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Extended Abstract 

Introduction 

The importance of crises, natural and unnatural disasters in human settlements due to the 

unpredictable nature of disasters and hazards and the need for quick and correct adoption to 

prevent and reduce the consequences of crises, a knowledge called crisis management has been 

created. Also, given that most events happen suddenly, it is necessary to make the accurate 

decision at the appropriate time. These decisions should include pre-, during- and post-crisis 

measures in the form of knowledge and principles of crisis management. Before pursuing any 

long-term goals, the role of social participation is essential to ensure the stability and continued 

success of crisis management. Effective crisis management requires a systematic approach 

based on social participation, managerial sensitivity, and a proper understanding of the 

importance of crisis management by residents. In this regard, the present study tries to examine 

the role of citizen participation in improving the performance of urban space crisis management 

because local communities with their extensive participation have always been the first to help 

those affected by the crisis. Therefore, they should be empowered as much as possible. The 

location of the present study is the city of Robat Karim. This is doubly important in the city of 

Robat Karim, given that it is a city that has the potential for many dangers and crises. Therefore, 

the main question is as follow: 

what is the role of social participation in improving the performance of crisis management in the 

city of Robat Karim? 

 

Methodology 

This research is applied and descriptive-analytical one in terms of purpose and research method, 

respectively.  Data collection has been done by two predominant documentary and field 

methods. Thus, in the theoretical foundations section, articles, dissertations and library 

documents have been used, and in the field section, questionnaire tools have been exerted. The 

statistical population of the study is 105393 people of Robat Karim in 2016. Using Cochran's 

formula, 383 people were randomly selected as the statistical sample size. Research indicators 

were extracted from sources and studies as research background and then these indicators were 

provided to experts in the form of a questionnaire to confirm their validity according to the 

conditions of the region. We used Cronbach's alpha test to ensure the reliability or reliability of 

the research. After performing the test, the statistical value was calculated with 0.798 more than 
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0.75, which indicates the acceptable reliability of the research. In order to analyze the data, a 

questionnaire was developed and completed to receive residents' opinions and then using SPSS 

software and statistical methods such as correlation coefficient and simple linear regression test 

to analyze the data. 

 

Results and discussion 

In the present study, social participation with three indicators (participation in decision-making 

and management, participation in financing, participation in human resources) and 14 sub-

indicators as independent variables and crisis management with three indicators (social, 

physical, management and rescue) and 14 sub-indices have been measured as dependent 

variables. According to the test results, it was found that Pearson correlation coefficient of two 

variables is equal to 0.783 and the value of the adjusted coefficient of determination is equal to 

0.579, which indicates the ability of the independent variable to explain the variance of the 

dependent one. That is, the independent variable explains 57% of the dependent changes, and 

the rest of these changes, known as the error quantity squares, are influenced by variables 

outside the model. Also, the value of Watson's camera is equal to 1.23, which indicates that the 

remains are independent of each other. The value of regression for this model is equal to 28.27 

and the residual value is equal to 21.80 and because the amount of residual squares is less than 

the sum of regression squares, it shows that the high explanatory power of the model in 

explaining the changes of the dependent variable. 

 

Conclusion 

It can be summarized that with the expansion of citizen participation, the ability and 

performance of crisis management in this city will improve. And in the crisis management 

system of Robat Karim city, the most basic component is the increase of social participation, 

and this increase of participation is possible with a community-based and people-centered 

strategy. Therefore, in the first step, the capacities of the society should be identified and used 

while covering the existing gaps and needs of the people and regions / neighborhoods. 

Therefore, the development of this capacity and the use of other social and civic capacities with 

high social mobility and the use of these potentials should be put on the agenda. 
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 چکیده
نقـش د، قبـل از تعقیـب هرگونـه اهـداف بلنـ .اسـت سائل شـهریمروزه مدیریت بحران یک بخش اساسی از ما

ن مـؤثر تمر مدیریت بحـران ضـروری اسـت. مـدیریت بحـرابرای تضمین ثبات و موفقیت مسمشارکت اجتماعی 
یت ک درك خوب از اهمحساسیت مدیریتی و ی ،مشارکت اجتماعیمبتنی بر  مندنظامنیازمند یک رویکرد منظم و 

ملکـرد ع. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش مشـارکت اجتمـاعی در بهبـود است مدیریت بحران از سوی ساکنین
کریم است. در این راستا پس از بررسـی مباحـ  نظـری در حـوزه مشـارکت ربا مدیریت بحران شهری در شهر 

های تأثیرگذار بر مشارکت اجتمـاعی شناسـایی شـدند. روش بر مباح  مدیریت بحران شاخصاجتماعی و با تکیه
فر بـا ن 383گیری تصادفی باشند که به شیوه نمونهکریم میتحقیق، پیمایشی و جامعه آماری شهروندان شهر ربا 

های تحقیق نشان داد کـه ضـریب همبسـتگی مشـارکت عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. یافتهروش کوکران به
باشد و با استفاده از آزمون رگرسیون خطی نقش مشارکت معنادار می 783/0اجتماعی و مدیریت بحران با ضریب 

گفت با ارتقا   توانشده است. در واقع مییابیدرصد در بهبود عملکرد مدیریت بحران مثبت ارز 765/0اجتماعی با 
 واهد کرد.خشده متغیر وابسته ارتقا  پیدا به میزان ضریب نوشته)مشارکت اجتماعی( یک واحد از هر متغیر مستقل 

 .است اجتماعی رکتمشا، افزایش مؤلفهترین ، اساسیکریمشهر ربا  در نظام مدیریت بحرانبنابراین 
 

 .کریمربا  شهر بحران، مدیریت اجتماعی، کتمشار واژگان کلیدی:
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 مقدمه
لکرد، فعالیـت و شدن افراد از نظام عم ی هستند که موجب بروز اختالل در کارکرد طبیعی جامعه و دورها رویدادهایحرانب

 .شـودیـک میسـاخت تفکع با توجه به نوع و اثرات خود به دو طیف طبیعی و انسانشوند. این وقایها میریزیروند برنامه

در  اهمیـت ایـن مسـائل .گـذارداغلب حوادث غیرمترقبه اثرات منفی بـر جوامـع انسـانی، محـی  طبیعـی و اقتصـاد می

بینی حوادث و مخـاطرات و لـزوم اتخـاذ سـریع و صـحیح در جهـت های انسانی و با توجه به ماهیت غیر پیشسکونتگاه

ا توجه بد آمده است. همچنین تحت عنوان مدیریت بحران به وجوها دانشی پیشگیری و کاهش پیامدهای ناشی از بحران

)دربـان  ردیـگصـورت  حیصح گیریتصمیمافتد، الزم است در زمان مناسب اتفاق می یناگهان طوربه عیاکثر وقا کهاینبه 

ران در قالـب ها بایستی شامل اقداماتی برای قبـل، حـین و بعـد از بحـگیری(. این تصمیم467: 1396آستانه و همکاران،

باشـد کـه بـا مشـاهده ریزی و عملکـرد میدانش و اصول مدیریت بحران صورت گیرد. مدیریت بحـران فرآینـد برنامـه

هـا وسـیله آن بتـوان از بـروز بحرانها در جستجوی یافتن ابزاری اسـت کـه بهوتحلیل آنها و تجزیهسیستماتیک بحران

وضاع اقدام بهبودی ا ص کاهش اثرات، آمادگی الزم، امدادرسانی سریع وپیشگیری نموده و یا در صورت بروز آن در خصو

های مختلفـی ازجملـه تواند در مقیاسبه حداقل رساندن کاهش خسارات ناشی از بحران می (.2: 1385نمود )یاراحمدی، 

ریـق طامـع از هایی از اقدامات کاهش بحران شـامل تقویـت مقاومـت جوسطح ملی یا محلی و مردمی انجام شود. نمونه

تر منـابع و لیریت معقـوارتقا  آگاهی، از خطرات احتمالی، انتشار دانش در مورد آمـادگی در برابـر بالیـای طبیعـی و مـد

باشد. پذیر میمکان( این اقدامات بیشتر از طریق سطح محلی اHuppert & Sparks,2006:1877باشد )امکانات می

لباً بـر های اجتماعی تقویت شود. تالش برای ارتقا کاهش خطر غاس  شبکهتواند توکاهش خطرات و خسارات بحران می

