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چکیده
سیل یکی از پدیده های ویرانگر طبیعی است که همه ساله سبب خسارت های جانی و مالی بسیاری در
مناطق شهری می شود .با توجه به مسئلۀ فوق ،مقالۀ حاضر در تالش است که به هدف تحقیق ،یعنی
یافتن میزان ارتباط میان هر یک از متغیرهای دلبستگی به مکان ،ادراک خطر و رفتارهای پیشگیرانه
بر یکدیگر ،درجهت کاهش خسارات ناشی از سیالب بپردازد .جامعۀ آماری پژوهش ،شهروندان شهر
بابل و حجم نمونۀ آماری  841نفر است .روش تح قیق در پژوهش حاضر پیمایشی از نوع علی و
مبتنی بر مطالعۀ اسنادی و پرسشنامه و انجام آزمون های رگرسیون سلسله مراتبی و چندمتغیره و
آزمون پیرسون در  Spssاست .همچنین از مستندات مربوط به پژوهش های بارز و جدید درزمینۀ مورد
مطالعه و مطالعات میدانی به منظور شناخت بیشتر موقعیت محل و بررسی مسائل کالبدی و اجتماعی و
زیست محیطی استفاده شده است.
نتایج آزمون رگرسیون سلسله مراتبی نشان می دهد که دلبستگی به مکان با ضریب استاندارد
 0/474تأثیر معناداری بیشتری بر ادراک خطر دارد .نتایج آزمون رگرسیون چندمتغیره نیز نشان
می دهد که دلبستگی به مکان بر ادراک خطر با توان  ، 8ارتباط بیشتری نسبت به دلبستگی به مکان بر
رفتار پیشگیرانه با توان  0/77دارد .نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که متغیرهای دلبستگی
به مکان و ادراک خطر با ضریب  0/474بیشترین همبستگی را دارند؛ بنابراین به منظور کاهش خسارات
ناشی از سیالب ،می توان از طریق تأثیر مثبت مؤلفۀ دلبستگی به مکان که عامل مهمی درجهت
افزایش ادراک خطر است ،شهروندانی را که بیشتر در معرض خطر سیالب قرار دارند ،به آمادگی و
انجام رفتارهای پیشگیرانه ترغیب کرد.

مقدمه
شهرها در حال حاضر با مسائل مربوط به غ ییهرات

کل زیان اقدصادی ناشی از غمام بالیای طبیعی را شامل
میشود ( .)De Dominicis et al, 2015: 66همچ ین با

آب و هوایی ،ازجمله غ ییهر الگوههای بارنهگ ی ،وقهو

اسد اد ب آمهار و اطالعهات موجهود ،خسهارات ناشهی از

سهیالب و ...روب ه رو هسههد گ ( .(IPCC, 2014در می هان

سیل در پارهای از نقاط دنیا ب ویهژه آسهیا و اقیانوسهی ،

بالیای طبیعی ،سیالبها ب دلیل به بهارآوردن خسهارات

بیشدرین میهزان را در میهان خسهارات ناشهی از بالیهای

مالی و جانی فراوان ،اهمیت ویژهای دارنگ؛ ب طهوریکه

طبیعی ب خود اخدصاص میدهگ ،چراک پگیهگۀ سهیل

هم سال م جربه خسهارات مهالی و جهانی فراوانهی در

یک هی از پیچی هگهغههرین روی هگادهای طبیع هی اسههت ک ه

م اطق شهری میشونگ .ب عبارتدیگر میغوان فت ک

خسارات ناشی از آن غ هها به خسهارات مهالی و جهانی

سیل حگود یکسوم از همۀ بالیای طبیعی و یکسوم از

محگود نبوده و در مواردی خسارات غیرمسهدقیم و هاه
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ناملموس آن ازقبیل ایجاد وقف در سیسدمهای ارغباطی

در میان مد یرهای دیگر ،ادراک خطهر ،خهود یکهی از

و اثرات سوءاجدماعی و زیستمحیطی ،سههم بزر هی از

فاکدورهای اساسی برای اجهرای رفدارههای پیشهگیران

ضایعات ناشی از سیلزد ی را در برمی یرد (مریهانجی و

در مقابل مخاطرات زیستمحیطی است

عباسههی .)14 :4831 ،از سههویی دیگههر ،سههیالبهههای

(.)Slovic, 1978: 281

اغفاقافداده در ده های اخیهر در سهط دنیها ،موجه

در کشور ایران نیز ،سیل ،یک بالی جگی طبیعهی

بهاررفدن آ ههاهی عمههومی دربهارۀ آثههار ویرانگههر آنههها

است ک سالیان خسارات مالی و جانی قابلغهوجهی را

شگهاست .در این میان ،غحقیقات نشانده گۀ آن است

ب دنبال دارد .شهر بابل نیهز به دلیهل اقلهیم و شهرایط

ک عامل دانش ساده از وجود این خطر یگانه  ،عهاملی

ج رافیایی خاص خهود ،همه سهال شهاهگ وقهو ایهن

نیست ک در بروز برخهی رفدارههای پیشهگیران غهثثیر

پگیگۀ ویرانگر طبیعی است .در آخرین سیالب رخ داده

می ذارد ،بلک میهزان و نحهوۀ درک خطهر اسهت که

در شهههر بابههل ک ه در فههروردین  4831اغفههاق افدههاد،

موج اغخها غصهمیماغی بهرای پیشهگیری از خطهر و

صگمات جانی ،مالی و زیرساخدی فروانی ب ایهن شههر

آماد ی در برابر آن مهیشهود (.)Gaillard,2008:315

وارد آمههگهاسههت؛ ب ههابراین بههرای هههگایت نگههر ههها و

برایناساس و از م ظر اجدماعی-روانش اخدی ،شه اخت

مشارکت مؤثر شهرونگانی ک در معرض خطر سهیالب

افزایش آماد ی درراسدای انجهام

قههرار دارنههگ ،رزم اسههت راهکارهههای م اس ه و مههؤثر

رفدارهههای پیشههگیران بههرای مقابلهه بهها مخههاطرات

ب م ظور آمادهسازی آنها برای مقابل با خطر سهیالب

زیستمحیطهی مهیشهونگ ،بهیشازپهیش مههم جلهوه

و انجام رفدارهای پیشگیران  ،ارائ شود.

فرای گهایی ک سب

میک گ.

با غوج ب فرضیۀ غحقیق ،ک احدمال میرود با

درواقع ،یافد های اخیر نشان میدهگ که چ هگین

افزایش دلبسدگی ب مکان میزان ادراک خطر افزایش

مد یر اجدماعی-روانش اخدی و کالبهگی بهرروی ادراک

یافد و درندیج م جرب انجام رفدارهای پیشگیران در

افههراد از مخههاطرات زیسههتمحیط هی غههثثیر ذارنههگ و

برابر سیل از سوی شهرونگان شود ،غحقیق حاضر

میغوان هگ آمهاد ی افهراد بهرای مقابله بها مخهاطرات

صورت رفد است .غحقیق حاضر در پی پاسخگویی

زیستمحیطی مان گِ سیل را افزایش یا کهاهش ده هگ

ب س سؤال زیر است .4 :دلبسدگی ب مکان چ

( .)De Dominicis et al, 2014:364ایهن مد یهرهها

غثثیری بر ادراک افراد از مخاطرات زیستمحیطی

ویژ یهای کالبگی و اجدماعی مکانهایی هسد گ ک

(سیالب) و نیز انجام رفدارهای پیشگیران در ه گام

شهرونگان در زنهگ ی روزانهۀ خهود در آنهها حضهور

وقو سیالب دارد؟  .6ب چ میزان افرادی ک در

مییاب گ و نیز نو احساس و ارغباط افراد نسبتب آن

م اطق خطرناک زنگ ی میک گ ،مایل ب

انجام

مکانها و رفدار آنان در محیط است .کیفیهت ارغبهاط

رفدارهای پیشگیران رزم برای مقابل با خطر محیطی

افراد با مکانهای مخدله در زنهگ ی روزمهرهشهان و

هسد گ؟  .8آیا ارغباط بین عوامل فردی با دلبسدگی

احساسی را ک نسبتب آن مکانهها دارنهگ غها حهگود

ب مکان ،ادراک خطر و انجام رفدارهای پیشگیران

زی هادی م هیغههوان در مفهههوم «دلبسههدگی ب ه مکههان»

