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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 subindicators 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.
Keywords: Social Participation, Crisis Management, Robat Karim City.
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چکیده
امروزه مدیریت بحران یک بخش اساسی از مسائل شـهری اسـت .قبـل از تعقیـب هرگونـه اهـداف بلنـد ،نقـش
مشارکت اجتماعی برای تضمین ثبات و موفقیت مستمر مدیریت بحـران ضـروری اسـت .مـدیریت بحـران مـؤثر
نیازمند یک رویکرد منظم و نظاممند مبتنی بر مشارکت اجتماعی ،حساسیت مدیریتی و یک درك خوب از اهمیت
مدیریت بحران از سوی ساکنین است .هدف پژوهش حاضر بررسی نقش مشـارکت اجتمـاعی در بهبـود عملکـرد
مدیریت بحران شهری در شهر ربا کریم است .در این راستا پس از بررسـی مباحـ نظـری در حـوزه مشـارکت
اجتماعی و با تکیهبر مباح مدیریت بحران شاخصهای تأثیرگذار بر مشارکت اجتمـاعی شناسـایی شـدند .روش
تحقیق ،پیمایشی و جامعه آماری شهروندان شهر ربا کریم میباشند که به شیوه نمونهگیری تصادفی  383نفر بـا
روش کوکران بهعنوان نمونه آماری انتخاب شدند .یافتههای تحقیق نشان داد کـه ضـریب همبسـتگی مشـارکت
اجتماعی و مدیریت بحران با ضریب  0/783معنادار میباشد و با استفاده از آزمون رگرسیون خطی نقش مشارکت
اجتماعی با  0/765درصد در بهبود عملکرد مدیریت بحران مثبت ارزیابیشده است .در واقع میتوان گفت با ارتقا
یک واحد از هر متغیر مستقل (مشارکت اجتماعی) به میزان ضریب نوشتهشده متغیر وابسته ارتقا پیدا خواهد کرد.
بنابراین در نظام مدیریت بحران شهر ربا کریم ،اساسیترین مؤلفه ،افزایش مشارکت اجتماعی است.
واژگان کلیدی :مشارکت اجتماعی ،مدیریت بحران ،شهر ربا کریم.
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مقدمه
بحرانها رویدادهایی هستند که موجب بروز اختالل در کارکرد طبیعی جامعه و دور شدن افراد از نظام عملکرد ،فعالیـت و
روند برنامهریزیها میشوند .این وقایع با توجه به نوع و اثرات خود به دو طیف طبیعی و انسانسـاخت تفکیـک میشـود.
اغلب حوادث غیرمترقبه اثرات منفی بـر جوامـع انسـانی ،محـی طبیعـی و اقتصـاد میگـذارد .اهمیـت ایـن مسـائل در
سکونتگاههای انسانی و با توجه به ماهیت غیر پیش بینی حوادث و مخـاطرات و لـزوم اتخـاذ سـریع و صـحیح در جهـت
پیشگیری و کاهش پیامدهای ناشی از بحرانها دانشی تحت عنوان مدیریت بحران به وجود آمده است .همچنین با توجه
به اینکه اکثر وقایع بهطور ناگهانی اتفاق میافتد ،الزم است در زمان مناسب تصمیمگیری صحیح صـورت گیـرد (دربـان
آستانه و همکاران .)467 :1396،این تصمیمگیریها بایستی شامل اقداماتی برای قبـل ،حـین و بعـد از بحـران در قالـب
دانش و اصول مدیریت بحران صورت گیرد .مدیریت بحـران فرآینـد برنامـهریزی و عملکـرد میباشـد کـه بـا مشـاهده
سیستماتیک بحرانها و تجزیهوتحلیل آنها در جستجوی یافتن ابزاری اسـت کـه بهوسـیله آن بتـوان از بـروز بحرانهـا
پیشگیری نموده و یا در صورت بروز آن در خصوص کاهش اثرات ،آمادگی الزم ،امدادرسانی سریع و بهبودی اوضاع اقدام
نمود (یاراحمدی .)2 :1385 ،به حداقل رساندن کاهش خسارات ناشی از بحران میتواند در مقیاسهای مختلفـی ازجملـه
سطح ملی یا محلی و مردمی انجام شود .نمونههایی از اقدامات کاهش بحران شـامل تقویـت مقاومـت جوامـع از طریـق
ارتقا آگاهی ،از خطرات احتمالی ،انتشار دانش در مورد آمـادگی در برابـر بالیـای طبیعـی و مـدیریت معقـولتر منـابع و
امکانات میباشد ( )Huppert & Sparks,2006:1877این اقدامات بیشتر از طریق سطح محلی امکانپذیر میباشد.
کاهش خطرات و خسارات بحران میتواند توس شبکههای اجتماعی تقویت شود .تالش برای ارتقا کاهش خطر غالباً بـر
اهمیت مشارکت جامعه تأکید دارد؛ ممکن است سازمانهای دولتی و غیردولتی برنامههای مدیریت بحران را آغاز کنند اما
پایداری این فعالیتها در درجه اول به مشارکت و مالکیت جوامع محلی بستگی دارد ( .)Shaw,2012:11بنابراین یکـی
از ارکان اصلی مدیریت بحران مشارکت اجتماعی است .تا حدی کـه ،امـروزه مـدیریت بحـران در قالـب اداره مردمـی و
خردمندانه سنجیده میشود.
شواهد متعددی از کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه در خصوص لزوم مشارکت مردم در امر مدیریت خطرات و بالیا
که بهعنوان یکی از اجزا توسعه پایدار مطرح است ،وجـود دارد .ایـن تجربیـات حـاکی از آنانـد کـه اقـدامات دولتـی و
سازمانها بهتنهایی کافی نبوده و در بسیاری از موارد با نادیده گرفتن نیازها و ارزشهای محلی همراهاند و نهایتاً باعـ
افزایش هزینههای باال نسبت به اقدامات پیشگیرانه میگردد (عموزاده خلیلـی و همکـاران .)256 :1397 ،لـذا اقـدامات
کاهش خطرات و بالیا زمانی حداکثر توانبخشی را دارا خواهد بود کـه بـا مشـارکت مسـتقیم مردمـی کـه در معـرض
مخاطرات هستند همراه باشد و رهبران محلی ،اعم از مردان و زنان در بخشهای مختلف سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی
نسبت به حفظ جامعه خود نیز احساس مسئولیت کنند (اکبرپور و پورمحمد .)1390،مؤلفههای اجتماعمحور ،امروزه جایگاه
بسیار واالیی را در زمینه مدیریت بحران به خود اختصاص داده است .چرا کـه در مواجـه بـا بالیـای گونـاگون و کـاهش
خسارات ناشی از آنها ،گذر از پارادایم سنتی مدیریت بحران که در آن تمرکز بر رویکرد فیزیکـی و سـاختاری بـوده ،بـه
رویکرد نوین مدیریت بحران اجتماع -محور صورت گرفته است .بنابراین بایستی مشارکتهای اجتمـاعی را جـزو رئـوس