های مدیریت بحران را آغاز کنند اما های دولتی و غیردولتی برنامهاهمیت مشارکت جامعه تأکید دارد؛ ممکن است سازمان

این یکـی بنابر .(Shaw,2012:11ها در درجه اول به مشارکت و مالکیت جوامع محلی بستگی دارد )پایداری این فعالیت

دمـی و اداره مر از ارکان اصلی مدیریت بحران مشارکت اجتماعی است. تا حدی کـه، امـروزه مـدیریت بحـران در قالـب

 شود.خردمندانه سنجیده می

 بالیا و خطرات مدیریت امر رد مردم مشارکت لزوم در خصوص توسعهدرحال و یافتهتوسعه کشورهای از متعددی شواهد

 و دولتـی اقـدامات کـه انـدآن از حـاکی ایـن تجربیـات دارد. وجـود است، مطرح پایدار توسعه اجزا از یکی عنوانکه به

 باعـ  نهایتاً و اندهمراه محلی هایارزش و انیازه گرفتن نادیده با موارد از بسیاری در و نبوده تنهایی کافیبه هاسازمان

 اقـدامات (. لـذا256: 1397گردد )عموزاده خلیلـی و همکـاران، می گیرانهپیش اقدامات نسبت به باال هایهزینه افزایش

 معـرض در کـه دمـیمسـتقیم مر مشـارکت بـا کـه بود خواهد دارا را بخشیتوان حداکثر بالیا زمانی و خطرات کاهش

 تصادیاقو  اجتماعی سیاسی، مختلف هایبخش در زنان و مردان از محلی، اعم رهبران و باشد همراه هستند مخاطرات

محور، امروزه جایگاه های اجتماعمؤلفه. (1390کنند )اکبرپور و پورمحمد، مسئولیت احساس نیز خود جامعه حفظ به نسبت

ن و کـاهش ای گونـاگوبسیار واالیی را در زمینه مدیریت بحران به خود اختصاص داده است. چرا کـه در مواجـه بـا بالیـ

اری بـوده، بـه مرکز بر رویکرد فیزیکـی و سـاختسنتی مدیریت بحران که در آن ت ها، گذر از پارادایمخسارات ناشی از آن

های اجتمـاعی را جـزو رئـوس بنابراین بایستی مشارکت .حور صورت گرفته استم -رویکرد نوین مدیریت بحران اجتماع

 اصلی مدیریت بحران دانست.

حـوادث از نظـر جهان  یاز متأثرترین کشورها یکیان عنوبه ییو تنوع آب و هوا ییایجغراف تیموقع لیبه دل رانیکشور ا

سـالی و ، خشکهاطوفانها، لرزهمختلف، زمین هایسیلوقوع  .(Mousavi et al,2018:189شود )میشناخته  یعیطب

 ،کشور ایـراندر  (.58: 1388)فتاحی و همکاران،  آورده است وجودکشور به  نیرا در ا یادیز یو مال یخسارات انسان رهیغ

تنها ها و فرایند مدیریت بحران موردتوجه قرار گیرد؛ چرا که نهاز منظر انواع بحران بایدمیطور خاص شهر تهران بهکالن
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ها در این شهر وجود دارد، بلکه گسترش شهر و افزایش جمعیـت آن در از نظر طبیعی و اقلیمی امکان وقوع برخی بحران

کریم شهر ربا  شهرو در میان شهرهای این کالن زندر پیامدهای آن دامن میهای اخیر نیز در صورت وقوع بحران بدهه

 مـهیدر ن اسـت.مواجـه لرزه خطر زمین ادیز لیپتانس باطرف در فاصله اندك از شهر  های فعال در دووجود گسلبه دلیل 

و  بیشـ ،یتوپـوگراف  یتحـت تـأثیر شـرا یآبرفتـ هایافکنهمخرو   ی،تراکم وبه علت گسترش شهر نیز جنوب غربی 

مسـاکن  اکثر از طرفی دیگر مواجه است. گرفتگیآب ای یناگهان هایسیالب با دیشد هایبارش یدر اثنا فیضع یزهکش

 تیـنامرغوب و بـدون رعا ،دوامبیبا مصالح  هاساختمان نیا شتریب را ندارند، یعیطب یایمقاومت الزم در برابر بال موجود

 یارتبـاط شـبکه ،یهـای شـهرو کاربری ینامناسب استقرار عناصر کالبـد تیوضع اند،دهشساخته یو مهندس یاصول فن

و فضاهای شهری پذیری مساکن آسیب لیقب نیاز ا یو موارد ازب ینامناسب فضاها عیکمبود و توز بافت فشرده، ناکارآمد،

وجه به اثرات تخریبی بالیای طبیعـی و با تبر این اساس کرده است.  دیتشد یعیطب یهارا در برابر بحرانکریم شهر ربا 

ها و اصول کاهنـده در معرض بالیا و مخاطرات طبیعی است، پرداختن به برنامه کریمشهر ربا با توجه به این مطلب که 

ها و اقداماتی که بایستی مـدیریت شـهری و بحـران . یکی از برنامهطلبدها، توجهی ویژه را میبالیای طبیعی و اثرات آن

هر به آن توجه ویژه داشته باشند اهمیت دادن به مشارکت اجتماعی ساکنین این شهر در زمان وقوع بحران اسـت. این ش

های مردمی در مدیریت مسائل شهری و از طرف دیگـر امکـان وقـوع چراکه با توجه به اهمیت روزافزون جلب مشارکت

عنوان مکملی در کنـار در ارتقای مدیریت بحران و بههای غیرمترقبه در این شهر توجه به نقش مشارکت اجتماعی بحران

 کننـدگانکمکهمواره اولین های گسترده خود با مشارکتاجتماعات محلی مدیریت شهری بسیار حائز اهمیت است. زیرا 

امـر در  ایـن ها مبادرت ورزید.اند. بنابراین باید به توانمندسازی هرچه بیشتر آنبه آسیب دیدگان پس از وقوع بحران بوده

هـای زیـادی دارد اهمیـت دوچنـدان کریم نیز با توجه به اینکه شهری است کـه پتانسـیل مخـاطرات و بحرانشهر ربا 

ضرورت بررسی میزان مشـارکت  یابد. در پژوهش حاضر مسئله عدم مشارکت مردمی وجود ندارد بلکه میزان اهمیت ومی

حاضر در صدد است تا میزان نقش مشارکت اجتماعی را در بهبـود رو تحقیق در موضوع مدیریت بحران محرز است. ازاین

عملکرد مدیریت بحران این شهر بسنجد. بر این اساس این سؤال مطرح است که اساساً نقش مشارکت اجتماعی در بهبود 

 کریم چگونه است؟عملکرد مدیریت بحران شهر ربا 

رد فوق فعال مدیریت بحران پرداختند و به این نتیجه رسیدند ( در مطالعه خود به بررسی راهب2017نوردمن و هومانسون )

که آگاهی از بحران و آمادگی برای بحران تأثیر مستقیمی بر اقدامات مدیریت بحران دارد ولی عوامـل دیگـری از قبیـل 

( 2015کـاران )و هم 1نوفـل ویتوروپونـگ سازمانی، آموزش کارکنان و ارتباطات نیز در این زمینه تأثیرگذار هستند.فرهنگ

هـا در منـاطق مسـتعد سـونامی در تایلنـد را در پژوهشی نقش مشارکت اجتمـاعی و رفتارهـای کـاهش خطـر در بحران

ها نشان داده است که زنـان دارای تحصـیالت عـالی مشـارکت بیشـتری در اند و نتایج پژوهش آنموردبررسی قرار داده

درصـد بیشـتر در  2/5 کنندگانیای طبیعی را دارند همچنین مشارکتهای جامعه و انجام اقدامات کاهش خطر بالفعالیت

کنند. نتایج کلی پژوهش بیـانگر ایـن اسـت کـه تشـویق مشـارکت در های که در روستاهای مستقرند شرکت میفعالیت

هش تحـت ( در پـژو2014) 2استارك و تیلور تواند در کاهش بالیای طبیعی اثرات مثبت داشته باشد.های جامعه میفعالیت

انـد. ایـن مقالـه دو آوری جامعه و سیاست مدیریت بحران به بررسی این موضوع پرداختهعنوان مشارکت شهروندان، تاب

های عمـومی اسـت. دهد. اولین مورد مربو  به ارتبا  مشارکت شهروندان در مقابل با اجـرای سیاسـتاستدالل ارائه می