غصویر ساز اری را نشان میدهگ؟

یافت (عباسزاده و همکاران )26 :4831 ،و نیهز درواقهع،

بررسی تأثیر ادراک خطر سیالب بر انجام رفتارهای پیشگیرانه از طریق مؤلفۀ دلبستگی به مکان

هگف غحقیق شامل بررسی وجود یها عهگم ارغبهاط
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و همچ ههین یههک خطههر ممکههن اسههت بهها غوج ه ب ه

میان دلبسدگی ب مکان و ادراک خطهر سهیل و انجهام

ویژ یههای ج سهیدی مع های مدفهاوت داشهد باشهگ

رفدارهای پیشگیران شهرونگان پیش از وقهو سهیالب

( .)Gustafson,1998:805با اینحههال ،میغوان فهت

است .همچ ین ساخدار غحقیق را چ گ بخهش غشهکیل

ک خطر همیش ب صهورت مهوقعیدی درک مهیشهود؛

میده گ ک بگنۀ غحقیق دربارۀ موضو دلبسهدگی به

برای مثال :ریج میکرز 4و همکاران ( )6003خطهر را از

مکان ،ادراک خطر و رفدهار پیشهگیران  ،ارغبهاط میهان

طریق ارغباط بین مجموع ای از ویژ هیههای خطهر و

آنها است ک با ارائۀ ندایج غحقیقات انجام رفدۀ اخیر،

ویژ یهای ه ی غعری میک گ« :آ هاهی ،نگرانهی و

درخصوص این موضو بحث میک گ و سپس یافد ها و

آماد ی» .بهر ایهن اسهاس ،ه گهامی که یکهی از ایهن

ندایج غحقیق ارائ میشود.

ویژ یها در درک یرنگه افزایش مییابهگ ،درک کلهی
خطههر ممکههن اسههت افههزایش یابههگ ،ب ههابراین غوانههایی

ادبیات تحقیق

انعطافپذیری آن افزایهش مییابگ ( Miceli, & Sotgiu

مرور و بررسی مبانی و ادبیات نظری خطر و ادراک

 .)& Settani, 2008:164خطهرات زیستمحیطی نیهز

خطر نشان میدهگ که خطهر پگیهگهای ه هی اسهت

ب صورت موقعیدی درک میشونگ ( Fazio & Zanna,

( .)Hampel, J, 2006:5واژۀ خطر را میغوان در مهوارد

 ،)1981:161; Uzzell, 2000:307اما در بیشدر مواقع،

مخدل ب مثابه مخهاطره ،احدمهال ،پیامهگ یها غهگیهگ

مردم غمایل ب نادیگه رفدن خطر بروز حهواد ،،حدهی

اسدفاده کرد (رفیعیان و پارسهائیان )83 :4831 ،و ادراک

زمانی ک این حواد ،ممکن است اثر بالقوۀ فاجع آمیز

فرای گی است که در آن اطالعهات به دسهت آمهگه از

داشد باشگ ،دارنهگ ( Keller, Siegrist & Gutscher,

مشاهگات حسی سازمانگهی میشونگ و مورد اسهدفاده

& 2006: 631; Slovic, Finucane, Peters
& MacGregor, 2004: 311; Slovic, Fischhoff
 .)Lichtenstein, 1978: 281مدثسهههفان  ،خطهههرات

قرار می یرنگ ( .)Paradise,T.R, 2005:167در فرای گ
ادراک خطر نیز ش اخت ،اهمیت مرکزی دارد و غمامی
اشکال آ اهی شهامل ادراک ،فکهر ،غصهور ،اسهدگرل و
قضاوت و ...را دربرمی یهرد و موجه

قضهاوت ه هی

مردم دربارۀ خصوصیات و شگت در معرض خطر بودن
مههیشههود ک ه ب ه غ هثثیر از وضههعیت فیزیکههی محههیط
زنگ یشان و نیز غفاوتههای فهردیشهان بها یکهگیگر
(ارز های فره گی ،شیوۀ زنگ ی ،قومیت ،سن ،سط
سواد ،ج سیت و )...و همچ ین غفاوتهای مربهوط به
ویژ ی خود خطرها ،درک خطرها افهزایش یها کهاهش
مییابگ (رفیعیان و پارسائیان )83 :4831 ،میهزان ادراک
خطر در بین افراد مخدل یکسان نیست؛ بهرای مثهال:
زنان و مردان درک مدفاوغی از یک خطر یکسان دارنهگ

زیستمحیطی و ب ویژه سیل ،کامالً در این دسد قهرار
دارنگ .ادبیات مربوط ب آماد ی در برابر بالیای طبیعی
نیز ،شامل رویکردهایی مان گِ :درک خطر ،اندقال مردم
از م اطقی ک مسدعگ بالیای طبیعی هسد گ ،آماد ی
در برابر فاجع ههای زیسهتمحیطهی ،مقابله بها آن و
بازسههازی و باز شهههت ب حالت عادی ،پس از وقو
فاجع است ( Dooley,Catalano,Mishra &Serxner,
1992: 451; Mulilis, Duval, & Lippa, 1990:
357; Paton, Johnston, Smith & Miller,
.)2001:47; Russel, Goltz, & Bourque, 1995:748

آماد ی در برابر مخاطرات زیستمحیطی غثثیر مثبت،
هر چ گ انگک ،دارد و ب سن ،وضهعیت غثههل ،خانه ،
1- Raaijmakers
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وضعیت مالکیت ،طول اقامت وغجربهۀ قبلهی از فاجعه

زمانیک ادراک خطر بار باشگ ،افراد غمایل به انجهام

بسدگی دارد ( & Dooley et al, 1992:451; Miceli,

رفدارههههای فعهههال ،پیشهههگیران و محهههافظدی دارنهههگ

& Sotgiu & Settani, 2008:164; Mishra, Suar,
 .)Paton, 2009:11با این حهال مهیغهوان فهت که

( .)Covello, 2003:5لویس و کلمهن 6در سهال 6003

سط آماد ی خانوارها مدفاوت است

( ;Drabek, 1986

Lindell & Perry, 2000: 461: Miceli et al, 2008:
 )165; Mileti & Darlington, 1995:119و کسه

دانش در مورد بالیای طبیعهی به احدمهال زیهاد به
افهزایش آمهاد ی در برابهر مخهاطرات طبیعهی کمهک
شایانی میک گ (.)Sims & Baumam, 1983: 165

ب طورکلی سوان زیستمحیطی را میغهوان به دو
دسد غقسیم کرد ،سوانحی ک براثر حواد ،غیرمدرقبۀ
طبیعهی مان هگِ زلزله  ،سههیل ،آغشفشههان و ...به وجههود
میآی گ و سوانحی که براثهر خطاههای انسهانی نظیهر
رعایتنکردن اصول ایم ی یا طراحی و اجرای ناصحی
سازهها ب وجود میآی گ .بگیهی اسهت دو دسهدۀ فهوق
کامالً از یکگیگر مجزا نبهوده و بهرروی یکهگیگر اثهرات
مدقابلی دارنگ (نوری و حبیبهینهژاد .)284:4834 ،سهیل،
یکی از خطرناکغرین پگیگههای زیستمحیطهی اسهت
( Miceli, Sotgiu, & Settanni, 2008:167; Mysiak

