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  ات سرمایۀ اجتماعی در بالیاي طبیعیبررسی تغییر

  1398مطالعۀ تأثیر سیالب لرستان در فروردین 

  

  2نژاد الهام مرادي 1ترکارانی، مجتبی

  

  )15/12/99تاریخ پذیرش  ،15/05/98 دریافت(تاریخ 

  

  چکیده

قبـل،  ( گانـۀ  مراحـل سـه   هدف پژوهش حاضر، مطالعۀ تغییر ابعاد سرمایۀ اجتماعی در

پـژوهش، از   ن اسـت. در ایـن  در استان لرسـتا  1398 حین و پس از) سیالب فروردین

یسۀ ابعاد مختلـف سـرمایۀ اجتمـاعی در    اي جهت شناخت و مقا روش کیفی و مقایسه

بـا مـدیران،   مراحل مختلف سـیل اسـتفاده شـده اسـت. جهـت گـردآوري اطالعـات،        

هـا   زده، و نیز گروه متمرکز مصاحبه شده است. یافته کارشناسان، امدادگران، افراد سیل

گانۀ بحران تغییر کـرده اسـت؛ بـه ایـن      مراحل سه در نشان داد ابعاد سرمایۀ اجتماعی

 بالیـاي طبیعـی، بـه درك    آگـاهی، جامعـه از ادراك تقدیرگرایانـۀ    کل کـه در بعـد  ش

بعد اعتماد، جامعـه از   بودن بالیاي طبیعی رسیده است. در ساخت ساخت و دولت انسان

در بعـد   اعتنـایی و بـدبینی تغییـر نگـرش داده، و     اعتمادي بین دولت و ملت، به بی  کم

ن، به انفعـال مـردم محلـی و وابسـتگی بیشـتر      سازما مشارکت، از مشارکت سنتی و بی

  مردم به دولت رسیده است. 

  

  : سرمایۀ اجتماعی، سیالب، آگاهی ، اعتماد، مشارکت، لرستان.کلیدي واژگان
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  طرح مسئله مقدمه و

هاي  سال کنند. تعدد وقوع حوادث طبیعی دربالیاي طبیعی با شدتی فزاینده جهان را ویران می

بـودن از مخـاطرات طبیعـی     تواند مدعی ایمن اي نمی که هیچ جامعه است اخیر نشان داده است

عزمـی و  ( رو هسـتند ها روبـه بار این پدیدهها همواره با تأثیرات ذهنی و عینی زیانباشد و انسان

  ).78: 1396نوري، 

 26بـود. از   همـراه  آسا لیسي ها بارشدر ایران، با وقوع  1398شروع سال جدید خورشیدي 

ي اسـتان  هـا  بـارش  سـامانۀ بارشـی بـود.    ریتأث، ایران تحت 1398فروردین  11تا  1397اسفند 

دلیـل   فروردین و طی فعالیت دو سامانۀ بارشی رخ داد کـه بـه   11تا  3لرستان، در فاصلۀ زمانی 

پـنجم   در حجم زیاد بارش، دو سیالب سـهمگین در ایـن اسـتان بـه راه افتـاد. اولـین سـیالب،       

شـهرهاي  است. سـیالب   داده  رخ 1398 ماه نیفرورد 12دومین سیالب در  و 1398 ماه نیفرورد

که در شهر پلـدختر و برخـی از    را محاصره کرد، تا جایی دوره چگنیآباد،  دختر، نورآباد، خرمپل

تشـکر،  ( روستاهاي آن تنها امکان امدادرسانی هـوایی در روزهـاي آغـاز سـیل و وجـود داشـت      

دهد که ایرانیان هنگـام مواجهـه بـا     گذشته نشان می هاي از قرن). تاریخ این سرزمین 2: 1398

لحـاظ فرهنگـی و    شـوند. بـه  اي متحد و قدرتمند تبدیل مـی  حوادث و بالیاي طبیعی، به جامعه

دهـی دربرابـر بحـران     گروهی و سازمان بستگی اجتماعی، ایرانیان پس از وقوع بحران، فوراً به هم

لحـاظ   بـه  ؛ بنـابراین، وقـوع بالیـاي طبیعـی در اجتمـاع،     )291: 1395عسکري، (یابند  دست می

تاریخی، ضرورت همکاري، همیاري و اعتماد را تحت عنـوان سـرمایۀ اجتمـاعی نمایـان سـاخته      

)، 1395)، عسـکري ( 1396( هـاي عزمـی و نـوري    ). پـژوهش 81: 2013و همکاران،  1یال(است 

عکاشـه  و )، 1389عینـالی ( )، 1392( قدیري و رکن الدین افتخاري)، 1393عینالی و همکاران (

دهد سرمایۀ اجتماعی نقش مهمـی در کـاهش آسـیب بالیـاي طبیعـی دارد.      نشان می) 1383(

آسـیب بالیـاي    کـاهش  اساسـی   حـل  منزلـۀ راه  بـه  جهت، همواره افزایش سرمایۀ اجتماعی ازاین

ي رسـمی و  همیشـه اهمیـت خـود را در نهادهـا      طبیعی مطرح بـوده اسـت. سـرمایۀ اجتمـاعی    

هاي مردمی و کارهاي خیریۀ مردم عادي نشـان داده   غیررسمی درگیر در بحران گرفته، تا کمک

ویـژه در   هاي مختلف به دهندة سرمایۀ اجتماعی براي بالیاي طبیعی در حوزه است. نقش تخفیف

  هاي مرتبط با سوانح طبیعی بـه حوزة علمی راهگشا بوده، اما سبب شده که شکل غالب پژوهش

کنندة سرمایۀ اجتماعی در بالیاي طبیعی معطـوف شـود و کمتـر بـه      کنترل تأکید و تأیید نقش

تغییر سرمایۀ اجتماعی توجه نشان داده شود. این در حالی است کـه بـا وقـوع بالیـاي طبیعـی،      

و نظم زندگی اجتماعی، و نیز تلفـات   گسیختگی شیرازهدلیل ازهم دیده، بهساکنان مناطق آسیب

_______________________________________________________ 
١. Yila 
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هاي اجتماعی از قبیل حمایت و پشتیبانی از یکـدیگر در ابعـاد   مالی، در برخی از مهارتجانی و 

 شـوند عمـومی بـا مشـکالت جـدي مواجـه مـی       اقتصادي، روحی، روانـی، و مشـارکت در امـور   

منزلـۀ   ها، که در ساحت نظري به ). اختالل در این ویژگی56: 1395ساربان و همکاران،  حیدري(

تنهـا همیشـه    دهد که سـرمایۀ اجتمـاعی نـه    شوند، نشان میی شناخته میابعاد سرمایۀ اجتماع

تواند آسیب بالیاي طبیعی را کنترل کنـد و کـاهش دهـد، بلکـه خـود در      صورت مستقل نمی  به

) و ترکـارانی و  1393کند؛  از طرفی مطابق پژوهش هاي ترکـارانی(  روند بالي طبیعی تغییر می

ان  به صورت تاریخی و حتی در حال حاضر حضور نهادهـا و  در جامعه لرست ) 1395( يندر حق

ی کـار جمعـ  دهـد کـه اوالً، در جامعـه، انجـام     ي مدنی بسیار ضعیف است. این نشان میها گروه

 دوم، جامعۀ در شرایط بحرانی فاقد ظرفیت سازمانی سنتی و غیرسازمانی  جریان دارد. صورت به

ي هـا  شـبکه ۀ نیروهـاي محلـی و   ختـ یخودانگ بـر تـوان   شـتر یو ب اسـت با حـوادث  جهت مقابله 

داد  جهت، شناخت وضعیت ابعاد سـرمایۀ اجتمـاعی در هنگـام رخ    ازاینخویشاوندي متکی است. 

  سنتیِ لرسـتان  خصوص در جامعۀ نیمه به بالیا و تأثیر این بالیا بر تغییرات ابعاد سرمایۀ اجتماعی

  موضوعی درخور مطالعه است.