باباخـانی و همکـاران  های عمومی در مدیریت بحران اسـت.سیاست مورد دوم مشخصه مطالعات مشارکت شهروندان در

انـد نتـایج ( در پژوهشی به بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت نیروهـای داوطلـب مردمـی در زمـان بحـران پرداخته1392)

                                                           
1 . Nopphol Witvorapong 

2 . Stark & Taylor 
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نگین طور کـه میـادهـد؛ بـههای توصیفی از میانگین نسبتاً باالی تمایل مردم به مشارکت در هـردو بعـد خبـر میآزمون

های آماری تحلیلی نیز در نهایت سه متغیر است. نتایج آزمون 94/68و در حوادث طبیعی  55/65مشارکت در زمان جنگ 

ترین عوامل تأثیرگذار بر مشارکت مردم در زمـان بحـران معرفـی احساس آنومی، اعتماد اجتماعی و انزوای فردی را مهم

های مؤثر بر مشارکت زنان در چرخه مدیریت بحران شهر تحلیل مؤلفه ( در پژوهشی به1393ساعی و همکاران ) کند.می

تهران پرداخته است. نتایج پژوهش نیز حاکی از آن است که مؤثرترین عوامل در مشارکت شامل دانش مدیریت بحـران، 

بـا اسـتفاده از که نتایج ایـن چهـار بعـد  باشد.نفس میعوامل فرهنگی و جنسیتی، تقدیرگرایی، احساس قدرت و اعتمادبه

 کند.درصد از تغییرپذیری متغیرها را تبیین می 42/67تحلیل عاملی مشخص گردید که مجموع متغیرهای این چهار بعد 

های سـازمان به بررسی عامل هماهنگی بـرای جـذب مشـارکت مردمـی در ( در پژوهشی1393حیدری و ابراهیمی نژاد )

بعـدی یـا مقطعـی تواند تکاند که مشارکت در مدیریت بحران تنها نمیرسیدهاند. و به این نتیجه مدیریت بحران پرداخته

های بحران در دوره قبل، حین و پـس جانبه صورت گیرد و مشارکت مردم و سازمانصورت پایدار و همهباشد بلکه باید به

دمـی در بهبـود عملکـرد ر( در پژوهشی به بررسی نقش مشـارکت م1397عموزاده خلیلی و همکاران ) باشد.از بحران می

 اند. نتایجتهشهر پرداخمدیریت بحران فضا شهری و عوامل مؤثر بر آن از منظر نظریه مشارکت اجتماعی راجرز در شهر به

 مورد میانگین از باالتر تی آزمون (62/11شده )مشاهده میانگین میزان که است آن از حاکی تحقیق هاییافته از حاصل

 است، بوده ثیرگذارتأ بحران مدیریت عملکرد بهبود در به شهری شهروندان مشارکت نقش بارتیع به ( است،10انتظار )

 هایسازمان و شهرداری از عملکرد رضایت شاخص به مربو  بحران مدیریت بهبود عملکرد در مؤثر نقش بیشترین که

( در پژوهشـی 1397همکـاران )جوان مجیدی و  ( است.88/15زیرساختی ) بسترهای و (34/17بحران ) مدیریت و محلی

اند. نتـایج پـژوهش نشـان های تاریخی شهری در شهر اردبیل پرداختهبه بررسی ارزیابی سطح پایداری اجتماعی در بافت

اعی، امنیـت اجتمـ هایمؤلفـهاینکـه  که پایداری اجتماعی در بافت تاریخی اردبیل درمجموع پـایین اسـت. بـاداده است 

اپایـداری در داشـتند، امـا ن هامؤلفهر تری نسبت به سایجتماعی و حـس تعلق وضعیت مطلوبمشارکت اجتماعی، تعامل ا

 رعامـل مهمـی د وضعیت اقتصادی ساکنان، پایین بـودن کیفیـت کالبدی بافت و دسترسی نامناسب به خدمات عمـومی،

از نظـر میـزان  داریمعنـیفضـایی  یهـاتفاوتنیز،  هامحلهدر بین  د.تشدید ناپایداری اجتماعی محدوده موردمطالعه بـو

ر پایداری دمات شهری، بخو نحوه دسترسی به  هامحلهپایداری اجتماعی مشاهده شد. در واقع، موقعیت مکانی هر یک از 

شـهری،  هایهمحلپایداری اجتماعی در سطح  این مطالعه ضمن تأکید بـر ضرورت ارزیابی جها مؤثر بود. نتایاجتماعی آن

( در 1399مهدیـه ) سـازد.میتـاریخی برجسـته  هـایبافتاجتمـاعی توسـعه پایـدار را در ارتقـای کیفیــت نقـش ابعـاد 

ت کـه رسـیده اسـ پژوهشی به بررسی تأثیر مشارکت مردمی بر عملکرد مدیریت بحران پرداخته است. و بـه ایـن نتیجـه

ثبت و مرد. همچنین مشارکت مردمی تأثیر و عملکرد مدیریت بحران وجود دا داری بین مشارکت مردمیهمبستگی معنی

دار بود. همچنین تـأثیر عالوه، تأثیر مشارکت نظری بر مشارکت عملی معنیمستقیمی بر عملکرد مدیریت بحران دارد. به

یک از ابعاد عملکرد مدیریت دار بود. تأثیر مشارکت نظری بر هیچعملکرد قبل از بحران بر عملکرد بعد از بحران نیز معنی

 .ن داشتداری بر عملکرد بعد از بحراعالوه، مشارکت عملی تأثیر معنیدار نبود. بهبحران معنی

شده اسـت و ویژه در کشور ما که در پهنه خطرپذیری واقعضرورت توجه به بح  مشارکت اجتماعی در مدیریت بحران به

این توجـه یسـت. بنـابربر کسی پوشـیده ن رود،از نظر بروز حوادث غیرمترقبه طبیعی جز  ده کشور اول جهان به شمار می

رسد و در ایـن ه نظر میبهرچه بیشتر به راهکارهای عملی برای انتظام بخشیدن به سامانه و نظام مدیریت بحران الزامی 

رد. در این ها و مطالعات بیشتری برای شهرهای که بیشتر در معرض مخاطرات قرار دارند صورت گیراستا بایستی پژوهش

بهبـود  ای در زمینه نقش مشـارکت اجتمـاعی درتا با توجه به بررسی سوابق پژوهشی مشخص گردید تاکنون مطالعهراس

 کریم صورت نگرفته است.عملکرد مدیریت بحران شهر ربا 



 95                                         ...    شهری فضای بحران مدیریت عملکرد بهبود در اجتماعی مشارکت نقش/  رستمیو  همدانی

 مبانی نظری
جـه بـه وته آن، بـا مدیریت بحران از نیازهای مهم جوامع انسانی است و برای مواجهه صحیح بـا بالیـا و پاسـخگویی بـ

جرایی هستیم های علمی و ااستانداردهای جهانی، ناگزیر به آموختن دانش مدیریت بحران و نهادینه کردن آن در سیستم
های مهم مدیریت عنوان یکی از شاخه(. دانشی که امروزه در تمام کشورهای دنیا به138: 1397)احسان دوست و آریانپور،

ها و نیروهـای متعـدد و مختلفـی دیریت بحران نیازمند فعالیت سازمانم(. 1386گردد )جهانگیر،شده و تدریس میشناخته
بحـران و دسـتیابی بـه  ( موفقیت این فعالیت مدیریتی در رویارویی مؤثر بـا256: 1397است )عموزاده خلیلی و همکاران،

اسـب مـادگی منآوهـا، اهداف آن متأثر از شرای  مکانی و زمانی محل وقوع بحران، سرعت عمل مـدیریت در بسـیج نیر
. (9: 1390دیده و شـدت حادثـه اسـت )کـاردان پـور و همکـاران،های جامعه آسیبنیروهای عملیاتی و مدیریتی، توانایی

ت کـاهش کنند که قبل از وقوع، حین وقوع و بعد از وقـوع سـانحه، جهـمدیریت بحران به مجموعه اقداماتی اطالق می
که امروزه در سراسر جهان گرایش روزافزونی به دخالـت مـردم در طوریگیرد. بهیهرچه بیشتر آثار و عوارض آن انجام م