ادعا کردنگ افرادی ک در حال غوسعۀ نواحی شهری در
م اطق سیلخیز هسد گ ،ب نگرت خطر وقو سیالب را
ب ساک ان اطال میده گ .هفداد درصگ از میزان مرگ
و میر در کشورهای ه گ و ب گالد

مربوط به وقهو

سیالب میباشگ .در میان کشورهای جهان ،کشورهای
غربی ب میهزان زیهادی بها ادبیهات آمهاد ی در برابهر
مخاطرات طبیعی آش ا هسد گ و در نواحی دیگر جهان
میزان آ اهی برای آمهاد ی در برابهر بالیهای طبیعهی
کمدر است (.)Revi,2008:207-208

دلبسههدگی ب ه مکههان ،مدشههکل از یههک چههارچوب
سازمانیافدۀ س ان (شخص ،فرای گ ،مکان) است که
بُعگ فردی دلبسهدگی به مکهان به معهانی و مفهاهیم
غعیههین شههگۀ فههردی یهها جمعههی برمههی ههردد .بُعههگ
روانش اسههی ،ع اصههر حسههی یهها عههاطفی ،ش ه اخدی و
رفداری دلبسدگی را شامل میشهود و بُعهگ مکهانی بهر
ویژ یهای مکان شامل سط فضایی ،خصوصیات ویژه

 .)et al, 2014:2883با این حال بها غوجه به ماهیهت

و برجسدگی ع اصر فیزیکهی یها اجدمهاعی غثکیهگ دارد

غیرقابههل پههیشبی ههی بههودن آن ،اغل ه مههورد غوج ه

( .)Scannell & Gifford, 2010: 2همچ ههین رو و
8

جههگی از سههوی مسههلورن و مههردم قههرار نمههی یههرد

آلدمن از مهمغرین نظری پهردازان حهوزۀ روانش اسهی

( Baan & Klijn, 2004:113; Terpstra, Gutteling,

محیطی در باب دلبسدگی ب مکان اههار میک گ که

.)Geldof & Kappe, 2006:431

دلبسدگی به مکهان دو مؤلفهۀ اصهلی دارد ،دلبسهدگی

کههاولو 4در سههال  6008بیههان مههیک ههگ ،افههزایش

کالبگی و دلبسدگی اجدماعی .دلبسهدگی کالبهگی به

آمههاد ی در برابههر بالیههای طبیعههی و غههرویج انجههام

ریش داشدن با غثکیگ بر قگمت مکهان و زمهان آشه ایی

رفدارهای پیشگیران در برابر مخاطرات زیستمحیطهی

با مکان اشاره دارد و دلبسدگی اجدمهاعی به رابطه و

از سوی شهرونگان ،ب میزان بسیار زیادی برای کاهش

غعامل با افراد و روههای حاضر در مکان مربوط اسهت

میههزان خسههارتهههای ناشههی از بالیههای طبیعههی

(.)Low & Altman, 1992:2

ضروری است .همچ هین در ایهنبهاره اهههار مهیک هگ
1-Covello

2-Lewis & Kelman
3-Low & Altman
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پژوهشههگران بههرای حضههور در طبیعههت و غجربههۀ

احساس ارغباط و دلبسهدگی مهیک هگ ،ایهن احسهاس

محیطزیسهت اهمیهت بسهیاری قائهل هسهد گ .آنهها

میغوانگ پیشبی یک گۀ مههم نگهر هها و رفدارههای

معدقگنگ ک غجربۀ حضهور در طبیعهت ،دلبسهدگی به

زیستمحیطی او باشگ .در جگول ( )4نظریات مخدله

مکههان و کشههش عملههی افههراد را نسههبتب ه طبیعههت

در ارغبههاط بهها دلبسههدگی بهه مکههان و مخههاطرات

برمیانگیزانگ .شخصی ک با طبیعت و دنیهای طبیعهی

زیستمحیطی ارائ میشود.

جدول  :8نظریات اندیشمندان مختلف در ارتباط با دلبستگی به مکان و آمادگی در برابر مخاطرات زیستمحیطی

محقق

سال

4

4323

دریبک

6

4331

بکراک و زاغرا

8

4332

غرنر و همکاران

1

6004

1

6004

2

6003

4

6040

غیرنی و همکاران
میلر و جانسدون

مایسلیوهمکاران
میشرا و همکاران

نظری
دلبسدگی مکان شامل چارچوبهای اجدماعی و فره گی بر غفسیر افراد از نشان ها یا هشگارهای
محیطی و درندیج ادراک آنها از مخاطرات مؤثر است.
ادعا میک گ کسانی ک احساسات قویغری نسبتب جامع دارنگ ،در برابر مخاطرات طبیعی آمادهغر
هسد گ.
ادعا میک گ دلبسدگی ب جامع  ،آماد ی در برابر مخاطرات طبیعی را افزایش داده و بیش از غرس از
مخاطرات ،اقگامات را غقویت میک گ.
بیان میدارنگ حدماً بایگ ب این نکد غوج کرد ک آماد ی در برابر مخاطرات محیطی بیشدر زمانی
مشاهگه میشود ک ساک ان با جامعۀ خود ارغباط داشد باش گ.
پیش هاد میک گ وجود حس ب جامع و احساس دلبسدگی ب مردم و مکانها ،در غشویق آنها ب
دخالت نسبتب فاجع و پس از وقو آن ،مؤثر است.
ارزیابی و ادراک مخاطرات را مورد غوج قرار دادنگ ،اما ج ب های ش اخدی و عاطفی و چگونگی غثثیر آن
بر ادراک خطر را مورد بررسی قرار نگادهانگ.
دلبسدگی ب مکان برروی آماد ی در برابر بالیای طبیعی و غخلیۀ ب موقع آن م طق اثر می ذارد.

مثخذ  :نگارنگ ان4832،

ماهیت ارغباط بین دلبسدگی ب مکان و ادراک خطهر
زیستمحیطی و انجام رفدارهای پیشگیران  ،با غوج ب
ندایج مد اقض پژوهشهایی ک در این زمی ه صهورت
رفد است ،ه وز مشخص نیست  .ب ع وان مثال ندایج
آرمس 3در سال ( )6002نشهان مهیدههگ که رابطهۀ
مثبهههت بهههین دلبسهههدگی مکهههان و ادراک خطهههر
زیستمحیطی وجود دارد .ب طور مثال :نادیگه هرفدن
خطر زمینلرزه در بوخارست غوسهط سهاک ان م طقه
4

1-Drabek
2-Bachrach & Zautra
3-Turner
4-Tierney
5-Millar & Johnston
6-Miceli
7-Mishra
8-Armas

ب علت دلبسدگی ب مکان .با این حال برناردو63در سال
( ،)6048در پرغ ال ،برای طی وسهیعی از مخهاطرات
زیستمحیطی دریافت ک دلبسهدگی مکهان به ادراک
بیشدر خطر زیسهتمحیطهی کمهک مهیک هگ و بهرای
خطراغی ک احدمال وقهو کمدهری دارنهگ ،دلبسهدگی
مکان ،ادراک خطر را کاهش میدهگ .این نهو ندهایج،
هرچ گ مد اقض ،بر اهمیت غثثیر دلبسهدگی مکهان بهر
ادراک خطر غثکیگ میک گ .پیشی ۀ غجربهی غحقیهق در
جگول ( )6نشان داده میشود.

9-Bernardo
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جدول  :4پیشینۀ تحقیق
رو غحقیق
هگف

نویس گه /سال

ع وان مقال

بان 4و
همکاران
()6001

ادراک خطر سیل و
پیامگهای مگیریت خطر
سیل در کشور هل گ

 -4بررسیمیزان آماد ی
و نیز مگیریت سیالب.
 -6ش اسایی عوامل
خطرساز برای انوا
ش اخد شگۀ خطر.