هـاي سـرمایۀ    دنبال پاسخ به این سؤال اسـت کـه ابعـاد و مؤلفـه     هبنابراین، پژوهش حاضر ب

 زدة لرستان از منظر کیفی چه تغییـري کـرده  مناطق سیل اجتماعی، در مراحل مختلف سیل در

براین، وضعیت کلی سرمایۀ اجتماعی نیز در مراحل مختلـف سـیالب چـه تغییراتـی      است؛ عالوه

 دیده در مراحل مختلف بحران چگونه بوده است. با یبکرده و پیامد این تغییرات براي جامعۀ آس

  اند از: عبارت هاي پژوهش، اهداف تحقیق حاضر توجه به پرسش

هـاي سـرمایۀ اجتمـاعی در مراحـل مختلـف سـیالب لرسـتان در         فهم تغییرات ابعاد و مؤلفه .1

  ؛1398 فروردین

  ختلف بحران و ارائۀ راهکارها.. بررسی تأثیرات و پیامدهاي تغییر سرمایۀ اجتماعی در مراحل م2

  

  پیشینۀ تجربی پژوهش

هاي داخلی و خارجی دربارة رابطۀ سـرمایۀ اجتمـاعی و بالیـاي طبیعـی      در این قسمت، پژوهش

) در پژوهشی به بررسـی نقـش سـرمایۀ    1390( جو و همکاران رشادتاند:  بررسی و ارزیابی شده

  انـد.  ي ایـران در شـهر رشـت پرداختـه    شـهرها  هاي اجتمـاعی کـالن   اجتماعی در مدیریت بحران

هاي سـرمایۀ اجتمـاعی (آمـادگی، مقابلـه، بازسـازي) و      بین مؤلفه کهآن است  ها حاکی ازیافته

شهر رشت ارتباط معناداري برقرار است: هرچـه سـرمایۀ اجتمـاعی     مدیریت بالیاي طبیعی کالن

  خواهد بود. تر هاي اجتماعی مناسب تقویت شود، مدیریت بحران
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)، با بررسی سرمایۀ اجتماعی و تأثیر آن در مدیریت بحـران  1395( حبیب و حقیقی طانیسل

هـاي سـرمایۀ اجتمـاعی (اعتمـاد، مشـارکت، حمایـت، احسـاس         شهرها، دریافتند که بین مؤلفه

گیـري، آمـادگی، مقابلـه و بازسـازي) ارتبـاط       (پـیش  هـاي اجتمـاعی   و مدیریت بحـران  )امنیت

)، بـا بررسـی نقـش سـرمایۀ     1396( عزمـی و نـوري   پژوهشـی دیگـر،  در  معناداري وجـود دارد. 

هاي روستایی، گزارش کردند که همکـاري،   گاه سکونت اجتماعی و مدیریت مخاطرات طبیعی در

داري با مدیریت مخاطرات طبیعـی دارد و ایـن    مشارکت، اعتماد و انسجام اجتماعی رابطۀ معنی

  رابطه را تسهیل کرده است.

آوري  پـذیري شـهرها: سـوانح طبیعـی و تـاب     آسیب«اي با عنوان در مقاله 1)2003پیلینگ (

عـاملی کلیــدي در مــدیریت سـوانح قلمــداد کــرده و میــزان    ، ســرمایۀ اجتمــاعی را»اجتمـاعی 

آوري مـردم محلـی    تـاب  بستگی و اعتماد به قوانین در سطح جامعۀ محلی را باعث بـاالرفتن  هم

به نقش جامعۀ محلی در واکنش به سـانحه   اي در مقاله )2010( 3و پاتل 2پاترسون دانسته است.

پذیري  در زمینۀ عوامل مؤثر بر کاهش آسیب اند. آنها با تمرکز بر نقش سرمایۀ اجتماعی پرداخته

هاي اجتماعی، نگرش، اعتماد بین افراد و انسـجام   جامعه دربرابر سوانح طبیعی، به اهمیت شبکه

)، با بررسی اثر سرمایۀ اجتمـاعی در  2014و همکاران ( 4ین، یالبرا اند. عالوه اجتماعی اشاره کرده

هاي مؤثر بر کاهش خطر سـانحۀ   مثابۀ یکی از مؤلفه بالیاي طبیعی، بر نقش سرمایۀ اجتماعی به

  اند. سیل تأکید کرده

شده در زمینۀ سرمایۀ اجتماعی و بالیاي طبیعـی، وجـوهی از تفـاوت     ارزیابی مطالعات انجام

) اغلـب تحقیقـات بـه    1 انـد از:  دهد که عبـارت  شده نشان می ا با مطالعات انجامپژوهش حاضر ر

انـد،   کـرده  کننـدة سـرمایۀ اجتمـاعی در مـدیریت بحـران بالیـاي طبیعـی اشـاره          نقش تسهیل

غالـب تحقیقـات بـا رویکـرد کمـی       )2 کند؛که این تحقیق لزوماً این نتیجه را تأیید نمی درحالی

کیفی بررسی شده  روش که در این تحقیق سرمایۀ اجتماعی به ، درحالیاند (پیمایشی) انجام شده

محققان کمتر به تغییرات ابعاد سرمایۀ اجتمـاعی در مراحـل مختلـف بحـران طبیعـی       )3است؛ 

کردن اثـر بالیـاي    روشن تواند در هاي سرمایۀ اجتماعی می که تفکیک مؤلفهدرحالی اند، پرداخته

در بررسـی بالیـاي طبیعـی، بیشـتر بـه نقـش       ) 4 ی مؤثر باشـد. طبیعی بر ابعاد سرمایۀ اجتماع

مدیریت بالیاي طبیعی توجه شـده   سرمایۀ اجتماعی در بهبود» از باال به پایینِ«کننده و  کنترل

_______________________________________________________ 
١. Peeling 
٢. Patterson 
٣. Patel 
٤. Yila 
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توجـه   منزلـۀ مفهـومی   صورت مستقل و به که ضرورت دارد به سرمایۀ اجتماعی به است، درحالی

  دچار تغییر شود.   شود که ممکن است در روند بالیاي طبیعی

  

  یعیطب يایبال و یاجتماع یۀسرما

  گـرد هـم    سرمایۀ اجتماعی پاسخی فراگیر به این پرسش قـدیمی اسـت کـه از چـه روي افـراد     

کننـد (پیـران و   تر منافعی مشترك پیـدا مـی  سطحی وسیع آیند و با وجود منافع متضاد، درمی

اعتماد دوجانبه و هنجارهاي مشـترك، بـه   هاي اجتماعی برپایۀ  ). وجود گروه9: 1385همکاران، 

هاي اجتماعی، همکـاري بـین اعضـاي     شود. با تشکیل شبکههاي اجتماعی منجر می ایجاد شبکه

گیرد و حمایت اعضـا از  حمایت دوسویۀ اعضاي شبکه از یکدیگر شکل می شود و شبکه آسان می

ز طرف مقابل دریافت خواهـد  یکدیگر، با اعتماد به اینکه در آینده پاسخی مستحق این حمایت ا

آورد. از انباشت این ذخیرة اجتمـاعی در فـرد،   وجود می شد، ذخیرة اجتماعی را براي هر عضو به

رنـانی و  (گیـرد  ها) سرمایۀ اجتماعی شکل مـی  ها (میان افراد) و در جامعه (میان شبکه در شبکه

  ).86: 1387مؤیدفر، 

  

  انواع سرمایۀ اجتماعی

صـورت عمـومی سـنجش     نواع سرمایۀ اجتماعی تفکیک نشده و این مفهوم بهدر بیشتر تعاریف، ا

هاي سرمایۀ اجتمـاعی  اي اساسی براي پژوهش که تمایز بین انواع آن، مسئلهشده است، درحالی

کسـانی بـود کـه بـه ایـن تمـایز پرداخـت. او بـا تفکیـک          از نخسـتین  1شود. پاتناممحسوب می

انواع سرمایۀ اجتمـاعی را نشـان داد.    گروهی، تفاوت برون هايگروهی و انجمن هاي درون انجمن

گروهی نوعی از سرمایۀ اجتماعی است کـه افـراد را از منظرهـاي مهمـی      سرمایۀ اجتماعی درون

دهد. در مقابل، سـرمایۀ  هم قرار می جنسیت، طبقۀ اجتماعی و نظایر آن کنار مثل قومیت، سن،

اي اشـاره دارد کـه افـراد غیرمشـابه از      اي اجتمـاعی هـ  گروهی، به شبکهاجتماعی (اتصالی) برون

هـاي بـاز و فـارغ از     تواند به هویـت  کند و می هاي گوناگون جامعه را به یکدیگر مرتبط می بخش

  ).271: 2000پاتنام، ( تعصب شکل دهد

هـاي قـوي ایلـی     اي سـنتی بـا بنیـان    هاي غربی ایران، جامعه منزلۀ یکی از استان لرستان، به

 رود. همراه با رشد شهرنشینی و افزایش تحصـیالت زنـان و مـردان، سـاخت ایلیـاتی     یشمار م به

