
 
  
  
  
  
  
  

  ۸۳-۵۱، صفحات ۱۳۸۹، پاييز ۳، شماره ۱۳فصلنامه روستا و توسعه، سال 
 

  : اثر اعتبارات خرد بر مديريت بحران
  رود بممطالعة موردي صندوق اعتبارات خرد زنان روستاي پشت

  و رضوي، مهدي اديبي،  زند سيامك گاوگاني، پوررفيع سعيد رحماني، مريم
  ∗علي رباني

  ۷/۶/۱۳۸۹: تاريخ پذيرش   ۲۰/۱۰/۱۳۸۸:تاريخ دريافت
 چكيده

خرد در مرحلة بازسازي آثار بحران در سه سال پـس  پژوهش حاضر به بررسي نقش اعتبارات 
رود بم، با دو روش پيمايش و مصاحبة عمقي بم، در روستاي پشت ۱۳۸۲ماه از زلزلة پنجم دي

كه با واگذاري اعتبارات خرد به زنان، از مخـاطرات   دهد ميهاي پژوهش نشان يافته. پردازدمي
 هـاي داوطلـب، ايـن شـبكة    قالـب گـروه  مالي خانوارهـا كاسـته شـده و بـا حضـور زنـان در       

صورت مركزي براي تجمع زنان و تبادل نظرات و عقايـد و نيـز همـدلي آنهـا     دهي به وام خرده
شـده در جريـان   هاي اجتماعي و همسايگي تخريبدرآمده و از اين رهگذر، به بازسازي شبكه

قاي شخصيت زنان در پذيري، اعتماد اجتماعي، ارتهمچنين، مشاركت. زلزله ياري رسانده است
كنندة قدرتي در قالب متغيرهاي مستقل تبيينميان اطرافيان، احساس رضايتمندي، و احساس بي

واريانس احساس اميدواري است كه در قالب متغير وابسـته، نقشـي مهـم در بازسـازي      ۶۲۲/۰

                                                 
؛ )rahmani.maryam1@gmail.com(اصفهان دانشگاهشناسيارشدجامعهنويسندة مسئول وكارشناسبه ترتيب، ∗

شناسي و عضو هيئت علمـي  اي دانشگاه تربيت مدرس؛ دكتراي جامعهريزي شهري و منطقهس ارشد برنامهكارشنا
شناسي و شناسي و عضو هيئت علمي دانشگاه اصفهان؛ و دكتراي جامعهدانشگاه شهيد باهنر كرمان؛ دكتراي جامعه

 .عضو هيئت علمي دانشگاه اصفهان
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 -۵۱۶/۰ قدرتي با ضريب تـأثير از ميان متغيرهاي مستقل، احساس بي. رواني پس از زلزله دارد
  .داراي بيشترين تأثير بر احساس اميدواري است

-پشت/ زنان روستايي/ صندوق اعتبارات زنان/ مديريت بحران/ اعتبارات خرد: هاكليدواژه
  .زلزلة بم/ مطالعة موردي)/ روستاي بم(رود 

* * * 
  مقدمه 

هزاران  مرگكه  ،در مقياس ريشتر ۳/۶با قدرت تخريبي  ۱۳۸۲ماه دي پنجم ة بم درزلزل
هايي بود از بحران را در پي داشت،و روستاهاي اطراف آن  نفر از ساكنان اين شهرستان

بـراي مـديريت   نيـز  المللـي را  تنها نظر مجامع محلي و ملي بلكه نظر مجـامع بـين  كه نه
اي به سهم خـود  ؤسسههر شخص، سازمان، نهاد و م. دكرشرايط بحراني به خود جلب 

اي در عمليات امداد و نجات عدهيت شرايط بحراني داشت؛ يرسعي در مشاركت در مد
بازسازي آثار بحـران ايفـاي نقـش    دهي و سامان شاملبازتواني  ةدر مرحلنيز ي شمارو 
، را گرفترود نفري روستاي پشت ۲۳۰۰ تن از ساكنان ۸۰۰تنها جان ة بم نهزلزل. دندكر

ز از يـ هاي مـادي خـود را ن  سرمايهز اها، اموال، احشام و بسياري خانه اهالي روستا بلكه
از بـروز   يت فقـر ناشـ  يـ ت تثبيـ با توجه به فقر موجود در روستاها و تقو. ندددست دا
، به مشكالت مالي رخداددر پي اين رود بم نيز ، روستاييان پشت)۱(هاها و مصيبتبحران

در اين . ددچار شدنلمات روحيأت هاي جسمي وها و بيمارييناتوان بسيار و از آن جمله
هـا و  براي بازسـازي آثـار بحـران    گيري از آنبهره ةاعتبارات خرد با سابقه و تجرب ،ميان
و  ؛دشبازسازي  ةهاي خاص وارد عرصب و كمك به كاهش مشكالت مالي گروهيمصا

بـر اسـاس    بـه زنـان   هـاي خـرد  اولـين وام  پرداخت زنان، ةپس از ارزيابي نيازهاي اولي
  .صورت گرفت هااولويت

هـاي واكـنش بـه    راهبردو ) ۲(بحـران  ةهاي بازدارنـد راهبرداگر مديريت بحران را به 
در مرحلة واكـنش بـه بحـران،    امداد و نجات و بازسازي آثار بحران كنيم، بحران تقسيم 

 دورةگـامي مسـتمر و طـوالني در     واگذاري اعتبارات خرد ،در اين ميان گيرد وميقرار 
 .رودشمار ميبهبازسازي آثار بحران 
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  بررسي مفاهيم
  مديريت بحران

 ،تعريـف  بنـا بـه  و  ؛شوم است ةبه معني طالع نحس يا ستار» )۳(فاجعه«ة التين واژ ريشة
   شــودمــي ناپــذيرس موجــب بــروز خســارت و لطمــات جبــرانظهــور ايــن طــالع نحــ

اجتمـاعي   ايهمتخصصان علوم اجتماعي فاجعـه را پديـد   .)۲: ۱۳۸۳درابك و هواتمر، (
ـ  امـا  شـود مي را موجب ريختگي نهادهاي اجتماعيهمهب ،كه در يك دورهدانند مي از  هب

بحرينـي و  ( دهـد  مـي و جامعه به زنـدگي خـود ادامـه     انجامدميبين رفتن اين نهادها ن
: سه نوع حادثه يا فاجعه شناسايي شـده اسـت   كلي،طور به. )۹۶ و ۶۵: ۱۳۷۹آخوندي، 

حاضـر مـد نظـر قـرار      پـژوهش  آنچـه . ياسيس ةو فاجع ة فناوري،بالياي طبيعي، فاجع
  .طبيعي است ةفاجع مثابههبم ب دهد، زلزلة مي

 ،وقـوع  هنگاماز وقوع،  پيششود كه مي اتي گفتهبه مجموعه اقدام )۴(مديريت بحران
ايـن  . گيـرد كاهش هر چه بيشتر آثار و عوارض آن انجام مي براي پس از وقوع حادثهو 

 گونـه باليـا در آن روي  محيطـي كـه ايـن    نيز ياي طبيعي وبا توجه به انواع بال اتاقدام
   ).۶۰: ۱۳۸۰عبداللهي، ( متفاوت است دهد، مي

. ارائه شده است نظرات متعدد و تقريبًا مشابه ،مديريت بحران و مراحل آن زمينةدر 
و  »خسـارات  ةمحدود كردن دامنـ « ،»مقابله با بحران« تاجيك مراحل پس از بحران را به

طبق نظـر  ). ۱۳۱: ۱۳۷۹تاجيك، ( كندتقسيم مي »مرمت آثار ناشي از بحران بازسازي و«
و ، )۷(، امـداد )۶(نجـات  :اند ازكه عبارت ،از بحران وجود دارد سه مرحله پس، )۵(ديويس
 آغـاز بالفاصله پـس از بحـران    ومدت است اي فوري و كوتاهنجات مرحله؛ )۸(بازتواني

بـرآورده  ابي خسارات و هماهنگي در اقدامات براي ارزي نيز امداد ةمرحلشود، و در مي
: بـه نقـل از  (اسـت  كيـد  أت مـورد  هاي محليهماهنگي تحقق نيازهاي اساسي وساختن 

Campher, 2005: 3(.  بخشـي  عبارت اسـت از دوران شـكل  دوران بازسازي و بازتواني
ن بـر  ايـن دورا  ؛)۳۰: ۱۳۸۲پيـران،  ( ديـده مصـيبت  و زدهبـال  مجدد به زنـدگي جامعـة  

 راسـتاي ، كمـك بـه مـردم در    واقعهبازگرداندن خدمات بنيادي به عملكردهاي پيش از 
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هـاي  ها، اعطاي تسهيالت مالي، احيـاي فعاليـت  خودكفايي و خودباوري، مرمت خرابي
هـاي اجتمـاعي و   هحـوز هاي حمايت از بازمانـدگان در  و فراهم آوردن زمينه ،اقتصادي
ة توسـع  بـه امداد اضطراري  ازگذار  ةدور رااين مرحله ن تواالبته مي. دارد داللت رواني

