و فیزیکی و به دنبال آ کاهش استرس را نام برد .به واسدطه
حمای اجتماعی فرد احساس تنهایی نمیکن  .یک شبکه اجتماعی حمای کنن ه موجب میگردد که فدرد بدا
استرسها و وضعی های تروماتیک مواجهه ش ه مقابله نمای و در مقابل مشکال تاب بیاورد.
در این پژوهش اشتغال و برخورداری از سرگرمیها نقش مهمی در تابآوری افراد بعد از زلزلده
داش  .نتای این پژوهش از یافتههای پژوهش (باتاری ،مانیوا و سایسی )9102 ،3کده نشدا داد
افراد شاغل نسب به افراد بیکار تابآوری باالتری دارن  ،حمای میکند  .بدرای بسدیاری از افدراد،
اهمی ای اد تابآوری در امر معیش ریشه در نیاز به داشتن محلهای امن دارد که در آ زند گی و
کار کنن (چا  ،تو و چا  .)9111 ،4همانطور که نتای این پژوهش نشدا داد ورزش نیدز بدهعندوا
یکی از فعالی های مفرح و سرگرم کنن ه نقش مهمی در تابآوری فرد در مقابله با سختیها و بالیا
1. Rahiem, Krauss and Rahim
2. Du
3. Bhattarai, Maneewat and Sae-Sia
4. Chan, To & Chan

999

هایروانشناسیاجتماعی،شماره سیوششم،زمستان8931


پژوهش

دارد .در بسیاری از پژوهشهای ان دام گرفتده در حدوزه روا شناسدی ورزشدی ،تددأثیر ورزش بددر
سدالم رواندی بررسی ش ه اس  .در مطالعا متع د نشا داده ش ه اس که بین تابآوری افدراد
سال ورزشکار و غیرورزشکار تفاو معناداری وجود دارد .همسو با نتای پژوهشهدای (دیرمدانچی و
خان انی )0322 ،میتوا نتی ه گرف فعالی ورزشی میتواند تداب آوری را در افدراد رشد دهد .
ورزش میتوان دایره فعالی های اجتماعی فرد را گسترش ده و نوعی خودتنظیمی و خودمد یریتی
(از ویژگیهای افرادتاب آور) را در افراد ای اد کن .
همسو با پژوهش (مورنو ،الرا و تورس9102 ،؛ میلرا و پسکارولی9102 ،؛ کاکو و مداینر)9102 ،
مشارک و همکاری نیز به طور ذاتی با سرمایه اجتماعی مرتبط اس  .اق اما همبسدتگی در میدا
اقوام و همسایگا برای بقای مردم و حف انس ام و اتحاد جامعه بسیار مه اس  .این ح اتحداد
نیز جامعه را به تشکیل پیون های اجتماعی قوی ترغیب میکرد .مردم مراقدب یکد یگر بودند و در
طی عملیا تخلیه و ن ا و بع از زلزله احساس اتحاد و همکاری را حف میکردن  .مدردم بدرای
تخلیه ،ن ا همسایگا  ،سامان هی کمکهای اوله ،تهیه نیازهای اولیده و اراوده پشدتیبانی عداطفی
متقابل به روابط محک جامعه خود متکی بودن  .مشارک و همکاری باعث سازمان هی افرادی شد
که به حف کنترل در جامعه کمک کردن و از آ مه تر ،آنها فضاهای رسمی را تشکیل میدادند
که نیازهای مردم (غذا و آب و اسکا ) در آ برآورده میشد  .مورندو ،الرا و تدورس ( )9102تأکید
میکنن که برنامه ریزا و م یرانی که از تخصص و توا شهرون ا خود استفاده بهتری مدیکنند ،
می توانن به طور مثثری ایمنی و بقای جوامع خود را بهبود بخشن  .یدک رویکدرد از پدایین بده بداال
می توان این رون را با ادغام ظرفی های مردم در برنامهریزی بدرای کداهش خطدر بالیدا از سدطح
محلی راهنمایی کن  .این میتوان برنامههای متناسب تری را به نیازهای واقعی جوامع منطبق کند .
مردم یک سیست حمایتی هستن که میتوانن به توسعه جوامدع پاید ار و تدابآورتدر کمدک کنند .