کـرده اسـت.    هاي خـود را در روابـط اجتمـاعی حفـظ     تر از سابق شده، اما همچنان پایه کمرنگ

آیـد و   وجـود مـی   هاي اجتماعی در متن و تـاریخ اجتمـاع بـه    مانند دیگر پدیده  سرمایۀ اجتماعی

_______________________________________________________ 
١. Putnam 
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در سـاخت اجتمـاعی   ). 195: 1388سـده و همکـاران،    تماعی است (ادیبیاي از ساخت اج جنبه

جامعـه   یی خاص مبتنی بـر فرهنـگ اجتمـاعی غالـب    ها یژگیولرستان، سرمایۀ اجتماعی داراي 

  اجتمـاعی   سـرمایۀ  بـر است. الگوي حاکم بر سرمایۀ اجتمـاعی در ایـن منـاطق، بیشـتر مبتنـی      

داد بالیـاي   ی سـرمایۀ اجتمـاعی متـأثر از رخ   است. راي شـناخت تغییـرات مفهـوم    گروهیدرون

بندي و فرهنگ سنتی حاکم بر روابط اجتمـاعی در ایـن جامعـه را     طبیعی در لرستان، باید قالب

  دهی سرمایۀ اجتماعی مؤثر است. در نظر گرفت که بر شکل

شده است. از نظر برخـی محققـان، بالیـاي طبیعـی      از بالیاي طبیعی تعاریف متعددي ارائه 

شـود. طبـق ایـن رویکـرد، بالیـاي طبیعـی، بـا         مثابۀ یک دورة بحران اجتماعی شـناخته مـی   به

پذیر، در روال طبیعی آن جامعه اختالل تأثیرگذاشتن بر نظام اقتصادي و اجتماعی جامعۀ آسیب

شـود  پدیـده مـی   کند و مانع ایفاي نقش مناسب آن جامعـه بـراي کنارآمـدن بـا آثـار      ایجاد می

  ).68: 1386اري و همکاران، الدین افتخ (رکن

گیـري غیرمتمرکـز از طریـق     از دیدگاه مدیریت سانحه، سـاختار جامعـۀ محلـی بـا تصـمیم     

هاي اجتماعی و استفاده از رفتار هنجـاري تـوأم بـا اعتمـاد و همکـاري متقابـل، پاسـخی         شبکه

تمـاعی  کاهـد. از ایـن منظـر، سـرمایۀ اج     دهد و از پیامدهاي منفی آن مـی  منطقی به سانحه می

کنـد    پذیر می دهی مجدد اجتماعی را امکان سازمان سپري در مقابل اثر مخاطرات طبیعی است و

  ).19: 2010 1(چیا،

  

  چارچوب مفهومی

دیـدگاه پاتنـام، سـرمایۀ     پـردازان سـرمایۀ اجتمـاعی اسـت. از    تـرین نظریـه  پاتنام از مهمرابرت 

هـاي   همانند اعتماد، هنجارهـا و شـبکه   هاي سازمان اجتماعی،اي از ویژگیاجتماعی به مجموعه

شـود.  ارتباط یا مشارکت بهینه میان اعضاي اجتماع حاصل می مشارکت، اشاره دارد که از طریق

دانـد. او معتقـد اسـت    پاتنام هنجارهاي همیاري و آگاهی را مولدترین جزء سرمایۀ اجتماعی می

کار  من اکنون این«نویسد: باره می یافته است. دراین مالك سرمایۀ اجتماعی اصل همیاري تعمیم

آنکه شما را بشناسم، امـا ایـن اطمینـان را دارم کـه در طـول راه،      دهم، بیرا براي شما انجام می

  ).95: 1379(پاتنام، » خواهید داد  شما یا دیگري لطف مرا پاسخ

ضـروري  هاي سرمایۀ اجتماعی در نظر پاتنام اعتمـاد اسـت. اعتمـاد از عناصـر      مؤلفه دیگر از

هـاي   پذیري رفتار دیگران است کـه در جامعـه   بینی براي تقویت همکاري و مدارا، و حاصل پیش

تـر،  تـر و پیچیـده  شود، اما در جوامع بزرگکوچک از طریق آشنایی نزدیک با دیگران حاصل می

_______________________________________________________ 
١. Chia 
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تـر  کـه بسـط مـدارا را روان    یابـد اعتماد غیرشخصی یا شکل غیرمستقیمی از اعتماد ضرورت می

در این نوشتار، رویکرد پاتنامی به سرمایۀ اجتماعی انتخاب شده است که ). 134همان، ( ندکمی

هاي رسـمی و غیررسـمی اسـت. بـا     شامل آگاهی و هنجارهاي متقابل، اعتماد و مشارکت شبکه

منزلـۀ قـاب تحلیلـی بـراي      بودن تحقیق، از دیدگاه پاتنـامی سـرمایۀ اجتمـاعی بـه     وجود کیفی

مراحل مختلـف سـیل (قبـل، حـین و بعـد)       اجتماعی در ي مربوط به سرمایۀها آوري داده جمع

  استفاده شده است.

  

  شناسی روش

جهـت کـه بـراي شـناخت       است. ازایـن  شده انتخاب  کیفی شناسی تحقیق برمبناي رویکرد روش

شیوة تغییر سرمایۀ اجتماعی در فرآیند سیل برمبناي فهـم کنشـگران، اسـتفاده از روش کیفـی     

شود؛ زیرا سیر تغییر اي کیفی نیز محسوب می ت. البته، این مطالعه نوعی تحلیل مقایسهالزم اس

 براي هـر دوره و هـر   کند و مفهومی ابعاد سرمایۀ اجتماعی را در مراحل مختلف بحران دنبال می

کند. گرچه در تحقیقـات   کنندگان مفاهیم مختلفی را استخراج می بعد با توجه به دیدگاه مطالعه

مثابـۀ   کنند و کمتر چارچوب مشخصی به ها خود جهت تحلیل را مشخص می معموالً داده کیفی

ما در  دهند. شود، در عمل، همیشه تحقیقات پیشین به کار جهت میکارگرفته می قاب تحلیلی به

ایم تا قابلیت مقایسه  ها حول چند مقوله استفاده کرده کردن داده براي جمع 1اینجا از قاب تحلیلی

عبارت دیگر،  داشته باشد و بتوان سیر تغییر مفهومی ابعاد سرمایۀ اجتماعی را نشان داد؛ به وجود

اي  قیاسی است؛ به این شکل کـه نظریـۀ پایـه    و استقرایی هاي مؤلفه بین نوسانی تحقیق، فرآیند

بـا ترکیـب    کنـد و  عمل مـی  تحلیلی چارچوب همچون) 2000 ؛1993( پاتنام اجتماعی سرمایۀ

 قاب یک از دهد. استفاده زمینۀ تحقیق، روند تغییر را نشان می با متناسب اجتماعی مایۀتصویر سر

 بـراي  روشـی  مثابـۀ  به تواند می) استقرایی عمدتاً( محلی تصاویر با همراه) قیاسی عمدتاً( تحلیلی

 یـا  اي هاي مقایسه بیشتر مخصوصاً تحلیل هاي تحلیل براي اجتماعی سرمایۀ از "بازنمایی" تولید

  ).2009، نقل از اریکسون و همکاران، 1994 2راگن،(کار برده شود به توصیفی

اي استفاده کـرده و   ها از روش کیفی نظریۀ زمینه مرحلۀ تولید مفاهیم از داده در تحلیل این

دهد. به این شکل که نظریۀ پاتنام را از پایین بازسازي و کـدها را  نوعی بازسازي نظري انجام می 

اي  کند، ولی این مفاهیم خودرو نیستند و الزم است جهـت تحلیـل مقایسـه    بدیل میبه مفهوم ت

 کـدها  بـین  نوسان این ).2007و همکاران،  3دالگرندر باال حول یک قاب معین بازسازي شوند (

_______________________________________________________ 
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٢. Ragin 
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 بـین  تعاملی تفسیر به کند و ارائه می اجتماعی سرمایۀ از ابعاد مفصلی توضیحات تحلیلی و قاب

اي  ) در مقالـه 2009اریکسون و همکـاران ( شود.  می اطالعات میدانی منجر و امپاتن قاب تحلیلی

  اند. کار گرفتهدربارة سرمایۀ اجتماعی این الگو را به

هـاي عمیـق، بازدیـدهاي    هاي تحقیق در مراحل مختلف سیالب، با توجـه بـه مصـاحبه    داده

فـروردین   13سان، در فاصلۀ هاي متمرکز و مصاحبه با مسئوالن و کارشنا میدانی، مصاحبۀ گروه

آوري شـده اسـت. جامعـۀ تحـت مطالعـه را افـراد سـاکن در         جمع 1398شهریور  31تا  1398

دهنـد کـه در مرکـز    دختر، معموالن و چگنی، تشـکیل مـی  مناطقی از استان لرستان، شامل پل

چگنـی و   رهدودختـر،   زدة نورآباد، پل آباد و مناطق سیل در مجموع، در خرم سیالب قرار داشتند.