كــه در  داشــتبايــد توجــه  .)۵: ۱۳۸۲آيســان و ديــويس، ( دانســتمــدت پايــدار بلند
، اجتمـاعي،  شـامل ابعـاد كالبـدي   بعـدي  اي چندبحران پديـده  ،ديدهاجتماعات مصيبت

بازتواني نيـز   ةلمرح رو، در؛ و از اين)۳۸: ۱۳۸۲پيران، ( است شناختيو روان ،اقتصادي
  .گيردبايد تمام اين ابعاد مد نظر قرار 

  
  
  
  
  
  
  
   
  

  
  هاي تحقيقيافته: منبع

  مراحل مديريت بحران و نقش اعتبارات خرد -۱نمودار 
  

بازتواني كالبدي در سطح  دارد؛ايفاي نقش  امكانبازتواني  اعتبارات خرد در مرحلة
 در دورة اعتبارات گونهتوان نقش اينمي اما ،اعتبارات خرد خارج است ةكالن از عهد
 .ارزيابي كرد تواني اجتماعي، اقتصادي و رواني مهمح بازودر سط را پس از بحران

 دريافت و
 ضبط عالئم بحران

آمادگي براي
  جلوگيري از بحران

بحران

  نجات و امداد

  بازتواني
  دهيسامان

  بازسازي
  كالبدي

  اجتماعي
  اقتصادي

  شناختيروان

  اعتبارات خرد
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  اعتبارات خرد
تـأثيري شـديد دارد    هـاي مـردم فقيـر   بر درآمدها و دارايي هاي طبيعيبحران از آنجا كه

)Mathison, 2003: 1(، از اقتصـادي،  منـابع  نـابودي  بـا  هامدت تا زدهمصيبت اجتماعات و 

 ،)۳۸: ۱۳۸۲ پيران،( ندشومي روهروب منابع و امكانات نابودي نيز و شغل و درآمد رفتن دست
و رفـع   بـراي كمـك بـه مشـتريان    أمين مـالي خـرد   سسات تؤبالفاصله پس از حادثه، م

هـاي سـريع و كوچـك    هاي ضروري بـراي خـرج  وام نيازهاي ضروري آنها به برقراري
، خـود  هـاي اقتصـادي  كنند تا براي شروع مجدد فعاليـت ها كمك ميو بدان ندازپرد مي

تـدارك  شـامل  اعتبارات خـرد   .)Nagarajan, 2001: 20( الزم را ذخيره كنندمنابع مالي 
فقيري است كه به خدمات مالي  خانوارهاي مالي استطاعت حد در و متناسب مالي خدمات

). Mathison, 2003: 2( دسترسـي ندارنـد   اولمؤسسات مـالي متـد   شونده از سويارائه
به نقل  ؛Doocy( انداز فقرا از اعتبارات خرد استفاده كرده نفر ليونيم ۹۳ از بيش ،)۹(كنونتا

 و وام قالـب هايي كـه اعتبـارات خـرد در    ترين سازماناز مهم ).O'Donnell, 2009: 5از 
تـوان بـه   مـي  دهنـد، ن ارائه مـي زنا ويژهو بههاي داوطلب تسهيالت اعتباري را به گروه

پيشـرفت روسـتايي    ةكميتـ ، و )۱۱(، بانـك گـرامين  )۱۰(روستايي بـنگالدش  هيئت توسعة
  ).Rahman, 2005: 3(كرد اشاره ) ۱۲( بنگالدش

برخوردار نيسـتند و  هاي مادي دارايياز وام  ةوثيق ةعمومًا خانوارهاي فقير براي ارائ
. شـود داده مـي  گسـترش جايگزين براي آنهـا   تصورهاعتبارات خرد ب روست كهاز اين
گيرنـدگان اسـت   وام از ييهاگروه صورت تشكيلبهترين شكل جايگزيني وثيقه معمول

تعهدات مشـترك   بدين ترتيب،ند و كنهاي يكديگر را تعهد ميوام هر گروه كه اعضاي
قالـب   اعتبـارات خـرد در   واگـذاري  از آنجا كـه ). Mathison, 2003: 2( شودايجاد مي

مشـي بـراي تبـادل    در ارائـة يـك خـط   ، اين شـبكه  گيردصورت ميهاي داوطلب هگرو
  . )Nagarajan, 2001: 9( كندايفا مي نقشي مؤثر هاتجربيات و ايده

دهـد؛ حتـي در كشـوري     مـي ترين بخش اشتغال زنان را تشـكيل  اعتبارات خرد مهم
بـه  كـه   حالي ، در)۱۳(زلزلة كوبه هاي پس ازيافته مانند ژاپن نيز بر اساس گزارشتوسعه

، يابـد كـاهش مـي  بيكـاري مـردان   ة بازسـازي،  علت افزايش سـاخت و سـاز طـي دور   
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پـور  اخالص: از ؛ به نقلUNCRD( شودزنان با كندي بيشتري بازسازي مي هاي فعاليت
   .)۵۸: ۱۳۸۹ ،رضوي و زند

هـاي  از برنامـه رود نيز يكي واگذاري و اعطاي اعتبارات خرد به زنان روستاي پشت
 ،نقـش اقتصـادي و اجتمـاعي    گذشته ازدهي و بازسازي است كه سامان ةثر در مرحلؤم

  .وده استببازسازي  ةدر مرحل ؤثرنقش رواني مداراي 

  پيشينة پژوهش
هـا بـر   كه بار بيشتر مشكالت پـس از بحـران  آنكيد بر أپس از ت ،)Pincha, 2008(پينچا 

ها را تحمل اي بيشترين سختيهاي حاشيهن و گروه، زنادوش زنان است و در اين ميان
؛ و بـراي  پـردازد مي )۱۴(كنند، به بيان پيامدهاي بحران ناشي از سونامي در تاميل نادومي

هـاي آموزشـي   هاي گروهي متمركز و كارگـاه از مصاحبه دستيابي به نتايج مطالعة خود،
  . دكناستفاده مي

ــا ،)Mathison, 2003(ماتيســون  ــ معرفــي ب ــارات خــرد و ت ثيرات اقتصــادي أاعتب
بر نقش اعتبارات خرد در بازسـازي آثـار    ،هاي طبيعي بر زندگي خانوارهاي فقير بحران

توانـد در ايجـاد مشـاغل خـانگي و     اعتبارات خـرد مـي   به باور او،. كندميكيد أبحران ت
 يـد او تأك ،بـدين ترتيـب  و  كند؛ايفا  ي مهمكسب و كار خرد براي خانوارهاي فقير نقش

   .ر مديريت بحران استيز بر نقش اقتصادي اعتبارات خرد دبيش از هر چ
پذير طـي  هاي آسيبمشكالت فقرا و گروه با برشمردن ،)O’Donnell, 2009(دانل ُا

هـاي  هـاي اجتمـاعي، بيمـه   ها، به نقش خدمات مالي خرد، صـندوق مخاطرات و بحران
كدام به نقش هر  ؛ و هر چند،پردازدمي هاي كمك مالي پس از بحران، و ساير شيوهخرد

 ايـن  از كـدام ثير هـر  أدقيق تـ  سنجشر كاهش آثار بحران اشاره دارد، اما از اين موارد د
   .داندمي دشوارها را روش

 Woroniuk and(، ورونيــوك و شــالكويك )Umashankar, 2006(اوماشــانكار 

Schalkwyk, 1998(  مـايوكس ،)Mayoux, 2002(  چـودوري ،)Chowdhury, 2002( ،
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، و بهـات  )Rankin, 2002(، رنكـين  )Mason and Smith, 2003(ميسـون و اسـميت   
)Bhat, 2002 (هـاي مـالي و كـاهش فقـر     بررسي نقش اعتبارات خرد در حل بحران به

ويـژه زنـان را   پردازند؛ و تأثير اعتبارات خرد بر زندگي آنها و بهخانوارهاي روستايي مي
   .كنندليل ميبررسي و تجزيه و تح

و  ،ها، خدمات مالي خردها، وامبه بررسي نقش بيمه ،)Nagarajan, 2001(ان يناگارا
ر مـديريت بحـران پـس از سـيل     د كـدام نقش هـر   ،ها در مديريت بحران پرداختهاعانه

  .كندميبررسي را  ۲۰۰۰ درموزامبيك 

  رودزلزلة بم و پيامدهاي آن در روستاي پشت
. است ۱۳۸۲ماه دي ة بم در پنجمديده  در زلزلين روستاهاي آسيبتررود از بزرگپشت

از ايـن  نفـر   ۸۰۰كـه بـيش از    بـود، نفر جمعيت  ۲۳۰۰اين روستا داراي پيش از زلزله، 
. منابع اصلي درآمد مردم روستا كشاورزي و دامداري است. شدند جمعيت قرباني زلزله

در جريـان زلزلـه آسـيب     تانـه بخخوش كه ست،خرما محصول توليدي روستاترين مهم
كننـد  هـاي ديگـران كـار مـي    در بـاغ  بـوده، اكثريت مردم روستا فاقـد بـاغ    .نديده است

بار بيشتر مشكالت پـس از   ،در اين ميان .)۶۵و  ۶۴: ۱۳۸۹پور و زند رضوي، اخالص(
 ارتبـاطي بـا   كه زلزلـه  شدميتصور  پيش از اين، .ه استزلزله بر دوش زنان روستا بود

