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چكيده
زمينه و هدف: گسترش شهر ها و افزايش تدريجي تعداد شهرهاي بزرگ در جهان  و تمركز جمعيت و افزايش بهره بردارى هاى محيطي و اقتصادي بر 
بستر شهرها از طرف ديگر، زمينه ساز ايجاد بحران در نواحى شهرى شده است. با توجه به اهميت مشاركت مردم در مديريت مطلوب بحران شهرى، 
هدف از انجام اين پژوهش، بررسى نقش مشاركت شهروندان شهر بهشهر در ع ملكرد مديريت بحران و همچنين عوامل موثر در مشاركت شهروندان 

و ارائه راهكارهايى در جهت جلب مشاركت شهروندان براى بهبود مديريت بحران  مى باشد.
روش:  در اجراى اين هدف، از روش تحقيق توصيفى- تحليلى و پيمايشى استفاده شده است. جامعه آمارى پژوهش، شهروندان شهر بهشهر مى باشند 
كه بر اساس فرمول كوكران نمونه اى به تعداد 264 نفر سرپرست خانوار به صورت تصادفى انتخاب و اطالعات به روش اسنادى و ميدانى گردآورى 

شده است و از نرم ا فزار SPSS جهت تجزيه و تحليل داده ها استفاده گرديد. 
يافته ها: نتايج حاصل از يافته هاى تحقيق حاكى از آن است كه ميزان ميانگين مشاهده شده ( 11,62) آزمون تى باالتر از ميانگين مورد انتظار (10) 
است، به عبارتى نقش مشاركت شهروندان بهشهرى در بهبود عملكرد مديريت بحران اين تاثيرگذار بوده است، كه بيشترين نقش موثر در بهبود 
عملكرد مديريت بحران مربوط به شاخص رضايت ازعملكرد شهردارى و سازمان هاى محلى و مديريت بحران (17,34) و بسترهاى زيرساختى(15,88) 

است.
نتيجه گيرى: موفقيت يك برنامه تا اندازة زيادي به نقش مردم و نحوة دخالت آنها در برنامه باز مى گردد و تعيين نيازها، خواسته ها و اولويت بندي 

برنامه اي و طرح هاى مديريت بحران جز با مشاركت مردم ميسر نيست.
كليدواژه ها: مشاركت، مديريت بحران، فضاى شهرى، نظريه راجرز، شهر بهشهر.
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Abstract
Background and Purpose: The cities expansion and gradual increse the number of metropolises as well as population cen-
tralization, incresing the environmental and economical exploitation, have created crisis in urban areas. Considering the im-
portance of public participataion in an ideal crisis management, the purpose of this study is considering the function of public 
participation of Behshar city in crisis management as well as effective elements in public participation and providing solutions 
to attract public in order to improve crisis management. 
Method: In this paper, descriptive-analytical and survey research methodes has been used. The statistical population of the 
study is citizens of Behshahr city. Based on the Cochran formula, samples of 264 householders were selected randomly; the 
data were collected by documentary and field study and analyzed by using SPSS software.
Findings: The results indicate that the observed average of T test (11.62) is higher than the expected average (10), in other 
words, the public participation improve crisis management, the most effective role in improving the crisis management is 
related to the Satisfaction Index of the municipality’s activity, local organizations, crisis management (17.34) and the infra-
structure (15.88).
Conclusion: The impact of people and their participation may affect widely on success a plan; the determination of the needs, 
demands, prioritization of the program and crisis management plans is not possible except with the public participation.
Key words: participation, crisis management, urban space, Rogers theory, Behshahr city.
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مقدمه 
سنجيده  خردمندانه  و  مردمى  اداره  قالب  در  بحران  مديريت  امروزه 
مى شود. اداره مردمى و خردمندانه از يك سو كليه كنشگران دخيل 
محور،  اجتماع  هاي  سازمان  دولتى،  بخش  عمومى،  بخش  شهر،  (در 
اي  حرفه  انجمنهاي  مردمى،  هاي  تشكل  غيردولتى،  هاي  سازمانس 
و  محور  مشاركت  الگوهاي  و  فعالند  هماهنگ  اقدامى  در  غيره)  و 
شناسى  جامعه  خصوص  دراين  (پيران،1382).  است  مدار  مشاركت 
مصائب جمعى در چهار زمينه به ياري مديريت بحران مى آيد؛ در 
شناخت  ديده،  حادثه  اجتماع  گوناگون  مختصات  توصيف  با  آغاز 
دست اندركاران را ارتقاء ميبخشد و آنان را آگاه ميسازد كه در چه 
ببرند؛  پيش  به  را  بازسازي  و  تخفيف  بحران،  مهار  بايد  اجتماعى 
گذار،  تاثير  عوامل  گوناگون،  متغيرهاي  بين  رابطه  تحليل  با  دوم 
را  غيره  و  كننده  بسيج  سازنده،  تسهيل  كننده،  كند  شونده،  مانع 
مصيبت  رفتار مردم  زدايى از  ضمن اسطوره  سوم،  كند؛  مى  معرفى 
زده، پندارهاي ناروا را كه مى تواند در سياست گذاري و برنامه ريزي 
دخالت يابد خنثى ميكند و به بيان ديگر فرايند واقعى و غيرواقعى 
يا سره و ناسره را از هم جدا مى كند؛ باالخره آن كه در ايجاد مديريت 

مردمى و خردمندانه نقش مهم ايفا مى كند (همان).
شواهد متعددي از كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه در 
خصوص لزوم مشاركت مردم در امر مديريت خطرات و باليا كه 
به عنوان يكى از اجزا توسعه پايدار مطرح است، وجود دارد. اين 
تجربيات حاكى از آن اند كه اقدامات دولتى و سازمانها به تنهايى 
كافى نبوده و در بسياري از موارد با ناديده گرفتن نيازها و ارزش 
هاي محلى همراه اند و نهايتا باعث افزايش هزينه هاي باال نسبت 
به اقدامات پيشگيرانه مى گردد. لذا اقدامات كاهش خطرات و باليا 
زمانى حداكثر توان بخشى را دارا خواهد بود كه با مشاركت مستقيم 
مردمى كه در معرض مخاطرات هستند همراه باشد و رهبران محلى، 
و  اجتماعى  سياسى،  مختلف  هاي  بخش  در  زنان  و  مردان  از  اعم 
كنند.  مسئوليت  احساس  نيز  خود  جامعه  حفظ  به  نسبت  اقتصادي 
هر چند كه بايد توجه داشت، موفقيت برنامه هاي محلى وابسته به 
محيط آماده در سطوح مختلف محلى بوده، سيستمهاي برنامه ريزي 
محلى بايد در سيستم هاي اجرايى كالن تر ادغام شوند (اكبرپور، 

پورمحمد، 1390).