اصلی مدیریت بحران دانست.
کشور ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی و تنوع آب و هوایی بهعنوان یکی از متأثرترین کشورهای جهان از نظـر حـوادث
طبیعی شناخته میشود ( .)Mousavi et al,2018:189وقوع سیلهای مختلف ،زمینلرزهها ،طوفانها ،خشکسـالی و
غیره خسارات انسانی و مالی زیادی را در این کشور به وجود آورده است (فتاحی و همکاران .)58 :1388 ،در کشور ایـران،
کالنشهر تهران بهطور خاص میباید از منظر انواع بحرانها و فرایند مدیریت بحران موردتوجه قرار گیرد؛ چرا که نهتنها
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از نظر طبیعی و اقلیمی امکان وقوع برخی بحران ها در این شهر وجود دارد ،بلکه گسترش شهر و افزایش جمعیـت آن در
دهههای اخیر نیز در صورت وقوع بحران بر پیامدهای آن دامن میزند و در میان شهرهای این کالنشهر شهر ربا کریم
به دلیل وجود گسلهای فعال در دو طرف در فاصله اندك از شهر با پتانسیل زیاد خطر زمینلرزه مواجـه اسـت .در نیمـه
جنوب غربی شهر نیز به علت گسترش و تراکمی ،مخرو افکنههای آبرفتـی تحـت تـأثیر شـرای توپـوگرافی ،شـیب و
زهکشی ضعیف در اثنای بارشهای شدید با سیالبهای ناگهانی یا آبگرفتگی مواجه است .از طرفی دیگر اکثر مسـاکن
موجود مقاومت الزم در برابر بالیای طبیعی را ندارند ،بیشتر این ساختمانها با مصالح بیدوام ،نامرغوب و بـدون رعایـت
اصول فنی و مهندسی ساختهشدهاند ،وضعیت نامناسب استقرار عناصر کالبـدی و کاربریهـای شـهری ،شـبکه ارتبـاطی
ناکارآمد ،بافت فشرده ،کمبود و توزیع نامناسب فضاهای باز و مواردی از این قبیل آسیبپذیری مساکن و فضاهای شهری
شهر ربا کریم را در برابر بحرانهای طبیعی تشدید کرده است .بر این اساس با توجه به اثرات تخریبی بالیای طبیعـی و
با توجه به این مطلب که شهر ربا کریم در معرض بالیا و مخاطرات طبیعی است ،پرداختن به برنامهها و اصول کاهنـده
بالیای طبیعی و اثرات آنها ،توجهی ویژه را میطلبد .یکی از برنامهها و اقداماتی که بایستی مـدیریت شـهری و بحـران
این ش هر به آن توجه ویژه داشته باشند اهمیت دادن به مشارکت اجتماعی ساکنین این شهر در زمان وقوع بحران اسـت.
چراکه با توجه به اهمیت روزافزون جلب مشارکتهای مردمی در مدیریت مسائل شهری و از طرف دیگـر امکـان وقـوع
بحرانهای غیرمترقبه در این شهر توجه به نقش مشارکت اجتماعی در ارتقای مدیریت بحران و بهعنوان مکملی در کنـار
مدیریت شهری بسیار حائز اهمیت است .زیرا اجتماعات محلی با مشارکتهای گسترده خود همواره اولین کمککننـدگان
به آسیب دیدگان پس از وقوع بحران بودهاند .بنابراین باید به توانمندسازی هرچه بیشتر آنها مبادرت ورزید .ایـن امـر در
شهر ربا کریم نیز با توجه به اینکه شهری است کـه پتانسـیل مخـاطرات و بحرانهـای زیـادی دارد اهمیـت دوچنـدان
مییابد .در پژوهش حاضر مسئله عدم مشارکت مردمی وجود ندارد بلکه میزان اهمیت و ضرورت بررسی میزان مشـارکت
در موضوع مدیریت بحران محرز است .ازاینرو تحقیق حاضر در صدد است تا میزان نقش مشارکت اجتماعی را در بهبـود
عملکرد مدیریت بحران این شهر بسنجد .بر این اساس این سؤال مطرح است که اساساً نقش مشارکت اجتماعی در بهبود
عملکرد مدیریت بحران شهر ربا کریم چگونه است؟
نوردمن و هومانسون ( )2017در مطالعه خود به بررسی راهبرد فوق فعال مدیریت بحران پرداختند و به این نتیجه رسیدند
که آگاهی از بحران و آمادگی برای بحران تأثیر مستقیمی بر اقدامات مدیریت بحران دارد ولی عوامـل دیگـری از قبیـل
فرهنگسازمانی ،آموزش کارکنان و ارتباطات نیز در این زمینه تأثیرگذار هستند .نوفـل ویتوروپونـگ1و همکـاران ()2015
در پژوهشی نقش مشارکت اجتمـاعی و رفتارهـای کـاهش خطـر در بحرانهـا در منـاطق مسـتعد سـونامی در تایلنـد را
موردبررسی قرار دادهاند و نتایج پژوهش آنها نشان داده است که زنـان دارای تحصـیالت عـالی مشـارکت بیشـتری در
فعالیتهای جامعه و انجام اقدامات کاهش خطر بالیای طبیعی را دارند همچنین مشارکتکنندگان  5/2درصـد بیشـتر در
فعالیتهای که در روستاهای مستقرند شرکت میکنند .نتایج کلی پژوهش بیـانگر ایـن اسـت کـه تشـویق مشـارکت در
فعالیتهای جامعه میتواند در کاهش بالیای طبیعی اثرات مثبت داشته باشد .استارك و تیلور )2014(2در پـژوهش تحـت
عنوان مشارکت شهروندان ،تابآوری جامعه و سیاست مدیریت بحران به بررسی این موضوع پرداختهانـد .ایـن مقالـه دو
استدالل ارائه می دهد .اولین مورد مربو به ارتبا مشارکت شهروندان در مقابل با اجـرای سیاسـتهای عمـومی اسـت.
مورد دوم مشخصه مطالعات مشارکت شهروندان در سیاستهای عمومی در مدیریت بحران اسـت .باباخـانی و همکـاران
( ) 1392در پژوهشی به بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت نیروهـای داوطلـب مردمـی در زمـان بحـران پرداختهانـد نتـایج
1 . Nopphol Witvorapong
2 . Stark & Taylor
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آزمونهای توصیفی از میانگین نسبتاً باالی تمایل مردم به مشارکت در هـردو بعـد خبـر میدهـد؛ بـهطور کـه میـانگین
مشارکت در زمان جنگ  65/55و در حوادث طبیعی  68/94است .نتایج آزمونهای آماری تحلیلی نیز در نهایت سه متغیر
احساس آنومی ،اعتماد اجتماعی و انزوای فردی را مهمترین عوامل تأثیرگذار بر مشارکت مردم در زمـان بحـران معرفـی
میکند .ساعی و همکاران ( )1393در پژوهشی به تحلیل مؤلفههای مؤثر بر مشارکت زنان در چرخه مدیریت بحران شهر
تهران پرداخته است .نتایج پژوهش نیز حاکی از آن است که مؤثرترین عوامل در مشارکت شامل دانش مدیریت بحـران،