 ميـان هاي اجتماعي تفاوتوجود دليل ا اكنون اعتقاد بر اين است كه بهندارد، ام جنسيت
، ه در جامعـه از ايـن دو گـرو   مورد انتظـار هاي جنسيتي نقشنيز تفاوت در زن و مرد و 

شاهد افـزايش   ،بم ةدر زلزل. كندزلزله بار مشكالت بيشتري را بر دوش زنان تحميل مي
. نـد اهآور خانه شد، نانمرگ يا جراحت شديد همسرانشان اثر يم كه براهتعداد زناني بود

تمايـل  اين زنان به كار بيرون از منـزل بـا دسـتمزد بـيش از مشـاغل خـانگي       هر چند، 
بـه سـوي    ،در نگهداري از كودكان و سالمندان يا بيمـاران  آنها دليل نقشاند اما به داشته

هـدات خـانوادگي خـود در منـزل     ند تا هم بـراي انجـام تع  اهكارهاي خانگي كشيده شد
   .ندكنمين معاش أت بتوانند حضور داشته باشند و هم
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. آن همراه بوده اسـت  ن بم و روستاهاي اطرافبا آثار رواني شديد بر ساكنا بم ةزلزل
 أثير آن بـر روحيـة  مواردي چون اضطراب از مرگ و ت ،لرزه، در بحران زميندر مجموع

 ،عاطفگي، انزوا و افسردگي در افـراد و بي احساسيشامل بروز بي كاري، كرختي رواني
تـرس از دسـت دادن مجـدد     روحـي و روانـي ماننـد   مسـائل  بسياري از ديگر  اغلب و

هـاي شـغلي و اجتمـاعي، آشـفتگي و     ديگران، قطع اميد از آينده، عدم عالقه به فعاليت
هاي روانـي  شتنموجب تنها بحران نه .)۴۴: ۱۳۷۹ناطق الهي، (دهد  ميرخ  نيز اضطراب

 .)Wiest et al., 2001: 25( كنـد پيشين را نيز تقويت مـي هاي بلكه تنش شودميجديد 
هاي ندان و دوستان نيز همانند آشفتگيلطمات روحي ناشي از فقدان خويشاوهمچنين، 

چنـين   .)۸: ۱۳۸۲آيسان و ديـويس،  ( كندتر ميواقعه را طوالنيپس از اجتماعي شوك 
 برايزنان عمومًا مستعد احساس گناه  ، زيرااست ترسازبسيار مشكل شرايطي براي زنان

  ). Pincha, 2008: 25( فظ زندگي و جان فرزندانشان هستندحدر تواني نا
؛ و همـين  شـود وارد مـي  هابه خانوار فراوانهاي اقتصادي آسيب ،پس از هر بحران

زنان خانوار ويژه بهو  هارهاي مالي زيادي به خانواآسيب ة بم نيززلزل جرياندر  ترتيب،
  :بوده استشرح زير ة آن بهعمدبخش كه  ه،رود وارد شددر روستاي پشت

هاست؛ زنان اي آنترين پيامدهاي زلزله براي زنان از دست رفتن منابع سرمايهاز مهم •
 باالسـت، نيـز   آنهـا هاي فرصـت  بلكه هزينه بينندطور مستقيم خسارت ميهفقط بنه

ي بـه  رسانهاي اضطراري و امدادانواع فعاليت كه برايوقت زيادي  با توجه بهزيرا 
پور و زند اخالص(دهند كنند، درآمد خود را از دست ميمي صرف اعضاي خانواده

  ؛)۵۸: ۱۳۸۹رضوي، 
هـاي جسـمي   و معلوليت ،هاها، مجروحيتدليل آسيبهاي درماني بهافزايش هزينه •

 ناشي از زلزله؛
 كند؛كه راه تحصيل معاش را دشوار مي ،رپرستان خانواربيمار يا مجروح شدن س •
ماننـد   ،هاي توليدي كه منبع كسب درآمـد بودنـد  داراييآن دسته از اتالف و فقدان  •

  و وسايل و تجهيزات كار؛ واحشام، 



  ۵۹ ٣، شماره١٣فصلنامه روستا و توسعه، سال      … اثر اعتبارات خرد بر مديريت بحران
 

هـم علـت   ممكن است كه  ،مردان ناحيه مياندر  افزايش ميزان مصرف مواد مخدر •
هـاي جسـمي   دليل آسـيب به(شناخته شود  ازار كارمردان براي اشتغال در ب يتواننا

هاي روانـي پـس   و هم معلول آسيب )عدم تقاضا براي كار آنها ناشي از زلزله و نيز
مصرف مواد مخدر راهكاري براي فراموشي و فرار از  ها،در نظر آن از زلزله باشد؛ و

  .تلقي شودمشكالت 
الزم اسـت   ديدگان زلزلـه، بآسي نيازهاي اجتماعي با توجه به ضرورت رسيدگي به

ي بازسازي پس از بحران توجه ويـژه  يبنامثابه يكي از اصول زيرهبه بازسازي اجتماعي ب
ـ    از برخي  توانمي .شود بـم در روسـتاي    ةمشكالت و نيازهـاي اجتمـاعي پـس از زلزل
  :رود را شامل موارد زير دانستپشت

كاهش انسجام  ،مچنينروابط خويشاوندي و همسايگي و ه از هم گسيختگي شبكة •
 ها؛دليل از بين رفتن افراد سالخورده يا ديگر افراد خانوادهگروهي بهبين

 سرپرست يا بدسرپرست؛افزايش نرخ فرزندان بي •
 افراد غريبـه پـس از زلزلـه    رخيدليل حضور بها بهكاهش اعتماد اجتماعي به غريبه •

زده را به خود اختصـاص  هافراد زلزل ها برايكمك خشي ازو ب هامني شدكه سبب نا
 اند؛هداد

خـود، بـا مشـكالت    مين معـاش خـانوار   أبراي ترپرست خانوار كه افزايش زنان س •
 اند؛ ومواجه بسيار

 .خورده، از كار افتاده و بازنشستههاي اجتماعي براي حمايت از افراد سالود بيمهنب •
، تمايـل  لزلـة بـم  ز رود پس از بحرانيان پشتيهاي وارد شده به روستارغم آسيببه

چـه  ة پيـران، اگر بـه گفتـ  . وجود دارد هابراي بازگشت به شرايط نسبتًا طبيعي در ميان آن
كارهاي دفـاعي  ه اسـت، سـازمان اجتمـاعي داراي سـازو    شدت تخريب با شوك همـرا 

بـار  رود، خاصي است كه درست در همان لحظه كه بيم فروپاشي ساختار اجتماعي مـي 
  .)۲۴: ۱۳۸۲پيران، (شود آغاز مي ي آنمندساخت فرايندديگر 
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  )۱۵(رود بممعرفي صندوق زنان روستاي پشت
شـدت افـزايش   تماعي، اقتصادي و رواني افراد بهنيازهاي اج ة بم،در شرايط پس از زلزل
بخشي از نيازهـاي پـس   . شدمي نديشيابراي رفع نيازها چارهبايد  ،يافته بود و از سويي

سـازماني   و دولتي رفع شـد، نهادهاي دولتي و مؤسسات غيرها و از زلزله با كمك ارگان
نيـاز   ،هرچند .رود را بر عهده گرفتيان پشتدولتي مسئوليت ساخت مسكن روستايغير

از خانوارها به  بسياري ،اما در روزهاي اوليه رودشمار ميبهبه سرپناه از نيازهاي اساسي 
ا خريـد  انـدازي كـار يـ   اي بـراي راه بودجه و نيز به پول براي خرجي روزانة منزل خود

 درسـت بـا نيازسـنجي    ،در چنـين شـرايطي  . مانند دام نياز داشـتند امرار معاش  امكانات
يـك  بـا هـدايت    ،و همچنـين  )۱۶(المللـي بـين  به نـام سـازمان امـداد    دولتيسازماني غير

معـادل بيسـت ميليـون     ياهاوليـ  ، سرمايةكارشناس مسائل اقتصادييك شناس و  جامعه
قرار گرفـت تـا بـراي    اختيار كارشناسان و محققان  سيس صندوق زنان درأت مان برايتو
  .ندكناندازي صندوق زنان شروع به فعاليت  راه

هـاي رسـمي و جلسـات    شد تا طي برنامهرود خواسته مياگر از زنان روستاي پشت
شـد،  يمف ياي تضعهاي حاشيهند، امكان مشاركت گروهكننيازهاي خود را بيان  ،اداري

شناسايي  هارسمي، نيازهاي آناي غيرشبكه مثابههاما با حضور در جلسات صندوق زنان ب
   .دشبندي و اولويت

روستاي  »مهران«هر هفته در مركز فرهنگي  ةچهارشنبروزهاي ها اعضاي گروه
، )هر عضو هزار تومان(انداز منظم هفتگي آيند و با استفاده از پسرود گرد هم ميپشت
 و ،اندازكشي، ميزان پسة قرعههزار توماني را بر مبناي سه قاعد پنجاههاي كوچك وام

