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 دلبستگي به مكان، مشاركت مدني و آمادگي در برابر مخاطرات 

 ان شهرك باغميشه تبريز(مورد مطالعه: شهروند)

 1 هدفی فرزانه
 15/06/1400تاریخ پذیرش:            03/12/1399تاریخ دریافت: 

 چکیده
هدف مطالعۀ ارتباط بيی  متيیرهيای دلبسيتگی بيا م يا ،       همبستگی بوده و با -ی توصیفیها پژوهشتحقیق حاضر از نوع 

هيا بير اسيا      است. برای تحلیل اطالعات از ماتریس كوواریانسمشاركت مدنی و آمادگی در برابر مخاطرات انجام گرفتا 

سال شهرك باغمیشا تش یل  18را تمام ساكنی  باالی  سازی معادالت ساختاری استفاده شده است. جامعۀ آماری تحقیق مدل

بيود  اطالعيات   دلیل مخيدوش   اما درنهایت با ،عنوا  نمونا انتخاب شدند نفر با 381دهند، كا بر اسا  جدول مورگا   می

ای انتخاب شدند، مورد تحلیل قرار گرفتند. ادبیات  گیری خوشا نفر كا  با روش نمونا 364برخی از پاسخگویا ، اطالعات 

شناسی محیطی و مشاركت اجتماعی و نهادهای مدنی بوده  های روا  مبتنی بر نظریا عمدتاً نظری استفاده شده در ای  تحقیق

ای پرسشيناما   ات از پرسشنامۀ استاندارد و با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی میزا  اعتبار سازهآوری اطالع است. برای جمع

نشا   ی تحقیقها افتاها بود. ی دهندۀ مناسب بود  ثبات درونی گویا در حد مطلوب ارزیابی شد و آزمو  آلفای كرونباخ نشا 

نميره مم ي  بيوده     10از  53/6در حد متوسط و نمره  باًیتقر داد میزا  دلبستگی با م ا  در بی  شهروندا  شهرك باغمیشا

دست آمده است. همچنی   نمره مم   با 15از  43/12مطلوبی قرار داشتا و  نسبتاًاست. میزا  مشاركت شهروندا  در سطح 

با م ا  و مشاركت  دار بی  ابعاد مختلف آمادگی در برابر مخاطرات با دلبستگی بیانگر ارتباط معنی های تحقیق آزمو  فرضیا

داری طيور معنيی   شهروندی بوده و آزمو  مسیر مدل ساختاری نشا  داد هم دلبستگی با م ا  و هم مشاركت شهروندی بيا 

 ریتيأث بینی كنند. همچنی  متيیر دلبستگی با م ا  توانستا اسيت   توانند تيییرات متيیر آمادگی در برابر مخاطرات را پیش می

هيای   گویا  از گویا مناسبی كا پاسخ نسبتاًهای  رغم نمره نشا  داد با نی داشتا باشد. نتایج تحقیقداری در مشاركت مد معنی

ها در آمادگی رفتاری و فیزی ی چندا  مطلوب نبوده و ش اف محسوسی  های آ  آمادگی شناختی كسب كرده بودند، اما نمره

 شود.   در شناخت و رفتار شهروندا  دیده می

ادگی در برابر مخاطره، آمادگی رفتاری، آمادگی شناختی، آمادگی فیزی ی، دلبستگی با م ا ، مشاركت ميدنی،  آم واژگان کلیدی:

 شهرك باغمیشا تبریز.
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Abstract  

The present descriptive-correlational study has aimed to investigate the relationship of 

place attachment and civic engagement with risk preparation. The study population 

included all residents of Baghmisheh, being 18 years of age or over. According to 

Morgan's table, 381 participants were selected by cluster sampling method, but the 

information of 364 people was finally analyzed due to the distorted information of 

some respondents. The theoretical literature used in the present study was mainly 

based on the theories of environmental psychology, social participation, and civic 

institutions. In order to collect information, a standard questionnaire was 

administered. Construct validity of the questionnaire and internal consistency of its 

items were corroborated using confirmatory factor analysis and Cronbach's alpha test, 

respectively. The residents were at a moderate level of place attachment (mean score 

= 6.53 out of 10), but their civic engagement was at a relatively desirable level 

(means core =12.43 out of 15). Based on the findings, different dimensions of risk 

preparedness had a significant relationship with place attachment and civic 

engagement. As the structural equation modeling indicate, place attachment and civic 

engagement could significantly predict the variations in risk preparedness variable. 

Moreover, the place attachment variable had a significant effect on civic engagement. 

Despite the respondents' relatively high scores in cognitive preparedness, their scores 

were not desirable in behavioral and material preparedness, so that a significant gap 

was observed in the knowledge and behavior of citizens. 

Keywords: Place attachment, Civic engagement, Risk preparedness, Material 

preparedness, Behavioral preparedness, Cognitive preparedness, Baghmisheh district 

of Tabriz 
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 مقدمه و طرح مسئله

هيا،   كيا در افسيانا   طيوری  ای با درازای تاریخ بشيریت دارنيد بيا    محیطی، سابقا مخاطرات زیست

سا  با طبیعت و مخاطرات های مختلف ارتباط ان های شفاهی و اسطوره ی عامیانا، سنتها داستا 

محیطی بخش مهمی از فرهنگ بشری را با خود اختصاص داده است )پی اردی  و مواهب زیست

هيا   های كاهش آ ریزی مدیریت ریسک مخاطرات و اجرای سیاستلذا برناما. (2007، 1و مایسا

شيهری  كند، یک ضرورت مهم برای ميدیریت   هایی كا ای  خطرات ایجاد میو مواجها با چالش

گویی بهتر و  حال، برای پاسخ (. باای 2005، 3؛ هال و هیام2007، 2شود )ب   و های محسوب می

هيا و   انطباق با مخاطرات فزاینده، الزم است كا با تأثیرات متقابل ای  مخاطرات بر زندگی انسا 

جيا كيرد   ها در ایجاد یا مدیریت و مواجهۀ بهتير بيا ایي  مخياطرات دارنيد تو      تأثیراتی كا انسا 

 . (2015، 5؛ سیلوری و گرك ي مارتی 2009، 4ي رایت و استور )چاملی

آنچا در مطالعات مربوط با آمادگی در برابر مخاطرات وجود دارد حاكی از آ  است كا بیشيتر  

با اقداماتی كا از جانب دولت و مراجع رسمی صيورت گرفتيا توجيا شيده و بيا نقيش نهادهيای        

كيا در ارتبياط    و اشخاص كمتر توجا شده است. درحالی ها انوادهخغیررسمی، نقش جوامع محلی، 

انسا  با طبیعت و محیط اطراف خود مخاطرات فراوانی وجود دارد كا بخشيی از حافظيۀ تياریخی    

محیطی تحيت عنياوی  مختلفيی     شناسی زیست كا در ادبیات روا  شود یمها محسوب  م انی انسا 

 (.2002، 6)اسيتدم   ت م يانی شيناختا شيده اسيت    ازقبیل: دلبستگی م يانی، حيس م يا  و هویي    

هيا در ارتبياط بيا م يا       های عاطفی و شيناختی انسيا    عنوا  تجربا توا  با دلبستگی با م ا  را می

هيای انسيا  بيا محيیط در      تواند با درك مبادليا  (. دلبستگی با م ا  می1992، 7دانست )لو و آلتم 

-طيوركلی، فعالیيت   ها كمک كند. بيا  دگی در برابر آ های مقابلا و آما های خطرزا و راهبردوضعیت

مثال، داشت  یيک جعبيۀ ميواد اولیيا در      عنوا ِ توا  با آمادگی مادی )با های مربوط با حوادث را می

مثال، دانش كافی در ميورد مخياطرات( و آميادگی رفتياری      عنوا ِ خانا(، آگاهی یا آمادگی ف ری )با

 های داوطلبانا( تقسیم كرد. ا مانورها، فعالیتمثال، شركت در تمری  ی عنوا ِ )با

                                                           
1 Piccardi & Masse 

2 Becken & Hay 
3 Hall & Higham 

4 Chamlee-Wright & Storr 
5 Silvery & Grek-Martin 
6 Stedman 

7 Low & Altman 
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هيا در مواقيع    در ادبیات نظری تحقیق بر ارتباط بی  دلبستگی با م ا  و شيیوۀ رفتيار انسيا    

هيایی   گونا ترسیم شده است كا م يا   ای  مؤلفامخاطره تأكید شده است. درواقع ارتباط ای  دو 

ها دلبستگی بیشيتری دارنيد )آنتيو  و     با آ ها نسبت  كا در معرض تهدید بیشتری هستند، انسا 

(. ای  دلبستگی شاید با ای  دلیل باشد كا انسا  اگر تصور كند كا م انی كيا بيا   2014، 1لورنس

 2كند )پورشن اسيی  خاطر پیدا می آ  تعلق دارد مم   است از بی  برود، بیشتر نسبت با آ  تعلقِ

خياطر و   دلبستگی بیشتری با م ا  دارند، تعليقِ  هایی كا ِدیگر، انسا  (. ازطرف1983و هم ارا ، 

هيا   آ (. 1998، 3)میشچ و ميانور  مشاركت بیشتری در امور اجتماعی و سیاسی آ  خواهند داشت

كننيد و آميادگی بیشيتری بيرای سيازگاری       در قبال تيییرات محیطی بیشتر احسا  مسئولیت می