ارکت یکـی از نموهـای اصـلی مـدیریت بنابراین مش .(Coleman,2016:111ریزی و مدیریت بالیا وجود دارد )برنامه
های نظـری و تجربـی اهگاتفاق مشارکت اجتماعی یکی از گرهدهد. بر اساس یک اجماع قریب بهبحران خود را نشان می

استان هسـتند ت آن هم ددر جامعه است و باوجود اختالف در تعبیر یا تبیین مشارکت، غالب فعاالن علم اجتماع در ضرور
 مطـرح شـد )برزگـر و همکـاران، 1960یافته عمالً از سال مشارکت در قالب یک فعالیت سازمان (.101: 1397)فرهادی،
های مشارکت دانستند و جوامع را بر اساس گونهشناسی مشارکت را گوهر جامعه میجامعه(. اندیشمندان متقدم 18: 1397
یافته برای افزایش کنترل بر منابع و ی سازمانهاکوشش توانیم(. مشارکت را 101: 1397کردند )فرهادی،بندی میدسته

عمـال چنـین ایی کـه تـاکنون از حیطـه اهجنبشو  هاگروهوی مردم، دهنده در شرای  اجتماعی معین از سنهادهای نظم
دمی یکی از مباح  مطـرح (. مشارکت مر41: 1393تعریف کرد )نرگسیان و محمدزاده، اندبودهکنترلی محروم یا مستثنی 

رایندهای مربو  بـه (. در واقع، مشارکت جامعه سهیم شدن مردم در تمامی ف143: 1399در مدیریت بحران است )مهدیه،
 ن است.چرخه مدیریت بحرا

 کـرده اسـت یمعرفـ یعـیطب یایـدر کـاهش خطـر بال یاز عناصر اصـل یکیعنوان را به یاجتماع مشارکت ریاخ اتیادب
(Nopphol et al,2016:2 اصطالح .)در سـطح  یژگـیو کی نیسطح جامعه و همچن کیعنوان به یاجتماع مشارکت

متشکل از افراد و  یاجتماع ارساخت ای یهای اجتماعبکهدر ش هیعنوان تعببه ی، وقتیاجتماع هیسرما، شودیم فیتعر یفرد
 :Lin,2008) باشـد دیـمف ایـسازی و مقابله با بال، آمادهیریشگیتواند از جهات مختلف در پشود، میمی دهیها دسازمان

 :Crabbe et al,2006) دارند، از به اشتراك گذاشتن تخصص و منـابع یمتنوع یعملکردها یاجتماع یهاشبکه (.55

 کننـدیمؤثر کمـک م یهاو پاسخ شتریب یکه به آمادگ یبانیهای پشتها و شیوهو انتقال اطالعات گرفته تا سیاست (108
(Ford et al,2006:151; Tompkins,2005:142) .منبـع  کیعنوان به توانیرا م یاجتماع مشارکتمعنا،  نیبه ا

 یشبکه برا جادیبه افراد امکان تعامل، ا یمشارکت اجتماعرا که چ .شودیرفاه جامعه م تیکرد که باع  تقو یتلق یعموم
 ,Putnam)کنـد گـروه فـراهم می یاعضـا نیاعتمـاد در بـ جـادیا یبـرا یکنـد و مکـانانتشار اطالعات را فـراهم می

 سـطح ای فینظر از تعرصرف. ارتقا بخشد وهیش نیرا به هم ایکاهش خطر بال یرفتارها ی( مشارکت اجتماع1995:664
 ,Chamlee) گـذاردفاجعـه تـأثیر می یبـر آمـادگ یاجتمـاع مشارکتدر نظر گرفته، واضح است که  یاجتماع مشارکت

2010; Yamamura,2010:1023تواند بر مشارکت اجتماعی تأثیرگذار باشد، همچون رضایت از (. عوامل بسیاری می
تواند به، مقوله امنیت تماعی؛ از موارد دیگری که میمحله، اعتماد به ساکنین، حس تعلق به مکان، همگرایی و انسجام اج

 قیـدهند کـه از طرهایی را ارائه میکانال یهای اجتماعشبکه(. 192: 1397اجتماعی اشاره کرد )اسالمیه و محمدداودی، 
زآنجاکـه اعضـا منسـجم معمـوالً ا عرا انتقال داد. جوام رانهیشگیهای انجام اقدامات پتوان درك از خطر و انگیزهها میآن
 ی، افـرادیحوادث خطرناك آماده هستند. در سطح فـرد یبرا شتریدر حل مشکالت مشترك هستند، ب یبه همکار لیما

 یویژه در مواقع اضـطرارو هشدارها به دیتوانند از تبادل اطالعات مفکنند میشرکت می یهای اجتماعکه مرتباً در فعالیت
 ریـجامعـه در مـذاکره بـا و درگ یشامل توانمندساز نیجامعه در کاهش خطر همچنحال، مشارکت . درعیندمند شونبهره
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 نیـمحور جامعـه اسـت. ا یندهایاز فرآ تیحما یبرا یو مرکز یمحل یهای دولتمانند آژانس یفوق محل گرانیکردن باز
 یبانیهای مـؤثر پشـتاسخکه از پ یق اقدام جمعیتواند از طرمی یعیدر برابر خطرات طب یآوری محلدهد که تابنشان می

 .ابدیکند، ارتقا می
هـا، حگیری و مدیریت، مشارکت در تأمین مـالی هزینـه انجـام طرانواع مشارکت برحسب نوع شامل مشارکت در تصمیم

یادی بر مشـارکت تأثیرگذارنـد، ی متغیرهای زطورکلبه(. 26: 1382)علوی تبار،  باشدیممشارکت در تأمین نیروی انسانی 
 –جتماعی اقدرتی، رضایت از مدیریت شهری و پایگاه دنیس، از متغیرهایی چون نوع مالکیت، احساس قدرت یا بیکلی و 

وامل مشارکت اعتمادسازی است که مقدمه واجـب ع(. از دیگر 159: 1393و همکاران،  زادهلیاسماعاند )بردهاقتصادی نام
ت عالقه مردم و حاکمی ای اثرگذار بر مشارکت اجتماعی آگاهی و(. از دیگر متغیره25: 1386توسعه مشارکت است )آیینی،

توان مشارکت اجتماعی را عضویت افـراد در (. می115: 1384فرهنگ همیاری در جامعه است )حبیبی و سعیدی رضوانی، 
 .(Helly,1997های خارج از نهادهای طبیعی )مانند خـانواده، نـژاد، قومیـت، دوسـتی، جنسـیت، طبقـه و شـغل( )گروه
( درگیـری و فعالیـت در گروهـی خـاص حتـی 1382های داوطلبانه و غیردولتـی )سـعیدی، ها، اجتماعات، سازمانانجمن
ر نوع فعالیت داوطلبانه، آگاهانـه و ارادی در جامعـه ه( و یا Breton,2003های قومی، جنسی، همسایگی و شغلی )گروه

ی در ( دانست. نظریـات مختلفـ1370های جمعی )بیرو،ن از فعالیتها و سود برد(، فعالیت در دوره1375)محسنی تبریزی، 
؛ گرایی، پارادایم تعریف اجتماعی، پارادایم رفتار اجتمـاعیشده است ازجمله: پارادایم واقعرابطه با مشارکت اجتماعی مطرح

گونـاگون اجتمـاعی نمـود  یهاتشکلی و تجربی در قالب عنوان واقعیتی عینگرایی، مشارکت اجتماعی بهدر پارادایم واقع
گرفته است. در پـارادایم تعریـف یابد. نظریات این پارادایم در دو رهیافت عمده توافقی )ساختارگرایانه( و تضادی شکلمی

 عنوانبـهجهـان اجتمـاعی،  و شـودیمموجودی فعال و صاحب اراده در نظـر گرفتـه  عنوانبهاجتماعی کنشگر اجتماعی 
ی کـه فتـار اجتمـاع. پـارادایم رشـودیمن و اراده و نظام معانی کنشـگر اجتمـاعی پنداشـته واقعیتی خارجی محصول ذه
. در ایـن دانـدینممـاعی ی رفتاری کالسیک است، کل جامعه را چیزی جـز رفتـار اجتشناسروانمفروضات آن برگرفته از 
)ادریسـی و شـجاعی،  ردیگیمار العه قرنوعی رفتار سودجویانه و حسابگرایانه موردمط عنوانبهپارادایم مشارکت اجتماعی 