از طرف ديگر، رويكردهاى اخير توسعه پايدار در شهرها منبعث 
از نگاهى محلى گرا و مبتنى بر شهرسازى مدرن به مفاهيمى چون 
موردى،  و  موضعى  ريزى هاى  برنامه  تعدد،  تكثر،  گرايى،  منطقه 
بر  است.  پرداخته  شهروندى  مشاركت  بومى،  طراحى  تمركز  عدم 
اين اساس نگاه قطعيت طلبى، پيش بينى پذيرى، عقالنيت فراگير 
و تعين گرايى در مديريت شهرها كنار زده شده و توجه به مديريت 
و  ريزان  برنامه  اولويت  در  شهروندان  مشاركت  با  همراه  شهرى 
مديران شهرى قرار گرفته است (تيمور نژاد و همكاران، 1392). 
امكان  كشور،  در  شهروندان  مشاركت  با  همراه  شهرى  مديريت  با 
به  مربوط  برنامه هاى  تداوم  و  سازى  زمينه  پيگيرى،  براى  مناسبى 
ايمنى و مديريت بحران در  مناطق شهرى از طرف نهادهاى مرتبط 

با مديريت بحران در كشور فراهم شده است.
استان  شرقى  شهرهاى  از  يكى  عنوان  به  بهشهر  شهرستان 
مازندران، با بحران طبيعى و مديريتى زيادى مواجه است. اين شهر 
بدليل واقع شدن دامنه هاى رشته كوه البرز همراه با جنگل هاى انبوه 
در سمت جنوب و دريا در سمت شمال آن همواره به عنوان يكى از 
شهرهاى زيبا استان مازندران ياد شده است، اما نزديكى جنگل به 
فضاى شهرى همواره باعث خطراتى از جمله سيل و آبگرفتگى بدليل 
حوادث  وقوع  است.  گرديده  ها،  آن  تجميع  و  درختان  شدن  قطع 
باعث  بارها  كه  شهر  اين  در  آبگرفتگى  و  سيل  مخصوصًا  طبيعى 
كشته شدن شهروندان بهشهرى شده است، باعث شده است ناموفق 
بودن عملكرد مديريت بحران شهرى در اين حوادث و ضعف و نبود 
مشاركت مردمى در مجموعه مديريت بحران شهرى بهشهر بيش از 
گذشته احساس گردد. باتوجه به اهميت روزافزون جلب مشاركت 
حوزه  در  موضوع  اين   ، شهرى  مسائل  مديريت  در  مردمى  هاي 
مردمى  مشاركت  نقش  به  توجه  با  شهرى  نقاط  در  بحران  مديريت 
آنجايى  باشد.از  مى  اهميت  حائز  بسيار  بحران،  مديريت  ارتقا  در 
با  بهشهر  شهر  در  بحران  مديريت  فرايند  در  مردمى  مشاركت  كه 
چالشى جدي رو به رو است و عدم شركت فعال بخش مردمى در 
امور مربوط به مديريت ، مديريت بحران شهر بهشهر را با مشكل 
بزرگى مواجه مى سازد. لذا اين تحقيق به دنبال شناسايى آن دسته 
از عواملى است كه با مشاركت شهروندان و جلب مشاركت آنها در 
عرصة عمل در ارتباط است تا با شناخت اين عوامل و تأكيد بر روي 
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آنها، بتوانيم از مشاركت شهروندان در مديريت بحران شهرى كه بى 
گمان حياتى ترين عامل در زمينة مديريت بحران شهري است بهره 
ببريم. بر اين اساس اكنون اين سوال مطرح است كه نقش مشاركت 
شهروندان در  بهبود عملكرد مديريت بحران شهرى در شهر بهشهر 
چگونه است؟ و چه عواملى بر مشاركت شهروندان بهشهرى در امور 

مديريت بحران اين شهر تاثير گذار مى باشند؟.

مبانى نظرى و پيشينه
(تن برگى، 1383)، .مديريت بحران به مجموعه اقداماتي اطالق مي 
كنند كه قبل از وقوع، حين وقوع و بعد از وقوع سانحه، جهت كاهش 
هر چه بيشتر آثار و عوارض آن انجام مي گيرد. يكي از نواحي كه 
در  سادگي  به  كه  اشتباهي  بيند.  مي  آسيب  باليا  بروز  صورت  در 
همه  براي  شود  تصور  كه  است  اين  دهد  مي  روي  بحران   مديريت 
بحران هاي يك راه حل وجود دارد، در حالي كه چون بحرانها از مثال 
هاي گوناگون ناشي مي شوند و عوامل متععدي در وقوع آنها نقش 
اجرا  بايد  متفاوتي  هاي  برنامه  و  طرح ها  آنها  كنترل  براي  پس  دارد 
گردد. چناچه مديريت بحران را با مفهوم گسترده تر از عمليات پس 
طور  به  ويژه  آمادگي  خطرها،  كاهش  آوريم  نظر  در  سانحه  وقوع  از 
دايمي و رفع احتياجات خاص را در بر داشته و بدين لحاظ ارتباطي 

وسيع تر با برنامه ريزي شهري مي يابد(عبداللهي،1382). 
به  طبيعي  باليايي  مقابل  در  شهرى  سكونتگاهي  پذيري  آسيب 
و  وسيع  نواحي  در  اقتصادي  هاي  فعاليت  و  جمعيت  تمركز  علت 
تراكم و امنيت نابسامان و بي قاعده سكونتگاها بطور مداوم افزايش 
يافته است. دامنه خساراتي كه يك سانحه ايجاد مي كند به عوامل 
از  بسياري  در  دارد.  بستگي  شهري  ساختهاي  زير  جمله  از  زيادي 
كشور هاي در حال توسعه كه با تمركز شديد جمعيت حصير آباد 
يك  شوند  مي  مشخص  نشين  حاشيه  و  نشين  فقير  هاي  محله  ها، 
بحران  مديريت  بيانجامد.  فاجعه  يك  به  تواند  مي  طبيعي  سانحه 
نيازمند فعاليت سازمانها و نيروهاي متعدد و مختلفى است. موفقيت 
دستيابى  و  بحران  با  موثر  رويارويى  در  مديريتى  فعاليت  اين 
بحران،  وقوع  محل  زمانى  و  مكانى  شرايط  از  متاثر  آن  اهداف  به 
نيروهاي  مناسب  آمادگى  نيروها،  بسيج  در  مديريت  عمل  سرعت 
عملياتى و مديريتى، توانايى هاي جامعه آسيب ديده و شدت حادثه 
است(كاردان پور , على گو، طاهرحانى، باقرى و تهرانى، 1390).