عی باشد، دارند. در اجتماعاتی كيا  مناسب با ای  تيییرات كا مم   است با ش ل مخاطرات طبی

توا  انتظار داشت میزا  هميدلی، هم ياری، كينش     ها باال است، می میزا  دلبستگی م انی انسا 

و  4جمعی و انسجام اجتماعی برای رسید  بيا نتيایج مطليوب هيم افيزایش یابيد )جيی بيراو         

 (.  2015هم ارا ، 

شيینی، انقيالب صينعتی و ورود    در دورا  معاصر و درنتیجۀ رشيد جمعیيت، افيزایش شهرن   

هيا ایجياد كيرده     های عظیم با زندگی بشر كا تيییرات چشمگیری را در سبک زندگی آ  فنّاوری

ازپيیش   محیطيی بيیش   زیست ایجاد شده و مخاطرات زیست های مهمی در محیط است، دگرگونی

ركی بهتر و بروز از رو، ما امروزه نیازمند د خود قرار داده است. ازای  ریتأثجوامع بشری را تحت 

زیست و انطباق با تيییرات آ  هستیم. در سایۀ چنی  دركی اسيت   نحوۀ تعامالت بشری با محیط

هيای   محیطی كسيب و ام انيات و فرفیيت    توا  آمادگی الزم را در برابر مخاطرات زیست كا می

 ها بسیج كرد.   مختلف جامعا را برای مقابلا با ای  مخاطرات و مدیریت بهتر آ 

دلیيل موقعیيت    ی متيراكم شيهر تبریيز اسيت كيا بيا      ها شهركهرك باغمیشا تبریز ی ی از ش

جيرافیایی خود و قرارگیری در بی  ارتفاعات عو  اب  علی در شمال و رود اسبا ریز در جنوب 

دلیل قرار گرفت  بر روی گسيل شيمال تبریيز، هميواره مسيتعد حيوادث و        شهرك و همچنی  با

رغيم هشيدارهای    زلزلا، سیل و رانش زمی  بوده است. درحالِحاضر بيا مخاطرات طبیعی ازقبیل: 

                                                           
1 Anton & Lawrence 

2 Proshansky 

3 Mesch & Manor 

4 G.Brown 
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سيازی در ایي  شيهرك     جدی ازطرف كارشناسا ، شاهد گسترش فضياهای شيهری و بلندمرتبيا   

های شدید و فعالیت گسل شيمال غيرب تبریيز،     لرزه پرجمعیت هستیم كا در صورت وقوع زمی 

ری در ایي  قسيمت از شيهر بيا وجيود آیيد.       ناپذیفجایع و صدمات بسیار جبرا  رود یماحتمال 

پيذیر در برابير مخياطرات،    آورسازی منياطق آسيیب  كا ی ی از راهبردهای مقابلا و تاب ازآنجایی

سازی اسيت، ليذا   ها با طبیعت و آموزش و فرهنگ توجا با رفتارهای انسانی و نوع ارتباط انسا 

 ی  نیاز را برآورده سازد. ایي  تحقیيق  حاضر بتواند بخشی از ا رود دستاوردهای تحقیقانتظار می

عنيوا  یيک عاميل مهيم سيرمایۀ اجتمياعی و همچنيی          سعی دارد نقش مشاركت اجتماعی را با

زیسيت   ها نسبت با محیط عنوا  یک احسا  و تعلق عاطفی كا در انسا  دلبستگی با م ا  را با

مورد آزمو  قرار دهيد.  گیرد، در میزا  آمادگی و احسا  مسئولیت در برابر مخاطرات ش ل می

عنوا  یک مورد مشخص موردِنظر قرار گرفتيا اسيت، اميا     با همی  دلیل شهرك باغمیشا تبریز با

-آوری شهرها و كيال   رود نتایج تحقیق در موارد مشابا نیز بتواند بخشی از فرایند تابانتظار می

 لرزه و سیل مرتفع سازد.   شهرها را در برابر مخاطراتی نظیر زمی 

 ملی بر ادبیات نظری و تجربی تحقیقتأ
توسط نهادها، اجتماعات  دشدهیتولعنوا  یک نوع آگاهی و فرفیت  آمادگی در برابر مخاطرات با

تواننيد   دهد كا در قالب آ  اجتماعيات انسيانی ميی    و افراد است. ای  مفهوم فرایندی را نشا  می

های مناسبی را تدارك ببیننيد و از اثيرات    دها راهبر بینی كنند، برای مقابلا با آ  مخاطرات را پیش

های مختلف بيرای كياهش اثيرات     آ  بهبود یابند، كا ای  امر مستلزم آگاهی و استفاده از فرفیت

های پیشگیرانا در برابر اثيرات  (. تالش2017، 1مخرب ای  مخاطرات است )وانو  و والس ویز

ها است. برخی از اندیشمندا   رابر آ های تخفیف و هم آمادگی در ب مخاطرات هم شامل فعالیت

های تخفیف در ارتباط با  ها معتقدند فعالیت شوند. آ  و فعالی  بی  ای  دو مفهوم تفاوت قائل می

 2016و هم يارا ،  2های بلندميدت دارنيد )كولمياال    حل های كالبدی و مهندسی بوده و راه راهبرد

كنند.  ساز اشاره میهای فرفیت اهی و فعالیتهای آمادگی بیشتر با آگ كا فعالیت درحالی، (2020،

عنيوا  مفياهیمی    های تخفیف و آمادگی قبل از رویيداد را بيا   برخی دیگر از محققا  كلیا فعالیت

                                                           
1 Wannous & Velasquez 

2 Kulmala 
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رفتارهيای  (. 2017و هم يارا ،   2؛ هيادوو 2016و هم يارا ،   1)فیلیيسس  گیرند مشابا در نظر می

بيرای كياهش تيأثیر احتميالی بالیيای       دهشي  انجيام آمادگی در برابر حوادث شامل كلیا اقيدامات  

در مواقع اضطراری هم جستجوی اطالعات، انطباق احساسيی و اتخياا اقيدامات     احتمالی است.

های كلی رفتارهای آمادگی در برابير مخياطرات    مثال تخلیا اضطراری( ویژگی عنوا ِ محافظتی )با

تواننيد   رابير مخياطرات، ميی   (. نهادهيای آميادگی در ب  2011، 3شوند )لیندل و پررتیمحسوب می

( یيا  2016، 2017، 4هيای دولتيی )سيادیق    هيایی ماننيد سيازما     توسط افراد/خانوارها یا سيازما  

 (.2019و هم ارا ،  5های تجاری اتخاا شوند )ماریشركت

های آمیز مدلهای سازگاری با شرایط مخاطره شناسی محیطی در مورد راهبرد در ادبیات روا 

كا با آمادگی روانی، رفتارهيای پیشيگیرانا و سيازگاری بيا ایي  شيرایط در        مختلفی وجود دارد

(. بيرای مثيال روی ردهيای    1992، 6پردازنيد )هيالم  و واندرسيم    سطوح فردی و اجتماعی می

كننيد و   محیطی و انسيانی توجيا ميی    ( بر عوامل زیست2004، 7استر  محیطی )ایونز و ایست ر

در ی ی از مطالعات نشيا   (. 2009و هم ارا ،  8)وین ل كنند سطوح مختلف تحلیل را مطرح می

محیطی داللت مهميی بيرای آميادگی     داده شده است كا احسا  مسئولیت در قبال مسائل زیست

شيناختی   -(. چهيارچوب اجتمياعی  1992، 9در برابر مخاطرات آ  اسيت )هيالم  و واندرسيم    

بینيی   نفعيا  را در پيیش  ه میيا  ای شد اهمیت دلبستگی م انی، انواع اثربخشی و مسئولیت ادراك

كنيد اميا در مطالعيات تجربيی ایي  موضيوع كمتير         رفتار آمادگی در برابر مخاطره برجسيتا ميی  

 (. 2003، 2019، 10)پاتو  موردتوجا قرار گرفتا است

محیطيی   طيور گسيترده در مطالعيات زیسيت     دلبستگی با م ا  مفهومی اساسی است كيا بيا  
شيود.   كيار گرفتيا ميی    ای بيا  رشيتا  مربوط با خطرات طبیعی بيی   شود و در تحقیقات استفاده می

كنيد، ایي  دلبسيتگی اغليب      دلبستگی م ا  با پیوندهای عاطفی مردم نسبت با م ا  اشياره ميی  
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(. 1992، 2؛ لييو و آلييتم 2008، 1هييا اسييت )لوی ييا هييای فييردی و جمعييی آ تركیبييی از هویييت
شناختی با موضيوع م يا     اسی، محیطی و روا ی مختلف احسها جنبااز  توا  یمدیگر،  عبارتِ با

ها نسبت با م يا  نقيش مهميی در دلبسيتگی بيا       نگاه كرد و تعامالت عاطفی و احساسی انسا 
(. در حقیقت، وقتی مردم مجبور 1395زاده و هم ارا ،  م ا  و تأثیرات مختلف آ  دارد )شریف

كنند گيویی كيا افيراد یيک      با میشوند، غم و اندوهی را تجرشوند از محل زندگی خود جدا  می
 دهند.رابطۀ مهم اجتماعی را از دست می

طوركلی دو دیدگاه در مورد دلبستگی با م ا  وجود دارد: دیدگاه اول دلبستگی بيا م يا     با
داند كا اولی با فرفیت م ا  در ترفیع نیازهيای انسيانی و   را دارای ابعاد عمل ردی و عاطفی می