ها با حضور فعاالن مـدنی   آباد، این جلسه معموالن، هفت جلسۀ بحث گروهی برگزار شد. در خرم

شناسـان برگـزار شـد. در     شناسـان و روان  هاي درگیر سیالب و مطلعان کلیدي و جامعـه  و سمن

زده، مردم محلی، اعضاي شوراي شهر و روسـتا، مسـئوالن دولتـی و     هاي سیل جلسات شهرستان

نفـر حضـور    20تـا   15اي حضـور داشـتند. در هـر جلسـه، بـین       ها و فعاالن رسانه عضاي سمنا

بـراین،   مـرد اسـت. عـالوه    60زن و  70وگو با  داشتند و در مجموع، جلسات گروهی حاصل گفت

زده بـا مـردم محلـی و مسـئوالن دولتـی یـا        هاي متعددي را در شهرهاي سیل محققان مصاحبه

اند. نتایج مشاهدات  صورت فردي انجام داده ران حوزة مدیریت بحران بهنظ فعاالن مدنی و صاحب

  میدانی نیز در مطالعه منعکس شده است.

از نظر برش زمانی، سه مرحله با عنوان قبل، حین و بعد از بحران وجود دارد که هـر مرحلـه   

اقـدامات مربـوط    ،مرحلۀ قبل از بحرانهمراه دارد. در این پژوهش،  اقدامات متناظر با خود را به

گیـرد و بـه حـدود دوهفتـه      گیري از حوادث و سوانح و آمادگی دربرابر بحران را دربرمی به پیش

ماه تا پایان عملیات  فروردین 12از شروع سیل در  ،مرحلۀ حین بحرانقبل از بحران اشاره دارد. 

ي، بازسـازي و  سـاز  هاي پس از بحران تا اقدامات مربـوط بـه عـادي    رسانی امداد و نجات و کمک

لحـاظ   بـه  ،سیل از بعد مرحلۀشـود.   ها و چادرها تا اوایل خردادماه را شامل می کردن کمپ جمع

نظـر   ، در1398زمانی، از آغاز بازسازي و پایان مرحلۀ امداد، از اول خردادماه تا پایان شهریورماه 

مـانی بحـران   هـاي سـرمایۀ اجتمـاعی، بـه بـرش ز      گرفته شده است. در شناخت تغییرات مؤلفه

ها در سه مرحله هـدف اکتشـاف    طبیعی سیل توجه شده و روند تغییر مفهومی هرکدام از مؤلفه

شده، قاب تحلیلـی مفـاهیم سـاخته شـده اسـت،       قرار گرفته است. با استناد به کدهاي استخراج

نوعی  رسیدن به ها تا مرحله را نشان دهند. کدگذاري که این مفاهیم بتوانند تغییرات هر طوري به

هاي انتخابی همان قاب تحلیلـی  محور .است داشته ادامه قاب تحلیلی از بعد هر اشباع نظري در

در  را کدگـذاري  اجتماعی، روند اعتماد آگاهی و مدنی، مشارکت هاي شبکه یعنی متأثر از پاتنام،
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گیـري دوطرفـۀ    جهـت  تـأثیر  کننـد و سـطوح بـاالتر کدگـذاري تحـت      سطوح باالتر تسهیل می

  گیرند. شکل می قاب تحلیلی از باال و اري باز از پایینکدگذ

  

  پژوهش هاي یافته

  رگرایتقد نگاه از گذر :آگاهی ۀمؤلف راتییتغ .1

 در ،دهندمی نشان را اجتماعی ۀسرمای شناختی و هنجاري وجه که کدهایی تمام ،1 جدول در

   .اند شده گذاري جاي بحران زمانی ۀمرحل سه

  )سیل از بعد و حین و قبل( بحران مختلف مراحل در متقابل هنجارهاي ۀمؤلف يها افتهی .1 جدول



 1398تابستان ، 2 ة شمار ،دهمسیز دورة ایران،ی اجتماع مطالعات مجلۀ

132  

  قبل از سیل

قدر سیل بیاید،  کردیم اینفکر نمی«زده بیان کرد:  دربارة آگاهی از پدیدة سیل، یکی از افراد سیل

  ».افتدکردم هرچی قسمت و تقدیر ما باشد اتفاق می چون تا حاال چنین چیزي نیامده بود. فکر می

ي و ریپـذ  بیآسـ هـا بیـان کردنـد کـه درك روشـنی از سـیل،       بسیاري از افراد در مصـاحبه 

اي افراد قبل از وقوع بالي طبیعی، حادثه را پدیـده  اغلبنداشتند.  شان یزندگي محل ریخطرپذ

و تقدیرگرایانه، به عدم احسـاس خطـر    انهیگرا عتیطب دگاهیداین  اند.طبیعی و مقدر درك کرده

همچنین، اغلب افرادي که در مجاورت مسیر رودخانـه   شود. قایع طبیعی منجر میدرباب وقوع و

  ».دادمام دورتر از رودخانه بود، اهمیتی به هشدارها نمی من چون خانه« بودند اظهار کردند که:

ها از جملـه سـازمان هواشناسـی     ها و نهادهاي مرتبط با هشدار، اغلب سازماندرباب سازمان

اطالعـات  «خطر ادراك نکرده بودند. یکی از کارشناسان دولتی معتقـد اسـت:    صورت پدیده را به

  ».گیر شدند ها هم تصور دقیقی نداشتند و همه غافل هواشناسی هم مبهم بود. خود دولتی

  

  حین سیل

  زده و فعاالن مدنی در مناطق پلدختر، که بیشترین خسارت را دیده بود، اظهار کردند: مردم محلی سیل

شب حادثه اصالً نبود و هیچ امکاناتی از قبل آماده نکرده بود. ما دو روز با بیـرون  دولت در «

  ».جور باشد قطع ارتباط بودیم. چرا باید این

خـاطر  برد. اینها بـه  دختر و معموالن را آب نمی اگر سدهاي باالدست را باز نکرده بودند، پل«

	».کار را کردند آباد را سیل نبرد این اینکه خرم 	

ها داریم، ولـی واقعـاً دولـت آمـادگی مناسـب بـراي        هاي زیادي در بحران اینکه ما تجربهبا «

 دختر). (فعال مدنی از پل» مواجهه با بحران را ندارد

نظریـات مبتنـی    در مرحلۀ حین سیل، شکل غالب این مرحله از حادثه است. باور به نقش دولت

آباد و شکستن سد  ابله با وقوع سیل در خرمبر توطئه در بین مردم، و این فکر که دولت براي مق

کـه بـه    آباد، سدها را پرکرده است، در بین مردم شـکل گرفتـه اسـت، درحـالی     باالدست در خرم

شدن پوشش گیاهی در مناطق مسـیر   میزان بارش در مناطق باالدست، فرسایش خاك و ضعیف

  .دانندساخت می ا دولتدهد که مردم پدیدة سیل ر رودخانه کمتر اشاره شد و این نشان می
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  بعد از سیل

دهـد   مقصرانگاري نهادهاي دولتی در باور ساکنان محلی در مرحلۀ بعد از سیل، نشان مـی  تداوم

هـاي   بینـی و مقابلـه و امدادرسـانی دارد. در بحـث     که در باور فرهنگی مردم دولت وظیفۀ پـیش 

  ها معتقد بودند: گروهی، اعضاي سمن

ی داشتند، ولی دولت هـم اقـدامات یـا برنامـۀ مشخصـی نداشـت و       با اینکه مردم هم کوتاه

  (کارشناسان بحث گروهی). 	خیلی مقصر است

، سیل منشـأ طبیعـی دارد، امـا اقـدامات نادرسـت سـاختاري و       حادثه دراز دیدگاه افراد درگیر 

  مدیریت نامناسب، به وقوع و تشدید حادثه منجر شده است.   زیربنایی و

  ».ـ مقصر بودیم مردم محلیـ البته، ما خودمان «

 نیـ ا ،میکـرد یمـ  يزداریـ خ آب و میکـرد ینمـ  نابود را درختان و ها جنگل نیا خودماناگر «