اسامي افراد داراي اولويت درخواست وام  ،كنند و سپستوزيع مي افراد نياز فوري
 ۱هاي بزرگ در جدول وامشرايط . كنند ميرا اعالم براي اشتغال از صندوق  )۱۷(بزرگ

  .ده استآم
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  )مبالغ به تومان( رود بمندوق زنان روستاي پشتهاي صوام -۱جدول 

 نحوةحق عضويت مقدار وام
 بازپرداخت

 کارمزد
  مبلغ 

بازپرداخت
 هفتگي

  مدت
 بازپرداخت

 شش ماه ---- ندارد پس از شش ماه ۷۵۰۰ صد هزار
 يک سال ---- ندارد پس از يک سال ۱۵۰۰۰ صد هزار

 ماه ۶ ---- ندارد پس از شش ماه ۱۵۰۰۰ دويست هزار
 يک سال ---- ندارد پس از يک سال ۳۰۰۰۰ دويست هزار

 هفته ۶۱ ۵۱۰۰ ۱۳۵۰۰ هفتگي ۲۰۰۰۰ صد هزارسي
 هفته ۷۰ ۷۵۰۰ ۲۵۰۰۰ هفتگي ۲۰۰۰۰ پانصد هزار

 هفته ۷۳ ۱۰۰۰۰ ۳۵۰۰۰ هفتگي ۲۰۰۰۰ هزار صدهفت

  ۳۶: ۱۳۸۶رحماني، : منبع 

، دويست هزار صدپنج مبلغ متفاوت  هاي بزرگ باوام ، ارائةشودكه مشاهده ميچنان
 ،در اين ميان گيرد؛مي صورتهزار توماني  صدهفت ، وهزار ، پانصدهزار صد، سيهزار

 آغـاز، ادارة در . هـزار تومـاني كمتـر بـوده اسـت     صـد  و سيهزار  صدتقاضا براي وام 
كـه   ن روستا و يكي از اهالي روستابود، اما اكنون خود ساكنامؤسسان  ر عهدةصندوق ب

ـ صندوق زنـان را بـر عهـده دار    ةمسئوليت ادار ،هاستخود سرگروه يكي از گروه  و د،ن
در . ادامـه دارد  مؤسسـان همچنـان   هايالبته نظارت مشاور اقتصادي صندوق و حمايت

هـر گـروه يـك     تشكيل شـده اسـت؛   داوطلبزنان گروه  هفدهاين صندوق از  ،مجموع
اساس روابط خويشاوندي، همسايگي، دوستي  اعضا با يكديگر بر ةرابط وسرگروه دارد 
) الف: نداهاعضا در سه مرحله و به سه صورت عضو صندوق شد. اينهاستيا تركيبي از 

عضـويت  ) ب اي كه مؤسسان در حسينية روستا تشكيل دادند؛ولين جلسهدر اعضويت 
نويسـي از  منازل زنان براي معرفي و نام كنندگان صندوق به درطي مراجعة يكي از اداره

عضـو صـندوق    تـر پـيش  از طريق دوستان، همسايگان و اقوامي كه عضويت) ها؛ و جآن
  . نداهزنان بود
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  شناسي روش
 آماري ةجامع .است آمده دستهب عمقي ةمصاحب و پيمايش نتايج اساس بر پژوهش هاييافته

نفر  ۲۱۰رود مشتمل بر دهي روستاي پشتوامزنان عضو صندوق خرده ةپژوهش را كلي
را در ) نفر ۱۰۸( آماري ةجامع درصد پنجاهآماري پيمايش تقريبًا  ةنمون .دهندتشكيل مي

و  ؛گيري متناسب با حجم در هر گـروه انتخـاب شـدند   روش نمونه، كه به)۱۸(گيردبر مي
 درصـد  ۲۵ ه،گيري نظـري انجـام شـد   گيري با روش نمونهنمونه نيز عمقي ةدر مصاحب

   .)۱۹(شودميشامل را  آماري ةاعضاي جامع
تـا   از آنجـا کـه هـر روش   . اسـت  )۲۰(سازيگوشهپژوهش مبتني بر روش سهروايي 

وشـي يـک خـط    ، هـر ر کنـد حدودي وجه مختلف يک واقعيت نمادين را آشـکار مـي  
 سوي همان نقطه، مشاهدات اجتماعي و واقعيات نمادين اسـت متفاوت بينش مستقيم به

ي از واقعيـت  تصـوير  بـه چندين خـط مشـاهده    با ترکيب و بدين ترتيب، پژوهشگران
اسـتفاده از ايـن خطـوط     ؛ بـه )Berg, 2004: 5( است تر و بهترواقعي يابند كهدست مي

سـازي بـا اسـتفاده از دو    گوشهسهحاضر، در پژوهش . گويندسازي ميگوشهمختلف سه
 عـات اطال بررسي و تطبيـق  که ترتيبعمقي و پيمايش انجام شد، بدين  ةروش مصاحب

 صـورت از پيمايش  دست آمدهبه هاييافتهاول با  ةها در مرحلمصاحبه شده ازگردآوري
 ازدند و موردي كرييد أهاي مصاحبه و پيمايش يکديگر را تيافته بر اساس آن، گرفت و

چشـم  بـه ها مصاحبه هاييافته ر اساسپيمايش ب هاييافتهنقض ها و يا عدم تطابق يافته
   .هاي هر بخش براي تكميل بخش ديگر استفاده شدز يافتها آنگاه و ؛نخورد
هاي پيمايش به سه شاخص ،عمقي هايمصاحبه انجام و پيشين تحقيقات بررسي از پس

در بازسـازي  . )۲۱(رواني تقسيم شدند ، وهاي بازسازي اقتصادي، اجتماعيدسته شاخص
 ةنحـو و ، گيـري وام انداز، رضايت از حل مشكالت مـالي، پس برخورداري از ،اقتصادي

ها، گرايش مشاركت در جلسه ،در بازسازي اجتماعي ها مد نظر قرار گرفت؛مصرف وام
و انجـام رسـوم اجتمـاعي     ،كيـد بـر هنجارهـاي اجتمـاعي    أذهني به مشاركت، اعتماد، ت

 و قـدرتي، بهبـود رابطـه بـا اطرافيـان،     احساس بي نيز در بازسازي رواني شد؛ وبررسي 
  .قرار گرفتمورد بررسي ) احساس سرزندگي و احساس دلمردگي(احساس اميدواري 
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  هاي پژوهشيافته
اي بـه  گويان و منتقل شدن عدهن پاسخمياايجاد شكاف  بيم ، ازهاي گروهيدر مصاحبه

سـن، تحصـيالت و شـغل بـه      مانندهاي فردي تفاوت زمينةدر احث، پرسشي مب حاشية
  .است دست آمدهبه سن و شغل از پيمايشهاي يافتهنتايج  رو،از اين .ميان نيامد

سال،  ۳۲تا  ۲۲درصد بين  ۷/۳۲سال،  ۲۲تا  ۱۲درصد بين  ۵/۷، گويانميان پاسخ از
ـ  درصد ۴/۲۲سال،  ۴۲تا  ۳۲درصد بين  ۵/۳۵  درصـد نيـز   ۹/۱، و سـال  ۵۲تـا   ۴۲ن يب

  . سال سن دارند ۵۲باالي 
داري و بنـايي و مغـازه    ،مـردان خـانوار كـارگري   عمده مشاغل  ،۲نمودار بر اساس 

. ، كشـاورزي، دامـداري و مشـاغل خـانگي اسـت     يداربعد از خانه ،غل زناناشمعمده 
و توليـد قـارچ    ،پـزي پزي، شيرينيبري، نانمنظور از مشاغل خانگي زنان خياطي، رشته

ي درآمـد زنان و مردان به مشاغل كم عمده مشاغل ،شودكه مشاهده مي گونههمان. است
كارهـا همچـون    از بسـياري  نيسـتند، و كه مشمول بيمـه و بازنشسـتگي    ودشمربوط مي

  .روندشمار ميبهز جزو مشاغل فصلي يكارگري و بنايي ن
  

  
  
  
  
  
  
  

  هاي پژوهشيافته: منبع
   آنها گويان و همسرانشغل پاسخ -۲نمودار 
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  بازسازي اجتماعي
از مشـكالت  بسـياري   اعتبـارات خـرد قـادر بـه حـل     از آغاز نيز ادعا بر اين نبوده كـه  

هـاي  اما از آنجا كـه ايـن اعتبـارات خـرد در قالـب گـروه       اجتماعي پس از زلزله است؛
حضور اعضاي صـندوق   و بدين ترتيب، رود واگذار شدداوطلب به زنان روستاي پشت

 ةدر ادار همـراه بـوده اسـت و اينـك    براي زنـان   سودمند ينتايجبا در جلسات هفتگي 
نـد،  كنايفـا مـي   ي مهـم رود نقشـ اكثر زنان روستاي پشت ،زلهوضعيت زندگي پس از زل

منـد  را نيـز بهـره   هـا در جلسات هفتگي صندوق خانوارهاي آن زنان حضور گذاريثيرأت
  .ساخته است

  
  
  
  
  
  
  
  