عوامل فرهنگی و جنسیتی ،تقدیرگرایی ،احساس قدرت و اعتمادبهنفس میباشد .که نتایج ایـن چهـار بعـد بـا اسـتفاده از
تحلیل عاملی مشخص گردید که مجموع متغیرهای این چهار بعد  67/42درصد از تغییرپذیری متغیرها را تبیین میکند.
حیدری و ابراهیمی نژاد ( )1393در پژوهشی به بررسی عامل هماهنگی بـرای جـذب مشـارکت مردمـی در سـازمانهای
مدیریت بحران پرداختهاند .و به این نتیجه رسیدهاند که مشارکت در مدیریت بحران تنها نمیتواند تکبعـدی یـا مقطعـی
باشد بلکه باید بهصورت پایدار و همهجانبه صورت گیرد و مشارکت مردم و سازمانهای بحران در دوره قبل ،حین و پـس
از بحران میباشد .عموزاده خلیلی و همکاران ( )1397در پژوهشی به بررسی نقش مشـارکت مردمـی در بهبـود عملکـرد
مدیریت بحران فضا شهری و عوامل مؤثر بر آن از منظر نظریه مشارکت اجتماعی راجرز در شهر بهشهر پرداختهاند .نتایج
حاصل از یافتههای تحقیق حاکی از آن است که میزان میانگین مشاهدهشده ( )11/62آزمون تی باالتر از میانگین مورد
انتظار ( )10است ،به عبارتی نقش مشارکت شهروندان به شهری در بهبود عملکرد مدیریت بحران تأثیرگذار بوده است،
که بیشترین نقش مؤثر در بهبود عملکرد مدیریت بحران مربو به شاخص رضایت از عملکرد شهرداری و سازمانهای
محلی و مدیریت بحران ( )17/34و بسترهای زیرساختی ( )15/88است .جوان مجیدی و همکـاران ( )1397در پژوهشـی
به بررسی ارزیابی سطح پایداری اجتماعی در بافتهای تاریخی شهری در شهر اردبیل پرداختهاند .نتـایج پـژوهش نشـان
داده است که پایداری اجتماعی در بافت تاریخی اردبیل درمجموع پـایین اسـت .بـا اینکـه مؤلفـههای امنیـت اجتمـاعی،
مشارکت اجتماعی ،تعامل اجتماعی و حـس تعلق وضعیت مطلوبتری نسبت به سایر مؤلفهها داشـتند ،امـا ناپایـداری در
وضعیت اقتصادی ساکنان ،پایین بـودن کیفیـت کالبدی بافت و دسترسی نامناسب به خدمات عمـومی ،عامـل مهمـی در
تشدید ناپایداری اجتماعی محدوده موردمطالعه بـود .در بین محلهها نیز ،تفاوتهـای فضـایی معنـیداری از نظـر میـزان
پایداری اجتماعی مشاهده شد .در واقع ،موقعیت مکانی هر یک از محلهها و نحوه دسترسی به خدمات شهری ،بر پایداری
اجتماعی آنها مؤثر بود .نتایج این مطالعه ضمن تأکید بـر ضرورت ارزیابی پایداری اجتماعی در سطح محلههای شـهری،
نقـش ابعـاد اجتمـاعی توسـعه پایـدار را در ارتقـای کیفیــت بافتهـای تـاریخی برجسـته میسـازد .مهدیـه ( )1399در
پژوهشی به بررسی تأثیر مشارکت مردمی بر عملکرد مدیریت بحران پرداخته است .و بـه ایـن نتیجـه رسـیده اسـت کـه
همبستگی معنیداری بین مشارکت مردمی و عملکرد مدیریت بحران وجود دارد .همچنین مشارکت مردمی تأثیر مثبت و
مستقیمی بر عملکرد مدیریت بحران دارد .بهعالوه ،تأثیر مشارکت نظری بر مشارکت عملی معنیدار بود .همچنین تـأثیر
عملکرد قبل از بحران بر عملکرد بعد از بحران نیز معنیدار بود .تأثیر مشارکت نظری بر هیچیک از ابعاد عملکرد مدیریت
بحران معنیدار نبود .بهعالوه ،مشارکت عملی تأثیر معنیداری بر عملکرد بعد از بحران داشت.
ضرورت توجه به بح مشارکت اجتماعی در مدیریت بحران بهویژه در کشور ما که در پهنه خطرپذیری واقعشده اسـت و
از نظر بروز حوادث غیرمترقبه طبیعی جز ده کشور اول جهان به شمار میرود ،بر کسی پوشـیده نیسـت .بنـابراین توجـه
هرچه بیشتر به راهکارهای عملی برای انتظام بخشیدن به سامانه و نظام مدیریت بحران الزامی به نظر میرسد و در ایـن
راستا بایستی پژوهشها و مطالعات بیشتری برای شهرهای که بیشتر در معرض مخاطرات قرار دارند صورت گیرد .در این
راستا با توجه به بررسی سوابق پژوهشی مشخص گردید تاکنون مطالعهای در زمینه نقش مشـارکت اجتمـاعی در بهبـود
عملکرد مدیریت بحران شهر ربا کریم صورت نگرفته است.
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مبانی نظری
مدیریت بحران از نیازهای مهم جوامع انسانی است و برای مواجهه صحیح بـا بالیـا و پاسـخگویی بـه آن ،بـا توجـه بـه
استانداردهای جهانی ،ناگزیر به آموختن دانش مدیریت بحران و نهادینه کردن آن در سیستمهای علمی و اجرایی هستیم
(احسان دوست و آریانپور .)138 :1397،دانشی که امروزه در تمام کشورهای دنیا بهعنوان یکی از شاخههای مهم مدیریت
شناختهشده و تدریس میگردد (جهانگیر .)1386،مدیریت بحران نیازمند فعالیت سازمانها و نیروهـای متعـدد و مختلفـی
است (عموزاده خلیلی و همکاران )256 :1397،موفقیت این فعالیت مدیریتی در رویارویی مؤثر بـا بحـران و دسـتیابی بـه
اهداف آن متأثر از شرای مکانی و زمانی محل وقوع بحران ،سرعت عمل مـدیریت در بسـیج نیروهـا ،آمـادگی مناسـب
نیروهای عملیاتی و مدیریتی ،تواناییهای جامعه آسیبدیده و شـدت حادثـه اسـت (کـاردان پـور و همکـاران.)9 :1390،
مدیریت بحران به مجموعه اقداماتی اطالق میکنند که قبل از وقوع ،حین وقوع و بعد از وقـوع سـانحه ،جهـت کـاهش
هرچه بیشتر آثار و عوارض آن انجام میگیرد .بهطوریکه امروزه در سراسر جهان گرایش روزافزونی به دخالـت مـردم در
برنامهریزی و مدیریت بالیا وجود دارد ( .)Coleman,2016:111بنابراین مشارکت یکـی از نموهـای اصـلی مـدیریت
بحران خود را نشان میدهد .بر اساس یک اجماع قریب بهاتفاق مشارکت اجتماعی یکی از گرهگاههای نظـری و تجربـی
در جامعه است و باوجود اختالف در تعبیر یا تبیین مشارکت ،غالب فعاالن علم اجتماع در ضرورت آن هم داستان هسـتند
(فرهادی .)101 :1397،مشارکت در قالب یک فعالیت سازمانیافته عمالً از سال  1960مطـرح شـد (برزگـر و همکـاران،