	.»)زدهلیس مرد(	مدآینم ها لیس 	

ـ ا تـو . دارمیبرمـ  قـبلش  را ام یزندگ مهم لئوسا دیایب یلیس دهبخوا اگر دانم یم حداقل«  نی

  .»)زده لیس مرد(	دمیخر گزاف متیق به را یاتیتجرب یول ،دادم دست از را زیچ همه لیس

، مـدیریت  ها رودخانهنکردن  روبی توان گفت وجه انسانی و مدیریتی اقدامات (الي وصف، می بااین

جــانکردن وســائل منــزل) نســبت بــه  بنــدها، جابــه نامناســب ســدها، وضــعیت نامناســب ســیل

  دانستن پدیده غالب بوده است. طبیعی

گیـري  ترتیـب، شـاهد شـکل    اهی، در سه مرحلۀ قبل، حین و بعد از سیل، بهدر زمینۀ آگبنابراین، 

حادثـه، و   نیحـ  دربودن وقـایع طبیعـی    ساخت ، باور به دولتحادثه ازۀ قبل انیگرا عتیطبهنجارهاي 

  هستیم. حادثه ازبودن بالیاي طبیعی پس  ساخت و دولت ساخت انسانسمت درك  رفتن به

  

 اعتماد دیجد اشکال يریگ شکل: اعتماد ۀمؤلف راتییتغ .2

 آمده است. 2کدهاي مربوط به اعتماد در سه مرحلۀ زمانی در جدول 
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  )سیل از بعد و حین قبل،( بحران مختلف مراحل در اعتماد ۀمؤلف يها افتهی .2 جدول
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  قبل از سیل

  افراد محلی در ارتباط با شب حادثه چنین گفتند:

هـا در خانـه در    تیر هوایی شلیک شد. چون بعضیدر قسمتی از شهر براي هشدار به مردم «

  دختري) (مصاحبۀ زن پل	»خواب بودند و آب پشت درِ خانه بود

ها نیـز خبرهـاي هشـداردهنده پخـش      داد و در سطح خیابان که تلویزیون هشدار میبا این«

  دختري) (مصاحبۀ مرد پل	»کردند شد، ولی مردم باور نمی می

بـه نهادهـاي    توجهی به هشدارها دربارة سـیل، از ضـعف اعتمـاد    آمده، بی دست طبق اطالعات به

هاي گروهـی بـاور    کارشناسان در بحث رسمی دربارة وقوع حادثه و خطرسازبودن آن نشان دارد.

ها نیز اطالعاتشـان دقیـق    هاي رسمی باال نیست و این رسانه اعتماد مردم به رسانه«داشتند که: 

  ».نبود

هاي  داد بالیاي طبیعی، کم باشد، شبکه ویژه در مواقع رخ می، بهوقتی اعتماد به نهادهاي رس

گوناگون غیررسـمی محلـی (مـردم، بسـیج، نیروهـاي مـذهبی، جهـاد، افـراد خیـر) در مرحلـۀ           
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کـردن زیرسـاخت بـراي     دلیل ناکارآمدي دولت در فراهم شوند، ولی به رسانی وارد عمل می اطالع

جـایی دسـتگاه اداري    د نهادهاي رسمی نیز امکان جابـه جاي امن، حتی خو انتقال افراد جامعه به

  زده بیان کرد: کنند. یکی از مسئوالن حاضر در مناطق سیل خود را به جاي امن پیدا نمی

کردن به  جاي گوش توانستیم به مردم اطالع دادیم، ولی مردم گوش ندادند و به ما هرچه می«

	».هاي آشنایان شدند توصیه هاي اقوام و حرف مسئوالن انتظامی،  متکی به کمک 	

هـاي خویشـاوندي و مـردم محلـی تـا حـدي توانسـتند         آمده، شبکه دست با توجه به اطالعات به

هـاي   اعتمادي به نهادهـاي رسـمی را جبـران کننـد. در فرآینـد سـیالب، اعتمـاد بـه شـبکه          بی

   غیررسمی بازتولید یا تقویت شد.

  

  حین سیل

 اعتمـاد  ی،محلـ  اجتمـاع  با یرونیب ۀجامع ارتباطات و ازيمج هاي شبکه در بستر ،مرحله این در

  : گرفت جدیدي به خود شکل یافته تعمیم

 را خودشان تیوضع پاَ واتس ای تلگرام با یمحل رابط کی ۀلیوس هب ای ماًیمستق ها خانواده و افراد«

  ي)دختر پل زن ۀمصاحب(	»فرستادند یم کمک هم نهاآ و دادند یم اطالع ناریخ به

 اعتمـاد  از یمختلفـ  اشـکال  و کردنـد  مـی  برقـرار  ارتبـاط  یکدیگر با مجازي فضاي قالب در افراد

 زیـ ن ماجرا طرف دو در اعتماد این از هایی سوءاستفاده گرچه ،گرفت می شکلگونه  این يفرد نیب

  :  دنک می انیب دختر پل شهرستان در ساکن افراد از یکی). یاخالق و يابزار(ه است گرفت انجام

ـ ا و بود شده ریسراز ریخ و کمک لرستان يسو به کشور نقاط ۀهم از«  کمـک  و اعتمـاد  همـه  نی

  )دختر پلة زد لیس مرد(	»بود کننده خوشحال واقعاً ما يبرا

هایی از نیروهاي مدنی، جهادي، افـراد خیـر و حتـی هنرمنـدان، از سراسـر کشـور، بـدون        گروه

ها یا حضـور میـدانی، کمـک ارسـال      ت رسانهگونه شناخت قبلی و صرفاً با استناد به اطالعا هیچ

  کند:زده بیان می از اعضاي سمن حاضر در مناطق سیلکردند. یکی 

هـا   خواستند مستقیماً کمک ها اعتماد داشتند و خودشان می ها و خیرین کمتر به دولتی سمن«

	».را توزیع کنند 	

ازوکاري هوشـمند بـراي   دسـت دولـت و افـراد خیـر و نبـود سـ       ها به شیوة توزیع ناعادالنۀ کمک

دیده، باعث شد که افراد با تمسک بـه کارهـاي غیراخالقـی، ماننـد دروغ و      شناسایی افراد آسیب

جهـت، اعتمـاد نهـادي و غیررسـمی دچـار       جعل سند، اقالم کمکی بیشتري جذب کنند. ازایـن 

  زده بیان کرد:یکی از کارشناسان حاضر در مناطق سیل مشکل شد.

آمد و هرکس دیگري را متهم بـه   نیروهاي جهادي نیز اختالفاتی پیش میگاهی بین خیرین و «

	».کردسوءاستفاده می 	
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هاي اخالقی منفی با رویکردهـاي خودخواهانـه در میـان مـردم     دهد که ارزش ها نشان می یافته

مثابـۀ واکنشـی در    توان بـه ها شکل گرفته است. این اتفاق را می محلی و در رابطۀ آنها با بیرونی

گراي افراد محلی و کارکنان اداري و نهادها  هاي قبیلهآمده تفسیر کرد. ارزش ال وضعیت پیشقب

هاي مردمی تا حد زیـادي در تضـعیف اعتمـاد بـین مـردم و       نیز در هنگام تقسیم اقالم و کمک

  نهادها مؤثر بوده است.

  

  بعد از سیل

  کـه پوشـش    ولـی ازآنجـا   پس از سیل، اعتماد در قالب اشکال مختلـف خـود را نمایـان سـاخت،    

تدریج نسبت به دورة حـین سـیل کـاهش یافـت،      اي از حادثه و انعکاس مشکالت مردم بهرسانه

ها در مناطق ها و انجمناعتماد شد. با اتمام فعالیت سمندیده به جامعۀ بیرونی کم جامعۀ آسیب

ود در حـین سـیل در   واسطۀ عملکرد خها به دلیل انتظاراتی که سمنزده و ترك مناطق، بهسیل

اعتمـادي و احسـاس ناکارآمـدي دربـاب      وجود آورده بودنـد، مـوجی از بـی    دیده به جامعۀ آسیب

  باره چنین گفتند: ها شکل گرفت. افراد محلی دراین عملکرد سمن

  گـوییم و کسـی دیگـر بـه حرفمـان گـوش        کردند که ما دروغ میبعد از مدتی خیرین فکر می«

  ».ردندکرد و آنجا را ترك کنمی

اي و  نهاد صـرفاً نگـاه خیریـه    هاي مردم دیده احساس کرد که تشکل با این اوصاف، جامعۀ آسیب

انـد و در نیمـۀ    دنبال حل مشکالت واقعی مردم و توانمندسازي آنها نبـوده اند و به شخصی داشته