رو غوصیفی-
غحلیلی و مصاحب با
افراد

بوم 6و
همکاران
()6003

پیشبی ی نو بروز
احساسات و
غجربۀاحساسات در
ه گام درک مخاطرات
زیستمحیطی در شهر
ژنو

بررسی میزان آماد ی
ردشگران (با غوج ب
آ اهی قبلی) در برابر
مخاطرات زیستمحیطی
مان گ آلود ی هوا و
سوراخ شگن ریۀ اوزون.

رو غوصیفی-
غحلیلی و مصاحب با
افراد

دلبسدگی ب مکان و
آماد ی در برابر خطرات

بررسی غثثیر دلبسدگی
ب مکان بر رونگ آماد ی
در برابر مخاطرات
زیستمحیطی مان گ
سیل.

رو غوصیفی-
غحلیلی و اسدفاده از
ابزار پرسش ام و
غحلیل ر رسیون
سلسل مراغبی

ما در معرض خطر
هسدیم و برای چ ؟
دلبسدگی ب مکان،
ادراک خطر و انجام
رفدارهای پیشگیران

بررسی ارغباط میان
دلبسدگی ب مکان و
ادراک خطر و غثثیر آن
بر رفدارهای پیشگیران
برای مقابل با مخاطرات
زیستمحیطی نظیر
سیل.

رو غوصیفی-
غحلیلی و اسدفاده از
ابزار پرسش ام ،
غحلیل ،t-test
ر رسیون
سلسل مراغبی و
غحلیل پیرسون

غجربۀ بازآفری ی حس
دلبسدگی ب مکان در
محالت آسی دیگه از
زلزل  ،با بهره یری از
رو نظریۀ زمی ای
نمونۀ موردی :امامزاده
زیگ و قصر حمیگ در بم

ش اسایی ابعاد مؤثر
دلبسدگی ب مکان در
بازسازی پساز سانح .

8

میشرا
و همکاران
()6040

دی دام یسیز
و همکاران
()6041

لک
()4838

1

رو کیفی با
اسدفاده از نظریۀ
زمی ای و انجام
مصاحب

ندیج یری
ب م ظور مگیریت خطر و آماد ی در برابر سیل بایهگ
همکههاری نزدیههک بهها شهههرونگان و سههایر احههزاب و
ب ویژه افراد و شرکتهایی ک ممکن اسهت در یهک
یا چ گ مورد آسی دیگه باش گ ،انجام شهود و افهراد
بایگ از ابدگا ،از طریهق طراحهی اقهگامات و غجزیه و
غحلیل آنها ،غها پایهان ،یع هی ارزیهابی زی ه هها و
غصمیم یری واقعی ،در یر موضو شونگ.
ردشگران پیشبی یهای واض و مشخص آلهود ی
هوا و سوراخشهگن ریهۀ اوزون را مهورد غوجه قهرار
نگادنههگ کهه نشههانده ههگۀ واکهه ش احساسههی و
غیرم طقی آنها نسبتب موضهو اسهت .همچ هین
یافد ها نشان میده هگ که دام هۀ ادراک خطهرات
زیسههتمحیطههی بهها ندههایجی کهه از واکهه شهههای
احساسی افراد حاصل میشود ،مدفاوت است.
افرادی ک ب دریل اقدصادی و اصالت خانواد ی با
مکان ارغباط دارنهگ ،در آنهها دلبسهدگی به مکهان
بیشدر شگه و درنهایت سب آماد ی آنان در برابهر
سیل میشود ،درحالیکه فهاکدور مهذه چ هین
قابلیدی را نمیغوانگ درم اطق مسدعگ سهیل داشهد
باشگ.
سطوح بارغری از ادراک خطر میغوانگ غثثیر مثبدی
در افهزایش غمایهل مهردم بهرای مقابله بها خطهر
زیستمحیطی داشد باشگ ،اما زمهانی که آن را بها
دلبسدگیهای قوی در ارغباط قرار میدهگ ،این اثهر
ضعی غر میشود .یافد ها نشان میدهگ ک عوامهل
غثثیر ذاری مان گ دلبسدگی ب مکان ،کاهش اهگاف
مقابل با خطر زیستمحیطی وکاهش اقگامات را در
پی دارد.
در موقعیت بازسازی پس از زلزل  ،بازآفری ی «حهس
دلبسدگی ب مکان» در مقیاس «محله » به دنبهال
شکل یری دلبسهدگی به «خانه » و «شههر» قهرار
دارد .بازآفری ی «دلبسدگی به مکهان» در مقیهاس
محل در سیاسهت هذاری و برنامه ریهزی بازسهازی
نیازم هگ بازسهازی باکیفیهت خانه و ع اصهر مههم
شهری با الهام از ذشد در ام نخسهت و اقهگامات
درجهههت «غسهههیل زنههگ ی»« ،احیههای خههاطرات
ذشد » و «غقویت شبک های اجدماعی» در مراحل
بعگی است.

1-Baan
2-Bohm
3-Mishra
4-De Dominicis
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ادامۀ جدول 4
رو غحقیق

نویس گه /سال

ع وان مقال

هگف

امی ی ورکی
()4838

ش اسایی دیگ اههای
حاکم بر آسی پذیری
شهرها در برابر
مخاطرات محیطی و
اسدخراج مؤلف های
غثثیر ذار در آن با
اسدفاده از رو کیو

ش اسایی ع اصر و
عوامل غثثیر ذار در
آسی پذیری شهرها در
برابر مخاطرات محیطی
و دیگ اههای مخدل

رو کیفی با
اسدفاده از
رو کیو و ابزار
پرسش ام

عباسزاده و
همکاران
()4831

غثثیر مگاخل ای نگر
مسلورنۀ زیستمحیطی
بر رابطۀ بین دلبسدگی
مکانی و رفدار مسلورنۀ
زیستمحیطی

بررسی رابطۀ بین
مد یرهای دلبسدگی
مکانی و نگر
مسلورنۀ زیستمحیطی
با رفدار مسلورنۀ
زیستمحیطی

رو پیمایشی
و نمون یری
خوش ای ،با
اسدفاده از ابزار
پرسش ام

00

ندیج یری
غحلیل عاملی کیو بیانگر س دیگ اه در زمی ۀ
آسی پذیری شهری در ایران است .دیگ اه نخست نگر
مدخصصان پگاف گ غیرعامل و مگیریت بحران است ک
بیشدر غثکیگ بر کاربریهای خطرزای شهری و
زیرساختهای شهری دارد؛ دیگ اه دوم نگر مدخصصان
ج رافیا مخاطرات محیطی است ک بیشدر بر عوامل
طبیعی غثکیگ دارد و دیگ اه سوم نگر شهرسازی
ج رافیا و برنام ریزی شهری است ک بیشدر بر مؤلف های
سازهای ،بافت و غراکم شهر غثکیگ دارد.
مد ییر نگر زیستمحیطی ب صورت مسدقیم با ضری
مسیر 02661بر رفدار مسلورنۀ زیستمحیطی غثثیر داشد
و مد ییر دلبسدگی مکانی با ضری  0218بر رفدار
زیستمحیطی مؤثر است؛ مد ییر دلبسدگی مکانی نیز با
ضری  0268بر رفدار مسلورنۀ زیستمحیطی غثثیر
می ذارد .از طرفی دلبسدگی مکانی با غثثیر بر نگر
مسلورنۀ زیستمحیطی با ضری مسیر  ،0223ب طور
غیرمسدقیم بر رفدار مسلورنۀ زیستمحیطی مؤثر است.