 .)18 :1397اندیشمندان متقدم جامعهشناسی مشارکت را گوهر جامعه میدانستند و جوامع را بر اساس گونههای مشارکت
دستهبندی میکردند (فرهادی .)101 :1397،مشارکت را میتوان کوششهای سازمانیافته برای افزایش کنترل بر منابع و
نهادهای نظمدهنده در شرای اجتماعی معین از سوی مردم ،گروهها و جنبشهایی کـه تـاکنون از حیطـه اعمـال چنـین
کنترلی محروم یا مستثنی بودهاند تعریف کرد (نرگسیان و محمدزاده .)41 :1393،مشارکت مردمی یکی از مباح مطـرح
در مدیریت بحران است (مهدیه .)143 :1399،در واقع ،مشارکت جامعه سهیم شدن مردم در تمامی فرایندهای مربو بـه
چرخه مدیریت بحران است.
ادبیات اخیر مشارکت اجتماعی را بهعنوان یکی از عناصر اصـلی در کـاهش خطـر بالیـای طبیعـی معرفـی کـرده اسـت
( .)Nopphol et al,2016:2اصطالح مشارکت اجتماعی بهعنوان یک سطح جامعه و همچنین یک ویژگـی در سـطح
فردی تعریف میشود ،سرمایه اجتماعی ،وقتی بهعنوان تعبیه در شبکههای اجتماعی یا ساختار اجتماعی متشکل از افراد و
سازمانها دیده میشود ،میتواند از جهات مختلف در پیشگیری ،آمادهسازی و مقابله با بالیـا مفیـد باشـد ( Lin,2008:
 .)55شبکههای اجتماعی عملکردهای متنوعی دارند ،از به اشتراك گذاشتن تخصص و منـابع ( Crabbe et al,2006:
 )108و انتقال اطالعات گرفته تا سیاستها و شیوههای پشتیبانی که به آمادگی بیشتر و پاسخهای مؤثر کمـک میکننـد
( .)Ford et al,2006:151; Tompkins,2005:142به این معنا ،مشارکت اجتماعی را میتوان بهعنوان یک منبـع
عمومی تلقی کرد که باع تقویت رفاه جامعه میشود .چرا که مشارکت اجتماعی به افراد امکان تعامل ،ایجاد شبکه برای
انتشار اطالعات را فـراهم میکنـد و مکـانی بـرای ایجـاد اعتمـاد در بـین اعضـای گـروه فـراهم میکنـد ( Putnam,
 )1995:664مشارکت اجتماعی رفتارهای کاهش خطر بالیا را به همین شیوه ارتقا بخشد .صرفنظر از تعریف یا سـطح
مشارکت اجتماعی در نظر گرفته ،واضح است که مشارکت اجتمـاعی بـر آمـادگی فاجعـه تـأثیر میگـذارد ( Chamlee,
 .)2010; Yamamura,2010:1023عوامل بسیاری میتواند بر مشارکت اجتماعی تأثیرگذار باشد ،همچون رضایت از
محله ،اعتماد به ساکنین ،حس تعلق به مکان ،همگرایی و انسجام اجتماعی؛ از موارد دیگری که میتواند به ،مقوله امنیت
اجتماعی اشاره کرد (اسالمیه و محمدداودی .)192 :1397 ،شبکههای اجتماعی کانالهایی را ارائه میدهند کـه از طریـق
آنها میتوان درك از خطر و انگیزههای انجام اقدامات پیشگیرانه را انتقال داد .جوامع منسـجم معمـوالً ازآنجاکـه اعضـا
مایل به همکاری در حل مشکالت مشترك هستند ،بیشتر برای حوادث خطرناك آماده هستند .در سطح فـردی ،افـرادی
که مرتباً در فعالیتهای اجتماعی شرکت میکنند میتوانند از تبادل اطالعات مفید و هشدارها بهویژه در مواقع اضـطراری
بهرهمند شوند .درعینحال ،مشارکت جامعه در کاهش خطر همچنین شامل توانمندسازی جامعـه در مـذاکره بـا و درگیـر
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کردن بازیگران فوق محلی مانند آژانسهای دولتی محلی و مرکزی برای حمایت از فرآیندهای محور جامعـه اسـت .ایـن
نشان میدهد که تابآوری محلی در برابر خطرات طبیعی میتواند از طریق اقدام جمعی که از پاسخهای مـؤثر پشـتیبانی
میکند ،ارتقا یابد.
انواع مشارکت برحسب نوع شامل مشارکت در تصمیمگیری و مدیریت ،مشارکت در تأمین مـالی هزینـه انجـام طرحهـا،
مشارکت در تأمین نیروی انسانی میباشد (علوی تبار .)26 :1382 ،بهطورکلی متغیرهای زیادی بر مشـارکت تأثیرگذارنـد،
کلی و دنیس ،از متغیرهایی چون نوع مالکیت ،احساس قدرت یا بیقدرتی ،رضایت از مدیریت شهری و پایگاه اجتماعی –
اقتصادی نامبردهاند (اسماعیلزاده و همکاران .)159 :1393 ،از دیگر عوامل مشارکت اعتمادسازی است که مقدمه واجـب
توسعه مشارکت است (آیینی .)25 :1386،از دیگر متغیرهای اثرگذار بر مشارکت اجتماعی آگاهی و عالقه مردم و حاکمیت
فرهنگ همیاری در جامعه است (حبیبی و سعیدی رضوانی .)115 :1384 ،میتوان مشارکت اجتماعی را عضویت افـراد در
گروه های خارج از نهادهای طبیعی (مانند خـانواده ،نـژاد ،قومیـت ،دوسـتی ،جنسـیت ،طبقـه و شـغل) (.)Helly,1997
انجمنها ،اجتماعات ،سازمانهای داوطلبانه و غیردولتـی (سـعیدی )1382 ،درگیـری و فعالیـت در گروهـی خـاص حتـی
گروههای قومی ،جنسی ،همسایگی و شغلی ( )Breton,2003و یا هر نوع فعالیت داوطلبانه ،آگاهانـه و ارادی در جامعـه
(محسنی تبریزی ،)1375 ،فعالیت در دورهها و سود بردن از فعالیتهای جمعی (بیرو )1370،دانست .نظریـات مختلفـی در
رابطه با مشارکت اجتماعی مطرحشده است ازجمله :پارادایم واقعگرایی ،پارادایم تعریف اجتماعی ،پارادایم رفتار اجتمـاعی؛
در پارادایم واقعگرایی ،مشارکت اجتماعی بهعنوان واقعیتی عینی و تجربی در قالب تشکلهای گونـاگون اجتمـاعی نمـود
مییابد .نظریات این پارادایم در دو رهیافت عمده توافقی (ساختارگرایانه) و تضادی شکلگرفته است .در پـارادایم تعریـف
اجتماعی کنشگر اجتماعی بهعنوان موجودی فعال و صاحب اراده در نظـر گرفتـه میشـود و جهـان اجتمـاعی ،بـهعنوان
واقعیتی خارجی محصول ذهن و اراده و نظام معانی کنشـگر اجتمـاعی پنداشـته میشـود .پـارادایم رفتـار اجتمـاعی کـه
مفروضات آن برگرفته از روانشناسی رفتاری کالسیک است ،کل جامعه را چیزی جـز رفتـار اجتمـاعی نمیدانـد .در ایـن
پارادایم مشارکت اجتماعی بهعنوان نوعی رفتار سودجویانه و حسابگرایانه موردمطالعه قرار میگیرد (ادریسـی و شـجاعی،
 .)121 :1391با توجه به مطالب فوق و هدف پژوهش ،مدل مفهومی پژوهش به شرح شکل  1میباشد.