  گفت:هاي گروهی چنین  اند. یکی از مسئوالن دولتی در بحث شده دانسته راه کار خود را تمام

توانست بـه   خواستند و چون دولت نمی هایشان را از دولت می بعد از مدتی، مردم همۀ خواسته«

  ».اعتماد شدند آنها پاسخ بدهد، به دولت بدبین و بی

هـاي دولتـی و    سطح اعتماد محلی، به تأسی از رقابت مخربی که افراد بر سـرِ جـذب کمـک    در 

هـا، کـه    کارشناس سمن هاي غیراخالقی رشد کرد.زشاعتمادي و ارغیردولتی با هم داشتند، بی

  گوید:زده حاضر بود، می در مناطق سیل

که بعضـی   کم شد. طوري گویی و دورویی در بین مردم زیاد شد و عزت نفس مردم خیلی دروغ«

  ».اند چیزي دریافت نکرده خوردند که تاکنون هیچ براي گرفتن یک قلم کمکی قسم می

ي غیررسـمی پـیش از   ها شبکهگرفتن اعتماد به  مرحلۀ زمانی، شاهد قوت در بعد اعتماد، در سه

ي اخالقـی منفـی در حـین    هـا  ارزشگیري اَشکال جدید اعتماد در عین رشد وقوع حادثه، شکل

  ی پس از وقوع حادثه هستیم.ررسمیغحادثه، و تضعیف اعتماد رسمی و 
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  یمحل مشارکت فیتضع: مشارکت ۀمؤلف راتییتغ .3

  آمده است. 3گانه در جدول  درباب مؤلفۀ مشارکت در مراحل زمانی سهکدهاي تحقیق 

  )سیل از بعد و حین قبل،( بحران مختلف مراحل در مشارکت مؤلفۀ هاي یافته .3جدول 
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  قبل از سیل

، مردم و دولت در مواجهه با بحران، آمـادگی و مشـارکت   دهد یمشده نشان  آوري اطالعات جمع

  اند: نداشته مند نظام

ها هم آمادگی نداشتند. نه کمپی  اي نداشتیم و حتی خود دولتی بل از سیل هیچ آمادگیق«

بود و نه محلی براي اسکان و دولت هم جز اعالن خبر و هشدار در مورد آمدن سـیل کـاري   

  (مرد محلی).» کرد نمی

هـاي عمـومی نیـز در     ي دولتـی متـولی مـدیریت بحـران و حتـی سـمن      هـا  سازمانمنظر،  ازاین

هاي خویشـاوندي غیررسـمی نیـز     ی حضور مؤثري نداشتند. شبکهآمادگی خطر و ایجاد نیب شیپ

جز هشدارهاي عمـومی کـار خاصـی     ادراك درستی از سیل نداشتند و نتوانستند قبل از سیل به

  هاي گروهی بر این باور بودند که:  کارشناسان در بحثانجام دهند. 

دیـده در حـوزة    نهادهاي متخصص و آموزشخصوص  نهاد به هاي مردم جوامع محلی تشکل«

هـاي خویشـاوندي یـا دولـت      مدیریت بحران ندارند و اینجاست که تمام بار به دوش شـبکه 

	».افتد می 	

  

  حین سیل

  گویند: دربارة مشارکت و درگیري مدنی، افراد محلی چنین می

چشـم خـود    ساعت در پشت بام خانه تنها بودیم و مرگ را به 18در آن روز بعد از سیل ما «

	».کمک ما آمدند هاي سنگین و تراکتور بهکردن آب، آشنایان با کامیون دیدیم. بعد از فروکش 	

اي بـراي اقـدامات دقیـق     فقدان آمادگی نهادهاي رسمی براي مواجهه با بحران و نداشتن برنامـه 

ا هاي محلی رسـمی و غیررسـمی القـ    جهت جلوگیري از حادثه و پیامدهاي آن، به مردم و شبکه

دلیل، آنهـا در ممانعـت    همین کند که خطر و آسیب از جانب بالیاي طبیعی جدي نیست و به می

دلیل نبـود آمـادگی زیرسـاختی و انسـانی،      کنند. در آغاز بحران، به از وقوع فاجعه مشارکت نمی

ي همراه با امکانات محدود نهادهاي دولتی مانند هالل احمـر، توانسـت مرحلـۀ    شاوندیخوشبکۀ 

هـاي رسـمی و غیررسـمی از سراسـر     تدریج، با حضور گروه و نجات را پشت سر بگذارد. به امداد

هـا بـه ایـن منـاطق بعـد از       ها بـاز و کمـک  کشور در این مناطق، کارهاي زیادي انجام شد و راه

  که مردم در مصاحبه اظهار کردند:  طوري خبري وارد شد، به روز بی یک

توانسـت   کـس نمـی   خیرین و ارتش و بسیج نبـود، هـیچ  واقعاً اگر کمک نیروهاي جهادي و «

	».ها بیرون بیاورد والي را از خانه همه گل این 	

دسـت نیامـد کـه ایـن      دلیل وجود نیروهاي نـاهمگن دولتـی بـه    اما، امکان مدیریت هماهنگ، به

دهد.  نشان می دهید بیآسجامعۀ  هاي مدرن را در مدیریت بحران موضوع ضعف نهادمند سازمان
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رسـان، مـردم    نگرفتن ارتباط بین مردم و دولت و نهادهاي مردمـی کمـک  علت شکل ریج، بهتد به

شکل مـؤثري توزیـع کننـد و     ها را به محلی منفعل شدند و نیروهاي مردمی نیز نتوانستند کمک

بـاره، کارشناسـان در    نهـاد بـه هـدر رفـت. درایـن      هاي خیریـه و مـردم  بسیاري از منابع سازمان

  اور داشتند:  هاي گروهی ب بحث

هـا   کـه خیلـی از کمـک    طـوري  ها و دولت وجود داشت، به ناهماهنگی زیادي بین کار سمن«

  ».ناعادالنه توزیع شد یا به هدر رفت

	: یکی از مسئوالن دولتی بر این باور بود که 	

که مـردم   طوريها با شیوة ورودشان به محل، باعث مشکالتی براي بازسازي شدند، به خیریه«

	.»یرون انتظار کمک داشتندفقط از ب 	

ها با هم به رقابـت   کننده باعث شد مردم محلی براي جذب کمک حضور گستردة نیروهاي کمک

هـاي اجتمـاعی    وجود آورد و شـکاف  بپردازند. این رقابت اختالفات و تضادهایی در میان مردم به

یان مردم فعـال کـرد.   اي، جغرافیایی و...) را در م هاي منطقه اي، شکافهاي طایفه محلی (شکاف

   ، ضعف مدیریت بحران به بازتولید خویشاوندگرایی در زمان سیل منتهی شد.گرید  انیب  به

  

  بعد از سیل

 ناگهـان  هـا  سـمن  و يجهاد و نیریخ ی،مدت از بعد«: که ها اعالم کردند در مصاحبه یمحل مردم

  ).زده لیس يروستا کی در خانم(	»مشکالتشان با شدند تنها مردم و رفتند

دادن بـه مشـکالتمان را هـم     گرفت و حتی کسی حوصـلۀ گـوش   دیگر کسی سراغی از ما نمی«

  (مرد ساکن در شهر پلدختر).	»کردند ها هم منعکس نمی نداشت و رسانه

شـدن   ها در حین سیل و حضور نیروهاي مردمی و جهادي، و قطـع  میزان باالي مشارکت بیرونی

حجـم انتظـارات از    بـاالرفتن یی همچـون  هـا  بیآسـ ي گیـر این مشارکت پس از سیل، به شـکل 

گیري تصـور از  ها، و احساس ناامیدي و انفعال جامعۀ محلی، شکل بارة کمک دیگران، کاهش یک

یکـی از   مثابـۀ امـري بیرونـی، و مقصـرجویی و وابسـتگی بیشـتر بـه دیگـران انجامیـد.          سیل به

  هاي گروهی باور داشت:  کارشناسان در بحث

کـار بـود و در    گري در مردم ضعیف شـده و هـر کسـی خـودش فقـط طلـب       هروحیۀ مطالب«

	».مشارکت اجتماعی نقش جدي ندارند 	

ضـعف  ي، بـه  ا رسـانه اعتنـایی آنهـا بـه حادثـه و عـدم پوشـش        ها و بی بیرونی تیحساس کاهش

گري اجتماعی مردم محلی منجر شد و وابستگی بیشـتر بـه نهادهـاي     ي و کاهش مطالبهکنشگر