  هاي پژوهشيافته: منبع
  به هنجارهاي كار گروهي پايبندي اعضا -۳نمودار 

  

ثير اعتبارات خرد بـر بازسـازي   أت توان، ميهاي كمي و كيفي پژوهشبر اساس يافته
  :دكراجتماعي را به موارد زير خالصه 

هاي عمقـي نشـان   نتايج مصاحبه :ها و تجاربايجاد محيطي براي تبادل افكار، ايده •
هـا را بـه مكـاني بـراي     داد كه حضور در جلسات صندوق زنان جلسات چهارشنبه

ورت در زمينـة رونـد   مبادلة اطالعات و تجارب تبديل كرده و محيطـي بـراي مشـ   
  . گيري پديد آورده است وام
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با آگاهي از هنجارهاي كار گروهي،  صندوق، اعضاي :گروهي كار هنجارهاي بر تأكيد •
 مندي ساير اعضا بهرهموجب موقع زپرداخت بهبا كه كردند بيان عمقي هايمصاحبه در
بازپرداخـت   ، خود را ملـزم بـه  ين دليلهم به و شودمي زنان صندوق مالي خدمات از
 ميزان كه شد خواسته گويانپاسخ از ،پيمايش در ،همچنين .دانندمي هاوام اقساط موقع به

 ۳هـاي نمـودار   عـدد  كنند؛بيان  ذكرشده موارد از كدام هر به صندوق اعضاي پايبندي
 بـاالترين  ،شـود كه مشـاهده مـي   گونههمان. استهر مورد  )۲۲(ميانگيندهندة نشان

، پـذيري مسـئوليت  نيزصداقت و راستي و  ،شودندوق رعايت ميهنجاري كه در ص
 ميـان روي در همچنـين، ميـانگين تـك   . اسـت  ۳۵/۴و  ۴۸/۴ميـانگين  بـا   ترتيب،به

بـوده، كـه بـيش از متوسـط اسـت و جـاي تأمـل دارد؛ در         ۶۶/۳اعضاي صـندوق  
  .ها با ذكر جزييات بيان شده استرويهايي از تكهاي عمقي نيز نمونهمصاحبه

حسابي در صـندوق و  بر خوش بسياري از اعضا: حسابي در صندوقاهميت خوش •
انـد؛ همچنـين،   موقع تأكيد كرده و خود را ملزم به رعايت آن دانسـته بازپرداخت به

هـا، بـه معرفـي دوسـتان، همسـايگان و      موقع اقساط وامزنان، افزون بر پرداخت به
كار گروهي و تعهدات گروهي آنهـا   اي بهاند تا لطمهحساب پرداختهآشنايان خوش

  .حساب شناخته شوندشان همچنان خوشوارد نشود، و خود و افراد گروه
مشاركت مؤلفة اساسي هر شبكة اجتماعي است و با ايجاد : مشاركت اجتماعي •

افراد  به متعهد شدن )۲۳(توكويلدو. شودتعامل ميان افراد، موجب احساس تعهد مي
: ۱۳۸۱قبادي،  :برگرفته از(اشاره دارد جريان مشاركت  نسبت به منافع عمومي در

 .ه استهاي تمايل به مشاركت سنجيده شدبا گويه »مشاركت« ،در پيمايش .)۳۸
هاي جنبي به مشاركت در فعاليت آنها تمايل موردگويان در از پاسخ ،همچنين

به  درصد ۲/۴۷ها، در فعاليتبه حضور خود  درصد ۱۲كه  ال شد،ؤصندوق زنان س
 ۸/۲، و قبول مديريتبه  درصد ۱۲هاي اجرايي، مشاركت فعاالنه همراه با كمك

هاي كه از گويه گونههمان. انداشاره كردهنظارت بر كار ديگران  درصد نيز به
 ميانتمايل به مشاركت و نگرش ذهني نسبت به مشاركت در  ،آيدميمشاركت بر

  . ستدر سطح متوسط به باالاعضاي صندوق زنان 
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 انيپاسخگو يريپذزان مشارکتيم -۲جدول 

  هاي مشاركتگويه
 هاطيف پاسخ
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فايده است، زيرا دردسركار گروهي بي
 ۴۴/۱  ۴/۱۹۶/۵۴۱۰۰۰۹/۴۲/۱ ۹/۱۳۳/۹ ۸/۲ زيادي دارد

 ۱۱/۰ ۱۰۰۸۷/۴۳۳/۰ ۸۷ ۱۳ ۰ ۰ ۰ .دا نداردگويند يك دست صمي
 كارهاي گروهي بهترنتيجة عمومًا

 ۶۴/۰  ۲/۲۲۶/۶۷۱۰۰۵۲/۴۸/۰ ۶/۵ ۶/۴  ۰ از كارهاي انفرادي است
مشكالتشان گفتن و اعضا خود شدن جمع
 به زيرا فايده است، بي صندوق اعضاي به

 شودنمي يهتوج ما نظرات
۴/۷ ۷/۱۶۵/۱۸۶/۳۰۲۵ ۱۰۰۵/۳ ۲۵/۱ ۵۶/۱ 

كارپايين هايهزينه ،جمعي مشاركت دراثر
 ۶۲/۱ ۶/۱۷۲/۶۰۱۰۰۱۰/۴۲۷/۱ ۴/۷ ۶/۴ ۳/۸.دشوتر انجام ميآيد و كارها راحتمي

  هاي پژوهش يافته: منبع 

يكي ديگر از اموري كه روند بازسازي اجتماعي را تسهيل : هاي افرادكشف توانايي •
ست كه در جلسات هفتگي و صحبت با ساير اعضـاي  هايي اكند، كشف تواناييمي

گروه و شنيدن تجارب ديگران و نيز با تكيه بـر وجـود اعتبـارات خـرد، افـراد بـه       
اند؛ برخي از آنها توان رهبري و برخي ديگر قدرت كـارآفريني  كشف آن نائل آمده

و هايي مانند توليد قارچ، پخـت نـان، خيـاطي،    را در خود كشف كرده و به فعاليت
  . انداندازي فروشگاه لبنياتيپرداختهراه

، )۲۱۱ :۱۳۸۵ افه،( دهد مي انجام ديگري كه است عملي به باور اعتماد :اعتماد اجتماعي •
سـنجش  . آيـد بـه حسـاب مـي   هاي واگذاري اعتبارات خرد زيربناي اصلي شبكهو 

اعتمـاد بـه اعضـاي صـندوق زنـان، اعتمـاد بـه         ةدر چهـار دسـت   »اعتماد«شاخص 
. صورت گرفـت و اعتماد نهادي  ،، اعتماد به افراد اجتماعخويشاوندانايگان و همس

، يهـاي خيريـه، شـوراي روسـتا، فرمانـدار     بـا اعتمـاد بـه انجمـن     »يداعتماد نها«
، انهـا، كـارگر  ان ارتـش، پزشـكان، معلمـان، كشـاورزان، كاسـب     كنشهرداري، كار

 گونههمان .تظامي سنجيده شدو نيروي ان ،هاي غيردولتي، دولتداران، سازمان بنگاه
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   زنـان  شـود، ميـانگين اعتمـاد بـه اعضـاي صـندوق      مشـاهده مـي   ۳كه در جـدول  
ميــانگين اعتمــاد بــه  ،و خويشــاوندان و همچنــين همســايگانبــيش از اعتمــاد بــه 

حـاكي از آنكـه    اجتمـاع اسـت،  و خويشاوندان بيش از اعتماد به افـراد   همسايگان
اعتماد اعضاي گروه به يكديگر و  ةاجتماعي بر پاي هايصندوق زنان با ايجاد شبكه

كرده، سازي ها اعتماداعضاي گروه ميانها به يكديگر توانسته است در اعتماد گروه
اعتمـاد   اجتماعي آثار پس از بحران بـا درجـة   اجتماعي در بازسازي ةشبك به ايجاد

 .دباال بپرداز
 

  هاي تعامليگويان به تفکيک گروهميزان اعتماد پاسخ -۳جدول 
  واريانس  انحراف استاندارد ۵تا  ۰ميانگين   اعتماد

  ۲۶/۰  ۵۱/۰ ۵۴/۳ زناناعتماد به اعضاي صندوق
  ۵۱/۰  ۷۱/۰ ۰۵/۳ و خويشاوندانهمسايگاناعتماد به

  ۸۹/۰  ۹۴/۰ ۶۶/۲ اجتماعاعتماد به افراد
  ۲۵/۰  ۵/۰ ۹/۳ اعتماد نهادي

  هاي پژوهشيافته: منبع

  بازسازي رواني
انـدوه زيـادي را متحمـل     خود از دست دادن عزيزان ارود بزنان پشت ،لة بماز زلزپس 
 ،در چنـين شـرايطي  . رفتـه بـود  از دسـت   آنها نيـز هاي دارايي ،عزيزان افزون بر. شدند

هـاي  بـر اسـاس يافتـه   . بود آنها حضور زنان در جلسات هفتگي تسكيني بر آالم روحي
 ةثير اعتبارات خرد بر بازسازي رواني به پنج مقولأ، تشدهعمقي و پيمايش انجام مصاحبة