بنابراین برای ای اد تابآوری و پای اری ،فراین احیای جامعه باید همکداری و مشدارک فراگیدر در
حین وقوع بالیا و پ از آ  ،را مورد توجه قرار ده .
همسو با پژوهشهای مختلف (کاکو و ماینر9102 ،؛ سدینا و همکدارا 9102 ،؛ ادکدوال9102 ،؛
میلرا و پسکارولی )9102 ،اتحاد و همبستگی مردم نقش مثثری در تابآوری افراد در برابدر شدرایط
سخ پ از زلزله داش  .از نظر میلرا و پسکارولی )9102( 0اتحاد و همبستگی روش ارتقاء ظرفی
روانی اجتماعی در انتخاب هنگام پاسخ به فاجعه اس  .گروهها مردم را با یک یگر متح مدیکنند و
باعث ای اد روابط اجتماعی مشارکتی میشون  .در صور مواجهه با پیام های فاجعدهآمیدز رواندی و
اجتماعی بالیا ،گروهها امکا درگیر کرد گروه متنوعی از بازیگرا و سازمانها را دارن که میتوانن
بهصور انطباق پذیر ،جامع و موفق به همبستگی جمعی دس یابن (میلدرا و پسدکارولی.)9102 ،
همانطور که میلرا و پسکارولی ( )9102اظهار داشتن  ،پ از فاجعهها یکی از بزرگترین خسار ها ،از
1 . Millera and Pescaroli
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بین رفتن دنیای فرهنگی  -اجتماعی اس و گروهها با فراه کرد اتحاد و همبستگی راهی بدرای
شروع به بازسازی آنچه از دس رفته اس  ،ای اد میکنن  .گروهها داراییهای جمعی را بده ارمغدا
میآورن  ،پتانسیل الزم برای جمع آوری منابع را دارن و جمع ه افزایی یک گدروه بیشدتر از جمدع
اعضای فردی اس .
همسو با پژوهشها (ماوو و همکارا 9102 ،؛ میلرا و پسکارولی ،)9102 ،نوع دوسدتی بدهعندوا
یکی از ویژگیهای افراد تابآور شناخته ش  .سهی ش با دیگرا هی انا منفی مانن شرم ،گناه
و ناامی ی که تضعیف کنن ه خودکارآم ی و امی هستن را از بین میبرد (میلرا و پسکارولی.)9102 ،
ماوو 0و همکارا ( )9102معتق ن کسانی که تمایل زیادی به کمک به دیگرا دارن و دی مثبتی به
امور دارن  ،تاب آور هستن و ب و در نظر گرفتن شرایط فاجعهآمیز احتماالً کمتر در معرض بیماری-
های روانی قرار میگیرن .
مروری بر مقولهها و زیرمقولههای استخراج ش ه در مطالعۀ حاضر و مقایسۀ آ با پژوهشهدای
ان ام گرفته ،سه موضوع را نمایا میکن  :نخس اینکه ،مقولههای بهدس آم ه تا ح زیادی همۀ
عواملی که بهعنوا عوامل اجتماعی زمینهساز تابآوری در برابر بالیدا شدناخته شد هاند  ،از جملده
نگرشهای اجتماعی مثب و رهبری برای کمک به قربانیا (هو ،کو و شو ،)9103 ،عدز نفد و
مهار های اجتماعی ،احترام و ارزش به دیگرا  ،توانایی پدذیرش حماید و کمدک ،حماید هدای
مردمی ،روابط با دیگرا و سرگرمی (راتر ،)9103 ،شبکههدای اجتمداعی ،روابدط اجتمداعی ،روابدط
حمددایتی (ایکیددزر9104 ،؛ آلمددازا و همکددارا 9102 ،؛ مورنددو ،الرا و تددورس ،)9102 ،همبسددتگی
اجتماعی به شکل کمک از دوستا  ،خانواده ،افراد مثسسا و نهادهدای اجتمداعی (کداکو و مداینر،
9102؛ سینا و همکدارا 9102 ،؛ دکدوال9102 ،؛ میلدرا و پسداکارولی ،)9102 ،انسد ام اجتمداعی و
مشارک در فعالی های اجتماعی (کاکو و مداینر ،)9102 ،سدرمایه اجتمداعی ،اعتمداد و فرایند های