هـا، در   دنبال آورد. مـردم پـس از اتمـام فعالیـت سـمن      خواهی را به روحیۀ رایگانرسمی و رشد 

  ها بر این امر تأکید داشتند که: مصاحبه



  1398لرستان در فروردین ماه   ات سرمایه اجتماعی در بالیاي طبیعی:مطالعه موردي سیالب بررسی تغییر

141  

اي  هاي رسانه ها به فکر انجام کارهاي بلندمدت نبودند و در اثر وجود توجه ها و جهادي سمن«

  ».  اي در آنجا حضور یافتند با نگاه خیریه

جاي روحیـۀ همکـاري، بـه انتظـار خیرهـا یـا نیروهـاي دولتـی         شکالت، بهمردم در برخورد با م

    وار مشکالت آنها را حل کنند. نشستند تا ناجی

 در قبـل از حادثـه،   منـد  نظـام در بعد مشارکت، در طی سه مرحلۀ زمانی، با عدم مشـارکت  

ي و ناهماهنـگ در حـین حادثـه، و تضـعیف     ا تـوده ضعف مشارکت نهادمنـد و رشـد مشـارکت    

  خواهی و سواري مجانی پس از حادثه، مواجهیم. شارکت محلی و رشد رایگانم

  

  گیري و بحثنتیجه

لرستان مطابق روندي که در ادامه ذکر شـده  وقوع سیل در استان  در اثرتغییر سرمایۀ اجتماعی 

  اتفاق افتاده است:

دهنـدة   ران، نشـان هاي مدرن براي مواجهه با بح ها و انجمن نبود سازمان: آگاهیروند تغییر 

بـا وقـوع بـالي طبیعـی، اجتمـاع      جهت،  همین عدم آمادگی ذهنی براي مقابله با بحران است. به

شود، ضمن اینکه درکی از میزان خطر ناشی از حادثه ندارد. در حـین سـیل،    گیر می محلی غافل

وجـود  نـوعی دیـدگاه احسـاس     ي مدیریت بحـران، ناکارآمدگیري ناشی از حادثه و  علت غافل به

علـت سـیل را    کـه  ییجاتوطئه، و خشم علیه نهادهاي دولتی در میان مردم رواج یافته است، تا 

یـا تصـمیم بدخواهانـۀ مـدیران      کاري مردم و غضـب خداونـد،   به نیروهاي متافیزیکی مانند گناه

هـاي خـاص    در مقاطع زمـانی و برهـه   اند. داده سدها نسبت  بازکردندولتی استانی و کشوري و 

هاي سیاسی و اجتماعی در جامعه بیشتر شده، تفکـر مبتنـی    ها و تنشخ ایران، هرچه بحرانتاری

این موضوع قبالً در حوادث دیگـري و توسـط   گیري یافته است. باوري نیز افزایش چشم بر توطئه

ذهاب نیز تکرار شده  محققین دیگري در حوادث دیگري مانند زلزلۀ بم، زلزلۀ آذربایجان و سرپل

  ).1396منش،  ایران( است

و سمت درون رفته است  که رویکرد مردم بهطوري ها تعدیل شده است، به، این نگرشمرور  به

اند، اما همچنان معتقدنـد کـه بالیـاي     تا حدي سهم خود را در ابتال به این بالي طبیعی پذیرفته

 در یشـتر برفتـه،  اي که درباب حادثه شکل گ یآگاه پس از حادثه،. طبیعی قابل مدیریت هستند

و  هـا  برنامـه شکل سازمانی و نهادي به خود گرفته تا بتوانـد در   و کمترحالت عاطفی باقی مانده 

  .دگیرانۀ بعدي مفید واقع شو اقدامات پیش

در بعد اعتماد، با درنظرگرفتن اهمیت اعتماد محلی و اعتماد نهادي، بـه   روند تغییر اعتماد:

توجهی مـردم بـه    با بی ها، قبل از وقوع حادثه، ایم. طبق یافتههاي پژوهش پرداخته بررسی یافته
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شـان  امـر ن ي مختلف دربارة وقوع سیل مواجـه بـودیم. ایـن    ها سازمانهشدار نهادهاي دولتی و 

مـردم،  و دایرة اعتماد جامعه به نهادهـاي دولتـی محـدود اسـت      دهد که قبل از وقوع سیل، یم

ند. حتی، یکی از افراد محلی در مصاحبه اشـاره کـرد کـه    یژه به نهادهاي رسمی، اعتماد ندارو به

 گرفتنـد.  دلیل، دیگر هشدارها را جدي نمی همین آید، اما نیامد و به قبالً هم گفته بودند سیل می

ۀ لرسـتان، اغلـب   در جامعـ ارتباط نیسـت.   یبگفته  ین مطلب با زمینۀ اجتماعی حاکم بر جامعۀ پیشا

یژه دیگـريِ داراي  و بهبه بیگانه،  مخصوصاًیافته،  یمتعم و اعتماد دوش می محدود اعتماد به دایرة خاصی

اتحـاد ایلـی در مقابـل     تر است. قرارگرفتن جامعه در انزواي جغرافیـایی، کم ،)قدرت (نیروهاي رسمی

ها و طوایف دیگر براي حفظ اموال و زمین، اهمیت نَسب و طایفه، وجـود سـابقۀ غـارت و نـاامنی،      ایل

سـاخته اسـت   » دیگـري «ذهنی توأم با ترس و بدبینی براي ساکنان این منطقه علیـه  فضایی  همگی،

  و ساختار اجتماعی جامعه را شکل داده است. که امروزه بخشی از فرهنگ

تـرمیم شـد و    ی، اعتماد به نیروهـاي بیرونـی   مردمي ها کمکدلیل انباشت  بهدر حین سیل، 

رفـتن   امـا ازدسـت   هاي گوناگون تقویـت شـد،   هاي گرو بستگی ملی، درپیِ حضور توده روحیۀ هم

و نیاز به بقا، فضایی مخرب و رقابتی میان افراد ایجـاد کـرد و اعتمـاد بـین افـراد       اسباب زندگی

اعتمـادي نهـادي در جامعـه     محلی صدمه دید؛ بنابراین، اگر قبل از حادثه، سطح پـایینی از بـی  

فردي و محلی تبدیل شد. با توجـه   عتمادي بینا اعتمادي، به بی برقرار بود، در حین سیل، این بی

به ساختار زندگی معیشتی جامعه قبل از سیل و پیشینۀ کشاورزي آن براي تأمین معیشـت، بـا   

زده  ی بـه نـزاع بـراي بقـا در جامعـۀ سـیل      ناامنرفتن منبع درآمد، احساس  داد حادثه و ازبین رخ

ي معیشـتی و فقـر دیرپـا، معمـوالً در     علت پیشینۀ ایلـی و کشـاورز   منتهی شد. لرستان اغلب به

ـ و تنـازع بقـا همـواره     دلیل، احسـاس نـاامنی   همین حالت جنگ براي بقا بوده است؛ به ی از جزئ

  فرهنگ زندگی در لرستان بوده که در میانۀ بحران تشدید شده است.

ي که فرهنگی همراه با خشم، فقر و انزواي جغرافیایی داشـته اسـت، بـا وقـوع بـالي      ا جامعه

کنـد تـا از ایـن     یمـ بیند و تـالش   یمي ا رسانهبستگی ملی و توجه  طبیعی، خود را در کانون هم

  منـاطق دیگـر بـه منـاطق      مـردم ي مختلـف  هـا  گـروه توجه ملی نهایت استفاده را ببرد. هجـوم  

یـري رقابـت و   گ شـکل بـه   ک،کمـ دیده باشند و صرفاً براي گـرفتن   زده، بدون اینکه آسیبسیل

ي نهادهـاي مـدیریت   ناکارآمـد بـراین،   آنها و مردم محلی منجـر شـد. عـالوه    برخورد خشن بین

یـزي  ر برنامهي غیردولتی در توزیع اقالم، و فقدان ها سازمانبحران، مداخلۀ مستقیم افراد خیر و 

اعتمـادي بیشـتر مـردم بـه      یبها شد. نتیجۀ این وضعیت، برخوردها و نزاع مناسب، باعث تشدید

  رسمی و غیررسمی بود. همشهریان، و نهادهاي
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دلیل ورود نیروهاي غیربومی و جهادي و افراد خیر در میـان   اشکال جدیدي از اعتماد نیز، به

هاي جدیدي خلق کرد. ایـن   هاي اجتماعی مجازي، فرصت مردم شکل گرفت که با حضور شبکه

گرایـی   ۀ خـاص دلیل غلبـ  اي که شعاع دایرة اعتماد در آن، به شکل از اعتماد، مخصوصاً در جامعه

  آید. شمار می شود و نوعی ادغام اجتماعی جامعۀ محلی به محدود است، نکتۀ مهمی محسوب می

مشارکت و درگیري مـدنی بـا دو مؤلفـۀ حضـور نهادهـاي مختلـف و        :روند تغییر مشارکت

یررسـمی  و غي مردمـی  هـا  گـروه با مشـارکت   وقوع سیل،همراه با  مشارکت مردم سنجیده شد.