 .باشدیم 1با توجه به مطالب فوق و هدف پژوهش، مدل مفهومی پژوهش به شرح شکل  (.121: 1391

 

 
 . مدل مفهومی تحقیق1شکل شماره 

 

 محدوده مورد مطالعه
نفر جمعیت که از این  105393 کریم در استان تهران و در بخش مرکزی باعنوان مرکز شهرستان ربا کریم بهشهر ربا 

کیلومتری جنوب غربی استان تهران و در مسیر ارتبـاطی  35خانوار در  31803نفر زن و  51746مرد و  نفر 53647تعداد 

و عـرض  51و  5باشـد کـه در طـول جغرافیـایی متر می 1020شده و ارتفاع آن از سطح دریا برابر یا واقع ساوه –تهران 

تـوان آن کریم سرزمینی است که ازلحا  جغرافیایی میای منطقه ربا رفته است. از نظر منطقهقرارگ 35و  28جغرافیایی 

را در مخرو  افکنه یا جلگه آبرفتی پایکوهی دانست که روی مخرو  افکنه قرارگرفته و بـا شـیبی از شـمال بـه جنـوب 

شـده جنوب شرق واقع –ی شمال غرب کریم با روند عمومیافته است. این شهر بر روی گسل ربا طرف شرق گسترشبه

های کالن آن به چهار دسـته سـکونت، فعالیـت ای است که پهنهگونهکریم بهکالبدی شهر ربا  –وضعیت فضایی  است.

هـا شـهروندان های هستند که مخاطبان آنهای این شهر فعالیتتوان تقسیم کرد. بخشی از فعالیتمختلف و حفاظت می
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هـا را خـارج از شـوند مخاطبـان آنهای خاصی از شهر ارائه میها و عرصهها که در قسمتلیتهستند و بخش اعظم فعا

بنـدی های تولیـدی و خـدماتی و خـدمات فنـی و صـنعتی طبقهباشند که تحت عنوان صنعت کارگاهمحدوده شهری می

مربع به ازا هر نفر به کاربری صنعتی متر 43ای که سرانه کاربری در این شهر بعد از کاربری مسکونی با گونهشوند؛ بهمی

درصـد از شـاغالن در  3/53ها کریم مطابق با گزارش سرشـماریمترمربع اختصاص دارد. شهر ربا  23/5با سطح سرانه 

های اخیـر درصد در بخش صنایع اشتغال دارند. بنابراین با توجه به گسترش این شهر در دهه 5/42های خدماتی و فعالیت

هـا هـا و فعالیتباشد. وجود این کاربریبحران آن در برابر حوادث و رخدادهای احتمالی بسیار ضعیف می وضعیت مدیریت

کریم و اقتصـاد ضـعیف مـردم منطقـه بـر چرخـه ها در نقا  ثقل شهری و جود گسل ربـا در فضای شهری و توزیع آن

 باشند.پذیری شهر در برابر مخاطرات اثرگذار میمدیریت بحران و آسیب

 

 
 کریم در کشور، استان و شهرستان. موقعیت جغرافیایی شهر رباط2شکل شماره

 

 روش پژوهش
باشـد. تحلیلـی می –توصیفی  شود و به لحا  روش پژوهش از نوعاین تحقیق از نظر هدف از نوع کاربردی محسوب می

صـورت کـه در بخـش مبـانی . بدیندی و میدانی صورت گرفته استها از دو روش غالب اسنای دادهآوری و گرداورجمع

مـاری آجامعـه  شـده اسـت.ای و در بخش میدانی از ابزار پرسشنامه استفادهنامه و اسناد کتابخانهنظری از مقاالت و پایان

نفـر  383باشند که با استفاده از فرمول کوکران نفر می 105393به تعداد  1395کریم در سال پژوهش ساکنین شهر ربا 

گرفتـه  های پژوهش از منابع و مطالعات صورتانتخاب شدند. شاخص عنوان حجم نمونه آماریدفی ساده بهبه شیوه تصا

گرفته است. برای تأمین عنوان پیشینه تحقیق مستخرج گردیدند. روایی پرسشنامه با استفاده از روش روایی محتوا انجامبه

از  بیش 798/0ماره با آایم. پس از انجام آزمون مقدار بهره گرفته پایایی یا قابلیت اطمینان تحقیق از آزمون آلفای کرونباخ

منظور ای بـههـا پرسشـنامهوتحلیل دادهمنظور تجزیـهقبول پژوهش است. بـهمحاسبه شد که حاکی از پایایی قابل 75/0

چـون ضـریب  های آمـاریو شـیوه SPSSافـزار نرم دریافت نظرات ساکنین تدوین و تکمیل شد و سپس بـا اسـتفاده از

ها پرداختـه شـد. در ایـن پـژوهش بـا توجـه بـه مسـائل وتحلیل دادههمبستگی و آزمون رگرسیون خطی ساده به تجزیه

 شده است.ها اشارهبه آن 1ارند که در جدول دها مدنظر قرار موردبررسی شاخص
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 های پژوهش. شاخص1 شماره جدول

 هازیر شاخص هاشاخص ابعاد

مشارکت 
 اجتماعی

مشارکت در 
گیری و تصمیم

 مدیریت

 های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، مذهبی و... محلهها و فعالیتعضویت در انجمن

 گیریهمکاری با مدیران و مسئوالن محله در امر تصمیم

 مشارکت در مورد چگونگی انجام کار

 مشارکت در تهیه راهکارهای اساسی جهت حل مشکالت محله

 ها با مدیران شهریضالت محله و در میان گذاشتن آنآگاهی از مشکالت و مع

مشارکت در تأمین 
 مالی

 ها و مالیاتموقع عوارضرضایت از عملکرد مدیران شهری و پرداخت به

 هاها و کمبودهای محله و مشارکت در رفع آنآگاهی از محدودیت

 همکاری با همسایگان در جهت رفع موانع مالی محله

 پیشرفت محله وفرهنگی برای توسعه  -های مالی مشارکتتمایل به 

مشارکت در تأمین 
 نیروی انسانی

 مشارکت در کارگروهی مربو  به شهر

 رضایت از وضعیت زندگی در محله

 هااعتماد به مدیران و مسئوالن محله و همکاری با آن

 ایل محلهها در یک تشکاعتماد به ساکنین و مشارکت با آن

 ظایف محوله در امر توسعه محلهوپذیری و انجام مسئولیت

مدیریت 
 بحران

 اجتماعی

 های وقوع ناآرامیشناخت شرای  و زمینه

 حرانبهای ناآرام در زمان وقوع شناخت کانون

 بسیج مردمی برای کمک به نهادهای امدادرسانی

 نهای مدیریت بحراهدورهای آموزشی در زمینه در دوره مند شدن به شرکتعالقه

ر دهای طبیعی و انسـانی واکـنش مثبـت ارتقای آگاهی و دانش ساکنین در زمینه بحران
 هامقابل آن

 کالبدی

 نشانی، امداد پزشکی، آمبوالنس و ...(تهیه تجهیزات امداد اضطراری )آتش

 های شهریفراهم کردن زیرساخت

 ب دیدگان در زمان پس از بحرانایجاد فضای مناسب برای استقرار آسی

نامـه های شهرسازی در ساخت و سازی شـهری از حملـه آییننامهرعایت قوانین و آیین
2800 

 به هنگام کردن و اجرای ضواب  و مقررات شهرسازی

 درمانی در سطح شهر –ایجاد فضاهای بهداشتی 

 حرانهای با احتمال وقوع بتوجه به حرایم کاربری

 دیریت امداد و نجاتم

 های مسئول در سطح شهر در زمان وقوع بحرانآمادگی نهادهای و سازمان

 رسانیدیده در زمینه آموزش و کمکوجود نیروهای خبره و آموزش

 انیهای طبیعی و انسهای مدیریتی در خصوص بحرانارائه برنامه

 توجه به دانش مدیریت بحران در فرایند مدیریتی

 ((1397(؛ عموزاده خلیلی و همکاران )1393(؛ سلیمی )1398، مشکینی و تردست )Maslina et al,2018: )منبع 

 

 هاافتهبحث و ی
 5 درصـد مجـرد و 3/44و  متأهلدرصد  7/56درصد زن و از این تعداد  39درصد مرد و  61پژوهش  نفری 383از نمونه 