و  اثربخشى  كارگيرى  به  فرايند  از  عبارت  مديريت  بنابراين، 
كارآمدى منابع مادى و انسانى در برنامه ريزى، سازمان دهى، تامين 
منابع و امكانات، هدايت و كنترل است كه براى دستيابى به اهداف 
حيدرى،  و  نژاد  محرم   ) گيرد  مى  صورت  سازمان  محدوده  در  و 
1385). نقطه اشتراك تمام تعريف مديريت اين است كه مديريت 
بر  انسانى  و  مادى  نيروهاى  كارامد  و  موثر  كارگيرى  به  فراگرد 
مبناى يك نظام ارزشى پذيرفته شده است كه از طريق برنامه ريزى، 
سازمان دهى، بسيج منابع و امكانات، هدايت و كنترل عمليات براى 
دستيابى به اهداف تعيين شده صورت مى گيرد( رضاييان و قاسمى، 
1389 : 8). از اين رو مى توان گفت در تعاريف مديريت، مفهوم 
مشاركت افراد به نوعى نهفته است و به معنى سهيم شدن در چيزى 
و يا گرفتن قسمتى از آن چيز معنى مى دهد(عفتى، 1371).  از اين 
رو يكى از نمودهاى مشاركت مردمى در مديريت بحران، در برنامه 
ريزى و پيشگيرى از خطراتى كه در آن مكان زندگى مى كنند، جلوه 
گر مى شود، به طوريكه امروزه در سراسر جهان گرايش روزافزونى 
به دخالت مردم در برنامه ريزى و مديريت باليا وجود دارد (كلمن١، 
2016: 111). به طوريكه بسيارى از صاحب نظران حوزه مديريت 
استراتژى هاى  درصد  تا 90  حدود 50  كه  اند  زده  تخمين  بحران، 
مديريت بحران در مرحله اجراى آن ها، شكست مى خورند كه دليل 
ضعيف  مشاركت  يا  و  مشاركت  عدم  به  استراتژى ها  اين  شكست 

مردم مربوط مى شود( كانديدو و سانتوز٢، 2015: 52).
حقيقت مشاركت مردم در مديريت بحران ، پايه هاى مشروعيت 
مديريت بحران را قوا بيشترى مي بخشيد. مسلم است كه انسان محور 
اصلي توسعه بوده و وجه تمايز انسان، در واقع مشاركت اجتماعي و 
زندگي جمعي او به همراه اصل مشاركت در نظام شهرى نهفته است 
فرايندى  بحران  مدريت  در  عمومى  مشاركت  (لنر٣، 2013: 24). 
سازمان  گروههاى  يا  اشخاص  مردم،  آن،  طريق  از  كه  است  مؤثر 
يافته مى توانند به تبادل اطالعات، بيان عقيده و ارائه نظر بپردازند و 
از توانايى الزم براى تصميم سازى برخوردار شوند(فينگر۴، 2002: 
35). مشاركت كامل شهروندان در فرايند مديريت بحران تنها در 
جايى محقق مى شود كه مردم بتوانند نقش فعال در فرايند آن بر 
1. Coleman
2. Candido and Santos
3. Lerner
4. Finger
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عهده بگيرند(اوستاهوى١،2010: 15).  
ظرفيت هاى مردمى و جوامع محلى با درك پيچيدگى ريسك 
مخاطرات  كاهش  و  مديريت  درصدد  مخاطرات،  خصوص  در 
مشاركت  رو  اين  از  است.  ظرفيت ها  افزايش  و  پذيرى  آسيب  و 
مردمى در مديريت مخاطرات ضرورى بوده تا فعاليت هاى مديريت 
تجديد  و  توانبخشى  فورى،  واكنش  براى  تمركز  جهت  در  باليا، 
پيدا  تغيير  پيامدها  پيشگيرى  و  كاهش  آمادگى،  براى  ساختارها 

كنند(ايسهاك٢، 2015: 47).
عنوان  تحت  خود  مقاله  در    (2011  ) همكاران  و  هانسون٣ 
نتيجه  اين  به  ساختى»  زير  و  طبيعى  اطالعات  سيتم  «ارزيابى 
در  انسانى  و  محيطى  سازى  آماده  مكانيزم هاى  تعيين  كه  رسيدند 
برابر مخاطرات طبيعى از مهم ترين عوامل اوليه در اجراى مديريت 
بحران مى باشد(هانسون2011،۴: 41). اوستى۵ ( 2008) در كتاب 
خود تحت عنوان «اشكال مشاركت اجتماعى و نقش ضرورى آنها 
در مديريت خظرات طبيعى» بيان داشته كه مخاطرات ممكن است 
به طور كامل قابل پيشگيرى و جلوگيرى نباشند وبى مى توان آثار 
آن ها را از طريق اتخاذ سياست هاى مطلوب و مناسب و همچنين 
عملكردهاى اجتماعات محلى كاهش داد. مشاركت اجتماعى جهت 
اجراى برخى اقدامات معموال به عنوان يك تشريك مساعى اوليه 

مورد توجه مى باشد(اوستى،2008: 35).
خود  مقاله  در  همكاران (1394)  و  لنگرودى  مطيعى  همچنين 
تحت عنوان «بررسى نقش مديريت مشاركتى در كاهش آثار سيل» 
زمينه هاى  و  بسترها  مسئوالن  ديدگاه  از  كه  رسيدند  نتيجه  اين  به 
زير  و  اقتصادى  زمينه هاى  و  بسترها  و  اول  اولويت  در  اجتماعى 
ساختى در رتبه دوم و سوم جاى مى گيرند. اما از ديدگاه روستاييان 
بسترها و زمينه هاى اجتماعى در اولويت اول قرار دارند ولى جايگاه 
است.  شده  عوض  اقتصادى  با  زيرساختى  زمينه هاى  و  بسترها 
مسئولين  و  روستاييان  گروه  دو  هر  هم  مشاكت  ابعاد  در  همچنين 
اين  كه  دارند  سيل  وقوع  از  قبل  دوره  در  مشاركت  به  اعتقاد 
مقاله  در  بحران  مديريت  و  پيشگيرى  اهميت  دهنده  نشان  مطلب 

1. Osta hooi
2. Ishak
3. Hansoon
4. Hansoon et al
5. Osti

خود«عوامل  مقاله  در  همكاران(1390)  و  هاشميان  است.  سيل  با 
موثر بر ميزان مشاركت شهروندان دراداره ى امور شهر مشهد» به 
داد  نشان  آن  از  حاصل  نتايج  كه  اند  پرداخته  موضوع  اين  بررسى 
است  زياد  بسيار  شهر  امور  اداره  در  مردم  مشاركت  ميانگين  كه 
و همچنين مؤثرترين متغير موثر بر مشاركت شهروندان، رضايت 
شهروندان از عملكرد شهردارى مى باشد. مهرزاد(1389) ، در مقاله 
بررسى  به  تبريز»  شهرى  مديريت  و  شهروندى   «مشاركت  خود 
اين موضوع پرداخته كه نتايج حاصل از آن نشان داد كه متأسفانه 
نهادهاى سياسى، دولتى و اجرايى در سطح بسيار ضعيفى در نيل به 
تحقق و رسيدن به اجزاء مشاركت عمل ميكنند. به عبارت ديگر، 
كمتر خواهان مشاركتهاى مردمى بوده و صرفًا يك طرفه عمل كرده 

و به اصطالح در راستاى برنامه ريزى غيرمشاركتى عمل ميكنند.
 قنواتى و همكاران ( 1388) در مقاله خود «توانمند سازي مديريت 
بحران شهري در جهت كاهش بالياي طبيعي» به اين نتيجه رسيدند كه 
يكي از موضوعات مهمي كه بيشتر شهرهاي بزرگ جهان با آن روبرو 
هستنند موضوع حوادث طبيعي است. با توجه به ماهيت غير مترقبه بودن 
اين حوادث و لزوم اتخاذ سريع و صحيح تصميم ها و اجراي عمليات، 
مباني نظري و بنيادي، دانشي را تحت عنوان مديريت بحران به وجود 
آورده است اين دانش به مجموعه اقداماتي گفته مي شود كه قبل، حين 
و بعد بحران جهت كاهش اثرات اين حوادث و كاهش آسيب پذيري 
انجام مي شود. با بكارگيري اصول و ضوابط شهرسازي و تبيين مفاهيم 
موجود در اين دانش مانند بافت و ساختار شهر، كاربري اراضي شهري، 
شبكه هاي ارتباطي و زير ساختهاي شهري تا حد زيادي اثرات و تبعات 