  .ودشمي پي تشريحكه در  شده،عمده تقسيم 
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  هاي پژوهشيافته: منبع
 بهبود رابطه با سايرين -۴نمودار 

 :گيـري وام بـراي  وثيقـه  داشـتن  به نياز عدم دليلبه روحي فشارهاي و هادغدغه كاهش •
 هايشان صحبت خالل در و صندوق فوايد در و بود مهم بسيار آنچه ،رودپشت زنان براي
در  ابتكار اعتبارات خرد. نياز صندوق به وثيقه يا ضامن بودعدم  كردند،اشاره  بدان

هـا  كه در بانك تا افرادي است وثيقه سبب شده جايبهتعهدات گروهي  جايگزيني
اعتبـاري آن   در ايـن صـندوق عضـو شـوند و از تسـهيالت      ،مورد پذيرش نبودنـد 

و دغدغه ، از حضور در صندوق به گفتة زنان عضو صندوق، اكنون با. ندكناستفاده 
از شـرمندگي مراجعـه بـه اقـوام و      و نيـز وثيقه تأمين افتن ضامن و ي فشار ناشي از

  .ندارها شدهخويشاوندان براي ضمانت 
اس نتـايج  بـر اسـ  : )اطرافيـان  ميـان شخصيت زن در  ارتقاي(ديگران بهبود رابطه با  •

گـروه از   ميـان چهـار  و افـزايش منزلـت افـراد در     ديگـران بهبود رابطه با سنجش 
 ،)۵تـا   ۰رات بـين  يـ تغي(ها بودنـد  گويان پيمايش در تعامل با آنهايي كه پاسخ گروه

بسـا  كه چههاست، همسر بيش از ساير گروه ةميانگين بهبود رابطه با اعضاي خانواد
مـرد خـانوار    عدم دسترسـي  در شرايط نكته باشد كهآن همين  داليل بسيار يكي از
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وام اسـت  زن او اين امكـان را يافتـه و توانسـته     ،رسميبه منابع مالي رسمي و غير
طور كلـي، مشـكالت خـانوار را    بهفرزندان و  همسر وبگيرد و بخشي از مشكالت 

  .گيردهمسرش قرار مي ةمورد تحسين خانواد روست كهكند و از اينطرف بر
از جمله عوارض پس از بالياي طبيعي افزايش احساس  :قدرتيش احساس بيكاه •

گونه پاسخ آگاهانه را  و امكان هر افتدبه ناگاه اتفاق مي زلزله كه چرا ،است قدرتيبي
از نتايج خطاهاي افراد در ساخت و سازهاي  بسيار تلفات هر چند،. گيردمي افراد از

كمتر مـورد توجـه مـردم بـوده و ميـزان       موضوع اما اين رود،شمار ميبهمقاوم غير
 .قـدرتي شـده اسـت   س و نوميدي و احساس بييأتلفات جاني و مالي زلزله سبب 

صـندوق زنـان    ياعضـا  اندر ميـ  يقدرتيآيد، احساس ببرمي ۴که از جدول چنان
م ايزندگ يشامدهايدر پ يمن نقش چندان«ية تنها در گونزديک به ميانگين است؛ و 

  .دشويم يابياد ارزيز البته اين ميزان که ،است ۰۵/۳ن برابر با يانگيم ،»ندارم
 

 روداعضاي صندوق زنان پشت ميانقدرتي در احساس بي -۴جدول 

  قدرتيهاي بيگويه
هاطيف پاسخ
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نم تسلط چندانيك گاهي احساس مي
 ۷/۱ ۳/۱ ۷/۱۸۹/۲۹۱/۱۲۳/۱۰۱۰۰۵۶/۲  ۲۹ .ام ندارمبر مسير زندگي

اتفاقات زندگي بيشتر دست خود 
 ۳/۲ ۵/۱ ۸/۱۶۱۰۰۲۳/۲ ۳/۵۲۳/۱۰۹/۱۵۷/۴ .ماست تا شانس

من نقش چنداني در پيشامدهاي 
 ۹/۰ ۹/۰ ۱۰۰۰۵/۳ ۳/۱۲۷/۵۴۹/۱۷۵/۷ ۵/۷ ام ندارمزندگي

ي از دست من براي ديگرانكار زياد
۷۷/۰۵۹/۰ ۱۰۰۶۱/۲ ۹/۱ ۲/۲۶۸/۵۹۸/۲ ۳/۹ .ساخته نيست

بيش از حد استحقاق خود، درد سر 
۰۱/۱۰۲/۱ ۱۰۰۳۶/۲ ۶/۵ ۳/۵۲۶/۱۹۵/۷  ۱۵ .امكشيده

  هاي پژوهش يافته: منبع
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دليـل  عزيـزان، خويشـاوندان و دوسـتان بـه     كاهش لطمات روحي ناشي از فقـدان  •
ـ  ،صـندوق زنـان   جمـع اعضـاي   حضـور در : جمعحضور در    يـادآور   ا توجـه بـه  ب

ــه و  ــودن حادث ــر ب ــي و فراگي ــز شــدن جمع ــاير اعضــا،   ني ــنيدن مشــكالت س   ش
شـده  را موجـب  روحي ناشي از فقدان عزيـزان و خويشـاوندان    هايآسيبكاهش 
   از عضــويت در قبــل«انــد، كــردهبيــان  كــه برخــي اعضــاي صــندوقچنــان. اســت

 ، و حـرص و نـده؟ کي ما و كي رفته کرديم كهکتاب ميو حساب  ، هموارهصندوق
، »سـرمان گـرم شـده اسـت     خورديم؛ ولي االن مشغول کار و تالشـيم و جوش مي

  آدم مشــكل خــودش را  گويــد ومــي را يم، هــر كســي مشــكلييــآاينجــا كــه مــي«
 هـيچ مسـئله و  « و ،»كنيمدرد دل مي بينيم واينجا همديگر را مي«، »كندفراموش مي

   اد آنهـا کمـي کمتـر بـه يـ     ،امـا سـرت کـه شـلوغ باشـد      رود؛مشکلي از يـاد نمـي  
 .»خواهي افتاد

هاي عمقي و تطبيق از مصاحبه دست آمدهبههاي بر اساس يافته: احساس اميدواري •
 ، چنـدين گويـه  )۲۴(زندگي اجتمـاعي شوسـلر  هاي احساسات نسبت به آنها با گويه

 نيـز  احسـاس سـرزندگي و دلمردگـي و   د، كـه  شـ براي احساس اميدواري تعيـين  
يـرات  يتغ اعمـال  پس از ،احساسات اين مجموع. گرفترا دربرمياميدي احساس نا

يكي از  مثابهبه» احساس اميدواري«. ديده شاحساس اميدواري سنج صورت، بهالزم
متغير وابسته در تقابل با  در قالببازسازي رواني پس از زلزله  در هاي بنياديمقوله
 ايـن  ميـانگين ميـزان   ،۵در جـدول  . رهاي مستقل مورد بررسـي قـرار گرفـت   متغي

 ين احسـاس سـرزندگ  يانگيد، مشويکه مشاهده م گونههمان .آمده استاحساسات 
ن يانگيم است؛ در مجموع، ۴۶/۲ابر با بر ين احساس دلمردگيانگيو م ۳۳/۳برابر با 

در شرايط پس  بوده،ن ينگايش از ميکه ب ،است ۴۷/۳ز برابر با ين يدوارياحساس ام
  .دشونسبتًا خوب ارزيابي مي ،از زلزله
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  انيگوپاسخ نزد يدوارياحساس ام -۵جدول 

  واريانس انحراف استاندارد  ۵الي  ۰ميانگين بين   احساس اميدواري

  ۶۱/۰  ۷۸/۰ ۳۳/۳ احساس سرزندگي
  ۷۰/۰  ۸۳/۰ ۴۶/۲ احساس دلمردگي و نا اميدي

  ۲۸/۰  ۵۳/۰ ۴۷/۳ احساس اميدواري
  هاي پژوهشيافته: منبع  

  
  
  

  
  
  

  
  
  
  

  هاي پژوهش يافته: منبع
  هاآناستفاده از  ةتفكيك نحوها بهمميزان وا -۵نمودار 

  بازسازي اقتصادي 
وام بـا مبـالغ    نـوع  پـنج ، روددر صندوق زنـان پشـت  تر نيز يادآور شديم، كه پيشچنان

انجـام   يـا تومـاني بـراي خريـد دام و    هزار  پنجاهوام  شود؛ البته ازمتفاوت پرداخت مي
 .براي خرجي منزل بوده است آنبيشترين ميزان مصرف  ورسوم اجتماعي استفاده نشده 

در انجـام رسـوم    ويـژه و بـه هزار توماني در تمـام مـوارد    دويستوام همچنين، كاربرد 
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 هزار توماني۵۰۰وام 
 ومانيهزار ت۵۰وام 

 هزار توماني۷۰۰وام
 هزار توماني۲۰۰وام
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 بيشـترين ميـزان   .هزار توماني متقاضي زيادي نداشته اسـت  سيصدوام  و اجتماعي بوده
همچنـين،  . براي خريد دام و لوازم كـار بـوده اسـت    نيز هزار توماني پانصدمصرف وام 