 هاییافتـه بـر اسـاسدرصد کمتر از کارشناسی هسـتند.  15درصد کارشناسی،  56درصد ارشد،  24رصد مقطع دکتری، د

درصـد کارمنـد  7/36 دارخانهدرصد  3/20درصد بازنشسته،  7درصد شغل آزاد،  18درصد پاسخگویان بیکار،  19پژوهش 

بح  مشارکت و حس تعلق به مکان نقش  گیریشکلدر  با توجه به اینکه سابقه سکونت پژوهش. در این باشدمیدولتی 

نیـز در بخـش  سـؤالایـن  روازایـنمستقیم دارد  تأثیراساسی دارد و میزان اقامت بلندمدت در روحیه مشارکت اجتماعی 

درصـد از  31بیـانگر ایـن اسـت کـه  آمدهدسـتبهاس. از امـاره  شـدهمطرحتوصیفی و بخش اول پرسشـنامه  هایاماره

-20درصد بین  2/45سال،  5-10درصد بین  5/35. اندداشتهسکونت  کریمربا سال در شهر  5کمتر از  ندگانشوپرسش
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 .اندکردهسال را انتخاب  30درصد بیش از  3/14سال و  10

مـالی،  تـأمین و مـدیریت، مشـارکت در گیریتصـمیمدر پژوهش حاضر مشارکت اجتماعی با سه شاخص )مشـارکت در 

ا سـه شـاخص )اجتمـاعی، ان بـمتغیر مستقل و مدیریت بحر عنوانبه زیر شاخص 14منابع انسانی( و  نتأمیمشارکت در 

 .اندقرارگرفته موردسنجشغیر وابسته مت عنوانبه زیر شاخص 14مدیریت و نجات( و  کالبدی،
 

 ابسته پژوهش از نظر ساکنینو. میانگین وضعیت متغیر مستقل 2 شماره دولج

 گین میان هاشاخص زیر هاشاخص

مشارکت در 
و  گیریتصمیم

 مدیریت

 4/11 .. محله، مذهبی و.آموزشیاجتماعی، فرهنگی،  هایفعالیتو  هاانجمنعضویت در 

 3/19 گیریتصمیمهمکاری با مدیران و مسئوالن محله در امر 

 4/13 مشارکت در مورد چگونگی انجام کار

 7/18 حل مشکالت محله مشارکت در تهیه راهکارهای اساسی جهت

 9/17 یبا مدیران شهر هاآناز مشکالت و معضالت محله و در میان گذاشتن  آگاهی

مشارکت در 
 مالی تأمین

 4/20 و مالیات هاعوارض موقعبهرضایت از عملکرد مدیران شهری و پرداخت 

 6/14 هاآنو کمبودهای محله و مشارکت در رفع  هامحدودیتاز  آگاهی

 21 اری با همسایگان در جهت رفع موانع مالی محلههمک

-مالی  هایمشارکتتمایل به   3/15 فرهنگی برای توسعه و پیشرفت محله 

مشارکت در 
نیروی  تأمین

 انسانی

 22 مشارکت در کارگروهی مربو  به شهر

 2/19 رضایت از وضعیت زندگی در محله

 4/17 هاآنبا اعتماد به مدیران و مسئوالن محله و همکاری 

 6/18 ایمحلهدر یک تشکل  هاآناعتماد به ساکنین و مشارکت با 

 3/18 و انجام وظایف محوله در امر توسعه محله پذیریمسئولیت

 اجتماعی

 10/19 ناآرامیوقوع  هایزمینهشناخت شرای  و 

 5/16 ناآرام در زمان وقوع بحران هایکانونشناخت 

 20 به نهادهای امدادرسانی بسیج مردمی برای کمک

 8/16 ی مدیریت بحرانهادورهدر زمینه  آموزشیی هادورهشدن به شرکت در  مندعالقه

 917 هاآنبل ثبت در مقاماکنش وی طبیعی و انسانی هابحرانو دانش ساکنین در زمینه  آگاهی ارتقای

 کالبدی

 21 ..(.، آمبوالنس و ، امداد پزشکینشانیآتشتهیه تجهیزات امداد اضطراری )

 2/20 شهری هایزیرساختفراهم کردن 

 9/16 دیدگان در زمان پس از بحران آسیبایجاد فضای مناسب برای استقرار 

 4/12 2800 نامهآیینز حمله اشهرسازی در ساخت و سازی شهری  هاینامهآیینرعایت قوانین و 

 18 زیبه هنگام کردن و اجرای ضواب  و مقررات شهرسا

 8/17 درمانی در سطح شهر –ایجاد فضاهای بهداشتی 

 91/19 با احتمال وقوع بحران هایکاربریتوجه به حرایم 

مدیریت امداد و 
 نجات

 6/16 مسئول در سطح شهر در زمان وقوع بحران هایسازمان آمادگی نهادهای و

 9/1920 یرسانکمکو  آموزشدر زمینه  دیدهآموزشوجود نیروهای خبره و 

 9/18 ی طبیعی و انسانیهابحرانمدیریتی در خصوص  هایبرنامهارائه 

 2/20 توجه به دانش مدیریت بحران در فرایند مدیریتی

 

 منظورهب یدر مرحله بعد ز ضریب همبستگی پیرسون سنجیده شد.در ابتدا میزان ضریب همبستگی دو متغیر با استفاده ا

ن ز رگرسیوا دو متغیر ایفاصلهبا توجه به مقیاس  کریمربا بر مدیریت بحران شهر  بررسی نقش مشارکت اجتماعی

ته غیر وابستماعی و متکه از عنوان پژوهش مشخص است متغیر مستقل مشارکت اج طورهمانخطی ساده استفاده شد. 

ان در جدول زیر میز. شدبایمی هر دو متغیر هاشاخص که حاصل از کمپیوت کردن مجموع زیر باشدمیمدیریت بحران 

تفکیک  بهاتسون وو دوربین  شدهتعدیلمقدار ضریب همبستگی، ضریب با اثرگذاری ابعاد متغیر وابسته بر متغیر مستقل 

 .است شدهدادهنشان 
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 ، و دوربین واتسونشدهتعدیل. مقدار ضریب 3 شماره جدول

ضریب همبستگی 
 پیرسون

ضریب تعیین  ضریب تعیین
 شدهتعدیل

ارد خطای استاند
 برآورد

 میزان اثرگذاری متغیر وابسته دوربین واتسون

 گیریتصمیممشارکت در  - 79/3 208/0 210/0 

 مالی تأمینمشارکت در  - 31/2 491/0 501/0 

نیروی  تأمینمشارکت در  - 48/2 335/0 336/0 
 انسانی

 مجموع 231/1 561/7 579/0 569/0 783/0

 

ست که حاکی از توانایی متغیر ا 579/0 برابر با شدهتعدیلت مقدار ضریب تعیین مشخص اس 3ل وکه در جد گونههمان
و مابقی  کندمیرات وابسته را تبیین درصد از تغیی 57 مستقل. یعنی متغیر باشدمیمستقل در تبیین واریانس متغیر وابسته 

وربین دن مقدار . همچنیباشندمیمدل متغیرهای خارج از  تأثیراین تغییرات که به مجذور کمیت خطا معروف است، تحت 
 از هم است. هاماندهباقیاست که حاکی از مستقل بودن  23/1واتسون برابر 
از جدول  گونههمان و سطح معناداری و مدل رگرسیون آورده شده است. Fنیز مقدار رگرسیون و مقدار  4در جدول 

و چون مقدار  80/21برابر است با  ماندهباقیو مقدار  27/28رگرسیون برای این مدل برابر است با مشخص است مقدار 
توضیح  مدل در باالی، قدرت تبیین دهندهنشاناز مجموع مجذورات رگرسیون است،  ترکوچک ماندهباقیمجذورات 

که  است 000/0 باهم برابر  نآو میزان معناداری  55/49برابر است با  F تغییرات متغیر وابسته است. در این مدل مقدار
ن مدل ، بنابرایابسته را توضیح دهدوتغییرات متغیر  خوبیبهو معنادار است و متغیر مستقل قادر است  05/0 از ترکوچک

مثبت  باشدمیت بحران مدیریبر اجتماعی مشارکت  تأثیرتحقیق که  سؤالاست و  دارمعنیآماری  ازلحا رگرسیون 
 .شودمیارزیابی 

 

 آزادی، میانگین مربعات و سطح معناداری رگرسیون . مجموع مربعات، درجه4 شماره جدول
 معناداریسطح  F میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات مدل