ناشي از حوادث طبيعي را كاهش داد.
در ميان نظريه پردازن توسعه از راجرز مى توان به عنوان جامعه 
شناسى نام برد كه با تاكيد بر متغيرهاى فردى و عناصر نظام هاى 
شخصيتى  افراد به بررسى پويش هاى توگرايى و مشاركت پرداخته 
است. راجرز در زمينه مشاركت مردم به ويژگى هاى فردى، روانى 
و انگيزشى معتقد است كه فرد از لحاظ روانى بايد نوعى آمادگى 
براى حضور در مشاركت داشته باشد. به عقيده راجرز عناصرى كه 
مانع پذيرش تغييرات و مشاركت و يا عدم مشاركت شهروندان مى 

شود عبارت است از (ردفيلد1930،۶: 28):

6. Redfield
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1- عدم اعتماد متقابل در روابط شخصى : به نظر راجرز «مطلوبيت 
شود  مى  شخصى  روابط  در  اعتماد  عدم  سبب  شده»١  محدود 
چون چيزهاى مطلوب در زندگى به ميزان محدود و كمى وجود 
دارد - منابع محدود، خواسته ها نامحدود- و با توجه به قدرت 
بنابراين  داد.  افزايش  توان  نمى  را  آنها  ميزان  افراد  توانايى  و 
دستيابى عده اى سبب محروميت آنها مى شود، و همين مسئله 
شود(تاموس٢،  مى  يكديگر  به  نسبت  افراد  اعتماد  عدم  سبب 

    .(33 :1956
آينده  حوادث  كنترل  مورد  در  افراد  كه  زمانى   : گرايى  تقدير   -2
تسليم،  بدگمانى،  ارادگى،  بى  نظير  نظرهايى  وجه  داراى 
بردبارى، نرمش و گريز باشند، روحيه تقدير گرايى در  آنهاى 
ايجاد و تقويت مى شود كه سبب عدم پذيرش نوآورى، تغيير 
و در نهايت مشاركت را مانع مى شود (تاموس، 1956:33).    

3- پايين بودن سطح آرزوها : به نظر راجرز در جوامعى كه ميزان 
خواست ها و آرزوهاى مردم بسيار پايين باشد، همين امر مانع 

مشاركت بين افراد مى شود(ردفيلد، 1930:28).
4- عدم توانايى چشم پوشى از منافع آنى بخاطر منافع آتى : اين 
ارزش داللت بر معوق گذاردن نيازهاى فورى به منظور كسب 
تر  كم  يا  و  نيافته  توسعه  جوامع  در  دارد.  آينده  در  بيشتر  نفع 
اعتماد  و  زندگى  مطلوب  وضعيت  عدم  خاطر  به  يافته  توسعه 
كم افراد منافع آنى را به منافع آتى ترجيح مى دهند (موسوى، 

.(1384
5- ديدگاه زمانى محدود : در جوامع توسعه نيافته زندگى بر اساس 
ثانيه، دقيقه و يا ساعت نمى چرخد بلكه سنجش زمان بر طلوع 
بوسيله  يا  و  ماه  شدن  پنهان  يا  و  درآمدن  خورشيد،  غروب  و 
فصول و سال هاى دراز و بى پايان استوار است. چنانكه تاموس 
اشاره مى كند : «در خاورميانه اهميت ندادن به عامل زمان يكى 
از ويژگى هاى عمده است»(تاموس، 1956: 34). اين ديدگاه 

درااى تاثيرات خاص بر مشاركت خواهد بود.
خانوادگى  اهداف  به  فردى  اهداف  وابستگى   : گرايى  خانواده   -6
يك  عنوان  به  خانواده  براى  نيافته  توسعه  جوامع  كه  اهميتى  و 
گروه مرجع قائل گرديده، به عنوان خانواده گرايى تعريف شده 
1. Limited Good 
2. Tamous

است(ردفيلد، 1930: 29).
نيافته،  توسعه  جوامع  زندگى  در   : دولت  قدرت  به  وابستگى   -7
نگرش نسبت به دولت هاى محلى و ملى تركيبى از وابستگى به 

قدرت و دشمنى وجود دارد (لكشمان٣ا، 1963: 22). 
8- دشمنى با دولت: مطالعات متعددى نشان مى دهد كه افراد در 
جوامع عقب مانده نسبت به دولت بدگمان و بدبين هستند، در 
فاصله،  اساس  بر  دولتى  ماموران  با  معمولى  رابطه  اى  مطالعه 
دورى كردن و عدم اعتماد قرار داشته است(دابه۴، 1958: 82؛ 

لوى۵، 1947: 23).  
به  نسبت  فرد  گرايش  ميزان  به  گرايى  محلى   : گرايى  محلى   -9
درون نظام اجتماعى خود تا خارج از آن اطالق مى گردد. جهان 
ميهنى نقطه مقابل محلى گرايى است. بنابراين در جوامع توسعه 
نيافته سياست بين المللى و يا حتى سياست ملى اهميت چندانى 
ندارد. عواملى كه مى توانند سبب گرايش فرد به جهان ميهنى 
شود عبارت اند از : شهرنشينى، وسايل حمل و نقل و دسترسى 

به وسايل ارتباط جمعى(ردفيلد، 1930: 29).
10- فقدان همدلى : راجرز همدلى را به ميزان توانايى فرد در تصور 
به  را  همدلى  او  است.  كرده  تعريف  ديگران  نقش  در  خويش 
عنوان عنصر مركزى در نوسازى افراد در جوامع توسعه نيافته 
متغييرهاى  ساير  كننده  تسهيل  و  ميانجى  مثابه  به  كه  بيند  مى 
مشاركت  و  جمعى  ارتباط  وسايل  از  استفاده  نظير  نوسازى 

اجتماعى و سياسى عمل كند(موسوى، 1384).
و  روانى  ويژگى هاى  كه  است  معتقد  راجرز  كلى  حالت  در 
او  عقده  به  شود.  مى  آنها  مشاركت  مانع  كه  است  افراد  انگيزشى 
عدم وجود ده عنصر ياد شده در افراد سبب مشاركت آنها در امور 
اجتماعى و شهرى - روستايى مى گردد. با توجه به مطالب بيان شده 

چارچوب مفهومى پژوهش به صورت شكل (2) ارائه مى شود.