مثخذ  :نگارنگ ان4832،

ب ابراین میغوان فت غثکیگ بر اهمیهت دلبسهدگی

میزن گ و با غهگیگات محیطی مربهوط به آن مکهانهها

ب مکان از آن جهت است ک نقش عمگهای در ایجهاد

مقابل ه مههیک ههگ (Scannell & Gifford, 2010:1؛

و بهههاربردن سهههط ارز ههههای مثبهههت در قبهههال

امیرکههافی .)44:4830،ب ه همههین غرغی ه  ،بههین میههزان

محههیطزیسههت ،مسههلولیتپههذیری ،آمههاد ی در برابههر

دلبسدگی فرد ب مکان و غوج او ب آن مکان ،ارغبهاط

مخههاطرات زیسههتمحیطههی و نیههز انجههام رفدارهههای

مسدقیمی وجود دارد .با افزایش دلبسدگی فرد ب یهک

پیشگیرانۀ افراد دارد و شیوههای کارآمگی را برای حل

مکان ،میهزان غوجه و مراقبهت فهرد از آن مکهان نیهز

مسائل و بهبهود شهرایط محیطهی زنهگ ی افهراد ارائه

افهزایش مهییابهگ ( Mesch & Manor,1998به نقهلاز
دانشپور و همکاران.)83 :4833 ،

میک گ .افراد در شرایط دلبسدگی ب مکانهای خاص،
برای مسائل آن مکانها دسهت به عمهل دسهد جمعهی

شکل :4مدل نظری تحقیق

غهی و غرسیم  :نگارنگ ان4832 ،
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و اعدبار پرسش ام غثییگ میشود .هر یک از مد یرهای

روش تحقیق
رو

غحقیق در پژوهش حاضهر پیمایشهی از نهو

دلبسدگی ب مکهان ،ادراک خطهر و رفدهار پیشهگیران

علّی و مبد یبر مطالعۀ اس ادی و پرسش ام اسهت که

ب غرغی با ضرای آلفای کرونباخ  0/31 ،0/34و 0/48

براساس مرور مسد گات مربوط ب پژوهشههای بهارز و

درصگ ،از پایایی قابلغوجهی برخوردار بودنگ.

جگیگ در زمی ۀ نحوۀ غثثیر دلبسدگی مکهان بهر ادراک
خطههر و رفدارهههای پیشههگیران در برابههر مخههاطرات
زیسههتمحیط هی صههورت رفد ه اسههت .درع هینحههال
مطالعات میگانی نیز ب م ظور ش اخت بیشدر موقعیهت
محهههل و بررسهههی مسهههائل کالبهههگی ،اجدمهههاعی و
زیسههتمحیط هی صههورت پذیرفد ه اسههت .پرسش ه امۀ
غگوینشگه درجههت بررسهی فرضهیۀ غحقیهق ،غمهامی
مد یرهای عوامل فردی ،وی ها و زیر وی هها را غحهت
پوشش قرار داده و شامل س دسهد سهؤال اسهت که
غمامی سؤارت ب صورت طی

لیکرت امدیازب گی شگه

و ب م ظور پاسخگویی در اخدیار شهرونگان شههر بابهل
قرار داده شگهاست .جامعۀ آماری غحقیهق ،شههرونگان
شهر بابل با غعگاد  413نمونۀ آماری (محاسب براساس
فرمههول کههوکران بهها سههط اطمی ههان  3درصههگ بههرای
جمعیت  813033نفر بابل) است ک بر اسهاس سهط
غحلیل فردی ب رو

اندخهاب خوشه ای در هریهک از

محالت محهگودۀ مهورد مطالعه انجهام رفهت .بهرای
س جش روایی و پایایی پرسشه ام از دو رو

غحلیهل

عاملی و ضری آلفای کرونباخ بهره رفد شگهاسهت و
این میزان برابر با  02341است ک بیشدر از  024بهوده

] : n=(t2 pqN) / [(N-1)d2+t2pqفرمول کوکران

))p=0.5, q=0.5, t=1.96, d=0.08, N= 349098
دادههای غحقیق از طریق پرسشه ام ههایی که در
جامعۀ مورد مطالع غوزیع و جمعآوری شهگنگ ،فهراهم
شگهاست .پرسش ام دارای  42سؤال است که از ایهن
میان  1سؤال دربهارۀ عوامهل فهردی -اجدمهاعی بهرای
آزمودن غثثیر عوامل فردی بهر دلبسهدگی به مکهان و
ادراک خطر و انجام رفدارهای پیشگیران در برابر سیل
در پرسش ام مطرح شگ (ب پیوست نمونهۀ پرسشه ام
ارائ می شود) .دادههای پرسش ام پهس از کگ هذاری
ب صورت دادههای خام غوسط کهامپیوغر وارد نهرمافهزار
آماری  Spssشگنگ و اساس غجزی و غحلیهل پهژوهش
حاضر قرار رفد گ .در بررسی وجود ارغباط مع هاداری،
بین دلبسدگی مکان و ادراک خطر و انجهام رفدارههای
پیشههگیران در برابههر سههیالب ،از غحلیههل ر رسههیون
سلسل مراغبهی و چ هگمد یره و نیهز غحلیهل پیرسهون
اسدفاده شگهاست .در جگول ( )8مد یرها و وی ههای
پژوهش ارائ میشود.

بررسی تأثیر ادراک خطر سیالب بر انجام رفتارهای پیشگیرانه از طریق مؤلفۀ دلبستگی به مکان

05

جدول :3معرفی متغیرها ،شاخصها و گویههای پژوهش
شاخصها

مد یرها

وی ها
احدمال آسی دیگن در ه گام وقو سیالب

ادراک خطر سیالب

احدمال آسی دیگن راحتغر نسبتب دیگر شهرونگان دره گام وقو سیالب
امکان مرگ ه گام وقو سیالب
ایجاد احساس در معرض خطر وقو سیالب
غعص و غرور نسبتب مکان

مد یرهای اصلی

دلبسدگی ب محل

عگم غرک مکان
عشق نسبتب مکان
عگم احساس یکپارچگی در محل
انجام جستوجوی اطالعات در رابط با خطر وقو سیالب

انجام رفدارهای پیشگیران

انبارکردن مواد مورد نیاز در ه گام وقو سیالب
جلو یری از ارغکاب رفدارهای اشدباه در ه گام وقو سیالب

مد یرهای مگاخل ر

عوامل فردی

(ج سیت ،روه س ی ،مالکیت ،غحصیالت ،اشد ال)

مثخذ  :نگارنگ ان4832،

معرفی محدودۀ مورد مطالعه
شهر بابل دومین شهر پرجمعیت اسدان مازنهگران و
مرکز شهرسدان بابل است و در دام ۀ کهوهههای ب هگپی
قرار رفده اسهت .ایهن م طقه مسهط و شهی آن از
ج وب ب شمال یع ی ب سمت دریای مازنهگران اسهت.
همچ ین در حگفاصل دریای مازندران و رشد کوه البهرز
و در فاصههلۀ  41کیلههومدری دریههای مازنههگران و 640
کیلومدری شمالشرقی تهران ،واقع شگهاسهت .براسهاس
سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ،4831جمعیت
شهر بابل  184380نفر میباشگ و نیز بعگ خانوار در این
شهههر  8204نفههر اسههت( .در ههاه مل هی آمههار) .می هانگین
بارنگ ی سالیان  44/44درصگ است .ارغفها ایهن شههر
حگود  6مدر از سط دریاهای آزاد پایینغهر اسهت .ایهن
شهر در حاشیۀ رودخان بابهلرود قهرار دارد .ایهن رود از
رودهای پرآب اسدان ،در شهرسهدان بابهل اسهت که از
کوههای سوادکوه سرچشم می یرد و شهاخۀ مههم آن
سجارود است .این رود  43کیلومدر طول دارد که پهس
از ذر از غهرب شهرسهدان بابهل و آبیهاری شهالیزارهای
بابل ،در بابلسر به دریهای خهزر (مازنهگران) مهیریهزد.
ب دلیل اقلیم و شهرایط ج رافیهایی موجهود ،همه سهال