بنـابراین،   ی مواجـه بـودیم؛  گروهـ  درونوام و آشنایان، در قالب مشارکت محدود و براي نجات اق

هـاي کارشناسـان در بحـث     نوعی مشارکت خاص و محدود در جامعه جریان دارد. طبـق گفتـه  

هـاي تخصصـی و    غلبۀ این نوع مشارکت ناشی از آن بود که جامعۀ لرستان فاقد سـمن گروهی، 

حیطۀ مدیریت بحران، است و مشارکت غالباً در شکل سنتی حتی عمومی توانمند، مخصوصاً در 

  شود. و خودانگیخته برقرار می

رو  هـاي مختلـف روبـه    حضور گروه اي و زده با رشد مشارکت توده در حین سیل، جامعۀ سیل

گروهی را در جامعه باال برد و به تقویت اعتماد به شد. این نوع از مشارکت، سطح مشارکت برون

نبـودن   دیـده  نیافتـه و آمـوزش   سـازمان ولـی حضـور    منجر شد، رسمی و افراد خیرهاي غیر گروه

سـاز شـد و برآینـد مشـارکت      مشکل، شان ی و خیرانساننیت  رغم بهکنندگان،  امدادگران و کمک

، ایجـاد  ریـ خافـراد   وگرانۀ بعضی امدادگران  اجتماعی مؤثر را با تردید مواجه کرد. حضور گردش

، و گـاه  زده لیسـ ، برخورد عـاطفی خیرهـا بـا مـردم     ها یدولتگران و امداد وتنش بین افراد خیر 

  در میان مردم ظاهر کرد. اي کارانه کاسبها از یکدیگر، رفتارهاي  سوءاستفادة افراد خیر و محلی

دیـده در روزهـاي    در جامعـۀ آسـیب   هاي مختلف غیرمسئول دولتی و غیردولتی گروه حضور

اي را رقم زد. یکی از حاضران در روزهاي نخست سیل،  و لحظه مدت اولیۀ سیل، مشارکتی کوتاه

گفت با اینکه چند شب نخوابیده بودند و بـه   نهاد در منطقه بود، می هاي مردم که مسئول تشکل

هاي مهمی که از نقاط مختلـف بـراي    و شخصیت نانمواد غذایی دسترسی نداشتند، باید از مهما

دانستند به وضعیت مردم رسیدگی کنند یا براي افـراد   و نمیکردند  آمدند استقبال می بازدید می

دلیل، بیشتر نهادها و افراد  همین مهم با مناصب دولتی سرپناه و امکانات پذیرایی فراهم کنند. به

داده فـرض کردنـد و    شده و تکلیـف خـود را انجـام    خیر بعد از مدت کوتاهی  انرژي خود را تمام

  کارها را به دولت سپردند. زده را ترك کردند و منطقۀ سیل

هـاي مردمـی،    شدن ناگهانی کمـک  بعد از سیل، با توجه به اتفاقات حین سیل و قطع ۀجامع

گیـر   همانند مرحلۀ قبل از سـیل، غافـل   ها، نشدن زیرساخت ها، و نیروهاي جهادي، و آماده سمن

ـ    اي، بـه بـدبینی و بـی    ها و کاهش پوشش رسانه شد. اتمام کمک هـاي   ه گـروه اعتمـادي مـردم ب
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داد میزان اعتماد مردم را به نهادهـا و   ها، دامن زد. این رخ بیرونی، از جمله دولت، نهادها، و سمن

  نهاد متزلزل کرد. هاي مردم انجمن

منفعل ساخت و آنهـا را نسـبت     ها در حین سیل، مردم محلی را از طرفی، وابستگی به کمک

تنهـا سـرمایۀ اجتمـاعی را در بعـد      تگی به کمک، نـه اعتماد کرد. وابس ها و خودشان بی به بیرونی

دنبال فرونشسـتن   ها به یافتن کمک پیوندي) و ملی کاهش داد، بلکه پس از کاهش( گروهی برون

فضاي احساسی و غلیان اجتماعی مردم، به انزوا و فردگرایی مخربی منجر شد کـه طـی آن، هـر    

خسارت خود، یا گاه با تمـارض، سـهمی    نمایی کرد، به هر وسیلۀ ممکن، با بزرگ کسی سعی می

اسـت کـه در ابتـداي حادثـه، شـاهد مشـارکت        حـالی  هاي دولتی دریافت کند. این در از کمک

. با اینکـه نظـام خویشـاوندي عامـل     گروهی و خودانگیخته در سطح اقوام و آشنایان بودیم درون

ولی با ورود نیروهـاي  ي محلی است، آور تاب باالرفتنپذیري اجتماعی و  یبآسمهمی در کاهش 

شد و خود در خـدمت کسـب و توزیـع     ناکارآمددیده، نظام خویشاوندي  یبآسبیرونی به مناطق 

پس از سیل، میـل بـه مشـارکت کمتـر و دامنـۀ آن       ي بیرونی قرار گرفت.ها کمکگرایانۀ  خاص

قـوام و  ویـژه ا  محدودتر از قبل شد. تمایل به این سطح از مشارکت، بـا بـدبینی بـه دیگـران، بـه     

  همراه شد. علت برنیاوردن انتظارات، بستگان و همسایگان، به

توان نتیجه گرفت که در هنگـام بـروز بالیـا، بـا وجـود اینکـه        پژوهش، می هاي مطابق یافته

کند و سطح جدیدي از تعـامالت را   جامعۀ محلی با نیروهاي اجتماعی جدیدي ارتباط برقرار می

بیرونی و درونی، ایـن تعـامالت    یوند بین اشکال سرمایۀ اجتماعیدلیل فقدان پ کند، به تجربه می

آن هـم، کـه بیشـتر     پایدار و سازنده نیست و سـرمایۀ اجتمـاعی بعـد از سـیل، از سـطح قبلـی      

توان گفت، در اثر وقوع سیل، جامعـه   آید. بنابراین، می تر میپایین گرا بوده، گروهی و خاص درون

  شود. ی مواجه میبا محدودیت ابعاد سرمایۀ اجتماع

بستگی و اعتماد در مواقع بحرانی، اصـل ضـروري و مـورد اتفـاق      که ضرورت ایجاد همبا این

هاي پـژوهش حاضـر نشـان     نظران است که در پیشینۀ تحقیق نیز به آن اشاره شد، یافته صاحب

یسـت.  جا چنین نیست و بروز بحران با افزایش سـرمایۀ اجتمـاعی همـراه ن    داد که لزوماً در همه

دهد و مشکالتی در رونـد بازسـازي و بـازتوانی پدیـد      بحران غالباً سرمایۀ اجتماعی را کاهش می

هاي اجتمـاعی برآمـده    تنها آسیب شک، این نوع سرمایۀ اجتماعی در زمان بالیا، نه آورد. بدون می

  شود. ها در درازمدت منجر می دهد، بلکه به بازتولید آسیباز بالیاي طبیعی را کاهش نمی

از:  انـد  عبـارت براي جبران افت سرمایۀ اجتماعی ارائه کـرد   توان یمراهکارهایی که  جمله از

توجه به رابطۀ بـین دولـت و نهادهـاي مـدنی و     ، توجه به ابعاد اجتماعی بالیا در مدیریت بحران

بـه   کمـک ، آنهـا کردن  نهادهاي مدنی و تخصصی به شتریبتوجه ، اقتدار و مسئولیت حل تناقض
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رشـد و تقویـت نهادهـاي مـدنی و امـدادي در منـاطق       ، نهـاد  هـاي مـردم   مشکالت انجمـن  حل

ي ا منطقـه ي هـا  یآمـادگ  باالبردنو  ارتباط بین نهادهاي دولتی و غیردولتی تیتقو ،افتهین  توسعه

هـاي بعـدي،    آموزي از آنها در بحران تجربیات و درس مستندکردن، براي مقابله با بالیاي طبیعی

اي بـه مـردم    جـاي نگـاه خیریـه    به مردم محلی، و توجه به توانمندسازي جامعه بـه  دادن آموزش

  دیده. آسیب
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