3. Lakshmana
4. Dube
5. Levi
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شكل 1: چارچوب مفهومى پژوهش (مأخذ: نويسندگان)
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روش
تمام  شامل  آمارى  جامعه  و  پيمايشى  مطالعه  اين  تحقيق  روش 
سال 1395  امار  اساس  بر  كه  باشد  مى  بهشهر   خانوار  سرپرستان 
برابر با 31022 نفر مى باشد. حجم نمونه بر اساس فرمول كوكران  
به تعداد 264 نفر تعيين و انتخاب شده است. ابزار اصلى جمع آورى 
داده ها و سنجش متغيرهاى تحقيق، پرسشنامه محقق ساخته است. 
نرم افزار  در اين مقاله برا ي سنجش روايى و پايايى پرسشنامه از 
 KMO استفاده شده است، به گونه اى كه با استفاده از آزمون spss

ميزان روايى گويه ها  برابر 0/701 محاسبه شده است. همچنين براى 
سنجش پايايى تحقيق، از روش آلفاى كرونباخ استفاده گرديده، كه 
نتايج آزمون آلفاى كرونباخ عدد 0,85 را نشان مى دهد كه با توجه 
از  شده  توزيع  پرسشنامه  كه  گفت  توان  مى  آمده  دست  به  عدد  به 

پايايى قابل قبولى برخوردار مى باشد. براي تجزيه و تحليل داده ها از 
روش آمار توصيفى و آمار استنباطى ( ازمون t ، آزمون ANOVA و 
تحليل مسير) در قالب نرم افزار spss استفاده شده  است. شاخص ها 
و گويه هاى مورد مطالعه در پژوهش در جدول (1) ارائه شده است. به 
منظور انتخاب شاخصها و گويه هاى مورد مطالعه، در ابتدا با واكاوي 
در  و  شد  فهرست  گويه ها  و  شاخصها  شده،  انجام  نظرى  مطالعات 
گام دوم، گويه هاى اوليه به منظور شناسايى گويه هاى تاثيرگذار بر 
مساله مورد مطالعه غربال گرديد و به 72  گويه  اصلى محدود شد . 
سپس اين گويه ها با توجه به فراوانى تكرار در منابع گوناگون و بر 
اساس مساله مورد مطالعه در منطقه مورد بررسى قرار گرفت و گويه 
هاي اصلى ( 65 گويه) استخراج گرديد. سپس پرسشنامه اي از اين 

گويه ها ها ارائه گرديد.
جدول 1: متغيرهاي مستقل و وابسته و مقادير ضريب آلفاي كرونباخ براي آزمون ميزان پايايى گويه هاي تحقيق

شاخص تعداد گويه ها ضريب پايايى 
هر شاخص

ضريب پايايى 
كل

متغير مستقل

احساس تعلق به
محلة زندگى

1- ميزان رضايت از سكونت در محله
 2- احساس مسئوليت در حفظ محيط شهري

 3- ميزان تمايل به ترك محله زندگى در صورت فراهم بودن شرايط
4- عالقه مند به دخالت در حل مسائل و مشكالت محله 5- نگرش به شهر به مانند 

خانه خود
0,78

0,85

پايگاه اقتصادي
- اجتماعى

-1  ميزان درآمد
- 2 نوع مالكيت مسكن

 3 - تعداد اعضاي خانواده 
4- شغل 

 5-تحصيالت 
6- ميزان مالكيت امالك و زمين

 7- منفعت اقتصادى
8- ارزش امالك و دارايى

 9- قدرت يرمايه گذارى در امور اقتصادى و تجارى درون شهر
 10- مشاركت مالى با نهادهاى نحلى ( درونى)

 11- تشويق از طريق نهادهاى بيرونى و درونى براى مشاركت اقتصادى
 12- بيمه دارايى ها و امالك

 13- ارائه كمك مالى با دريافت بهره در ازاى آن از طرف دولت
 14- ميزان درامد و قدرت پس انداز
 15- اعتقاد شهروندان به امور مشاركتى

 16- اهرم هاى تشويقى از طريق نهادها براى جلب مشاركت هاى مردمى
 17- فعاليت مراكز آموزشى به ويژه در رابطه با اموزش، كنترل و پيشگيرى از بالياى 

طبيعى
 18-  تجربه مشاركت در فعاليت هاى شهرى

 19- مهارت هاى اجتماعى ( دوره هاب امدادگرى، پانسمان و ...)

0,65
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متغير وابسته 

رضايت از
عملكرد شهردارى و 
سازمان هاى محلى و 

مديريت بحران

-1 مشاركت دادن مردم در طرحهاي عمرانى و طرح هاى مقابله با بالياى طبيعى
2- تكريم ارباب رجوع

 3 - توجه به خواسته ها و نيازهاي شهروندان از سوي
مديران

 4 -ارائة خدمات از سوي شهرداري در قبال عوارض اخذ شده
- 5 عملكرد شوراهاي شهري در حل مشكالت مردم

 6-ساماندهى حمل و نقل شهري
 7- توجه به ايجاد امكانات و خدمات امدادى مناسب

 8 - توجه به فضاهاي بهداشتى-درمانى
 9- ايمنى ساختمان هاى دولتى حساس مانند بيمارستان ها

- 10 كنترل ساخت و سازهاي بى رويه
 11 -ارائة برنامه هاي عمرانى و مديريتى در خصوص بحران هاى طبيعى و انسانى

0,89

بسترهاى زيرساختى

1- تجهيزات امداد اظطرارى ( آتش نشانى، امداد پزشكى، امبوالنس و ...)
 2- وجود نيروهاى خبره و آموزش ديده در زمينه اامداد و نجات

 3- آمادگى نهادهاى محلى ( شوراى شهر و ...)
 4- وجود و آمادگى نهادها و سازمان هاى مسئول در سطح شهرستان (مانند سازمان هالل 

احمر و ستاد مديريت بحران)
0,81

آگاهى از نحوة تهيه و 
اجراي طرحهاي توسعة

1 - ميزان آگاهى از نحوة تهيه طرحهاي شهري، عمرانى، درمانى و امدادى
0,73 2 - ميزان رضايت ازطرحهاي توسعة شهري ،عمرانى، درمانى و امدادى

عضويت در انجمن هاي 
محله اي

(NGO) 1- فعاليت در سازمانهاي غيردولتى
2- فعاليت در سازمان هاى اجتماعى )گروههاي صنفى، گروههاي امدادى و ...)

 3-  شركت در فعاليتهاي  اجتماعى
0,88 4- شركت در تصميم گيري هاي محله

استفاده از رسانه هاي 
گروهى

- 1 پيگيري اخبار شهر از طريق تلويزيون
 2-استفاده از اينترنت براي كسب اخبار در مورد شهر و وظايف مديران شهري و 

مشكالت شهر
0,81 3 - ميزان مطالعه روزنامه طول هفته

اعتماد به مديران
شهري

-1  قابل اعتماد بودن مسئولين شهري
 2- صداقت مسئولين شهري در كار خود

 3- انتقاد از مسئولين شهري بدون ترس و نگرانى
- 4 آمادگى مسئولين شهري براي پذيرش انتقادات 0,69

مشاركت

1 - پرداخت عوارض و بهاي خدمات شهرداري
 2 - كمك هزينه مستقيم به شهرداري

 3 - تأمين مالى هزينه انجام طرحهاي شهرداري
 4 - نظارت بر فعاليتهاي شهرداري

 5- نظارت بر سازمان هاى محلى مانند شوراى شهر
 6-  نظارت بر عملكرد سازمان هاى امدادى و مديريت بحران

 7- انتقاد از امكانات و خدمات امدادى شهر
8-  اطالع رسانى مسائل و مشكالت شهر
9- انتقاد از عملكرد مسئولين شهري