شکل شماره  .1مدل مفهومی تحقیق

محدوده مورد مطالعه
شهر ربا کریم بهعنوان مرکز شهرستان ربا کریم در استان تهران و در بخش مرکزی با  105393نفر جمعیت که از این
تعداد  53647نفر مرد و  51746نفر زن و  31803خانوار در  35کیلومتری جنوب غربی استان تهران و در مسیر ارتبـاطی
تهران – ساوه واقعشده و ارتفاع آن از سطح دریا برابر یا  1020متر میباشـد کـه در طـول جغرافیـایی  5و  51و عـرض
جغرافیایی  28و  35قرارگرفته است .از نظر منطقهای منطقه ربا کریم سرزمینی است که ازلحا جغرافیایی میتـوان آن
را در مخرو افکنه یا جلگه آبرفتی پایکوهی دانست که روی مخرو افکنه قرارگرفته و بـا شـیبی از شـمال بـه جنـوب
بهطرف شرق گسترشیافته است .این شهر بر روی گسل ربا کریم با روند عمومی شمال غرب – جنوب شرق واقعشـده
است .وضعیت فضایی – کالبدی شهر ربا کریم بهگونهای است که پهنههای کالن آن به چهار دسـته سـکونت ،فعالیـت
مختلف و حفاظت میتوان تقسیم کرد .بخشی از فعالیتهای این شهر فعالیتهای هستند که مخاطبان آنهـا شـهروندان
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هستند و بخش اعظم فعالیتها که در قسمتها و عرصههای خاصی از شهر ارائه میشـوند مخاطبـان آنهـا را خـارج از
محدوده شهری میباشند که تحت عنوان صنعت کارگاههای تولیـدی و خـدماتی و خـدمات فنـی و صـنعتی طبقهبنـدی
میشوند؛ بهگونهای که سرانه کاربری در این شهر بعد از کاربری مسکونی با  43مترمربع به ازا هر نفر به کاربری صنعتی
با سطح سرانه  5/23مترمربع اختصاص دارد .شهر ربا کریم مطابق با گزارش سرشـماریها  53/3درصـد از شـاغالن در
فعالیتهای خدماتی و  42/5درصد در بخش صنایع اشتغال دارند .بنابراین با توجه به گسترش این شهر در دهههای اخیـر
وضعیت مدیریت بحران آن در برابر حوادث و رخدادهای احتمالی بسیار ضعیف میباشد .وجود این کاربریهـا و فعالیتهـا
در فضای شهری و توزیع آنها در نقا ثقل شهری و جود گسل ربـا کریم و اقتصـاد ضـعیف مـردم منطقـه بـر چرخـه
مدیریت بحران و آسیبپذیری شهر در برابر مخاطرات اثرگذار میباشند.

شکل شماره .2موقعیت جغرافیایی شهر رباطکریم در کشور ،استان و شهرستان

روش پژوهش
این تحقیق از نظر هدف از نوع کاربردی محسوب میشود و به لحا روش پژوهش از نوع توصیفی – تحلیلـی میباشـد.
جمعآوری و گرداوری دادهها از دو روش غالب اسنادی و میدانی صورت گرفته است .بدینصـورت کـه در بخـش مبـانی
نظری از مقاالت و پایاننامه و اسناد کتابخانهای و در بخش میدانی از ابزار پرسشنامه استفادهشـده اسـت .جامعـه آمـاری
پژوهش ساکنین شهر ربا کریم در سال  1395به تعداد  105393نفر میباشند که با استفاده از فرمول کوکران  383نفـر
به شیوه تصادفی ساده بهعنوان حجم نمونه آماری انتخاب شدند .شاخصهای پژوهش از منابع و مطالعات صورت گرفتـه
به عنوان پیشینه تحقیق مستخرج گردیدند .روایی پرسشنامه با استفاده از روش روایی محتوا انجامگرفته است .برای تأمین
پایایی یا قابلیت اطمینان تحقیق از آزمون آلفای کرونباخ بهره گرفتهایم .پس از انجام آزمون مقدار آماره با  0/798بیش از
 0/75محاسبه شد که حاکی از پایایی قابلقبول پژوهش است .بـهمنظور تجزیـهوتحلیل دادههـا پرسشـنامهای بـهمنظور
دریافت نظرات ساکنین تدوین و تکمیل شد و سپس بـا اسـتفاده از نرمافـزار  SPSSو شـیوههای آمـاری چـون ضـریب
همبستگی و آزمون رگرسیون خطی ساده به تجزیهوتحلیل دادهها پرداختـه شـد .در ایـن پـژوهش بـا توجـه بـه مسـائل
موردبررسی شاخصها مدنظر قرار دارند که در جدول  1به آنها اشارهشده است.
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جدول شماره  .1شاخصهای پژوهش
ابعاد