. دیدگاه دوم دلبستگی با م ا  را كند یمها در قبال م ا  اشاره  ف آ دومی با احساسات و عواط
بير فرفیيت    كا وابستگی با م يا  عيالوه   داند یمدارای دو بُعد وابستگی با م ا  و هویت م ا  

هيا در   های اجتماعی آ  ها و وابستگی نیازهای انسانی با تجارب و خاطرات انسا   یتأمم ا  در 
هيا و   كا هویت م ا  بر نقش م ا  بر هویت بخشی بيا انسيا    ، درحالیدازدپر یمارتباط با م ا  

 (.1388كند )دانشسور و هم ارا ،  های اجتماعی تأكید می گروه
دار در ادبیات مفاهیم مختلفی ازقبیل: هویت م انی، وابستگی م يانی، حيس م يا  و ریشيا     

سيازی  رغيم ایي  مفهيوم   . بيا ( برای ای  ارتباط عاطفی مطرح شده اسيت 2002، 3بود  )استدم 
 -هيای كالبيدی، اجتمياعی    اند كا دلبستگی م انی شامل جنبا مختلف، اغلب پژوهشگرا  پذیرفتا
كننيد كيا   ( عنيوا  ميی  2010) 5اس انل و گیفيورد  .(4،1976فرهنگی، نمادی و روانی است )رلف
ردی یا جمعيی ميورد   طور ف مرتبط یعنی فرد )كا معانی را با هم دلبستگی م انی دارای سا بُعد با

شناختی )عاطفی، شناختی و رفتياری( و م يا  )نمادهيای     دهد(، فرایندهای روا  استفاده قرار می
محیطی و معانی اجتمياعی، محيیط كالبيدی طبیعيی و مصينوع( اسيت. ایي  چهيارچوب          زیست
 توا  از آ  برای فهم دلبستگی م يانی در حاليت   وجهی از ای  نظر دارای اهمیت است كا می سا

 آ  بر رفتارهای مرتبط با م ا  استفاده كرد.   ریتأثكلی و 

هيای  هيا در زمینيا   در مورد اثرات دلبستگی با م يا  در درك خطير و آميادگی در برابير آ     

  6های متفاوتی وجود دارد. بررسيی بونیتيو  مختلف فرهنگی و مخاطره در مطالعات موجود داللت
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  و درك مخياطرات طبیعيی نشيا  داد كيا بيی       مطالعا همبستگی بی  دلبسيتگی بيا م يا    31از 

 (2016، 1)بنیتيو ای با خطر رابطۀ مثبت و منفيی وجيود دارد   دلبستگی با م ا  و رفتارهای مقابلا

های آبی در نروژ انجام شيد   ای كا در مورد نگرش شهروندا  نسبت با توسعۀ نیروگاه در مطالعا

هيا ارتبياط    بت با توسعۀ ای  نیروگياه مشخص شد بی  دلبستگی با م ا  و نگرش شهروندا  نس

تری نسبت با م ا  داشتند، وجود دارد. ای  ارتباط با ای  ش ل بود كا كسانی كا دلبستگی قوی

بيرای ،   (. عيالوه 2001، 2ها داشتند )وركيی  و ریيا    نگرش مخالف نسبت با توسعۀ ای  نیروگاه

های مختلف، مسيتقیم یيا غیرمسيتقیم،    ای با روشتواند بر رفتارهای مقابلا دلبستگی با م ا  می

 5؛ بینتو2019، 4؛ آدی2010و هم ارا ،  3یا واسطا تأثیر بگذارد )میشرا كننده لیتعدعنوا  نقش  با

سمت اقدامات عملی  تواند احساسات شخصی افراد را با (. دلبستگی م انی می2016و هم ارا ، 

فرض در مطالعيۀ  ای  پیش(. 2019، 6ی)آد كند محافظت می اجتماعاتشا سوق دهد كا از خود و 

( در ارتباط با آمادگی در برابر سیل در هند و تا حدودی در مورد خرید 2010میشرا و هم ارا  )

قرار گرفتا است. اثير   دییتأ( مورد 2018ها در پژوهش ژو و هم ارا  ) بیمۀ حوادث توسط چینی

ها مم   است تحت  مات مرتبط با آ ها از مخاطرات و اقدا دلبستگی با م ا  بر تصورات انسا 

و  7زما  حضور یا آشنایی با م ا  باشيد )رتنيام   گر مختلفی همچو  مدت متيیرهای مداخلا ریتأث

های محیطی یيا نيوع    متيیرهایی ازقبیل: زمینا ریتأث(. همچنی  مم   است تحت 2016هم ارا ، 

سوزی آمادگی در برابر مخاطرۀ آتشای كا در مورد  دلبستگی با م ا  باشد. برای مثال در مطالعا

مثبتی بر  ریتأثدر استرالیا انجام گرفت مشخص شد كا دلبستگی با م ا  فقط در مناطق روستایی 

كا در مناطق شهری چنی  ارتباطی دیده نشده است  ، درحالیداشتا استآمادگی در برابر مخاطره 

 (. 2015، 8)آنتو  و الورنس

كم گيرفت  خطيرات    ِتوجهی با دستِ مم   است با طور قابل باوجودِای ، دلبستگی با م ا 

جایی، یا احتمال بازگشيت بيا منياطق     (، عدم تمایل با جابا2009و هم ارا ،  9احتمالی )گیفورد
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، 2؛ سيواپ  و سيدكیو  2016و هم يارا ،   1از یک فاجعۀ طبیعی منجير شيود )بنیتيو    خطرناك پس

سبب ایجاد آگاهی و تولید عواطف مثبت نسيبت   ابر عوامل شناختی و عاطفی كا ب (. عالوه2021

پيذیری و آميادگی در برابير مخياطرات را      توانند فرفیت الزم برای حيس مسيئولیت   با م ا ، می

هيای عمليی و    ها هير اجتمياعی نیازمنيد راهبيرد     ی با ای  فرفیتبخش تیفعلافزایش دهند، برای 

های اجتماعی ازقبیيل:   واسطۀ فرفیت اتواند ب رفتاری است. بخش مهمی از ای  اقدامات عملی می

رو توجييا بييا  هييای مييدنی صييورت پييذیرد. ازایيي  هييای اجتميياعی و مشيياركت تقویييت سييرمایا

های رفتاری در برابر بالیا و مخياطرات یيک    های اجتماعی و نقش آ  در ایجاد آمادگی مشاركت

در ارتبياط بيوده   با مشاركت ميدنی   معموالًشود. دلبستگی با م ا   اصل بسیار مهم محسوب می

و هم يارا ،   3)پيالمر  شيود  عنوا  ی ی از ابعاد مهم سيرمایۀ اجتمياعی محسيوب ميی     است كا با

البتيا در ميورد سيازوكارهای تأثیرگيذاری     (. 2017و هم ارا ،  5؛ استفنیاك2000، 4؛ پوتنم2011

 هيای مختلفيی در ادبیيات نظيری وجيود دارد.      دلبستگی م انی بر میزا  مشياركت ميدنی تبیيی    

( دانسيت  تياریِخ یيک م يا  نقيش مهميی در افيزایش        2013، 2005مثال ازنظر لوی يا )  عنوا ِ با

یافتۀ اجتماعی ی ی دیگير از   دلبستگی نسبت با آ  و مشاركت مدنی دارد. همچنی  اعتماد تعمیم

تواند باشد. با ای  معنی كا افرادی كا اطالعات بیشتری در ميورد تياریخ    متيیرهای تأثیرگذار می

تواند در میزا  مشاركت   ا  دارند حس اعتماد بیشتری نسبت با آ  م ا  دارند و ای  حس میم

 (.  2016، 6ها تأثیرگذار باشد )استفنیاك و بلویچز آ 

كا دامنۀ  شود یممشاركت مدنی در اش ال مختلفی قابل تعریف است و فرایندهایی را شامل 

هيای ارتبياطی بيی  فيردی و رهبيری تيا       مهيارت هيا و بهبيود    ها، ارزش ها از تيییر در نگرش آ 

شود. در ای  نوشتا منظور از مشياركت   های داوطلبانا را شامل می رفتارهای عملی ازقبیل: فعالیت

ها برای حل مسائل محلا و بهبود شرایط  هایی كا انسا مدنی ش ل محدودتر آ  و با معنی كنش

(. 2013و هم يارا ،   7قرار گرفتا است )لنزیدهند، مورد استفاده  زندگی ساكنی  محلا انجام می

در ای  حالت، مشاركت مدنی شامل منابع مهمی است كا یک اجتماع در اختیار دارد كيا اشي ال   
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مختلفی ازقبیل: كارهای داوطلبانا، مشاركت در امور اجتماعی یا اهدای زما  و پول خيود بيرای   

ینيدی اسيت كيا طييی آ  فييرد   ااركت فرمشي(. 2005، 1گیرد )لوی ا منافع عمومی را با خود می

طور ارادی بييا فعالیيت    از طریيق احسيا  تعلق با گروه و شيركت فعاالنا و داوطلبانا در آ  با

 .(1394آباد و هم ارا ،  )نعیمی نظم زنداجتماعی دسيت می

هيای اجتمياعی و نهادهيای ميدنی یيک راهبيرد       های مقابلۀ جمعی با تمسک با شب اراهبرد

سيازی بيرای بهبيودی از اثيرات آ  بيوده اسيت       ب برای مقابلا با حوادث طبیعی و فرفیيت مناس