 ،شـود مي الحظهطور كه مهمان. دام شده است خريد صرف توماني هزار هفتصد وام تمام
 مخـاطرات  از ميـزان  انـد كه زنان با گرفتن وام توانسته دهد ميها نشان مصرف وام ةنحو

براي امرار معـاش روزانـه و ايجـاد كسـب و كـار جديـد        راهي راهند و بكامالي خود 
و اقتصـادي را   ،رواني، اجتماعي بازسازي هر سه عرصة توانمي، ۶در نمودار . برگزينند
   .استاين نمودار بيشتر شاهدي بر بازسازي اقتصادي  ،اما در مجموع كردمشاهده 

  
  
  
  
  

  

  
  هاي پژوهشيافته: منبع

  به ميزان غر زدن همسرانشان گويان نگرش پاسخ -۶نمودار 
 ها وام هنگام بازپرداخت

  هاي ماليافزايش نگراني
نيـز  اثـرات منفـي آن    اعتبارات خرد را ديد، نبايـد از  هاي مثبتكه بايد جنبه گونههمان

امـا بـراي    بخش بـوده، زنان آرامش رخي ازاعتبارات خرد براي ب هر چند، .چشم پوشيد
چـون تلـف   داليلـي  بـه  ـ  آنها مبالغ وام ياها را ندارند و امافرادي كه توان بازپرداخت و

ايـن   .فشار رواني شـده اسـت   ، موجبهدر رفتهبه  ـخراب شدن مواد اوليه شدن دام و
دغدغـه   چهارشـنبه روزهـاي  در جلسـات   اعضاي صـندوق  افراد براي حضور در جمع

را  وام پرداخـت زيـرا نداشـتن مبلـغ باز    ،جلسات شركت نكننـد اين بسا در دارند و چه
   .دانندميديگران در جمع خود باعث شرمندگي 
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گويان سؤال شد كه آيا همسران آنها در روزهـاي چهارشـنبه، كـه    همچنين، از پاسخ
درصـد   ۱/۷۳زنند؟ در پاسخ، كنند يا غر ميروز بازپرداخت وام است، ابراز ناراحتي مي

درصـد   ۷/۹زياد، ها را بسيار ختگويان ميزان غر زدن همسرانشان براي بازپردا از پاسخ
در مجمـوع،  . درصد كم و بسيار كم عنـوان كردنـد   ۵/۶درصد تاحدودي، و  ۸/۱۰زياد، 
رغم آنكه زنان براي حل مشـكالت منـزل اقـدام بـه دريافـت وام      توان گفت كه عليمي
 زنند و در اين ميان، شرايط نامسـاعد مـالي نيـز ايـن    كنند، باز هم همسرانشان غر مي مي

  . كندوضعيت را تشديد مي
رود بر بازسازي آثـار  پشت زنان اثرات حضور زنان در صندوق دهندةنشان ۶جدول 
  .استبم  ةپس از زلزل

  
  رود بر بازسازي آثار پس از زلزلة بماثرات حضور زنان در صندوق زنان پشت -۶جدول 

خرد
ت 

بارا
اعت

  

هايشاخص
  ثار پس از زلزلهاثرات اعتبارات خرد بر بازسازي آ بازسازي

زي
زسا

با
  

 
عي

تما
ج ا

  
  رباها و تجايجاد محيطي براي تبادل افكار، ايده•
  پذيريهاي مشاركتافزايش ظرفيت  •
 هاي همسايگي و خويشاونديايجاد شبكه  •
 هاي افرادتواناييكشف   •
دن گوسـفند بـراي   كـر قرباني : كمك مالي براي انجام و پايداري رسوم اجتماعي  •

 نظاير آنو  ،زيه ، مراسم نذرياموات، خريد جهي
 كيد بر هنجارهاي كار گروهيأت  •
 گروهيگروهي و برونافزايش اعتماد درون •

زي
زسا

با
  

 
اني

و ر
  

دسترسـي بـه دليـل ، بـه مالي خطرپذيريها و افزايش قدرتفشارها وكاهش تنش•
 منابع مالي

 گيريوامدليل عدم نياز به داشتن وثيقه براي ، بههاها و دغدغهفشاركاهش   •
دليـلبـه  ،دوسـتان  و خويشـاوندان  عزيـزان،  فقدان از ناشي روحي هايآسيب كاهش  •

 در جمع حضور
 ننزد ديگراافزايش منزلت اجتماعي   •
 قدرتيكاهش احساس بي  •
 افزايش احساس اميدواري •

زي
زسا

با
  

 
دي

صا
قت ا

  

 پذيرش زنان به عنوان مشتريان قابل اعتماد•
 بدهي و بيماري چونخطرپذيري در مخاطراتي كاهش   •
 وسايل و تجهيزات كار براي امرار معاش خريد دام، و  •
 كارآفريني  •
 خريد وسايل منزل •

  هاي پژوهشيافته: منبع



  …مريم رحماني، سعيد رفيع پور گاوگاني    ۳، شماره۱۳ل فصلنامه روستا و توسعه، سا ۷۴
 

ثر است، ؤبيش از هر چيز بر بازسازي اقتصادي مخرد تصور كه اعتبارات  اين رغمبه 
ايفا  يز نقشي مؤثرن در بازسازي رواني و اجتماعي شرايط پس از زلزلهيادشده اعتبارات 

ها و ضرورت حضور هفتگي اعضـا  اعطاي اعتبارات خرد به گروه كرده، كه از داليل آن
و  هـا، گـروه  اعضـاي  ميـان  همسايگي و خويشاوندي وجود پيوندهاي ،گروهي جلسات در

دوستانه  جلساتي بلكه اي رسمينه جلسه(برگزاري جلسات براي اعضاي صندوق  زمان
ر افـزايش  ، نقش اعتبارات خـرد د بنابراين. است بوده) و همدلي و فرصتي براي گفتگو

 سـاز گونه اعتبـارات تنهـا زمينـه   و ايناحساس اميدواري و سرزندگي بسيار بارز است، 
رهـايي   و دليـل حـل مشـكالت اقتصـادي    لكه به، باعضا نيست ديدار، گفتگو و همدلي

  . را نيز در پي دارد اين روستااميدواري زنان تأمين ضامن و وثيقه،  ةاز دغدغ خانوارها

  بنديجمع
جريان پژوهش به ساخت چارچوب مفهومي پژوهش و  در شدهآوريجمع يكيف هايداده
د، كركمك بسيار رود ثيرات زلزله بر زندگي زنان روستاي پشتأدن ابعاد گسترده تش باز
هاي كيفي براي پژوهش، دادهاهداف  از خاص ينوع با تحقيق روش هر تطابق به توجه با اما

 هـاي داده از ،رگرسـيون  تحليـل  بـراي  ،بنـابراين  تند؛نيس مناسب پيشرفته آماري هايتحليل

ثير متغيرهـاي مختلـف بـر احسـاس اميـدواري      ، ميزان تأمجموع در .شد استفاده پيمايش
 .، سنجيده شداميدي بوداميدواري و نا هايشاخص از تركيبي كه ،)وابسته متغير صورت هب(

بود واريانس متغير احساس اميدواري با متغيرهاي بهاز  ۶۲۲/۰، آمده ۷ جدول در كهچنان
و مشاركت  ،قدرتي، رضايت از حل مشكالت مالي، اعتمادبا اطرافيان، احساس بي رابطه

  .تبيين شده است
  

 متغير وابسته وهاي چندگانه ميان متغيرهاي مستقل همبستگي -۷جدول 

شدهتعيين تطبيق داده ضريب تخمين خطاي استاندارد  همبستگي ضريب تعيين

۳۳۷۵۰/۰ ۵۸۴/۰ ۶۲۲/۰ ۷۸۹/۰ 

  هاي پژوهش يافته: منبع
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  هاي مستقلمتغير بر اساس) احساس اميدواري(وابسته بيني متغير پيش -۸جدول 

  هاي پژوهش يافته: منبع 

ـ  ۷با توجه به جدول   ةرگرسـيوني اسـتاندارد شـد    ةو روابط حاكم بر متغيرها، معادل
  :شرح زير استبهمستقل  هايبيني متغير وابسته از روي متغيرپيش

  

  ميدوارينمرة استاندارد ميزان احساس ا =۳۱۵/۰) نمرة خام شاخص رضايت از حل مشكالت مالي(
+ ۲۴۶/۰) نمرة خام شاخص اعتماد اجتماعي+ (۱۳۰/۰) نمرة خام شاخص مشاركت(

 +۰/ ۱۳۴) نمره خام شاخص بهبود رابطه با اطرافيان(  -۴۴۵/۰) قدرتينمرة خام شاخص بي(

  
از  كدامثير نهايي هر أنمودار تحليل مسير براي بررسي روابط دروني بين متغيرها و ت

  .زير ترسيم شده است صورتبه) احساس اميدواري(وابسته متغيرها بر متغير 

   سطح
tمقدار   داريمعني

  ضريب 
 استاندارد بتا

ضرايب غيراستاندارد
خطاي متغيرهاي مستقل

داستاندار   بتا
۰۰۳/۰ ۱۰۸/۳  )مقدار ثابت( ۰۳۱/۲ ۶۵۴/۰ 
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  هاي پژوهشيافته: منبع
  تحليل مسير متغيرهاي مستقل  -۷نمودار 