وقو سیالب سب بروز خسارات جانی و مهالی فراوانهی
در شهههر بابههل م هیشههود؛ ب ه ع ههوان مثههال مهههمغههرین
سیالبهایی ک در پ جسال اخیر سهب بهروز خسهارات
فراوانی شگهاست عبارغ گ از:
جاریشگن سهیل در آبهان  ،4834سهب خسهارات
مههالی فراوان هی مان ههگ خسههارت ب ه م ههازل و غثسیسههات
مسکونی ،برق و اراضهی شهالیزاری در شههر بابهل شهگ.
همچ ین در مهرداد  4831سهیل در ایهن شههر آسهی
عمههگهای بهه مههزار کشههاورزی ،سههرده هههای آب
کشاورزی ،راههای روسدایی ،پلهای مسیر غهردد مهردم،
غثسیسات آبرسانی شهری و روسهدایی وارد کهرد .بهار
شگیگ باران و جاریشهگن سهیالب در فهروردین 4831
موج ه آب رفدگ هی  41روسههدا و خسههارت ب ه م ههازل
مسکونی ،دامپروری و خزان های برنج شگ و نیهز در مهاه
مهر همان سال ،جاریشگن دوبارۀ سیالب خسارتههای
مالی عمگهای نظیهر آب رفدگهی معهابر و قطهع بهرق و
مخدلشهگن زنهگ ی شههرونگان شههر بابهل ،بهر جهای
ذاشت .شکل ( )8موقعیهت محهگودۀ مهورد مطالعه را
نشان میدهگ.
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شکل  :3موقعیت محدودۀ مورد مطالعه

غهی و غرسیم  :نگارنگ ان4832،

یافتهها
یافد های کمی و آمارههای غوصهیفی و اسهد باطی
غحقیق از غحلیل آزمونهای مخدل ب کمک نرمافهزار
 Spssنسههخۀ  43اسههدخراج شههگ .در غحقیههق حاضههر
مد یرهای ادراک خطهر و رفدهار پیشهگیران به ع هوان
مد یرهای وابسد و دلبسدگی ب مکان و عوامل فهردی
(ج سیت ،روههای س ی ،غحصهیالت ،هروه شه لی و
وضهعیت مالکیهت) به ع ههوان مد یرههای مگاخله ههر/
ک درلک گه در شهر بابل مورد آزمهون قهرار رفد هگ.
برای ارزیابی میزان غهثثیر دلبسهدگی مکهان بهر ادراک
خطر و انجام رفدارههای پیشهگیران و همچ هین غهثثیر
عوامههل فههردی بههر دلبسههدگی مکههان و ادراک خطههر و
رفدارهههای پیشههگیران  ،پرسشهه ام ای مدشههکل از 64
مؤلف ک  46سؤال مربوط ب مد یرهای دلبسدگی به
مکههان و ادراک خطههر و رفدههار پیشههگیران و  3سههؤال
مربوط ب عوامل فردی بود ،در میان شهرونگان غوزیهع
و جمعآوری شگ .در این پژوهش فراوانی عوامل فهردی
نیز بگین صورت است ک  ،فراوانی غعگاد مردان بیشهدر
از زنان است .همچ ین فراوانی روههای س ی در بهازۀ
س ی  80-43بیشدرین فراوانهی و در بهازۀ سه ی +24
کمدرین میزان فراوانی وجود دارد .ب لحاظ غحصیالت،
مقطههع لیسههانس بیشههدرین فراوانهی و مقطههع ابدههگایی

کمدرین غعگاد فراوانی را شامل میشهود .همچ هین در
بخههش اشههد ال ،دانشههجویان و کارم ههگان ب ه غرغی ه
بیشدرین و کمغرین غعگاد فراوانی را دارنگ و به لحهاظ
مالکیت نیز ،فراوانهی غعهگاد مالهک بیشهدر از مسهدثجر
است .ندایج غفصیلیغر بررسهی غعهگاد فراوانهی عوامهل
فردی پرسش ام حاکی از آن است ک :
نمون های اندخابی شامل  400مرد و  13زن اسهت
ک بررسی مربوط ب وضعیت مالکیت افراد نمون نشان
داد ک  38نفهر مالهک سهاخدمان و  21نفهر مسهدثجر
هسد گ .بررسی روههای س ی نمون نشان داد ک 36
نفر در روه س ی  12 ،80-43نفر روه سه ی ،11-84
 44نفههر در ههروه سهه ی  20-12و  3نفههر در ههروه
س ه ی +24سههال را شههامل م هیشههود .بررس هی می هزان
غحصیالت نمون نشان داد ک از میان افراد نمونه 43 ،
نفر فوقلیسانس 13 ،نفر لیسانس 41 ،نفر فوقدیهپلم،
 81نفر دیپلم 46 ،نفر دانهشآمهوز دبیرسهدان 3 ،نفهر
دانههشآمههوز راه مههایی و  8نفههر بهها میهزان غحصهیالت
ابدگایی هسد گ .همچ ین وضعیت مشاغل افراد نمونه
حاکی از آن است ک  60 ،نفهر در مشهاغل غمهاموقهت،
 46نفر در مشاغل پارهوقهت 86 ،نفهر در مشهاغل آزاد
فعالیت داشد و  42نفر نیز بیکار 3 ،نفر بازنشسد 62 ،
نفر خان دار 81 ،نفر دانشجو و  3نفر کارم گ هسد گ.
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تأثیر عوامل فردی بر دلبستگی به مکان ،ادراک
خطر و رفتار پیشگیرانه
 جنسیت :با غوج ب یافد های حاصل از آزمهون ،Tمیههزان دلبسههدگی بهه مکههان بهها سههط مع ههاداری
( )sig=0/008و مقگار ( )T=-2/694در دو هروه زن و
مرد مدفاوت بوده و زنان دلبسدگی بیشدری به مکهان
دارنگ .این در حالی است ک مؤلفۀ ج سهیت در ادراک
خطههر بهها سههط مع ههاداری ( )sig=0/321و مقههگار
( )T=0/997و نیز در رفدار پیشگیران با سط مع اداری
( )sig=0/559و مقگار ( )T=0/586غثثیری نگارد.
 گروههای سنی :ب کمک آزمهون ( Fفیشهر) غهثثیرچهار روه س ی  20-12 ،11-84 ،80-43و باری 24
بر دلبسدگی ب مکان ،ادراک خطر و رفدهار پیشهگیران
بررسی شگ .ندهایج نشهان مهیدههگ که مقهگار سهط
مع اداری این آزمون در دلبسهدگی به مکهان برابهر بها
 ،0/484در ادراک خطههر برابههر بهها  0/031و در رفدههار
پیشههگیران برابههر بهها  0/813اسههت؛ ب ههابراین اخههدالف
مع اداری بین روههای س ی مورد مطالع با غوج به
دلبسدگی ب مکان ،ادراک خطر و رفدارهای پیشگیران
وجود نگارد و دیگ اه افراد در روههای سه ی در یهک
سط است.
 تحصیالت :دلبسدگی ب مکان ،ادراک خطر و رفدهارپیشگیران در روههای غحصیالت :ابدگایی ،راه مهایی،
دبیرسدان ،دیپلم ،فوقدیپلم ،لیسانس ،فوقلیسانس بها
آزمون( Fفیشر) بررسی شگ .ندایج نشان میدهگ مقگار
سط مع یداری این آزمهون در دلبسهدگی به مکهان
برابر با  ،0/131در ادراک خطهر برابهر بها  0/133و در
رفدار پیشگیران برابر با  0/332است؛ ب ابراین اخهدالف
مع اداری بین روههای غحصیلی مورد مطالع با غوج
بهه دلبسههدگی بهه مکههان ،ادراک خطههر و رفدارهههای
پیشگیران وجود نگارد.
 گروههای شغلی :دلبسدگی ب مکان ،ادراک خطر ورفدههار پیشههگیران در ههروههههای ش ه لی ،غمههاموقههت،