نظ دهی (پلینگ و های ،)9111 ،ندوع دوسدتی ،مسدثلی اجتمداعی و حماید اجتمداعی از طدرف
دوستا و همکارا (ماوو و همکارا 9102 ،؛ س ا و همکارا 9102 ،؛ النگ و وانگ9109 ،؛ کویاما
و همکارا 9104 ،؛ جوهال9101 ،؛ رخشانی و همکدارا  )9102 ،را در بدر مدیگیدرد .مورندو ،الرا و
تورس ( )9102تاکی میکنن که سرمایۀ اجتماعی نوعی سرمایه اس که بهعنوا پایۀ اصلی پاسدخ
جامعه عمل میکن و این ای ه که جوامع بهعنوا بهترین شیوههای حدل مسدوله در زمینده بالیدای
طبیعی عمل میکنن را تایی میکن  .به نظر میرس سرمایۀ اجتماعی بهعندوا یدک بخدش مهد
برای کاهش استرس و مقابله با مشکال در هنگام بحرا عمل کن  .سدرمایه اجتمداعی مدیتواند
بسی ظرفی های تابآوری را تسهیل کن و بنابراین ،اق ام جمعی را برای مقابله بدا وظدایف ج ید
ناشی از یک فاجعه را تروی ده  .به اعتقاد ماوو و همکارا ( )9102آنهدایی کده حماید اجتمداعی
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دریاف میکنن از راهبردهای مقابلهای مسولهم ار استفاده میکنن که همین عامدل بده نوبده خدود
تابآوری آنها را در برابر زلزله و تبعا آ باال میبرد.
موضوع دوم اینکه مقولهها و زیرمقولههای استخراج ش ه در پژوهش حاضر ،شاخصهای ج ید
سرمایۀ اجتماعی بهعنوا یکی از عوامل مثثر بر تابآوری که در رویکردها ،الگوها و پدژوهشهدای
قبلی به آنها اشاره نش ه بود را مورد شناسایی قرار داد .از جمله آنها میتدوا بده مدواردی همچدو
برخورداری از وجود خانوادههای گسترده و ارتباط با آنها (عمو ،عمه ،خاله ،دایی ،برادرا  ،خواهرا و
سایر اقوام) ،روابط گرم و خوب با اقوام و همسایهها ،داشتن شبنشینیها و دور همیها ،شدرک در
فعالی های مذهبی و فرهنگی (نماز جماع و جمعه ،مراس ترحی و سایر مراس ) ،سر زد به افراد
بیمار و سالمن « ،کمکهای مردمی» (کمکهای ام ادی و مالی به ویدژه در روزهدای اولیده زلزلده،
مشارک خیرین در ساخ و ساز خانهها و حمای از درما آسیبدی گا  ،تماس و حضدور مدردم از
نقاط دور و نزدیک ،ن اشتن دغ غه برای رفع نیازهای اولیه ،در دسترس قدرار داد امکاندا اولیده،
مهربا و خا بود مردم)« ،الگوگیری» (دیگرا را سرمشق خود قرار داد در مواجهه با بحرا ،
اثرگذاری بر دیگرا  ،عملگرا بود )« ،شو طبعی و نشاط» (شادابی ،خوشقریحگی ،بشّاش بود )،
«احترام و ارزش» (کانو توجه بود  ،ارزشمن بود ) ،مشارک و همکداری (مشدارک خدود مدردم
آسیب دی ه در امورشا  ،تشکیل گروهها و تی های ام ادی از خود مردم آسیب دی ه)« ،نوع دوستی»
(ع م تعصب قومی و دینی ،توجه به ارزشهای انسانی) ،احساس مسثلی و تعه نسب به خانواده و
جامعه اشاره کرد.
موضوع سوم اینکه مقولهها و زیرمقولههای اسدتخراج شد ه در پدژوهش حاضدر ،شداخصهدای
سرمایۀ اجتماعی بهعنوا یکی از مثلفههای اصلی تابآوری در برابر زلزله کده مبتندی بدر فرهندگ
ایرانی د اسالمی اس را مشخص کرده اس ؛ که از آ جمله میتوا بده حماید عداطفی عمیدق،
ارتباطا گسترده خانوادگی ،بهجایآورد صلۀ رح و الگوگیری از قرآ و پیامبرا اشاره کرد.