و سيرمایۀ   (2003و هم يارا ،   3)پرتی (. حس انسجام اجتماعی1987، 2)ادیلستی  و واندرسم 

( عوامل مهمی برای توسيعا و محافظيت   2000؛ پوتم ، 1988؛ كلوم ، 1983)بوردیو،  اجتماعی

 (.2006، 4)منزو و پركینز شوند از اجتماعات محسوب می

هيای ميدنی    در توسيعۀ سيرمایۀ اجتمياعی محليی و مشياركت      مؤثرتری  عوامل ی ی از مهم

هایی كا دلبستگی بیشتری با م ا  س ونت خود دارند روابط بهتر  دلبستگی با م ا  است. انسا 

، 5)لوی يا دارنيد   هيا اعتمياد بیشيتری    ی خود داشتا و نسيبت بيا آ   ها یمحل همتری با  و گسترده

شيود،  ميی منجير  داشيت  حيس تعليق بيا ایجياد حييس داشييت  سرنوشيت مشييترك     (. 2013

 یشناسی موجب ایجياد هم ياری، تعياو  و مشيياركت در میييا  اعضييا      حسيی كا ازنظر روا 

(. دلبستگی با م يا  همچنيی    1394آباد و هم ارا ،  )نعیمی نظم دشویيک گيروه و جامعيا می

هيا   های مدنی دارد. مشاركت مدنی یعنی تمایيل انسيا    ای با مشاركت واسطاباواسطا و بیارتباط 

)لوی يا،  هایی كا درنهایت منيافع آ  بيا همگيا  خواهيد رسيید       برای اختصاص زما  با فعالیت

هيای   هيا بيا م يا  بیشيتر باشيد، مشياركت بیشيتری در فعالیيت         . هرچا دلبستگی انسا (20056

؛ 2014و هم يارا ،   8؛ بوتيا 2008، 7م يا  خواهنيد داشيت )واكير و ریيا      كننده از آ   محافظت

مسيتقیم بير آميادگی در     ریتيأث بر  توا  گفت دلبستگی با م ا  عالوه (. بنابرای  می2010، 9سنیلها

تواند در ای   برابر مخاطرات با ش لی غیرمستقیم از طریق افزایش فرفیت مشاركت مدنی نیز می
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تواند ارتباط علّيی بيی     ای می عنوا  یک متيیر واسطا تی مشاركت مدنی باعبار امر دخیل باشد. با

دلبستگی با م ا  و آمادگی در برابر مخاطرات طبیعی را ایجاد كند. البتيا بایيد یيادآور شيد كيا      

های مدنی همیشا با روشنی و وضوحی كا مطيرح شيد    ارتباط بی  دلبستگی با م ا  و مشاركت

توانيد در   های فرهنگی نیز میمانند قدرت پیوندهای محلی و سرمایانیست، بل ا عوامل مختلفی 

توا  گفيت دلبسيتگی    ( و با همی  دلیل می2005، 1باشد )لوی ا مؤثرتعدیل یا تقویت ای  ارتباط 

با رفتارهای واقعی در قبال م ا  منجر شود، در ایجياد نگيرش و تف يرات     آن ااز  با م ا  پیش

توا  انتظيار   می 2شده یزیر برناماد بود. البتا در راستای مدل رفتار نسبت با آ  م ا  دخیل خواه

 (. 1991و  1985، 3هایی با رفتارهایی متنافر منجر شود )آجز داشت كا درنهایت چنی  نگرش

عنيوا  واسيطۀ ارتبياط بيی  دلبسيتگی بيا م يا  و آميادگی در برابير           فقط با مشاركت مدنی نا

توانيد در آميادگی در برابير مخياطرات و      یت اجتماعی مستقل میعنوا  یک فرف مخاطرات، بل ا با

هيای   ( بر نقش سيرمایا 1393زنگنا و هم ارا  ) (.2011و هم ارا ،  4)كلوكیبالیا تأثیرگذار باشد 

كننيد و رهنميا و رضيوی     آ  مشاركت ميدنی در بهسيازی شيهری تأكیيد ميی      رأ اجتماعی و در 

كننيد. نقيدی و هم يارا      ی دیگر در شهر مشهد اشاره ميی  متقابل ای  دو عامل بر ریتأث( با 1391)

یند دلبستگی م انی اهای اجتماعی یک م ا  تأثیر معناداری در فر سرمایا دهند ( نیز نشا  می1395)

یند دلبستگی با م ا  چهار عنصير  اهای مورد مطالعا دارد. در ای  روند و در فر افراد نسبت با محلا

تواننيد در  عد چهارم نقش ميؤثری را ميی  عنوا  بُ ماعی م ا  و زما ، بااجت یها انسا ، م ا ، ارزش

توانند  های اجتماعی می ای  فرفیت د.ت شهری داشتا باشنالطراحی و ارتقای دلبستگی افراد با مح

هيا را   پيذیری آ  پذیری جوامع را در برابر مخاطرات ارتقاء بخشیده و بهبود و تيرمیم توا  و واكنش

هيای  توانند از طریق افزایش ارتباطيات و گسيترش آگياهی    های اجتماعی می   فرفیتكنند. ای بهتر 

ها را در برابر ای   و آمادگی انسا  انداختا كار باهای عمومی در برابر مخاطرات را اجتماعی حمایت

 شيود  یمي فرضی كا در اینجيا مطيرح    (. پیش2016و هم ارا ،  5مخاطرات ارتقاء بخشند )سن یونی

پيذیری و آميادگی در برابير     توانيد میيزا  مسيئولیت    ا سطوح باالی مشاركت محلی ميی ای  است ك

گذاری اطالعات و آگاهی بخشيی   مخاطرات را افزایش دهد. مشاركت اجتماعی از طریق با اشتراك

                                                           
1 Lewicka 

2 Planned behavior 

3 Ajzen 

4 Kuhlicke 

5 Sanquini 
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(. البتيا نتيایج   2013و هم ارا ،  1تواند با توسعۀ آمادگی در برابر مخاطرات كمک كند )چیو نیز می

، دهیي د بیآسي ( نشا  داد مشاركت مدنی در بازسيازی منياطق   1399الدینی و هم ارا  )مطالعا عالء

آگياهی  ، مردميی  یهيا  نبود سازوكار مشخص برای مدیریت و توزیيع كميک  دارای موانعی ازقبیل: 

ی فرهنيگ انتظيار   ریي گ ش لو  برا  بهره  مشاركت كم، تالناكافی شهروندا  از فرایند دریافت تسهی

هيا بيا انحيراف     یرگذاری مشياركت ميدنی را در مقابليا و تعيدیل اثيرات بحيرا       كا میزا  تأث است

( 1توا  ترسیم كرد كيا در شي ل شيمارۀ )    مدل مفهومی را می اكرشدهكشد. با توجا با مطالب  می

 ای  مدل نشا  داده شده است.

 
 . مدل مفهومی پژوهش1شکل

توا  بيا   را می های تحقیق فرضیا با توجا با مقدما، مبانی نظری و مدل مفهومی مطرح شده،

 ش ل زیر مطرح كرد:

 كنندۀ تيییرات در آمادگی در برابر مخاطرات است. بینی : دلبستگی با م ا  پیش1فرضیۀ 

 كنندۀ تيییرات در آمادگی در برابر مخاطرات است. بینی : مشاركت مدنی پیش2فرضیۀ 

بستگی با م ا  و آمادگی در برابر گر در ارتباط بی  دل: مشاركت مدنی نقش میانجی3فرضیۀ 

 مخاطرات دارد. 

 شناسی تحقیق روش

كا در ایي  پيژوهش زمینيا و ارتبياط بيی        بوده و ازآنجاییهدف كاربردی ازنظر  حاضر تحقیق 

همبسيتگی قلميداد    -های توصيیفی  توا  آ  را از نوع پژوهش متيیرها موردِنظر بوده است لذا می

                                                           
1 Chiu 

H1 

H2 

H3 
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سيازی معيادالت سياختاری     ها بر اسا  ميدل  اتریس كوواریانسكرد. برای تحلیل اطالعات از م

سال شهرك باغمیشيا تشي یل    18را تمام ساكنی  باالی  استفاده شده است. جامعۀ آماری تحقیق

كا بير اسيا  جيدول     (1389)محمدزاده، هزار نفر است  45 حدوداًدهند. جمعیت ای  محلا  می

ای اسيتفاده   ها از راهبرد خوشا كا برای انتخاب آ عنوا  نمونا انتخاب شدند  نفر با 381مورگا  

نفر از  364، اطالعات تعداد شده یآور دلیل مخدوش بود  برخی اطالعات جمع شد. درنهایت با

 افراد نمونا مورد استفاده قرار گرفت.  