شاخصها
مشارکت در
تصمیمگیری و
مدیریت

مشارکت
اجتماعی

مشارکت در تأمین
مالی

مشارکت در تأمین
نیروی انسانی

اجتماعی

مدیریت
بحران

کالبدی

مدیریت امداد و نجات

زیر شاخصها
عضویت در انجمنها و فعالیتهای اجتماعی ،فرهنگی ،آموزشی ،مذهبی و ...محله
همکاری با مدیران و مسئوالن محله در امر تصمیمگیری
مشارکت در مورد چگونگی انجام کار
مشارکت در تهیه راهکارهای اساسی جهت حل مشکالت محله
آگاهی از مشکالت و معضالت محله و در میان گذاشتن آنها با مدیران شهری
رضایت از عملکرد مدیران شهری و پرداخت بهموقع عوارضها و مالیات
آگاهی از محدودیتها و کمبودهای محله و مشارکت در رفع آنها
همکاری با همسایگان در جهت رفع موانع مالی محله
تمایل به مشارکتهای مالی  -فرهنگی برای توسعه و پیشرفت محله
مشارکت در کارگروهی مربو به شهر
رضایت از وضعیت زندگی در محله
اعتماد به مدیران و مسئوالن محله و همکاری با آنها
اعتماد به ساکنین و مشارکت با آنها در یک تشکل محلهای
مسئولیتپذیری و انجام وظایف محوله در امر توسعه محله
شناخت شرای و زمینههای وقوع ناآرامی
شناخت کانونهای ناآرام در زمان وقوع بحران
بسیج مردمی برای کمک به نهادهای امدادرسانی
عالقهمند شدن به شرکت در دورههای آموزشی در زمینه دورههای مدیریت بحران
ارتقای آگاهی و دانش ساکنین در زمینه بحرانهای طبیعی و انسـانی واکـنش مثبـت در
مقابل آنها
تهیه تجهیزات امداد اضطراری (آتشنشانی ،امداد پزشکی ،آمبوالنس و )...
فراهم کردن زیرساختهای شهری
ایجاد فضای مناسب برای استقرار آسیب دیدگان در زمان پس از بحران
رعایت قوانین و آییننامههای شهرسازی در ساخت و سازی شـهری از حملـه آییننامـه
2800
به هنگام کردن و اجرای ضواب و مقررات شهرسازی
ایجاد فضاهای بهداشتی – درمانی در سطح شهر
توجه به حرایم کاربریهای با احتمال وقوع بحران
آمادگی نهادهای و سازمانهای مسئول در سطح شهر در زمان وقوع بحران
وجود نیروهای خبره و آموزشدیده در زمینه آموزش و کمکرسانی
ارائه برنامههای مدیریتی در خصوص بحرانهای طبیعی و انسانی
توجه به دانش مدیریت بحران در فرایند مدیریتی

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

بحث و یافتهها
از نمونه  383نفری پژوهش  61درصد مرد و  39درصد زن و از این تعداد  56/7درصد متأهل و  44/3درصـد مجـرد و 5
درصد مقطع دکتری 24 ،درصد ارشد 56 ،درصد کارشناسی 15 ،درصد کمتر از کارشناسی هسـتند .بـر اسـاس یافتـههای
پژوهش  19درصد پاسخگویان بیکار 18 ،درصد شغل آزاد 7 ،درصد بازنشسته 20/3 ،درصد خانهدار  36/7درصـد کارمنـد
دولتی میباشد .در این پژوهش با توجه به اینکه سابقه سکونت در شکلگیری بح مشارکت و حس تعلق به مکان نقش
اساسی دارد و میزان اقامت بلندمدت در روحیه مشارکت اجتماعی تأثیر مستقیم دارد ازایـنرو ایـن سـؤال نیـز در بخـش
امارههای توصیفی و بخش اول پرسشـنامه مطرحشـده اس .از امـاره بهدسـتآمده بیـانگر ایـن اسـت کـه  31درصـد از
پرسششوندگان کمتر از  5سال در شهر ربا کریم سکونت داشتهاند 35/5 .درصد بین  5-10سال 45/2 ،درصد بین -20
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 10سال و  14/3درصد بیش از  30سال را انتخاب کردهاند.
در پژوهش حاضر مشارکت اجتماعی با سه شاخص (مشـارکت در تصـمیمگیری و مـدیریت ،مشـارکت در تـأمین مـالی،
مشارکت در تأمین منابع انسانی) و  14زیر شاخص بهعنوان متغیر مستقل و مدیریت بحران بـا سـه شـاخص (اجتمـاعی،
کالبدی ،مدیریت و نجات) و  14زیر شاخص بهعنوان متغیر وابسته موردسنجش قرارگرفتهاند.

شاخصها
مشارکت در
تصمیمگیری و
مدیریت

مشارکت در
تأمین مالی

مشارکت در
تأمین نیروی
انسانی

اجتماعی

کالبدی

مدیریت امداد و
نجات

جدول شماره  .2میانگین وضعیت متغیر مستقل وابسته پژوهش از نظر ساکنین
زیر شاخصها
عضویت در انجمنها و فعالیتهای اجتماعی ،فرهنگی ،آموزشی ،مذهبی و ...محله
همکاری با مدیران و مسئوالن محله در امر تصمیمگیری
مشارکت در مورد چگونگی انجام کار
مشارکت در تهیه راهکارهای اساسی جهت حل مشکالت محله
آگاهی از مشکالت و معضالت محله و در میان گذاشتن آنها با مدیران شهری
رضایت از عملکرد مدیران شهری و پرداخت بهموقع عوارضها و مالیات
آگاهی از محدودیتها و کمبودهای محله و مشارکت در رفع آنها
همکاری با همسایگان در جهت رفع موانع مالی محله
پیشرفت محله
تمایل به مشارکتهای مالی فرهنگی برای توسعه و -
مشارکت در کارگروهی مربو به شهر
رضایت از وضعیت زندگی در محله
اعتماد به مدیران و مسئوالن محله و همکاری با آنها
اعتماد به ساکنین و مشارکت با آنها در یک تشکل محلهای
مسئولیتپذیری و انجام وظایف محوله در امر توسعه محله
شناخت شرای و زمینههای وقوع ناآرامی
شناخت کانونهای ناآرام در زمان وقوع بحران
بسیج مردمی برای کمک به نهادهای امدادرسانی
عالقهمند شدن به شرکت در دورههای آموزشی در زمینه دورههای مدیریت بحران
ارتقای آگاهی و دانش ساکنین در زمینه بحرانهای طبیعی و انسانی واکنش مثبت در مقابل آنها
تهیه تجهیزات امداد اضطراری (آتشنشانی ،امداد پزشکی ،آمبوالنس و )...
فراهم کردن زیرساختهای شهری
ایجاد فضای مناسب برای استقرار آسیب دیدگان در زمان پس از بحران
رعایت قوانین و آییننامههای شهرسازی در ساخت و سازی شهری از حمله آییننامه 2800
به هنگام کردن و اجرای ضواب و مقررات شهرسازی
ایجاد فضاهای بهداشتی – درمانی در سطح شهر
توجه به حرایم کاربریهای با احتمال وقوع بحران
آمادگی نهادهای و سازمانهای مسئول در سطح شهر در زمان وقوع بحران
وجود نیروهای خبره و آموزشدیده در زمینه آموزش و کمکرسانی
ارائه برنامههای مدیریتی در خصوص بحرانهای طبیعی و انسانی
توجه به دانش مدیریت بحران در فرایند مدیریتی