10 -بررسى و ارزيابى ميزان خدمت رسانى در مواقع بحرانى از طرف مديران شهري و 
امدادى

11-  ارائة پيشنهاد و نظرات به مديران شهري، سازمان هاى محلى، مديريت بحران و 
امدادى

12  -توجه به قوانين در ساخت و سازها
13- رعايت قوانين در سطح شهر 

0,89

ادامه جدول 1: متغيرهاي مستقل و وابسته و مقادير ضريب آلفاي كرونباخ براي آزمون ميزان پايايى گويه هاي تحقيق
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قلمروپژوهش
شبه  به  شمال  از  البرز،  جبال  سلسله  به  جنوب  بهشهراز  شهر 
جزيره ميانكاله و درياي خزر، از شرق به شهرستان گلوگاه واز غرب 
به شهرستان نكا محدود مى شود (شكل شماره2). بر اساس آخرين 
سرشماري سال 1395شهر بهشهر داراي 94702 نفر جمعيت بوده 
باوسعت  مازندران  استان  شرقى  شهرستان  عنوان  به  بهشهر  است. 
استان  درصدمساحت  معادل 7/86   مربع  حدود1867/5كيلومتر 
را به خود اختصاص داده است. براساس تقسيمات كشوري 1395 
رستمكال)،2  شهر-  خليل  (بهشهر-  شهر   3 داراي  بهشهر  شهرستان 
 - –كوهستان  (ميانكاله  دهستان  و5  سر)  يانه  (مركزي-  بخش 

است. سر")،  عشرستاق"يانه  و  شهدا  هزاره-  پنج  مركزي -  بخش 
البرز  جبال  سلسله  كوه  پاى  در  كه  شهرى  عنوان  به  بهشهر  شهر 
آب رسانى،  شبكه  نامناسب  وضعيت  جمله:  از  مشكالتى  دارد،  قرار 
مشكالت زباله و .. را دارد، اما بحران اصلى اين است كه همواره در 
معرض خطرسيل و آب گرفتگى شديد معابر و خيابان بوده است كه 
مشكالتى را براى شهروندان ايجاد كرده است، از جمله سيل در سال 
1391 باعث كشته شدن 8 نفر از شهروندان بهشهر شده است. از 
ابزارهاى اصلى و پيش زمنيه مديريت بحران در شهر و حل پايدار 
مشكالت شهرى، مشاركت شهروندان به همراه مسئوالن شهرى در 

جهت مديريت و حل معضالت شهرى مى باشد. 

شكل 2: موقعيت جغرافيايى شهرستان بهشهر (مأخذ: نويسندگان)

يافته ها 
لحاظ  از  كه  مردند  درصد  آمارى 75,3  نمونه  جامعه   مجموع  از   -
ليسانس  تحصيالت   (42,6  ) آنها  بيشترين  نحصيالت  وضعيت 
داشته اند. همچنين، از لحاظ وضعيت شغلى 75,9 درصد نمونه ى 

آمارى داراى شغل ازاد مى باشند.
مديريت  در  مردم  مشاركت  نقش  جايگاه  بررسى  منظور  به   -
بحران شهر بهشهر از هشت شاخص ( احساس تعلق به محلة زندگى، 

پايگاه اقتصادي-اجتماعى، رضايت ازعملكرد شهردارى، بسترهاى 
زيرساختى،  آگاهى از نحوة تهيه و اجراي طرحهاي توسعة، عضويت 
در انجمن هاي محله اي، استفاده از رسانه  هاي گروهى، اعتماد به 
تك   T روش  اساس  بر  نتايج  است.  شده  استفاده  شهري)  مديران 
نمونه اى نشان مى دهد ميانگين مشاهده شده ( 11,62) باالتر از 
داشت  اذعان  توان  مى  بنابراين  است،   (10) انتظار  مورد  ميانگين 
كه در سطح 99 درصد اطمينان نقش مشاركت شهروندان بهشهرى 
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در بهبود عملكرد مديريت بحران اين تاثيرگذار بوده است، از نظر 
نتايج  همچنين   .(2 است(جدول  تاييد  مورد  آمارى  نمونه  جامعه 
آزمون T مستقل بيانگر آن است كه تفاوت معنادارى بين ديدگاه 
پاسخگويانى كه شغل دولتى دارند (P value<0/05) با ساير افراد 
وجود ندارد كه اين شنان از توافق جمعى در تاييد نقش و اهميت 
مشاركت شهروندان در مديريت بحران در شهر مورد مطالعه است.
جدول 2: نقش مشاركت شهروندان در مديريت بحران شهر بهشهر

ارزش پىمقدار تىحد متوسطتعدادميانگين
نقش مشاركت 

11,62264107,9830,000شهروندان

- تحليل نقش مشاركت شهروندان در مديريت بحران در هشت 
نتايج  كه  شده  انجام  اى  نمونه  تك   T آزمون از  استفاده  با  شاخص 
حاصل همان طور كه در جدول(3) آورده شده است، نشان مى دهد 
از  باالتر  شده  مشاهده  ميانگين  شده  مطالعه  شاخص هاى  همة  در  كه 
ميانگين مورد انتظار است. بنابراين، مشاركت شهروندان در عملكرد 
مديريت بحران شهر بهشهر بهبود عملكرد را به همراه داشته است. در 
همين زمينه، با توجه به مقدار T، كه انحراف از حد متوسط را نشان 
مى دهد، مالحظه مى شود كه بيشترين نقش مربوط به شاخص رضايت 
 T ازعملكرد شهردارى و سازمان هاى محلى و مديريت بحران ( مقدرا
برابر 17,34) و بسترهاى زيرساختى (مقدرا T برابر 15,88) است. 
و  شده  محاسبه   (  P value<0/05) مقدار به  توجه  با  مجموع،  در 
مقدار آماره T  و نيز حد متوسط ( كه باالتر از ميانگين مورد اننتظار 
بحران  مدريت  در  شهروندان  مشاركت  كه  شود  مى  مالحظه  است) 
شهر بشهر با اطمينان برابر 99 درصد، توانسته نقش موثرى بر بهبود 

عملكرد مديريت بحران شهر مورد مطالعه ايفا كند.
جدول 3:  تحليل نقش مشاركت شهروندان در بهبود عملكرد مديريت 

بحران در شهر بهشهر بر اساس آزمون T تك نمونه اى

حد تعدادميانگينشاخص
متوسط

اختالف 
ارزش پىمقدار Tميانگين

احساس تعلق به 
30,95264273,9510,680,000محلةزندگى

پايگاه اقتصادي-
15,6126412,53,1114,250,001اجتماعى

رضايت ازعملكرد 
شهردارى و 

سازمان هاى محلى و 
مديريت بحران

26,21264215,2117,340,000

26,37264215,3715,88بسترهاى زيرساختى
آگاهى از نحوة

تهيه و اجراي طرح 
هاي توسعة

20,71264182,7110,110,001

عضويت در 
33,98264303,988,950,000انجمن هاي محله اي

استفاده از 
33,95264303,959,350,001رسانه  هاي گروهى

اعتماد به مديران 
17,91264152,9111,420,001شهري

آزمون  با  شده  مطالعه  شاخص  هشت  بين  معنادارى  تفاوت   -
آزمون  اين  از  حاصل  نتايج  شد.  بررسى  واريانس  تحليل  آمارى 
آمارى نشان مى دهد مقادير P value در هر دو آزمون اثر پيالى 
نتايج  به  توجه  با  همچنين،  است.   0,05 از  كمتر  ويلكز  النداى  و 
سطح  به  توجه  با  ها،  آزمودنى  بين  و  درون  اثرات  آزمون هاى 
معنادارى در هر دو آزمون، كه كمتر از 0,05 محاسبه شده است، 
مى توان گفت تفاوت معنادارى بين نمرات كسب شده براى هر يك 

از شاخص ها وجود دارد( جدول شماره 4).