های استاندارد انجام شد. بر  ها از طریق مصاحبۀ حضوری بر مبنای پرسشناماآوری دادهجمع 

و هم يارا ،   3؛ هونيگ 2017و هم يارا ،   2؛ هيا  2017و هم ارا ،  1مطالعات قبلی )وواسا  

گویا  برای مقابلا با مخاطرات مشخص شده بيود.   در مورد میزا  آمادگی پاسخ سؤال 17( 2019

مربوط با آمادگی فیزی ی خانوارها در برابر مخاطرات بيود كيا شيامل     سؤالاز ای  تعداد، هفت 

هيای اولیيا، رادیيو،    قوه، جعبا كمک غذا، آب، چراغ»اولیا ازقبیل: فراهم بود   لوازم و ضروریات

بعدی در مورد آميادگی رفتياری خانوارهيا شيامل:      سؤال 6بوده است. « دارو، ابزارهای ضروری

پیگیيری ميداوم اخبيار و اطالعيات     »، «داشت  یک برناما برای مواقع اضطراری در درو  خانوار»

هيای  هيا و كارگياه  شيركت در كيال   »، «ا حوادث برای اعضيای خيانوار  خرید بیم»، «مخاطرات

بحث با دوستا  و اعضای خانواده در مورد شيیوۀ ميدیریت و   »، «آموزشی برای شرایط اضطراری

ی مواجهيا بيا شيرایط    هيا  میتي هيای داوطلبانيا در    فعالیيت » ، و«آمیيز مواجها با شيرایط مخياطره  

 آخر در مورد آمادگی شيناختی بيود كيا شيامل     سؤال 4ود. ب..« و  احمر هاللآمیز ازقبیل  مخاطره

تيری   نزدیيک »، «های دولتيی  نحوۀ كمک گرفت  از سازما »، «نحوۀ كمک گرفت  از دوستا  و آشنایا »

 بوده است.  « خروج اضطرای از محل مخاطره»و « پناهگاه اضطراری

  از دو گویا اسيتفاده  ( برای سنجش دلبستگی با م ا2017و هم ارا  ) 4با تأسی از كار ها 

بسيیار افتخيار   ( »2و )« ِخياطر دارم  م  نسبت با محلۀ خود احسا  تعلق( »1شد كا عبارتنداز: )

با اقتبا  از كار پرادهانانگا و «. زنمكنم وقتی در مورد محل زندگی خودم با دیگرا  حرف میمی

د كيا عبارتنيداز:   ( سا گویا برای سنجش مشاركت مدنی در نظير گرفتيا شي   2017) 5داونسورت

                                                           
1 Wu 

2 Han 

3 Hong 

4 Han 

5 Pradhananga  & Davenport 
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ای در ميورد اميور    محلا نظر با هم بحث و تبادل»، «ای برای حل مسائل محلا محلا هم اری با هم»

ی كرونبياخ  آلفيا مقيادیر  «. مشاركت داوطلبانا در رسیدگی با مش الت محلا»و « مربوط با محلا

آوری  ار جمعنشا  داده شده است حاكی از پایایی مناسب ابز 2-6كا در جداول  ها شاخصهمۀ 

 .استاطالعات 

ای كا با استفاده از تحلیيل عياملی تأییيدی     منظور ارزیابی اعتبار ابزار تحقیق، از اعتبار سازه با

( نشيا  داده شيده   1( و جدول شيمارۀ ) 2محاسبا شد، بهره بردیم، كا نتایج آ  در ش ل شمارۀ )

 CE)دلبسيتگی بيا م يا ( و     PD)آمادگی در برابر مخياطره(،   PR( سا متيیر 2است. در ش ل )

)مشاركت مدنی( نشا  داده شده است، كا همبستگی ای  متيیرها با خطوط دو سر خمیده نشيا   

های مرتبط با هر متيیر است و خطيوط  داده شده است. اش ال مربع در ای  ش ل بیانگر شاخص

عاملی اسيت   كند، بیانگر ضرایب های مربوطا متصل میطرفا كا متيیرها را با شاخص راست یک

شود. هرچقدر ای  ضيرایب بیشيتر    ای آ  متيیر مشخص میكا بر اسا  ای  ضرایب اعتبار سازه

 ها است.  ( بیانگر اعتبار مناسب آ 7/0باشد )باالتر از 

 
 . برونداد تحلیل عاملی تأییدی2شکل 

طوركيا ضيرایب   تيوا  مشياهده كيرد. هميا      ( بهتر می1ضرایب عاملی را در جدول شمارۀ )

هيا بيا    هميۀ آ   Pبوده و مقيدار   70/0دهد همۀ ای  ضرایب باالی رگرسیونی استاندارد نشا  می

عالمت *** نشا  داده شده است، كا با معنای ای  است كا همۀ روابط در سطح خطای كمتير  

 دار است./  معنی01از 
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 . نتیجۀ تحلیل عاملی تأییدی1جدول

   
 P داردضرایب رگرسیونی استان برآورد رگرسیونی

AAAA <--- 887/0 000/1 آمادگی در برابر مخاطره 
 

AAA <--- 852/0 239/1 آمادگی در برابر مخاطره *** 

AA <--- 879/0 596/1 آمادگی در برابر مخاطره *** 

C4 <--- 829/0 000/1 مشاركت مدنی 
 

C3 <--- 867/0 039/1 مشاركت مدنی *** 

C5 <--- 722/0 767/0 مشاركت مدنی *** 

B4 <---  850/0 000/1 دلبستگی با م ا 
 

B3 <---  740/0 903/0 دلبستگی با م ا *** 

 های تحقیقیافته
ها مورد تحلیل قرار گرفتند، تعيداد   نمونا كا اطالعات آ  364نشا  داد از میا   های تحقیق یافتا

بودنيد.   متأهيل ر نفي  210گویيا  مجيرد و    نفير از پاسيخ   154بودند.  نفر مرد 219نفر ز  و  145

گویا  دارای تحصیالت دیيسلم   نفر از پاسخ 179سال بوده است.  74/32گویا   میانگی  س  پاسخ

زما  س ونت در محل نیيز   نفر باالی دیسلم بوده است. مدت 185و زیر دیسلم و مدرك تحصیلی 

 سال بوده است.   18طور متوسط  با
 . توزیع فراوانی آمادگی فیزیکی2جدول

 خیر بلی 

 درصد  تعداد درصد تعداد

 7/49 181 3/50 183 غذا 

 5/52 191 5/47 173 آب

 6/53 195 4/46 169 قوه چراغ

 1/68 248 9/31 116 های اولیهجعبه کمک

 4/57 209 6/42 155 رادیو 

 7/57 210 3/42 154 دارو

 67 244 33 120 موارد ضروری 

 58  42  میانگین درصدها

 84/0 باخمقدار آلفای کرون
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گویا  برای مواجها با مخاطرات در حيد   نتایج پژوهش نشا  داد میزا  آمادگی فیزی ی پاسخ

( درك كيرد، كيا نشيا     2توا  با توجا با ارقام جدول شيمارۀ ) متوسط است. ای  موضوع را می

درصيد از   58درواقيع  . استدرصد  42گویا   طور تقریبی میزا  آمادگی فیزی ی پاسخ با دهد یم

انيد و   منظور مقابلا با بالیيا اقيدامی ن يرده    اند كا در تهیا لوازم فیزی ی با گویا  عنوا  كرده اسخپ

گونا استنباط كرد كا در فرهنگ ميادی سياكنی     ای  توا  یمها  آمادگی الزم را ندارند. از ای  یافتا

در برابر بالیا  آوری شهرك باغمیشا آمادگی فیزی ی و گنجاند  لوازم ضروری برای مقابلا و تاب

و مخاطرات جایگاه خیلی مستح می ندارد و شياید بتيوا  دالیيل آ  را در عواميل اقتصيادی و      

واسطۀ مشي الت اقتصيادی یيا     تر شد  سبد خانوارهای شهری با ویژه فرهنگی ازقبیل: كوچک با

 ها نسبت با نزدیک بود  مخاطرات جستجو كرد.   نگرش نادرست آ 

 مادگی رفتاری. توزیع فراوانی آ3جدول

 خیر بلی 

 درصد تعداد درصد تعداد

 1/54 197 9/45 167 داشت  یک برناما برای مواقع اضطراری در درو  خانوار

 2/30 110 8/69 254 پیگیری مداوم اخبار و اطالعات مخاطرات

 3/53 194 7/46 170 خرید بیما حوادث برای اعضای خانوار

 3/50 183 7/49 181 وزشی برای شرایط اضطراریهای آمها و كارگاهشركت در كال 

بحث با دوستا  و اعضای خانواده در مورد شیوۀ مدیریت و مواجهيا بيا   

 آمیزشرایط مخاطره

258 9/70 106 1/29 

آمیيز ازقبیيل:    ی مواجها با شرایط مخياطره ها میتهای داوطلبانا در  فعالیت

 احمر و .. هالل

166 6/45 198 4/54 

 45  55  هامیانگی  درصد

 76/0 مقدار آلفای كرونباخ

دهد هرچند نسبت با آمادگی فیزی ی میزا  آميادگی   نتایج مربوط با آمادگی رفتاری نشا  می

درصيد از سياكنی  در بُعيد رفتياری      55رفتاری در بی  ساكنی  شهرك باغمیشا بیشيتر اسيت و   

درصيدی نیيز مقيدار     45ميادگی  آمادگی الزم را برای مواجها با مخياطرات دارنيد، اميا فقيدا  آ    

كا بيدانیم   ابدی یمویژه زمانی اهمیت  . ای  موضوع بااستای است كا نیازمند توجا  ِمالحظا قابل
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میزا  زیادی از آمادگی رفتاری مربوط با رفتارهای انفعالی ازقبیل: پیگیری اخبيار و اطالعيات و   

هيای   ای ازقبیيل: فعالیيت   فعاالنيا كيا در رفتارهيای    ، درحيالی شيود  یمبحث با دوستا  و آشنایا  

داوطلبانييا و داشييت  برنامييۀ مشييخص بييرای مقابلييا بييا مخيياطرات هنييوز هييم شييهروندا  آمييار 

تيوجهی از شيهروندا  دارای بیميا     دهند و هنوز هم بخش قابلِ ای از خود نشا  نمی امیدواركننده

 حوادث نیستند.  
 . توزیع فراوانی آمادگی شناختی4جدول

 خیر بلی 

 درصد تعداد درصد دادتع

 4/37 136 6/62 228 نحوۀ كمک گرفت  از دوستا  و آشنایا 

 9/42 156 1/57 208 های دولتی نحوۀ كمک گرفت  از سازما 

 5/52 191 5/47 173 تری  پناهگاه اضطرارینزدیک

 1/29 106 9/70 258 خروج اضطرای از محل مخاطره

  60  40 

 79/0 مقدار آلفای كرونباخ

در مورد آگاهی شناختی نسيبت بيا دو نيوع آگياهی فیزی يی و رفتياری وضيعیت آميادگی         

درصد از پاسخگویا  با لحاظ شناختی خيود را آمياده    60شهروندا  شهرك باغمیشا بهتر است. 