میانگین
11/4
19/3
13/4
18/7
17/9
20/4
14/6
21
15/3
22
19/2
17/4
18/6
18/3
19/10
16/5
20
16/8
917
21
20/2
16/9
12/4
18
17/8
19/91
16/6
1920/9
18/9
20/2

در ابتدا میزان ضریب همبستگی دو متغیر با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون سنجیده شد .در مرحله بعدی بهمنظور
بررسی نقش مشارکت اجتماعی بر مدیریت بحران شهر ربا کریم با توجه به مقیاس فاصلهای دو متغیر از رگرسیون
خطی ساده استفاده شد .همانطور که از عنوان پژوهش مشخص است متغیر مستقل مشارکت اجتماعی و متغیر وابسته
مدیریت بحران میباشد که حاصل از کمپیوت کردن مجموع زیر شاخصهای هر دو متغیر میباشد .در جدول زیر میزان
اثرگذاری ابعاد متغیر وابسته بر متغیر مستقل با مقدار ضریب همبستگی ،ضریب تعدیلشده و دوربین واتسون به تفکیک
نشان دادهشده است.
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جدول شماره  .3مقدار ضریب تعدیلشده ،و دوربین واتسون
ضریب همبستگی
پیرسون

ضریب تعیین

ضریب تعیین
تعدیلشده
0/208
0/491
0/335

خطای استاندارد
برآورد
3/79
2/31
2/48

-

0/569

0/579

7/561

1/231

0/210
0/501
0/336
0/783

دوربین واتسون

میزان اثرگذاری متغیر وابسته
مشارکت در تصمیمگیری
مشارکت در تأمین مالی
مشارکت در تأمین نیروی
انسانی
مجموع

همانگونه که در جدول  3مشخص است مقدار ضریب تعیین تعدیلشده برابر با  0/579است که حاکی از توانایی متغیر
مستقل در تبیین واریانس متغیر وابسته میباشد .یعنی متغیر مستقل  57درصد از تغییرات وابسته را تبیین میکند و مابقی
این تغییرات که به مجذور کمیت خطا معروف است ،تحت تأثیر متغیرهای خارج از مدل میباشند .همچنین مقدار دوربین
واتسون برابر  1/23است که حاکی از مستقل بودن باقیماندهها از هم است.
در جدول  4نیز مقدار رگرسیون و مقدار  Fو سطح معناداری و مدل رگرسیون آورده شده است .همانگونه از جدول
مشخص است مقدار رگرسیون برای این مدل برابر است با  28/27و مقدار باقیمانده برابر است با  21/80و چون مقدار
مجذورات باقیمانده کوچکتر از مجموع مجذورات رگرسیون است ،نشاندهنده ،قدرت تبیین باالی مدل در توضیح
تغییرات متغیر وابسته است .در این مدل مقدار  Fبرابر است با  49/55و میزان معناداری آن هم برابر با  0/000است که
کوچکتر از  0/05و معنادار است و متغیر مستقل قادر است بهخوبی تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهد ،بنابراین مدل
رگرسیون ازلحا آماری معنیدار است و سؤال تحقیق که تأثیر مشارکت اجتماعی بر مدیریت بحران میباشد مثبت
ارزیابی میشود.
جدول شماره  .4مجموع مربعات ،درجه آزادی ،میانگین مربعات و سطح معناداری رگرسیون
F
سطح معناداری
میانگین مربعات
درجه آزادی
مجموع مربعات
مدل
28/27
1
28/27
رگرسیون
0/000
491/550
0/59
379
21/80
باقیمانده
378
49/08
مجموع

در مرحله بعدی نتایج مربو به ضرایب تأثیر رگرسیونی متغیر مستقل (به تفکیک) بر متغیر وابسته را نشـان میدهـد .بـا
توجه به اطالعات این جدول مقدار بتا در این مدل درمجموع متغیرهای مسـتقل  0/765اسـت .بـزرگ بـودن مقـدار بتـا
نشاندهنده اهمیت نسبی و نقش آن در پیشگویی متغیر وابسته میباشـد .همچنـین معادلـه رگرسـیون بـا ضـریب بتـای
استاندارد به شکل زیر میباشد:
(مشارکت اجتماعی) (( )1/931( + )0/765مدیریت بحران)
میتوان گفت با ارتقا یک واحد از هر متغیر مستقل به میزان ضریب نوشتهشده متغیر وابسته ارتقا پیدا خواهد کرد .یا به
عبارتی با ارتقای یک واحد مشارکت ( ،)0/765واحد انحراف معیار عملکرد مدیریت بحـران بهبـود پیـدا خواهـد کـرد ،در
نتیجه ارتبا مثبت دارند.
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جدول شماره  .5ضریب رگرسیون استانداردشده و نشده ،آماره تی و سطح رگرسیون
T
ضریب
ضریب غیراستاندارد
مدل
میزان اثرگذاری
استانداردشده
متغیر مستقل
Beta
Std. Error
B
21/564
1/364
29/332
مقدار ثابت
اجتماعی
0/445
9/505
0/112
1/039
مشارکت اجتماعی
14/990
1/478
22/460
مقدار ثابت
کالبدی
0/583
13/722
0/109
1/460
مشارکت اجتماعی
26/540
0/078
14/158
مقدار ثابت
مدیریت و نجات
0/814
11/434
1/214
1/909
مشارکت اجتماعی
9/570
1/330
12/790
مقدار ثابت
مجموع
0/770
22/144
0/029
0/564
مشارکت اجتماعی
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سطح
معناداری
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000

شکل  3نمودار هیستوگرام رسم شده در مورد مدل رگرسیون فرض نرمـال بـودن دادههـا را تأییـد کـرده بنـابراین مـدل
رگرسیون خطی برآورد شده مورد تأیید میباشد.