جدول 4: نتايج آزمون تحليل واريانس در تبيين تفاوت  شاخص هاى مديريت بحران

sigدرجه آزادىFارزشآزمون اثر
 Partial Eta

Squared

آزمون اثر پيالىآزمون چند متغيره
آزمون النداى ويلكز

0,865
0,029

1063,354(a)
1063,354(a)

7,000
7,000

0,000
0,000

0,865
0,865

نوع iv مجموع آزمون
Fsigميانگين مجذوراتمجذورات

 Partial Eta
Squared

آزمون اثرات درون 
آزمودنى

كرويت پذيرفته شده
كمترين دامنه

65214,356
65214,356

11523,385
65214,356

685,245
685,245

0,000
0,000

0,642
0,642

آزمون اثرات بين 
آزمودنى

Intercept
مقداره خطا

1115358,24
21341,245

1115358,24
98,82610145,6850,0000,482
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- تحليل مسير عوامل مؤثر بر مشاركت شهروندان در مديريت 
مشاركت  بر  مؤثر  عوامل  تحليل  منظور  به  بهشهر:  شهر  بحران 
شهروندان در مديريت بحران ابتدا جهت اعتبار سنجى مدل تحليلى 
اينكه  به  توجه  با  است.  شده  بررسى  مدل  خطاي  ضريب  تحقيق، 
عوامل  تمامى  شناسايى  معموالً  – اقتصادي  اجتماعى  تحقيقات  در 
متغيرهاي  بنابراين  نيست،  امكانپذير  وابسته  متغير  بر  تأثيرگذار 
تحليل مسير همواره مى توانند تنها بخشى از واريانس متغير وابسته 
را تبيين كنند؛ به همين دليل در تحليل مسير آنچه كه به عنوان اثر 
خطا  كميت  به  (e)كه  وسيلة  به  ماند  مى  باقى  ناشناخته  عوامل  يا 
معروف است نشان داده مى شود(كالنتري، 1382: 242). در اين 
در  شده  ارائه  علّى  مدل  كه  موضوع  اين  به  دستيابى  براي  پژوهش 
دياگرام تحليل مسير چه ميزان از واريانس متغير وابسته را تبيين 
ميكند، بايد از ضريب تعيين (R2) كمك گرفت. همانطور كه در 
جدول (5 ) مشاهده ميشود، مقدار ضريب تعيين برابر 0,84 است، 
تحليلى  مدل  توسط  وابسته  متغير  تغييرات  از  درصد   0,84 يعنى 

فوق تعيين مى شود.

جدول 5: ميزان ضريب خطاي متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته
R R2 ضريب تعيين تعديل شده خطاى ميانگين

0,91 0,85 0,84 026

مشاركت  ميزان  بر  مختلف  متغيرهاى  اثرات   (6) جدول 
اين  مسير  تحليل    (3) شكل  و  بحران  مديريت  در  شهروندان 
كه  دهد  مى  نشان  مسير  تحليل  نتايج  دهد.  مى  نشان  را  اثرگذارى 
و  محلى  سازمان هاى  و  شهردارى  ازعملكرد  رضايت  شاخص هاى 
اقتصادي-اجتماعى،  پايگاه  زيرساختى،  بسترهاى  بحران،  مديريت 
اعتماد به مديران شهري، احساس تعلق به محلة زندگى، آگاهى از 
نحوة تهيه و اجراي طرحهاي توسعة، استفاده از رسانه  هاي گروهى 
و عضويت در انجمن هاي محله اي به ترتيب در رتبه هاى اول تا 
ازعملكرد  رضايت  خص هاى  شا  كه  دارند  قرار  تاثيرگذارى  هشتم 
تاثير  ضريب  با  بحران  مديريت  و  محلى  سازمان هاى  و  شهردارى 
0,246 بيشترين و عضويت در انجمن هاي محله اي با ضريب تاثير 

0,032 كمترين تاثير را دارند.

جدول 6: مجموع آثار متغيرهاي مختلف بر ميزان مشاركت شهروندان 
در مديريت بحران

شاخص هيا متغير 
مستقل

اثرات 
مستقيم

اثرات غير 
مستقيم

مجموع اثرات مستقيم 
رتبهو غير مستقيم

احساس تعلق به 
0,0620,0780,145محلة زندگى

پايگاه اقتصادي-
0,1620,0420,2043اجتماعى

رضايت از عملكرد 
شهردارى و 

سازمان هاى محلى و 
مديريت بحران

0,1950,0510,2461

0,1240,1020,2262بسترهاى زيرساختى
آگاهى از نحوة
تهيه و اجراي 
طرحهاي توسعة

0,0430,0750,1186

عضويت در انجمن 
0,0328-0,032هاي محله اي

استفاده از رسانه  
0,0397-0,039هاي گروهى

اعتماد به مديران 
0,0980,0850,1834شهري

بحث و نتيجه گيرى
جايگاه مشاركت مردم در مديريت بحران، جايگاه انكارناپذيري است 
و  مردم  نقش  به  زيادي  اندازة  تا  برنامه  يك  موفقيت  كه  طوري  به 
نحوة دخالت آنها در برنامه باز مى گردد و تعيين نيازها، خواسته ها 
و اولويت بندي برنامه اي و طرح هاى مديريت بحران جز با مشاركت 
مردم ميسر نيست. در اين راستا در پژوهش حاضر به سنجش ميزان 
مشاركت شهروندان شهر بهشهر در مديريت بحران اين شهر و عوامل 
مؤثر بر ميزان مشاركت آنها پرداخته شده است. نتايج حاصل از روش 
 (11,62 ) شده  مشاهده  ميانگين  دهد  مى  نشان  اى  نمونه  تك   T
باالتر از ميانگين مورد انتظار (10) است، بنابراين مى توان اذعان 
شهروندان  مشاركت  نقش  اطمينان  درصد   99 سطح  در  كه  داشت 
مديريت بحران اين شهر تاثيرگذار بوده  بهبود عملكرد  بهشهرى در 
نقش  بيشترين  كه  شود  مى  Tمالحظه  مقدار  به  توجه  با  است، 
رضايت  شاخص  به  مربوط  بحران  مديريت  عملكرد  بهبود  در  موثر 
 T ازعملكرد شهردارى و سازمان هاى محلى و مديريت بحران ( مقدرا
برابر 17,34) و بسترهاى زيرساختى( مقدرا T برابر 15,88) است. 
بنبابراين با توجه به يافته هاى تحقيق از آزمون تى و با توجه به نتايج 
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پژوهش هاى اوستى١ ( 2008)، مطيعى لنگرودى و همكارن(1394) 
و قنواتى و همكاران ( 1388) و ...، مشاركت شهروندان باعث بهبود 
و  ضعف  نقاط  طريق  اين  از  زيرا  شود  مى  بحران  مديريت  عملكرد 
تجربه  كه  چرا  شد،  خواهد  مشخص  بحران  مديريتى  سيستم  قوت 
جامع  شناخت  روستايى  و  شهر  هر  بومى  مردم  همواره  داده  نشان 
آزمون  از  حاصل  نتايج  همچنين  دارند.  خود  مناطق  از  بهترى  و  تر 
هر  در   P value مقادير  كه  دهد  مى  نشان  واريانس  تحليل  آمارى 
بنابراين  است،  از 0,05  كمتر  ويلكز  النداى  و  پيالى  اثر  آزمون  دو 
نتايج  دارد.  وجود  شده  شاخص مطالعه  هشت  بين  معنادارى  تفاوت 
آزمون تحليل مسير  نشان مى دهد كه مقدار ضريب تعيين برابر 
توسط  وابسته  متغير  تغييرات  از  درصد   0,84 يعنى  است،   0,84
مدل تحليل مسير پژوهش تعيين مى شود. بر اساس آزمون تحليل 
مسير شاخص هاى رضايت ازعملكرد شهردارى و سازمان هاى محلى 
در  عضويت  و  بيشترين  تاثير 0,246  ضريب  با  بحران  مديريت  و 
انجمن هاي محله اي با ضريب تاثير 0,032 كمترين تاثير را دارند.