دهد پاسيخگویا  بيا لحياظ بیينش و آگياهی       اند و ای  مسئلا نشا  می مقابلا با مخاطرات دانستا

پایی  در آمادگی و فیزی يی   نسبتاًدر مورد مقابلا با مخاطرات دارند و آمار  مناسبی نسبتاًوضعیت 

و رفتاری بیانگر ش افی است كا در ارزیابی عینی و دستاوردهای عینيی آ  در عميل شيهروندا     

 شود.  نمایا  می
 . توزیع فراوانی دلبستگی به مکان5جدول

  كم متوسط زیاد

 تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد

 خاطر احسا  تعلقِ 209 4/57 111 5/30 44 1/12

 احسا  غرور و افتخار 209 4/57 99 2/27 56 4/15

. متوسط نسبت بيا م يا  اسيت    نسبتاًبا دلبستگی م انی بیانگر احسا  دلبستگی  مربوطنتایج 

امتیياز مم ي  و انحيراف     10از  53/6گویيا    میانگی  احسا  دلبستگی با م ا  در بيی  پاسيخ  
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درصيد   5/30گویيا  كيم،    درصد از پاسيخ  4/57خاطر  بوده است. میزا  تعلقِ 93/1ستاندارد آ  ا

گویا  در  درصد از پاسخ 4/57درصد زیاد بوده است. میزا  حس غرور و افتخار  1/12متوسط و 

درصيد زیياد بيوده اسيت. شياید دلیيل دلبسيتگی         4/15درصد در حد متوسيط و   2/27حد كم، 

روندا  نسبت با ای  محلا ناشی از تيییرات بسیار محسوسيی اسيت كيا در    چندا  مطلوب شه نا

وجود آمده است و ای  شهرك را با محل  دو دهۀ اخیر در كالبد و تركیب جمعیتی ای  شهرك با

اند یا  تر برای اشتيال ترك كرده یا از شهرهای كوچک عمدتاًس ونت قشرهای متوسط جامعا كا 

 اند، تبدیل كرده است.   مهاجرت كرده از محالت دیگر با ای  منطقا

 . توزیع فراوانی مشارکت مدنی6جدول

  کم متوسط زیاد

 تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد

 ای برای حل مسائل محلا محلا هم اری با هم 30 2/8 62 17 272 8/74

2/78 265 19 69 8/2 30 
 ای در مورد اميور مربيوط بيا    محلا نظر با همبحث و تبادل

 محلا

 مشاركت داوطلبانا در رسیدگی با مش الت محلا 17 7/4 59 2/16 288 1/79

است كا با سا گویا مورد سنجش قرار  مشاركت مدنی ی ی دیگر از متيیرهای اصلی تحقیق

ها نشا  داده شيده اسيت. نتيایج حياكی از     ( توزیع فراوانی ای  گویا6گرفت. در جدول شمارۀ )

نميره   15از  43/12ا  در امور مدنی اسيت. میيانگی  مشياركت ميدنی     گوی مشاركت باالی پاسخ

درصيد از   2/8است. در ایي  جيدول مشيخص اسيت كيا       33/2مم   و انحراف استاندارد آ  

 17برای حل مش الت محلا دارند، میيزا  هم ياری    ها ای محلا گویا  هم اری كمی با هم پاسخ

هيا در حيد زیياد بيوده      درصد از آ  8/74ری گویا  در حد متوسط و میزا  هم ا درصد از پاسخ

نظر در مورد اميور محليا دارنيد،     گویا  هم اری كمی در بحث و تبادلِ درصد از پاسخ8/2است. 

هيا   درصيد از آ   2/78گویا  در حد متوسط و میزا  هم اری  درصد از پاسخ 19میزا  هم اری 

های داوطلبانا مربيوط   در فعالیتگویا  مشاركت كمی  درصد از پاسخ7/4در حد زیاد بوده است. 

گویيا  در حيد متوسيط و میيزا  مشياركت       درصد از پاسخ 2/16با محلا دارند، میزا  مشاركت 

 ها در حد زیاد بوده است. درصد از آ  1/79
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 . ماتریس همبستگی متغیرهای تحقیق7جدول

مشارکت 

 مدنی

دلبستگی به 

 مکان

آمادگی 

 شناختی

آمادگی 

 رفتاری

آمادگی 

 فیزیکی
 

    1 Pearson 

Correlation 
آمادگی 

 Sig. (2-tailed)      فیزی ی

   1 .755** Pearson 

Correlation 
آمادگی 

 Sig. (2-tailed) 000.     رفتاری

  1 .752** .779** Pearson 
Correlation 

آمادگی 

 Sig. (2-tailed) 000. 000.    شناختی

 1 .274** .200** .192** Pearson 
Correlation 

دلبستگی با 

 Sig. (2-tailed) 000. 000. 000.   م ا 

1 .141 .170** .175** .197** Pearson 

Correlation 
مشاركت 

 Sig. (2-tailed) 000. 001. 001. 007.  مدنی

هيا از   منظور ارزیيابی ارتبياط آ    عنوا  یک آزمو  مهم با با میزا  همبستگی متيیرهای تحقیق

( 7زمو  همبستگی پیرسو  مورد محاسبا قرار گرفت، كيا نتيایج آ  در جيدول شيمارۀ )    طریق آ

دهد معیار آمادگی فیزی يی بيا آميادگی رفتياری     نشا  داده شده است. نتایج ای  آزمو  نشا  می

/ ، معیار آمادگی فیزی ی با آميادگی شيناختی دارای همبسيتگی بيا     75دارای همبستگی با میزا  

، معیيار  75/0ر آمادگی رفتاری با آمادگی شيناختی دارای همبسيتگی بيا میيزا      ، معیا78/0میزا  

،  معیار آميادگی رفتياری بيا    19/0آمادگی فیزی ی با دلبستگی با م ا  دارای همبستگی با میزا  

، معیار آمادگی شناختی با دلبسيتگی بيا م يا      20/0دلبستگی با م ا  دارای همبستگی با میزا  

، معیار آمادگی فیزی ی بيا مشياركت ميدنی دارای همبسيتگی بيا      27/0میزا  دارای همبستگی با 

،  معیيار  17/0، معیار آمادگی رفتاری با مشاركت ميدنی دارای همبسيتگی بيا میيزا      20/0میزا  

آمادگی شناختی با مشاركت مدنی دارای همبستگی و متيیرهای دلبستگی بيا م يا  و مشياركت    

  هستند.  14/0مدنی دارای همبستگی با میزا  
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 . نتایج ارتباط ساختاری متغیرها8جدول

   
 P ضریب رگرسیونی استاندارد برآورد رگرسیونی

CE <--- PD 135/0 060/0 025/0 

PR <--- PD 396/0 106/0 *** 

PR <--- CE 282/0 097/0 004/0 

متيیير   ضرایب رگرسیونی استاندارد در ای  جدول بیانگر اثرات خالص متيیرهای مستقل بير 

بینی تيییرات متيیر وابستا توسط تيییرات متيیر مستقل اسيت. برآوردهيای    وابستا یا قدرت پیش

داری تأثیرات متيیرهيای مسيتقل در    بیانگر سطح معنی Pناخالص و  ریتأثرگرسیونی بیانگر میزا  

ازای  دهيد بيا  سازی ساختاری نشا  ميی  فرضیۀ اول است. مدل دییتأنتایج حاكی از  وابستا است.