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

نتیجهگیری
با افزایش بالیای طبیعی جوامع مختلف ،پیوسته به دنبال کشف و ابداع راهحلهایی بوده و هستند تـا بتواننـد آسـیبهای
ناشی از حوادث غیرمترقبه را بهگونهای کنترل کرده و یا به حداقل رسانند و در واقع بحرانها را مـدیریت کننـد .در چنـد
دهه گذشته ضرورت مشارکت اجتماعی برای کاهش بحرانها در قالب مدیریت اجتماعمحور در برابر بالیا ،در حـال رشـد
است .مدیریت اجتماعمحور رویکردی است که افراد در سطح محلی را در مدیریت احتمال خطرپذیری درگیر میسازد.
وقتی ابعاد حادثه یا بالی طبیعی گسترده شود ،دولتها امکان و ظرفیت مدیریت کارآمد را ندارند ،بنابراین سـرمایهگذاری
بر توانمندسازی مردم ،محالت و جامعه مناسبترین اقدام است تا در مدتزمان کمتـر و بـا هزینـههای مـادی و معنـوی
پایینتر امکان بازگشت به شرای عادی فراهم شود .بنابراین اساس مدیریت بحران« ،مردم محـوری ،جامعـهمحوری یـا
محله محوری» است .مردم محوری به معنای این است که مردم را مبنای مدیریت ریسک و بحران قـرار دهـیم .در ایـن
رویکرد به ابعاد اجتماعی مشارکت مردم در تصمیم سازی و پیادهسازی آنها از مهمترین مراحل فرآیند مـدیریت بحـران
است .بهرهگیری از سرمایههای اجتماعی ،ظرفیتسازی محلی و توانمندسازی اجتماع در چگـونگی رویـارویی بـا بالیـای
مختلف مؤلفههای اساسی این رویکرد است .بهرهگیری از مشارکت عمومی ،آموزش اجتماعی و هـوش جمعـی در سـطح
گروه دوام  /فعالیت واکنش سریع بحران ،شاخصهای مسـئولیتپذیری و نحـوه مـدیریت و سـازماندهی گـروه دوام بـا
مؤلفههای آموزشی و رفتاری مدیریت ریسک بحـران ارتبـا دارد .مـدیریت بحـران مبتنـی بـر چرخـه چهـار مرحلـهای
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(پیشگیری ،آمادگی ،مقابله و بازسازی بازتوانی) یکی از وظایف جداییناپذیر حکومتها هم در بعد ملی و هم در بعد محلی
است .هر چه که میزان خطرپذیری ،ریسک ،شدت و سوابق رخداد حوادث در یک منطقه جغرافیایی باالتر باشد ،به همـان
نسبت شکلگیری نظام مدیریت بحران و توسعه فعالیتهای مربوطه به آن اهمیت و ضرورت مییابد.
بر این اساس پژوهش حاضر نقش مشارکت اجتماعی در بهبود وضعیت و عملکـرد مـدیریت بحـران در شـهر ربـا کریم
بهعنوان یکی از شهرهای آسیبپذیر در ایران و استان تهران را موردبررسی قرار داد .در این پژوهش مشارکت ،به معنـای
شرکت داوطلبانه ارادی و آگاهانه افـراد ،گروههـا و سـازمانهای تشـکیلدهنده یـک جامعـه در فعالیتهـای اقتصـادی،
اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی آن برای رسیدن به توسعه پایدار و متوازن و همهجانبه زنـدگی اسـت .کـه سـه گونـه مهـم
مشارکت در نظر گرفتهشده است و موردبررسی قرار گرفت؛ مشارکت در تصمیمگیری در زمان برنامـهریزی و طرحریـزی،
مشارکت در تأمین مالی ،مشارکت در تأمین منابع انسانی .یافتههای پژوهش نشان داد که سـاکنین ایـن شـهر بیشـترین
مشارکت را در تأمین منابع انسانی در زمان وقوع بحران دارند همچنین در بین ساکنین شهر ربا کریم مشارکت اجتماعی
نقش مهمی در مدیریت بحران دارد .بهگونهای که این دو متغیر ارتبا و همبستگی با ضریب  0/783کـه نشـان ضـریب
باال و معناداری میباشد با همدیگر دارند .این بدین معنی است که سـاکنین ایـن شـهر در زمـان وقـوع بحـران در کنـار
مدیریت و سازمانهای مسئول و در جهت بهبود اوضاع کمک خواهند کرد .و میزان اثرگذاری مشارکت در بهبود عملکـرد
مدیریت بحران برابر با  0/765برآورد گردید .در واقع میتوان گفت با ارتقا یک واحـد از هـر متغیـر مسـتقل بـه میـزان
ضریب نوشتهشده متغیر وابسته ارتقا پیدا خواهد کرد .یا به عبارتی با ارتقای یک واحد مشارکت ( ،)0/765واحـد انحـراف
معیار عملکرد مدیریت بحران ارتقا پیدا خواهد کرد ،در نتیجه ارتبا مثبت دارند .با گسترش میزان مشـارکت شـهروندان
توانمندی و عملکرد مدیریت بحران این شهر بهبود خواهد یافت این نشان از حضـور پررنـگ و میـزان عالقـه و تمایـل
ساکنین در کمکرسانی در بخش مدیریت بحران در زمان وقوع بحران دارد .نتایج بهدستآمده از پژوهش حاضر با نتـایج
پژوهش ساعی و همکاران ( ،)1393حیدری و ابراهیم نژاد ( ،)1393عموزاده خلیلی و همکاران ( )1397و مهدیـه ()1399
که مشارکت مردمی را عامل مهمی در بهبود عملکـرد مـدیریت بحـران دانسـتهاند همسـو میباشـد .میتـوان اینگونـه
جمعبندی کرد که در نظام مدیریت بحران شهر ربا کریم ،اساسیترین مؤلفه ،افزایش مشـارکت اجتمـاعی اسـت و ایـن
افزایش مشارکتی با راهبرد اجتماعمحور و مردم محور ممکن میشود .بنـابراین در گـام اول بایـد ظرفیتهـای جامعـه را
شناسایی و ضمن پوشش خألهای موجود و نیازمندیهای مردمی و منطقهای /محلهای از آنهـا اسـتفاده کـرد .بنـابراین
توسعه این ظرفیت و استفاده از سایر ظرفیتهای اجتماعی و شهروندی با تحرکـات اجتمـاعی بـاال و بهرهگیـری از ایـن
پتانسیلها باید در دستور کار قرار داده شود .در ادامه با توجه به اینکه شرای ساختاری اجتماعی این شهر امکان اسـتفاده
از مشارکت اجتماعی در بح مدیریت بحران را فراهم کرده است به ارائه راهکارهای جهت تقویت و بهبود بیشتر ساختار
مدیریت بحران آن راهکارهای ارائه و پیشنهاد داده میشود.
 توسعه تیمهای داوطلب واکنش اضطراری ،آتشنشان ..،با اهداف گوناگون
 بازنگری در روشها و اقدامات انجامشده تاکنون
 تأمین اعتبارات و کمکهای فنی و حرفهای همراه با پدید آوردن زمینه گسترش آگاهیهای عمومی
 عمدهترین عامل تأمین مشارکت ،آگاهی مردم به موضوع مشـارکت اسـت بنـابراین نیـاز اسـت تـا در ایـن زمینـه
آموزشهای الزم داده شود.
 با توجه به اینکه بسیاری از مخاطرات این شهرستان ناشی از عدم رعایت اصول و ضـواب شهرسـازی اسـت ،نیـاز
است تا در این زمینه اقداماتی ازجمله الزام کردن رعایت اصول فنـی و مهندسـی ماننـد اجـرای آییننامـه  2800از
سوی شهرداری صورت گیرد.
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