04

پارهوقت ،بیکهار ،بازنشسهد  ،خانه دار ،دانشهجو ،آزاد و
کارم گ با آزمون ( Fفیشر) بررسهی شهگ .ندهایج نشهان
میدهگ که مقهگار سهط مع هاداری ایهن آزمهون در
دلبسدگی ب مکان برابر با  ،0/112در ادراک خطر برابر
با  0/036و در رفدار پیشگیران برابر بها  0/164اسهت؛
ب ابراین اخدالف مع اداری بین روههای شه لی مهورد
مطالع با غوج ب دلبسدگی ب مکهان ،ادراک خطهر و
رفدارهای پیشگیران وجود نگارد.
 وضعیت مالکیت :با غوج ب یافده ههای حاصهل ازآزمون  ،Tمیزان دلبسدگی ب مکان با سط مع هاداری
برابر با ( )sig=0/588و مقگار ( ،)T=0/543ادراک خطهر
بهها سههط مع ههاداری برابههر بهها ( )sig=0/504و مقههگار
( )T=0/670و رفدار پیشگیران با سط مع هاداری برابهر
بهها ( )sig=0/126و مقههگار ( )T=1/538اسههت؛ ب ههابراین
غفاوت مع اداری بهین میهانگین دلبسهدگی به مکهان،
ادراک خطههر و رفدارهههای پیشههگیران بههین دو ههروه
مالکیت (مالک و مسدثجر) وجود نگارد.
تأثیر دلبستگی به مکان بر ادراک خطر و دلبستگی
به مکان بر رفتار پیشگیرانه با استفاده از آزمون
ANOVA

بههرای بررسههی مع ههاداربودن ر رسههیون از آزمههون
 ANOVAبا غوجه به آمهارۀ  Fاسهدفاده شهگهاسهت.
آزمون ر رسیون نشان میدهگ ک ادراک خطهر بهگون
غهثثیر مد یهر مسههدقل  0/338اسههت و غ ییهر انحههراف
اسدانگارد دلبسدگی مکان باعث غ ییر  0/118انحهراف
اسهدانگارد در مد یهر ادراک خطهر مهیشهود؛ ب ههابراین
مد یر دلبسدگی مکان با ضری اسدانگارد  0/164غثثیر
مع اداری (مثبت) را بر ادراک خطر دارد .همچ هین بها
غوج ب یافد ها بین مد یرها رابطۀ خطی برقرار اسهت
ک طبق جگول ( )8معادلۀ ر رسهیونی آن به صهورت
زیر است:
)دلبسدگی مکان(  =0/338+ 0/118ادراک خطر
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جدول :4مقادیر ضرایب رگرسیون ،تأثیر دلبستگی مکان بر ادراک خطر

ضرای اسدانگاردنشگه

مگل

0/338

0/842

-

8/441

0/006

0/118

0/040

0/164

2/122

0/000

برآورد ضری

مقگار ثابت
دلبسدگی مکان
مثخذ  :نگارنگ ان4832،

ضرای اسدانگاردشگه

مقگار t

سط مع اداری

خطایاسدانگارد

همچ ین ندایج بررسی غهثثیر دلبسهدگی مکهان بهر
رفدار پیشگیران حاکی از آن است ک رفدار پیشهگیران
بگون غثثیر مد یر مسدقل  6/014است و غ ییر انحراف
اسدانگارد دلبسدگی مکان باعث غ ییر  0/861انحهراف
اسدانگارد در مد یر رفدار پیشگیرانه میشود؛ بناابرای
دلبسااتگی بااه مکااان بااا ااارید اسااتان ارد ()5/599

ضری

تأثیرمعناداری (مثبا ) بار رفتاار پیشاگیرانه دارد .باا
توجه به یافتهها بی متغیرها رابطه خطی برقرار اس ،
که طبق ج ول ( )9معادلاه رررسایونی اساتان ارد آن
بهصورت زیر اس :
(دلبستگی مکان)  =5/595+ 5/550رفتار پیشگیرانه

جدول :5مقادیر ضرایب رگرسیون ،تأثیر دلبستگی مکان بر رفتار پیشگیرانه

ضرای اسدانگاردنشگه

ضرای اسدانگاردشگه

مقگار t

سط مع اداری

مقگار ثابت

6/014

0/884

-

2/443

0/000

دلبسدگی مکان
مثخذ  :نگارنگ ان4832،

0/861

0/041

0/811

1/161

0/000

مگل

برآورد ضری

خطای اسدانگارد

تأثیر ادراک خطر بر رفتار پیشگیرانه و تأثیر ادراک
خطر بر دلبستگی به مکان با استفاده از آزمون
ANOVA

بههرای بررسههی مع ههاداربودن ر رسههیون از آزمههون
 ANOVAبا غوج به آمهارۀ  Fاسهدفاده شهگهاسهت.
آزمون ر رسیون نشان میدههگ که رفدهار پیشهگیران
بگون غثثیر مد یر مسدقل  6/463است و غ ییر انحراف
اسههدانگارد ادراک خطههر باعههث غ یی هر  0/111انحههراف

ضری

اسدانگارد در مد یر رفدار پیشگیران میشهود؛ ب هابراین
مد یر ادراک خطر با ضری اسهدانگارد ( )0/126غهثثیر
مع اداری (مثبت) بر رفدار پیشگیران دارد .با غوج به
یافد ها بین مد یرها رابطۀ خطی برقرار است ک طبهق
جگول ( )1معادلۀ ر رسیونی اسهدانگارد آن به صهورت
زیر است:
(ادراک خطر)  =6/463+ 0/111رفدار پیشگیران

جدول :6مقادیر ضرایب رگرسیون ،ادراک خطر بر رفتار پیشگیرانه

ضرای اسدانگاردنشگه

ضرای اسدانگاردشگه

مقگار t

سط مع اداری

مقگار ثابت

6/463

0/881

-

3/118

0/000

ادراک خطر
مثخذ  :نگارنگ ان4832،

0/111

0/046

0/126

2/633

0/000

مگل

برآورد ضری

خطایاسدانگارد

همچ هین ندههایج بررسههی غههثثیر ادراک خطههر بههر
دلبسدگی ب مکان حاکی از آن است ک دلبسدگی به

ضری

مکان بگون غثثیر مد یر مسدقل  6/323اسهت و غ ییهر
انحههراف اسههدانگارد ادراک خطههر باعههث غ یی هر 0/134

بررسی تأثیر ادراک خطر سیالب بر انجام رفتارهای پیشگیرانه از طریق مؤلفۀ دلبستگی به مکان

انحراف اسدانگارد در مد یر دلبسدگی ب مکان میشود؛
ب ابراین ادراک خطر با ضری اسدانگارد ( )0/146غثثیر
مع اداری (مثبت) بر دلبسدگی ب مکان دارد .با غوجه
ب یافد ها بین مد یرها رابطۀ خطی برقهرار اسهت که
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طبههق جههگول ( )2معادلههۀ ر رسههیونی اسههدانگارد آن
ب صورت زیر است:
)ادراک خطر(  =6/323+ 0/134دلبسدگی ب مکان

جدول :7مقادیر ضرایب رگرسیون ،ادراک خطر بر دلبستگی به مکان

مگل
مقگار ثابت
ادراک خطر
مثخذ  :نگارنگ ان4832،

ضرای اسدانگاردنشگه
خطای اسدانگارد
برآورد ضری
0/681
6/323
0/042
0/134

تأثیر رفتار پیشگیرانه بر ادراک خطر و تأثیر رفتار
پیشگیرانه بر دلبستگی بهه مکهان بها اسهتفاده از
آزمون ANOVA