بر آمادگی در برابير مخياطرات    106/0هر واحد افزایش یا كاهش در دلبستگی با م ا  با میزا  

شده است، چراكيا ایي  آزميو  نشيا       دییتأشود. همچنی  فرضیۀ دوم  افزوده یا از آ  كاستا می

ابر بر آمادگی در بر 097/0ازای هر واحد افزایش یا كاهش در مشاركت مدنی با میزا   دهد با می

 دییتأسازی ساختاری بیانگر  شود. درنهایت نتیجۀ آزمو  مدل مخاطرات افزوده یا از آ  كاستا می

ازای هر واحد افزایش یا كاهش در دلبستگی بيا م يا  بيا     دهد  با و نشا  می استفرضیۀ سوم 

 شود.  بر مشاركت مدنی افزوده یا از آ  كاستا می 060/0میزا  

 برازش مدل ساختاریهای نیکویی . شاخص9جدول
GFI AGFI NFI RFI IFI TLI CFI RMSE 

978/0 953/0 977/0 963/0 989/0 982/0 989/0 05/0 

عنيوا  شاخصيی كيا بیيانگر میيزا  سيازگاری ميدل نظيری          ی نی ویی برازش بيا ها شاخص

، ی يی از معیارهيای مهيم بيرای ارزیيابی نتيایج       استهای تجربی  توسط محقق با داده شده طرح

ی مختلفيی وجيود دارد كيا برخيی از     هيا  شياخص . بيرای ارزیيابی بيرازش ميدل     اسيت  تحقیق

ها معیارهایی  ( نشا  داده شده است. بر اسا  برخی نوشتا9در جدول شمارۀ ) ها آ   یتر معمول

(. ایي  معیيار بيرای    1396ور،  ها مطيرح شيده اسيت )حبیبيی و عيد       برای پذیرش ای  شاخص

و بيياالتر و بييرای شيياخص    GFI 90/0و  CFI ،TLI ،IFI ،RFI ،NFI  ،AGFIی هييا شيياخص

RMSEA 05/0  دهيد  ( نشا  ميی 9نتایج جدول شمارۀ ). بر اسا  همی  معیارها است تر  ییپاو
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هيای نی يویی   های تجربی است، چراكا همۀ شاخصمدل ساختاری دارای برازش مناسبی با داده

نیيز در حيد    RMSEAمیيزا  شياخص    ( قيرار داشيتا و  90/0قبول )باالتر از  برازش در حد قابلِ

 / است.  05ِقبول  قابل
 

 
 . برونداد مدل ساختاری پژوهش3شکل 

 گیریبحث و نتیجه

دلیل قرار گيرفت  بير    حاضر با استفاده از اطالعات مربوط با محلۀ باغمیشا در تبریز كا با تحقیق

در برابر حوادث طبیعی ی آ  را ریپذ بیآسروی گسل تبریز و موقعیت كوهستانی خود كا ام ا  

كند، سعی كرده تا ارتباط بی  متيیرهای اجتماعی و محیطی ازقبیل: ازقبیل: سیل و زلزلا بیشتر می

دلبستگی با م ا ، مشاركت مدنی و آمادگی در برابر مخاطرات را مطالعيا كنيد. نتيایج پيژوهش     

یگر دارند، بل ا ارتباط علّی داری با ی دتنها ارتباط همبستگی معنی نشا  داد سا متيیر پژوهش نا

هيای   بود نیز معنادار بوده و مدل نظيری بيا داده   شده طرحمتيیرها كا در قالب یک مدل مفهومی 

 تجربی انطباق و برازش مطلوبی دارد.

دار دلبستگی با م ا  با تمامی ابعاد آميادگی  های پژوهش حاضر ح ایت از ارتباط معنی یافتا

تاری و آمادگی شيناختی( در برابير مخياطرات دارد، كيا ایي  یافتيا       )آمادگی فیزی ی، آمادگی رف

های قبلی ازقبیيل: پيژوهش میشيرا و     های پژوهش ۀ فرضیۀ اول پژوهش است و با یافتادكنندییتأ

( در ارتباط با آمادگی در برابر حادثۀ سیل در هنيد، بيا پيژوهش ژو و هم يارا      2010هم ارا  )
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رابر رانش زمی  در چی  و همچنی  با نتایج پيژوهش آنتيو  و   ( در ارتباط با آمادگی در ب2018)

سيوزی در اسيترالیا همخيوانی دارد. اميا در     ( در ارتباط با آمادگی در برابير آتيش  2015الرنس )

( در ارتباط با انطباق بيا تيییيرات اقلیميی    2014های پژوهش مارشال و هم ارا  ) مقایسا با یافتا

سيازی و سينجش   و شاید عليت ایي  عيدم تطيابق در شياخص      دهد در استرالیا تطابق نشا  نمی

كا در پيژوهش حاضير ابعياد مختليف      متفاوت دلبستگی با م ا  در دو پژوهش باشد. ازآنجایی

دلبستگی با م ا  ازقبیل: هویت م ا ، وابستگی با م ا ، كیفیت محلا در سنجش دلبسيتگی بيا   

دلیل ایجياد پیونيد عياطفی     بستگی با م ا  با، بنابرای  مم   است دلاند نبودهم ا  مورد استفاده 

ها را نسبت با عدم خروج از م ا  و ترك ن رد  آ  حتيی در مواقيع مخياطره     انسا  با م ا  آ 

فرضيیۀ دوم پيژوهش    دییي تأحاضر كا داللت بير   های تحقیق هم ترغیب كند. ی ی دیگر از یافتا

ابير مخياطرات اسيت. در ایي  یافتيا      دار بی  مشاركت ميدنی و آميادگی در بر  دارد، ارتباط معنی

عنوا  ی يی از معیارهيای مهيم انسيجام اجتمياعی در ارتقيای        توا  نقش مشاركت مدنی را با می

صيورت مسيتقیم از    های جامعا در برابر مخاطرات مشاهده كرد. مشاركت مدنی هم بيا  توانمندی

طيور   ز مخاطرات و هم بيا های پیشگیری ا دیدگا  یا برناما های الزم با آسیبطریق ارائا حمایت

بخشيی و اشيتراك اطالعيات الزم در مقابليا بيا مخياطرات و كسيب         غیرمستقیم از طریق آگاهی

(. بنييابرای  ایجيياد 2017و هم ييارا ،  1هييا اهمیييت داشييتا باشييد )چرییيير  آمييادگی در برابيير آ 

هيای عميومی و رشيد تبيادل      سازوكارهای مناسب برای افزایش ارتباطات شيهروندی در عرصيا  

هيا را   ساز درك بهتر مخاطرات و آمادگی بیشيتر در برابير آ   تواند زمینا ها می گفتمانی بی  انسا 

 (. 2012و هم ارا ،  2فراهم سازد )كول ا

-یافتۀ دیگر پژوهش حاضر نشا  داد بی  دلبستگی با م ا  و مشاركت ميدنی ارتبياط معنيی   

های پژوهش لوی يا   ت. در تطابق با یافتاۀ فرضیۀ سوم اسدكنندییتأداری وجود دارد كا ای  یافتا 

توا  گفت افزایش در مشاركت مدنی شهروندا   ( می2009( و داالگو و هم ارا  )2013، 2005)

از  م ا  تابعی با تابعی از افزایش در میزا  دلبستگی با م ا  است و در مقابل افزایش دلبستگی

تيوا  پیشينهاد    نتایج تحقیق حاضير ميی   منظور تعمیق شهروندا  است. بنابرای  با مدنی مشاركت

های آتی با نقش متيیرهایی ازقبیل: آگاهی از تاریخ م ا  و اعتمياد توجيا بیشيتری     كرد پژوهش

                                                           
1 Charrière 

2 Kuhlicke 
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های روابط اجتماعی و انسيجام اجتمياعی    داشتا باشند. دیگر ابعاد سرمایۀ اجتماعی ازقبیل: شب ا

  دلبستگی با م ا  و مشاركت مدنی ميدِنظر  عنوا  عوامل تأثیرگذار در ارتباط بی توانند با نیز می

 قرار گیرند.  

ی اجتماعی و حاكمیيت  ها یگذار استیسهایی برای های پژوهش حاضر همچنی  داللت یافتا

گيذاری در سيطوح محليی كلیيد     ریزی و سیاسيت محلی در شهرها دارد. داللت اول این ا برناما

توانيد باشيد.    ميدنی شيهروندا  ميی    های اجتماعی و افيزایش مشياركت  اصلی افزایش دلبستگی

سازی خدمات عمومی دلبستگی شيهروندا    تواند با فراهم های محلی و دولتی می گذاریسیاست

ها را در امور محليی ارتقياء ببخشيند.     را نسبت با م ا  بیشتر كرده و درنتیجا میزا  مشاركت آ 

توانند توجا بیشيتری   زی ی میگذار  دولتی برای بهبود كیفیت محیط فیداللت دوم این ا سیاست

های اجتماعی و مشاركت بیشتر مردم از طریق توسعا داد  بيا فضياهای عميومی داشيتا      با طرح

باشند. و داللت سوم ای  است كا مردم برای ارتقای كیفیت زندگی خود بایيد در اميور عميومی    

هيا تقویيت    در آ تواند احساسيات اجتمياعی را    محلۀ خود مشاركت داشتا باشند كا ای  امر می

در ارتباط با مشاركت ميدنی آگياهی داشيتا باشيند و      موضوعات  یاكند. مدیرا  شهری باید از 

 ها دخالت دهند.  گیریمشاركت مدنی را در فرایند تصمیم

آمادگی در برابر مخياطرات دارای سيا ُبعيد آميادگی فیزی يی، آميادگی رفتياری و آميادگی          

ر نشا  داد میزا  آميادگی شيهروندا  در برابير مخياطرات     شناختی است، كا نتایج پژوهش حاض

هيای اولیيا   دهد و حتی در برخی موارد ازقبیل: وجود لوازم كمک چندا  رقم باالیی را نشا  نمی

ای را بيا   مالحظيا  هيا تفياوت قابيلِ    و لوازم ضروری برای مواجها با مخاطرات، میزا  آمادگی آ 

درصد شهروندا  یک  50دهد كمتر از  ایج همچنی  نشا  میدهد. نت میانگی  مورد انتظار نشا  می

برنامۀ مشخص برای مواجها با مخاطرات دارند و نسبت با انعقاد قرارداد بیميا خسيارت اقيدام    

دهد كا ازنظر آمادگی رفتاری هم وضعیت چندا  مطلوبی در ایي    اند؛ ای  موضوع نشا  می كرده