به طور کلی ،نتای پژوهش حاضر عالوه بدر اینکده الگوهدا و شداخصهدای سدرمایۀ اجتمداعی
بهعنوا یکی از مثلفههای مه تابآوری در برابر بالیا که در پژوهشهای قبلی شناسایی ش ه بدود
را در بر میگیرد ،شاخصها و الگوهای ج ی ی مبتنی بر باف فرهنگی د اجتماعی ایرا اراوده داده
اس  ،زیرا تابآوری فراین ی اس که به طور مستقی قابل مشاه ه نیس و از قضاوتهای ذهندی و
مبتنی بر فرهنگ استنباط میشود .بر اساس یافتههای بهدس آم ه مدیتدوا بده دو دسدته پیامد
نظری و عملی در پژوهش حاضر اشاره کرد .در سطح نظری ه ف ،شناسایی شاخصهای تابآوری
در برابر بالیا ،مبتنی بر باف فرهنگی اجتماعی ایرا با استفاده از رویکرد کیفی ،هندوز مدورد توجده
پژوهشگرا داخلی قرار نگرفته اس ؛ به همین دلیل ان ام این پژوهش میتوان بدهعندوا شدروع،
توجه پژوهشگرا داخلی را به موضوع جلب کن  .نکته دیگر اینکه پژوهشدگرا حدوزه تدابآوری و
بحرا میتوانن شاخصهای استخراج ش ه از مطالعه حاضر را به شیوههای کمّی در ارتباط با سدایر
متغیرهای مثثر بر تابآوری در برابر بالیا مورد مطالعه قرار دهن  .در سطح عملی نیدز بدا توجده بده
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اینکه تابآوری در برابر زلزله و به طور کلی تابآوری را میتوا تقوی کرد و ارتقداء داد ،ضدروری
اس که سازمانهای درگیر در اق اما پاسخگووی به حوادث ،درک بهتری از آنچه بدرای تدابآوری
الزم اس داشته باشن  .بنابراین ،پیشنهاد میشود:
مثسسا و نهادهای مرتبط به بحرا و تابآوری به مقوال و زیرمقولدههدای اسدتخراج شد ه
پژوهش حاضر توجه ویژه داشته باشن  .از آن ایی که شاخصهای شناسایی شد ه در مطالعدۀ حاضدر
مبتنی بر باف فرهنگی د اجتماعی ایرا اس  ،سیاس گذارا و دس ان رکارا میتوانن با توجه به
مقولهها و زیرمقولههای شناسایی ش ه در پژوهش حاضر ،برای تابآوری در برابر زلزله و سایر بالیدا
(با توجه به بال خیز بود ایرا ) به ت وین سیاس های برای آشنایی و آموزش این مقولهها به افدراد
جامعه اق ام کنن  .پیشنهاد میشود با تمرکدز بدر جمعید زلزلدهزده ،رویکدرد مثلدثسدازی (دید گاه
متخصصا  ،دی گاه زلزلهزدگا و بررسی پژوهشهای ان ام ش ه) در مطالعا اینچنینی اتخاذ شدود
تا درک روشنی از تابآوری در برابر بالیا حاصل شدود .همچندین پیشدنهاد مدیشدود کده از نتدای
پژوهش حاضر برای م اخله در بحرا و سایر م اخال بالینی مربوط به ت ربه تروما استفاده شدود.
ان ام پژوهشهای در باف هایی که سایر بحرا ها را ت ربه میکنن از جمله در میدا سدیلزدگدا
پیشنهاد میشود.
سپاسگزاری
از زلزلهزدگانی که در این پژوهش شرک کردن و با همکاری صمیمانۀ آنها اجرای پدژوهش میسدر
ش و همچنین تمام افراد دیگری که در این پژوهش ما را یاری کردن  ،سپاسگزاری .
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 مقایسه اثر بخشی مشاوره به شیوه آدلری و بازسازی شناختی مبتنی بدر.)0322(  حسین، سلیمی ب ستانی
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.طباطبایی
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