 27/28 1 27/28 رگرسیون

 59/0 379 80/21 ماندهباقی 000/0 550/491

 - 378 08/49 مجموع

 

. بـا دهـدیمسته را نشـان بر متغیر واب (به تفکیک)رگرسیونی متغیر مستقل  تأثیربعدی نتایج مربو  به ضرایب در مرحله 

ودن مقـدار بتـا بـاسـت. بـزرگ  765/0متغیرهای مسـتقل  درمجموععات این جدول مقدار بتا در این مدل التوجه به اط

ی ه رگرسـیون بـا ضـریب بتـا. همچنـین معادلـباشـدمیدر پیشگویی متغیر وابسته  آناهمیت نسبی و نقش  دهندهنشان

 :باشدمیشکل زیر  استاندارد به

( )مدیریت بحران(931/1( + )765/0)مشارکت اجتماعی( )  

 خواهد کرد. یا به متغیر وابسته ارتقا  پیدا شدهنوشتهگفت با ارتقا  یک واحد از هر متغیر مستقل به میزان ضریب  توانمی

یـدا خواهـد کـرد، در پ بهبـود حـرانعملکرد مدیریت بواحد انحراف معیار ، (765/0) عبارتی با ارتقای یک واحد مشارکت

 .نتیجه ارتبا  مثبت دارند
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 و نشده، آماره تی و سطح رگرسیون استانداردشده. ضریب رگرسیون 5 شماره جدول
میزان اثرگذاری 
 متغیر مستقل

ضریب  ضریب غیراستاندارد مدل
 استانداردشده

T  سطح
 معناداری

B Std. Error Beta 

 364/1 332/29 مقدار ثابت اجتماعی
445/0 

564/21 000/0 

 000/0 505/9 112/0 039/1 مشارکت اجتماعی

 478/1 460/22 مقدار ثابت کالبدی
583/0 

990/14 000/0 

 000/0 722/13 109/0 460/1 مشارکت اجتماعی

 078/0 158/14 مقدار ثابت مدیریت و نجات
814/0 

540/26 000/0 

 000/0 434/11 214/1 909/1 مشارکت اجتماعی

 330/1 790/12 مقدار ثابت مجموع
770/0 

570/9 000/0 

 000/0 144/22 029/0 564/0 مشارکت اجتماعی

 

دل رده بنـابراین مـکـ تأییـدرا  هـادادهنمودار هیستوگرام رسم شده در مورد مدل رگرسیون فرض نرمـال بـودن  3شکل 
 .باشدمی تأییدرگرسیون خطی برآورد شده مورد 

 

 
 و معادله رگرسیون جهت بیان اثر مشارکت بر مدیریت بحران هاباقیماندهبودن . نرمال 3شماره  شکل

 

 یریگجهینت
های بتواننـد آسـیب بوده و هستند تـا هاییحلراهبا افزایش بالیای طبیعی جوامع مختلف، پیوسته به دنبال کشف و ابداع 

ها را مـدیریت کننـد. در چنـد اقع بحرانسانند و در وکنترل کرده و یا به حداقل ر ایگونهبهرا  غیرمترقبهناشی از حوادث 

، در حـال رشـد در برابر بالیا محورماعاجتها در قالب مدیریت دهه گذشته ضرورت مشارکت اجتماعی برای کاهش بحران

 سازد.ذیری درگیر میرویکردی است که افراد در سطح محلی را در مدیریت احتمال خطرپ محوراجتماعاست. مدیریت 

گذاری ها امکان و ظرفیت مدیریت کارآمد را ندارند، بنابراین سـرمایهی ابعاد حادثه یا بالی طبیعی گسترده شود، دولتوقت

های مـادی و معنـوی کمتـر و بـا هزینـه زمانمدتترین اقدام است تا در بر توانمندسازی مردم، محالت و جامعه مناسب

یـا  محوریجامعـهمردم محـوری، »اساس مدیریت بحران، بنابراین  ود.تر امکان بازگشت به شرای  عادی فراهم شپایین

در ایـن  .دهـیم قـرار بحران و ریسک مدیریت مبنای را مردم که است این معنای به محوری مردماست. « محله محوری

یریت بحـران مراحل فرآیند مـد ترینمهماز  هاآن سازیپیادهرویکرد به ابعاد اجتماعی مشارکت مردم در تصمیم سازی و 

محلی و توانمندسازی اجتماع در چگـونگی رویـارویی بـا بالیـای  سازیظرفیتهای اجتماعی، گیری از سرمایهاست. بهره

اجتماعی و هـوش جمعـی در سـطح  آموزشگیری از مشارکت عمومی، های اساسی این رویکرد است. بهرهمختلف مؤلفه

گـروه دوام بـا  دهیسـازمانو نحـوه مـدیریت و  پذیریمسـئولیتی هااکنش سریع بحران، شاخصوگروه دوام / فعالیت 

ای مـدیریت بحـران مبتنـی بـر چرخـه چهـار مرحلـه و رفتاری مدیریت ریسک بحـران ارتبـا  دارد. آموزشیهای مؤلفه
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بعد محلی ها هم در بعد ملی و هم در حکومت ناپذیرجداییبازتوانی( یکی از وظایف  )پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازسازی

است. هر چه که میزان خطرپذیری، ریسک، شدت و سوابق رخداد حوادث در یک منطقه جغرافیایی باالتر باشد، به همـان 

 یابد.اهمیت و ضرورت می آنمربوطه به  هایفعالیتگیری نظام مدیریت بحران و توسعه نسبت شکل

 کریمربـا  و عملکـرد مـدیریت بحـران در شـهراین اساس پژوهش حاضر نقش مشارکت اجتماعی در بهبود وضعیت  بر

، به معنـای مشارکتدر این پژوهش . قرار داد موردبررسیدر ایران و استان تهران را  پذیرآسیبیکی از شهرهای  عنوانبه

اقتصـادی،  هـایفعالیتیـک جامعـه در  دهندهتشـکیل هایسـازمانهـا و شرکت داوطلبانه ارادی و آگاهانه افـراد، گروه

هـم مکـه سـه گونـه  .زنـدگی اسـت جانبههمهبرای رسیدن به توسعه پایدار و متوازن و  آنعی، سیاسی و فرهنگی اجتما

، ریـزیطرحو  ریزیبرنامـهدر زمان  گیریتصمیمقرار گرفت؛ مشارکت در  موردبررسیاست و  شدهگرفتهمشارکت در نظر 

ترین نین ایـن شـهر بیشـسـاکوهش نشان داد که پژ هایهیافتمنابع انسانی.  تأمینمالی، مشارکت در  تأمینمشارکت در 

مشارکت اجتماعی  کریمربا در بین ساکنین شهر منابع انسانی در زمان وقوع بحران دارند همچنین  تأمینمشارکت را در 

ضـریب  کـه نشـان 783/0ا ضریب که این دو متغیر ارتبا  و همبستگی ب ایگونهبهنقش مهمی در مدیریت بحران دارد. 

ر کنـار دمـان وقـوع بحـران همدیگر دارند. این بدین معنی است که سـاکنین ایـن شـهر در ز با باشدمیباال و معناداری 

ملکـرد عارکت در بهبود و میزان اثرگذاری مشمسئول و در جهت بهبود اوضاع کمک خواهند کرد.  هایسازمانمدیریت و 

 ز هـر متغیـر مسـتقل بـه میـزانگفت با ارتقا  یک واحـد ا توانمی برآورد گردید. در واقع 765/0مدیریت بحران برابر با 

واحـد انحـراف  ،(765/0) شارکتممتغیر وابسته ارتقا  پیدا خواهد کرد. یا به عبارتی با ارتقای یک واحد  شدهنوشتهضریب 

زان مشـارکت شـهروندان یمبا گسترش  .ارتقا  پیدا خواهد کرد، در نتیجه ارتبا  مثبت دارند عملکرد مدیریت بحرانمعیار 

 مایـلعالقـه و ت میـزانو  پررنـگمندی و عملکرد مدیریت بحران این شهر بهبود خواهد یافت این نشان از حضـور نتوا

با نتـایج  از پژوهش حاضر آمدهدستبهنتایج  .دارددر زمان وقوع بحران در بخش مدیریت بحران  رسانیکمکساکنین در 