شود  ای دیده می امیدواركننده نسبتاًهای  ی شناختی یافتاشود. اما در مورد آمادگمحلا مشاهده نمی

گویا  از نحوه یافت  اوليی  پناهگياه اطيالع     درصد پاسخ 48ای  موضوع كا نزدیک با  رازیغ باو 

داشتند، در باقی موارد ازقبیل: آگاهی از كمک گرفت  از دوستا  و آشنایا ، نحوۀ كمک گرفت  از 

انيد.   ای باالتر از میانگی  را كسب كرده های خروج اضطراری نمره مراجع دولتی و آگاهی از شیوه

پایی  در آميادگی رفتياری و    نسبتاًهای  رغم نمرهمطلوب در آمادگی شناختی با نسبتاًكسب نمرۀ 
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فیزی ی بیانگر ش اف محسوسی بی  شناخت و رفتار در ارتباط بيا آميادگی در برابير مخياطرات     

( تبیيی   1991آیيز  )  شيده  یزیي ر برناميا با اشاره با نظریا رفتار  است. ای  موضوع را شاید بتوا 

هيا   هيا و هنجارهيای اهنيی آ    نمود. ازنظر ای  محققی  رفتار فردی یا گروهی تابعی از گيرایش 

ها از نتایج رفتيار و پياداش و تنبیهيی كيا      های اهنی انسا  است. از ای  منظر انتظارات یا ارزیابی

ها با طرف رفتارهای خاصيی بسيیار اهمیيت داشيتا      د در كشش انسا توان مورد انتظار است، می

هایی كا ازجانب محیط اجتماعی با فرد القياء و گياهی    باشد. همچنی  هنجارهای اهنی و ارزش

گیری رفتارها بسیار اهمیيت دارنيد. از ایي  منظير      شود و انتظارات اجتماعی در ش ل تحمیل می

باغمیشا نسيبت   خت و رفتار شهروندا  ساك  در محلۀشاید بتوا  گفت ش اف موجود میا  شنا

ها هنوز تصور درسيتی از اهمیيت مخياطرات و تيأثیرات آ       دلیل ای  باشد كا آ  با مخاطرات با

چنيا  هيم بيا    كا مخاطرات آ  كنند یمندارند و در ارزیابی فایده و هزینۀ رفتارها بیشتر احسا  

ها مجياب كنيد. ليذا شياید      های ایمنی در برابر آ  هزینا  یتأمها را با  ها نزدیک نیستند كا آ  آ 

عنيوا  یيک    انجام یک پژوهش مستقل در مورد تصورات و ارزیابی شيهروندا  از مخياطرات بيا   

ها برای مواجهيا بيا    و رفتارهای انسا  در برابر مخاطرات و آمادگی آ  اعمالعامل تأثیرگذار در 

 ها ضرورت داشتا باشد.   آ 

های آتی بتوانند از ای   پژوهش رود یمای سا محدودیت مهم بود كا امید پژوهش حاضر دار

ها خود را مصو  بدارند. محدودیت اول ای  پيژوهش آ  اسيت كيا مبتنيی بير یيک        محدودیت

عنوا  یک مطالعۀ تجربی كامل قلمداد كرد و بيا ایي     توا  آ  را بامطالعۀ مقطعی بوده و لذا نمی

فراهم نبوده است. بنيابرای    شده كنترلصورت  و معلولی در آ  با دلیل ام ا  بررسی روابط علت

های آزمایشی برای بررسيی روابيط علّيی متيیرهيا      های آتی از ت نیک شود در پژوهش توصیا می

بهره گرفتا شود. محدودیت دوم پژوهش حاضر محدود بود  آ  با یيک محليۀ خياص از یيک     

ایج بيا سيایر منياطق جيرافیيایی و فرهنگيی را      شهر است، كا ای  موضوع شاید ام ا  تعمیم نتي 

تير و مطالعيات    های آتی با مطالعات در سطوح وسيیع  شود پژوهشمحدود سازد. لذا توصیا می

تطبیقی بیشتر اهتمام ورزند. محدودیت سوم پژوهش حاضر ای  بود كا در ای  پژوهش فقط بيا  

گر ازقبیيل: وابسيتگی م يانی و    های دیهای محدودی از دلبستگی م انی توجا شده و جنبا جنبا

شود تحقیقات آتيی بیشيتر بيا ایي  ابعياد      هویت م انی موردِتوجا واقع نشده است و توصیا می

 توجا كنند.
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 پیشنهادها
كا نشا  داد شهروندا  درزمینۀ آمادگی فیزی ی و رفتياری وضيعیت    با توجا با نتایج ای  تحقیق

در ها و نهادهای مرتبط با مدیریت مخياطرات   سازما شود  چندا  مطلوبی ندارند؛ لذا پیشنهاد می

ها اقدامات الزم را انجام دهنيد،   ی با واحدهای تولید و توزیع اقالم ایمنی در بی  خانوادههماهنگ

هيای الزم  ها قرار گیرد. البتا ارائيا آميوزش   تا ای  اقالم با ش لی ارزا  و آسا  در اختیار خانواده

هيا از وسيایل    منيدی بهتير خيانواده    شرایط را برای بهره تواند یم ها آ  منظور استفادۀ مناسب از با

بود  شهرك باغمیشا و تيییرات بسیار زیادی كيا در   ریمهاجرپذفراهم سازد. با توجا با  زا یمنیا

ساختار كالبدی و فرهنگی اجتماعی ای  شهرك در دو دهۀ اخیر اتفاق افتاده، شاهد كاهش میزا  

دلیل قرار  سبب موقعیت حسا  ای  شهرك با ویژه با ك هستیم و ای  امر بادلبستگی با ای  شهر

ی و زیي ر برناميا شيود. ليذا بيا انجيام      گرفت  در كانو  مخاطرات طبیعی شهر تبریيز تشيدید ميی   

تمایل با مانيدگاری   توا  یمسازی فضاهای عمومی و خصوصی شهرك  های ایم  گذاری سیاست

 را در امور محلی تقویت كرد.   و درنتیجا مشاركت بیشتر شهروندا 

چندا  مطلوب آمادگی رفتاری و فیزی ی  رغم وضعیت نا دهد با نتایج تحقیق حاضر نشا  می

هيای   مطليوبی قيرار دارد. ایي  فرفیيت     نسيبتاً در برابر مخاطرات، میزا  آمادگی شناختی در حد 

در برابير مخياطرات نیيز     مرور در رفتار و عمل ردهای مناسب با تواند یم ها آ شناختی و تعمیق 

شود با امر آموزش شهروندی و توسعۀ اطالعات كياربردی   مثبت داشتا باشد، لذا توصیا می ریتأث

هيای   ای شيود. برگيزاری كارگياه    و عملی شهروندا  توسط مسئولی  و متولیا  امر اهتميام ویيژه  

مباحثيۀ محليی   های محليی، ایجياد فضيای گفتگيو و      ، برگزاری گردهماییها شگاهینماآموزشی، 

هيای شيناختی    ها بيرای توسيعۀ ایي  فرفیيت     از آ  توا  یمازجملا راه ارهای مناسبی است كا 

 استفاده كرد.

با توجا با این ا نتایج تحقیق حاضر و تحقیقات مشابا بیانگر ارتباط متقابل متيیرهای دلبسيتگی  

ی ها مشاركتفرفیت باالی از  توا  یمبا م ا ، مشاركت مدنی و آمادگی در برابر مخاطرات است، 

محلی و آگاهی عمومی مردم در ارتباط با مشاركت برای تقویت دلبستگی با م ا  و ایجاد عواطف 

مثبت نسبت با محلا استفاده كرد. در ای  زمینا گسترش فضاهای عمومی، ترغیب مردم با ایجياد و  

ی بیشتر نسبت با م ا  و هيم  هم در ایجاد دلبستگ تواند یمهای ارتباطی در ای  فضاها  توسعۀ كنش

 باشد.   مؤثرهای جمعی مشترك بسیار  در توسعۀ مشاركت اجتماعی و كنش



 

 

 

 

 

 1400، بهار و تابستان  1شهری( ، دورۀ سیزدهم، شمارۀ  -توسعۀ محلی )روستایی                            310 

  

 

های اصيلی شيهر و    عنوا  ی ی از دروازه پرداخت  با تاریخچۀ محلا و جایگاه تاریخی آ  با 

و عامل انگیزانندۀ مهمی در دلبستگی بیشتر  تواند یماحیای هویت تاریخی آ  در نگاه شهروندا  

دلبسيتگی بيا م يا  بير      ریتأثها در توسعا و آمادگی بیشتر در برابر مخاطرات باشد.  مشاركت آ 

هيای   گيذاری  ریيزی و سیاسيت   دهد در برناما ی و مشاركت مدنی نشا  میاجتماع یۀسرماتقویت 

نقيش مهميی    تواند یمعنوا  ن تۀ كلیدی  شهری توجا با عامل دلبستگی با م ا  با خرد و كال  

هيا ایفيا كنيد. البتيا تحقيق       های مدنی برای مقابلا با بحيرا   سعۀ محلی و استفاده از فرفیتدر تو

هيای رسيمی بيا نهادهيای     ها و سازما هدف اخیر نیازمند اعتمادسازی و افزایش تعامالت دولت

كا ای  امر در سایۀ ارتباطات شفاف، حل تعارض منافع، دخالت داد  عموم  استمدنی و محلی 

 ها محقق خواهد شد.  ها و ارائا خدمات بهتر با آ  ریزی ها و برناما گیری میممردم در تص
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