مديريت بحران در نواحي شهري به عنوان اقدامي است كه در 
را  باليا  و  بحران  اثرات  زيادي  حد  تا  تواند  مي  باليا   بروز  هنگام 
نقش  كه  است  عاملي  عنوان  به  شهري  ريزي  برنامه  دهد.  كاهش 
سطوح  ميان  در  دارد.  طبيعى  بالياى  كاهش   در  موثري  بسيار 
1. 16- Osti

گوناگون برنامه ريزي كالبدي كارآمدترين براي كاهش از ميزان 
آسيب پذيري شهرها در برابر باليا، سطح مياني يا همان شهرسازي 
فرم  شهري،  ساختار  مانند  شهرسازي  در  موجود  مفاهيم  و  است 
و  تاسيسات  شهري،  هاي  تراكم   ، شهري  اراضي  كاربري  شهري، 
زيرساختهاي شهري، اعم از شبكه آب و برق و گاز و تلفن ، شبكه 
ارتباطي شهر و ... نقش مهمي در ميزان آسيب پذيري شهر در برابر 

بالياى طبيعى دارتد.
در  مسئول  نهادهاى  سختگيرى هاى  از  بارها  كه  همانطور 
كشورهاى ديگر مانند ژاپن براى ايمن سازى فضاى شهرى در برابر 
شنيده  بحران  مديريت  زمينه  در  كامل  آموزش  و  طبيعى  حوادث 
ايم، اما در زمينه مديرين بحران شهرى در حوادث طبيعى و انسانى 
در شهرهاى كشورمان هموراه دچار مشكل هستيم. با وجود تكرار 
حوادث در شهر بهشهر از جمله سيل ويرانگر آن و با توجه به اينكه 
اين محدوده جغرافيايى پتانسيل اتفاق حوادث خطرناك ( سيل سال 
بهشهر  كيلومترى   22 در  كه  زياد  بسيار  كشته  با  نكا  شهر   1378
شهرى  مسئوالن  هنوز  متاسفانه  اما  است،  داشته  همواره  را  است) 
يعنى  شهرى،  بحران  مديريت  سيستم  اصلى  كمبود  به  نتوانستند 
ضعف و يا نبود مشاركت مردمى پى ببرند. ضعف مشاركت مردمى 
كه به عنوان يكى از اصول مهم مديريت پايدار مى باشد،  باعث شده 
كه با وجود صرف هزينه هاى زياد در سيستم مديريت بحران شهرى 

شكل 3: تحليل مسير رابطة متغيرهاي مستقل با ميزان مشاركت شهروندان در مديريت بحران
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بهشهر، اما كماكان با رخداد طبيعى، سيستم شهرى دچار اختالل و 
سردرگمى مى شود. عدم آشنايى شهروندان با نقش خود در سيستم 
مديريت بحران شهرى و عدم مشاركت مسئوالن با مردم در مسائل 
ماندن  باقى  و  ميلياردى  سرمايه هاى  رفتن  هدر  ى  زمينه  مختلف، 

همچنان بحران در فضاى شهر بهشهر شده است.
پيشنهادات

با توجه به يافته هاى تحقيق و به منظور بهبود مشاركت شهروندان 
پيشنهادات  توانيم  مى  شهرى  بحران  مديريت  امر  در  بهشهر  شهر 

كاربردى زير را ارائه دهيم:
مشاركت  شيوه  زمينه  در  آموزشى  برنامه هاى  كردن  اجرايى   -
در  جمعى  كارهاى  انجام  و  همفكرى  چگونگى  و  اجتماعى 
مدارس، دانشگاه ها و رسانه هاى تصويرى، نوشتارى و شنوايى.

مشاركت  در  مهم  تاثيرگذار  عوامل  از  يكى  اينكه  به  توجه  با   -
شهروندان رضايت مندى انها از امكانات و خدمات شهرى است، 
بنابراين مسئولين شهر بايد به توزيع عادالنه خدمات شهرى در 
سطح شهر، تامين رفاه عمومى و آسايش مردم و ايجاد فضاى 
بيشتر  چه  هر  مشاركت  زمينه  تا  بپردازند  سالم  و  ايمن  شهرى 

شهروندان فراهم شود. 
- افزايش تعامل مثبت ميان مديران شهرى و مردم از طريق حفظ و 
تقويت مناسك جمعى، مذهبى و... كه ميزان تعامل و همكاري 

اجتماعى را باال مى برد.
پل  كه  بحران  مديريت  ارتباطات  و  اطالعات  شبكه  اندازي  راه   -

ارتباطى ميان مسئولين شهرى و شهروندان باشد.
محالت  سطح  در  شهر  مسئولين  توسط  مداوم  جلسات  برگزارى   -
شهرى براى بهره بردارى از نظرات شهروندان، اقدامى مناسب 
بحران  مديريت  امر  در  شهروندان  مشاركت  جلب  جهت  در 

محسوب گردد.
- يكى از موثرترين موانع مشاركت شهروندان در مديريت بحران 
طرف  از  باشد،  مى  رسانى  اطالع  امر  در  مسئوالن  توجهى  كم 
امور  مشاركت  در  شهروندان  انگيزشى  عوامل  از  يكى  ديگر 
شهرى، آگاهى آنان از نحوه و فرايند طرح هاى توسعه در سطح 
شهر است. بنابراين مسئولين شهرى با ايجاد جلسات در سطح 
محالت و ايجاد شوراى محلى مى توانند با اطالع رسانى فرايند 

و چگونگى طرح حاضر و طرح هاى آينده توسعه در سطح شهر ، 
زمينه مشاركت هر چه بيشتر شهروندان را فراهم كنند.
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