 (1399( و مهدیـه )1397(، عموزاده خلیلی و همکاران )1393دری و ابراهیم نژاد )حی(، 1393پژوهش ساعی و همکاران )

 گونـهاینتـوان می .باشـدمیهمسـو  انددانسـتهکه مشارکت مردمی را عامل مهمی در بهبود عملکـرد مـدیریت بحـران 

سـت و ایـن ا اجتمـاعی مشـارکت، افزایش مؤلفهترین ، اساسیکریمربا شهر  بندی کرد که در نظام مدیریت بحرانجمع

هـای جامعـه را شود. بنـابراین در گـام اول بایـد ظرفیتو مردم محور ممکن می محوراجتماعبا راهبرد  مشارکتیافزایش 

بنـابراین اسـتفاده کـرد.  هـاآنای از محله /ایهای مردمی و منطقهو نیازمندیموجود  خألهایشناسایی و ضمن پوشش 

گیـری از ایـن بهرهو اجتمـاعی بـاال  اتتحرکـ باهای اجتماعی و شهروندی فاده از سایر ظرفیتتوسعه این ظرفیت و است

ه شهر امکان اسـتفاد مه با توجه به اینکه شرای  ساختاری اجتماعی ایندر اداها باید در دستور کار قرار داده شود. پتانسیل

تر ساختار بهبود بیش وارائه راهکارهای جهت تقویت از مشارکت اجتماعی در بح  مدیریت بحران را فراهم کرده است به 

 .شودمیراهکارهای ارائه و پیشنهاد داده  آنمدیریت بحران 

 داف گوناگون،.. با اهنشانآتشهای داوطلب واکنش اضطراری، توسعه تیم 

 تاکنون شدهانجامها و اقدامات بازنگری در روش 

 عمومی هایآگاهیزمینه گسترش  آوردنبا پدید  همراه ایحرفهفنی و  هایکمکاعتبارات و  تأمین 

 ا در ایـن زمینـه تـبنـابراین نیـاز اسـت  مردم به موضوع مشـارکت اسـت آگاهیمشارکت،  تأمینعامل  ترینعمده

 الزم داده شود. هایآموزش

 ز یـان، ازی اسـتبسیاری از مخاطرات این شهرستان ناشی از عدم رعایت اصول و ضـواب  شهرسـ به اینکه با توجه

از  2800 نامـهآیین الزام کردن رعایت اصول فنـی و مهندسـی ماننـد اجـرای ازجملهاست تا در این زمینه اقداماتی 

 .سوی شهرداری صورت گیرد
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 تقدیر و تشکر
 .ل، این مقاله حامی مالی نداشته استوبنا به اظهار نویسنده مسئ

 

 منابع 
ی )مطالعـه مـوردی: ( مطالعـه بـر اثـرات زلزلـه و مـدیریت بحـران شـهر1397، یاسر )پورآریاناحسان دوست، محمدرضا و  (1

 .137-148، صص.2، شماره 8دوره مه دانش پیشگیری و مدیریت بحران، شهرستان کازرون(، فصلنا

ی توسـعه هـاحطربر مشارکت اجتمـاعی سـاکنین در تحقـق  مؤثر( بررسی عوامل 1391ادریسی، افسانه و شجاعی، مرجان )  2

، 4دوره اه و توسـعه اجتمـاعی، رفـ ریزیبرنامـه، 12حوزه تاریخی شهر تهـران منطقـه  سازیراهشهری؛ نمونه موردی: پیاده 

 .115-158 .، صص13شماره 

پلـیس و  محوریجامعـه( نقش مشارکت اجتماعی شهروندان بـر رویکـرد 1397) امیرحسیناسالمیه، فاطمه و محمد داودی،  (3

 .189-216 .، صص53شماره  ،9دوره امنیت اجتماعی، فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی، گریتعدیل

 هـایبافتت در سـاماندهی بـر مشـارک مـؤثر( عوامـل 1393، یعقوب )زادهاسماعیلپور، شمسی؛  ، حسن؛ صالحزادهسماعیلا (4

 .127-141، صص. 43، شماره 12دوره فرسوده شهری )مطالعه موردی: محدوده دولتخواه جنوبی(، مجله جغرافیا، 

 تیریمـد توسـعه در هاشـهرداری و یاسـالم یشوراها یحقوق نقش یابیارز (1390) صابر محمدپور، انرود وکبرپور، سراسکا (5

 .دمشه یفردوس دانشگاه ،یشهر تیریمد و ریزیبرنامه نفرانسک نیدوم ،یشهر

فرسـوده شـهری، چـاپ اول،  هـایبافت( موضوعات اقتصادی، مالی و مدیریتی در بهسازی و نوسـازی 1386آئینی، محمد ) (6

 و شهرسازی. تهران: مرکز مطالعات مسکن

بـر شـورای اجتمـاعی  کیـدتأشهری با  هایمحله( تحلیل پایداری 1397ه )یببرزگر، صادق؛ قربانی، علیرضا؛ رضایی نوری، ط (7

 .15-26 .صص، 1، شماره 1دوره محالت مطالعه موردی: ناحیه دو منطقه یازده شهر مشهد، فصلنامه شهر پایدار، 

اوطلـب مردمـی در دبر مشـارکت نیروهـای  مؤثر( بررسی عوامل 1392، محمد؛ نوری، مهدی )باباخانی، فرهاد؛ یزدانی نسب (8

 .5-13، صص. 2، شماره 2دوره زمان بحران، مجله مدیریت بحران، 

 .هانکی :تهران، چاپ دوم ،یترجمه باقر ساروخان ،یفرهنگ علوم اجتماع( 1370) رو، آلنیب (9

 رافیا.انشگاه تهران، دانشکده جغدکارشناسی ارشد،  نامهپایان( کاربری اراضی شهری در مقابل زلزله، 1386جهانگیر، ابراهیم ) (10

صلنامه هنرهای ( شهرسازی مشارکتی؛ کاوشی نظری در شرای  ایران، ف1384حبیبی، سیدمحسن و سعیدی رضوانی، هادی ) (11

 .15-24، صص. 24شماره ، 1384زیبا، زمستان 

مدیریت بحـران،  هایسازمانعامل هماهنگی برای جذب مشارکت مردمی در  بررسی( 1393) دانژابراهیمی ری وحیدری، کب (12

 کاربردی در عمران، معماری و مدیریت شهری. هایپژوهشدومین همایش ملی 

ها در برابـر زلزلـه اجتماعی خانوار پذیرییبآس( تحلیل فضایی 1396، محسن )زادهشیخ، علیرضا؛ بازگیر، سعید؛ آستانهدربان  (13

 .465-484، صص. 2، شماره 49دوره جغرافیای انسانی،  هایپژوهششهر تهران(،  6)مطالعه موردی: منطقه 

ی اجتمـاعی هـابحرانریت ( نقش سرمایه اجتماعی در مدی1390، رضایی؛ میرنوید، میرحق جو )اکبرعلیرشادت جو، حمیده؛  (14

 .1-23، صص. 2، شماره 3دوره ، مطالعات مدیریت شهری، شهر رشتموردی ایران مطالعه  شهرهایکالن

 رکت زنـان در چرخـهبـر مشـا مـؤثر هایمؤلفه( تحلیل 1393ساعی، علی؛ بدری، سیدعلی؛ کاظمی، نسرین؛ تاجیک، فائزه ) (15

 .13-28 .، صص3، شماره پیاپی 1سال مدیریت بحران شهر تهران، نشریه تحلیل فضایی مخاطرات محیطی، 

ه گوی کاربردی انتظامی، فصلنامی اجتماعی و ارائه الهابحرانی مدیریت هاشاخصو  هامؤلفه( شناسایی 1393سلیمی، اکبر ) (16

 .394-413، صص. 3، شماره 9دوره مطالعات مدیریت انتظامی، 

رب ه امـور شـهرها )تجـا: بررسی الگوی مشارکت شهروندان در ادار( مشارکت در اداره امور شهرها1382علوی تبار، علیرضا ) (17

 شهری ریزیبرنامهدوم، تهران، وزارت کشور، مرکز مطالعات  چاپ جهانی و ایران(، جلد اول،

( بررسی نقش مشارکت مردمـی در بهبـود عملکـرد مـدیریت 1397عموزاده خلیلی، سجاد؛ رشیدی، احمد؛ پیردشتی، حسین ) (18
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