ثيرات مسـتقيم و  ، بايـد مجمـوع تـأ   تـر اسـت  ثيرگذارأكدام متغير ت بدانيم كهآنبراي 
 بر اين اساس،. يريمنظر گدر  را از متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته كدامغيرمستقيم هر 

ر احساس اميدواري دارد، بدين ثير را بأقدرتي بيشترين تشود كه احساس بيمشاهده مي
اسـتن از  بـا ك  ،كه حضور در صـندوق زنـان و اسـتفاد از اعطـاي اعتبـارات خـرد       معني

 احسـاس رضـايت   ،پـس از آن  افـزوده و بر احساس اميدواري زنان  ،قدرتياحساس بي
را تقويـت   آنهـا اميدواري  خود نيز احساسنان از حل مشكالت مالي اعضاي صندوق ز

و نگـرش بـه    ،اعتماد اجتمـاعي، بهبـود رابطـه بـا اطرافيـان      ،بعد ةدر مرحل كرده است؛
  .ثر بوده استؤي مارمشاركت بر احساس اميدو

رضايت از حل 
 قدرتيبي مشكالت مالي

بهبود رابطه با 
  اطرافيان 

 )ارتقاء شخصيت(

B = - ۴۴۵/۰   

 احساس 
 اميدواري

اعتماد مشاركت

B =- 6/0

B = ۱۹۸/۰   

B = ۱۹۹/۰   

B = ۲۶۸/۰

B = ۲۴۶/۰   

B = ۱۳۰/۰

B = ۱۳۴/۰

B = ۳۱۵/۰
B = -   ۳۷۲/۰

B = ۱۷۲/۰

B = ۳۰۷/۰
B = - ۴۵۷/۰
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  ثير متغيرهاي مستقل بر احساس اميدواريأاولويت ت -۹جدول 
  يتاولو  اثر عّلي  متغيرهاي مستقل

  اول  - ۵۱۶/۰ قدرتياحساس بي
  دوم  ۴۱۱/۰ احساس رضايت از حل مشكالت مالي

  سوم  ۳۷۵/۰ اعتماد اجتماعي
  چهارم  ۳۶۱/۰ )شخصيت زنيارتقا(ديگرانبهبود رابطه با

  پنجم  ۳۳۰/۰ نگرش به مشاركت اجتماعي
 هاي پژوهشيافته: منبع

   گيرينتيجه
 يشاهد» سال اعتبارات خرد«ل متحد به عنوان از سوي سازمان مل ۲۰۰۵گذاري سال نام

از ايـن   ،در سرتاسـر جهـان   ي كهها انسانر زندگي ميليوندثير اعتبارات خرد أبر تاست 
اعتبارات خـرد بـراي حـل مشـكالت اقتصـادي بـه        آغاز،در . انددهكراعتبارات استفاده 

بـر   آنهـا  ثيرشدن تأشد؛ اما پس از آشكار پذير، فقرا و زنان پرداخت ميهاي آسيبگروه
در هاي طبيعي نيـز  بحران در پي بروزو  گسترش يافتآن  كاربرد ،هاي ماليحل بحران

در همين  .قرار گرفتهاي هدف گروه ي در اختياراعتبارات ، چنينبازسازنده ياقدام قالب
 ة بـم را پس از زلزلبه زنان رود اعطاي اعتبارات خرد صندوق زنان روستاي پشت راستا،
 ،)O’Donnell, 2009( دانـل ، ُا)Pincha, 2008( نتايج تحقيقات پينچا در تأييد. كرد آغاز

تأثير اعتبارات خرد در حل مشكالت مالي، زنان  برمبني ) Mathison, 2003(و ماتيسون 
بلكـه   ،ها را از سر بگذراننـد اند بدهي و مخاطراتي همچون درمان بيماريتنها توانستهنه

در كسـب   رهگـذر، نـد و از ايـن   اروي آوردهخرد به كارآفريني نيـز  اي با اعتبارات عده
  .ندادهثر واقع شؤخود م ةدرآمد براي خانواد

هاي داوطلـب نگـرش نسـبت بـه     اعتبارات خرد واگذار شده به زنان در قالب گروه
هاي و شبكه كردهاعضاي صندوق زنان تقويت  ميانمشاركت و انجام كار گروهي را در 

هـاي  زلزله را با شكلي جديد تـرميم و جـايگزين برخـي شـبكه     ازديده اجتماعي آسيب
هـاي  حضـور در گـروه   ،همچنين. ساخته استهمسايگي و خويشاوندي از دست رفته 
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. ده اسـت انجاميـ كيد بر هنجارهاي گروهي و تأ تقويت اعتماد اجتماعيبه صندوق زنان 
اعي نسـبت بـه بازسـازي    ثير اعتبـارات خـرد بـر بازسـازي اجتمـ     أتبايد يادآور شد كه 

   .اقتصادي كمتر مورد توجه تحقيقات پيشين قرار گرفته است
كت زنـان بـر بازسـازي روانـي     ثير مشـار نيز روي تأ )Pincha, 2008(كه پينچا چنان
 در هاي گونـاگون صورتبهد ورصندوق زنان روستاي پشت كرده،كيد أر زنان تبحران د

هـم آوردن زنـان در    صندوق با گرداين  ،سويياز  بازسازي رواني مداخله داشته است؛
درد بـودن  جمعي بودن حادثه، فراگير بـودن مشـكالت و هـم    ، به يادآوريكنار يكديگر

رب ابراي بيان تجرا فرصتي  ،و از سوي ديگر پرداختهاعضا در مشكالت اساسي به آنها 
انها شـده  بـد  يبخشـ قـدرت  سـاز آورده و از اين رهگذر، زمينهو احساسات آنها فراهم 

ر روحيه و احسـاس  دتنها مزيت اقتصادي دارد بلكه ، حل مشكل مالي نههمچنين. است
 زيـرا در غيـر ايـن    كنـد؛ ايفا مـي  سزانقشي به قدرتيكاهش احساس بي نيز اميدواري و

داشـتن  ناز دوست و آشنا يا دالالن خرمـا و   گيريوام ندگي برايشرماحساس  ،صورت
 فـراوان هاي فكري مشكالت بسيار و دغدغه وام زپرداختوثيقه و چك براي تضمين با

شخصيت زنـان در   يبهبود رابطه و ارتقا بهحل مشكالت مالي . آوردمي ها پديدبراي آن
 ي جايگـاه زنـان نيـز   ايـن ارتقـا   ،شدهمنجر خويشاوندان همسر  ويژهو به اطرافيان ميان

  . بخشدقوت مي را بيش از پيش هااحساس اميدواري آن
نيـز  رود به همت مؤسسان و صندوق اعتبارات خرد زنان روستاي پشت ،موعدر مج

ة سزا در بازسازي اقتصادي و اجتماعي پس از زلزلهب ياين روستا نقش زنان عضو آن در
در بازسـازي آثـار روانـي     ي مهـم تر آنكه اعتبارات خرد نقشـ از همه مهم كرده وايفا  بم

اطرافيان،  ميانجايگاه زنان در  قدرتي، ارتقاياين مهم با كاهش احساس بي داشته است؛
بودن حادثه  ي براي درك جمعيمحيط سازيفراهمو  با رضايت از حل مشكالت مالي، 

   .ه استشدها فراهم همدلي نيز و ارببيان تج ،و مشكالت ناشي از آن
احساس اميدواري با ضريب تعيين  وابسته عبارت است از متغيرحاضر، در پژوهش 

قدرتي، رضـايت از حـل   متغيرهاي مشاركت، اعتماد، بي از طريقبيني قابل پيش ۶۲۲/۰
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قـدرتي  ، كـاهش احسـاس بـي   و در اين ميـان  ديگران؛و بهبود رابطه با  ،مشكالت مالي
   .ثير را بر افزايش احساس اميدواري داشته استأبيشترين ت

  پيشنهادها
هاي واگذاري اعتبارات خـرد  بكهبراي بهبود و ارتقاي عملكرد شهايي پيشنهاد ،در پايان

  :دشوارائه مي شرح زيربه در مديريت بحران
 درماني؛ هاي رواني و روانپزشك در جلسات گروهي و انجام مشاورهحضور روان •
هاي موفـق زنـان در زمينـة    برگزاري جلسات نمايش و نقد فيلم در ارتباط با تجربه •

 ش، و نپال؛ اعتبارات خرد در كشورهايي مانند هند، بنگالد
 معرفي زنان موفق در عرصة كارآفريني؛  •
هـا در سـاير كشـورها بـا     بررسي تأثير اعتبارات خرد بر زندگي بازمانـدگان بحـران   •

 حضور و مشاركت اعضاء؛ 
 اي با اعطاي مدرك؛ هاي فني و حرفهبرگزاري آموزش •
 ها و نهادها؛ و رسمي از ديگر سازمانهاي مالي رسمي و غيرجذب حمايت •
هـاي بيمـة دام يـا    مالي براي اعضاي صندوق، از جمله مشاورهتسهيالت غير اعطاي •

  .محصول
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