بههرای بررسههی مع ههاداربودن ر رسههیون از آزمههون
 ANOVAبا غوجه به آمهارۀ  Fاسهدفاده شهگهاسهت.
آزمون ر رسیون نشان میدهگ ک ادراک خطهر بهگون
غثثیر مد یر مسدقل  4/813است و غ ییر یک انحهراف
اسدانگارد رفدار پیشگیران باعث غ ییر  0/123انحهراف

ضرای اسدانگاردشگه
ضری
0/146

مقگار t

سط مع اداری

46/222
2/122

0/000
0/000

اسهدانگارد در مد یهر ادراک خطهر مهیشهود؛ ب ههابراین
مد یر رفدار پیشگیران با ضری اسدانگارد  0/126غثثیر
مع اداری (مثبت) را بر ادراک خطر دارد .بها غوجه به
یافد ها بین مد یرها رابطۀ خطی برقرار است ک طبهق
جگول ( )4معادلۀ ر رسیونی اسهدانگارد آن به صهورت
زیر است:
(رفدار پیشگیران ) =4/813+ 0/123ادراک خطر

جدول  :1مقادیر ضرایب رگرسیون ،رفتار پیشگیرانه بر ادراک خطر

مگل
مقگار ثابت
رفدار پیشگیران
مثخذ  :نگارنگ ان4832،

ضرای اسدانگاردنشگه
خطای اسدانگارد
برآورد ضری
0/622
4/813
0/041
0/123

همچ ین ندایج بررسی غهثثیر رفدهار پیشهگیران بهر
دلبسدگی ب مکان حهاکی از آن اسهت که دلبسهدگی
مکان بگون غثثیر مد یر مسدقل  8/440اسهت و غ ییهر
انحراف اسدانگارد رفدار پیشگیران باعث غ ییهر 0/828
انحراف اسدانگارد در مد یر دلبسدگی مکان مهیشهود؛
ب ابراین مد یر رفدار پیشهگیران بها ضهری اسهدانگارد

ضرای اسدانگاردشگه
ضری
0/126

مقگار t

سط مع اداری

1/442
2/633

0/000
0/000

( )0/811غثثیر مع اداری(مثبت) بر دلبسدگی ب مکهان
دارد .با غوج ب یافد هها بهین مد یرهها رابطهۀ خطهی
برقرار است ک طبهق جهگول ( )3معادلهۀ ر رسهیونی
اسدانگارد آن ب صورت زیر است:
)رفدار پیشگیران ( =8 /440+ 0/828دلبسدگی مکان

جدول  :7مقادیر ضرایب رگرسیون ،رفتارپیشگیرانه بر دلبستگی به مکان

مگل
مقگار ثابت
رفدار پیشگیران
مثخذ  :نگارنگ ان4832،

ضرای اسدانگاردنشگه

ضرای اسدانگاردشگه

مقگار t

سط مع اداری

8/440

0/638

-

40/363

0/000

0/828

0/036

0/811

1/161

0/000

برآورد ضری

خطایاسدانگارد

ضری
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تأثیر دلبستگی بهه مکهان بهر ادراک خطهر و تهأثیر
دلبستگی به مکان بر رفتارهای پیشگیرانه با استفاده
از آزمون پیرسون

ضری همبسدگی پیرسون بین دو مد یر دلبسهدگی
ب مکان و ادراک خطهر در کهل نمونهۀ مهورد مطالعه
معادل  0/146و سهط مع هاداری آزمهون همبسهدگی
پیرسون معادل 0/000است .رابطۀ مع هاداری بهین دو
مد یر در کل نمون وجود دارد و چهون مقهگار ضهری
همبسدگی مثبت است ،میغوان فت که ایهن رابطه
مسههدقیم م هیباشههگ و همچ هین ضههری همبسههدگی

پیرسون بین دو مد یهر دلبسهدگی به مکهان و رفدهار
پیشگیران در کل نمونۀ مهورد مطالعه معهادل 0/811
است .رابطۀ مع اداری دو مد یر در کهل نمونه وجهود
دارد و چون مقهگار ضهری همبسهدگی مثبهت اسهت،
رابطۀ مسدقیمی بین دو مد یهر مهذکور وجهود دارد .از
مقایسۀ ضرای همبسدگی در جگول زیهر ایهن ندیجه
حاصل میشود ک ارغباط و همبسدگی بین دلبسهدگی
ب ه مکههان و ادراک خطههر بیشههدر از می هزان ارغبههاط و
همبسدگی بین دلبسدگی ب مکان و رفدهار پیشهگیران
است.

جدول :80مقایسۀ ضرایب همبستگی و سطح معناداری متغیرها در آزمون پیرسون

ارغباط مد یرها

ضری همبسدگی

سط مع اداری آزمون

دلبسدگی ب مکان و ادراک خطر

0/146

0/000

دلبسدگی ب مکان و رفدار پیشگیران

0/811

./000

مثخذ  :نگارنگ ان4832،

تأثیر دلبستگی به مکهان (همزمهان) بهر ادراک
خطر و رفتار پیشگیرانه
ب ه م ظههور مع ههاداربودن غههثثیر دلبسههدگی ب ه مکههان
(همزمان) بر ادراک خطر و رفدار پیشگیران  ،از آزمهون
ر رسیون چ گمد یره اسدفاده شهگهاسهت .ندهایج ایهن
آزمون در هر دو مد یر وابسد مورد بررسی قرار رفد
است و ندایج آن در جگول ( )44آورده شگهاست.

غفاوت نشهان مهیدههگ دلبسهدگی به مکهان به طهور
همزمههان بههر ادراک خطههر و رفدههار پیشههگیران غههثثیر
مع اداری دارد ( .)P<0/001با غوجه به غهوان آزمهون
میغوان ندیج رفت ک دلبسدگی ب مکان بهر ادراک
خطر با غوان  4نسبتب غثثیر دلبسهدگی به مکهان بهر
رفدار پیشگیران با غوان  0/34غثثیر مع اداری بیشهدری
داشد است.

جدول  :88جدول نتایج آزمون رگرسیون چندمتغیره تأثیر دلبستگی به مکان بر ادراک خطر و رفتار پیشگیرانه

شاخصآماری م ابعغ ییرات
روه

مجمو مجذورات

درجۀآزادی

میانگینمجذورات

F

سط مع اداری

غوان آزمون

ادراک خطر

64/343

44

4/210

1/044

0/004

4/00

رفدار پیشگیران

42/368

44

0/330

6/404

0/040

0/34

مثخذ  :نگارنگ ان4832،

تحلیل مدل مسیر
برای غحلیل آمهاری ایهن مهگل بایهگ از ر رسهیون
خطهی و ضههری بدههای اسدانگاردشههگه اسههدفاده شههود.
ما بهر رفدارههای
درحالدیک عامل مهورد نظهر مسهدقی ً

پیشههگیران غههثثیر داشههت (همان ههگ غصههویر) ،بههرای
ب دستآوردن اثر مسدقیم آن بر رفدارهای پیشهگیران ،
ضری بدای اسدانگاردشگۀ آن درنظر رفد شهگ ،ولهی
درحالدیک عامل مورد نظر ب صهورت غیرمسهدقیم بهر

بررسی تأثیر ادراک خطر سیالب بر انجام رفتارهای پیشگیرانه از طریق مؤلفۀ دلبستگی به مکان

رفدارهای پیشگیران غثثیر داشت (ب وسیلۀ چ گ مسهیر
غوانسدیم آن را ب رفدارهای پیشهگیران وصهل ک هیم)
ب م ظور ب دستآوردن اثر غیرمسهدقیم ،ضهری بدهای
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اسدانگاردشگۀ همۀ مسیرها در هم ضرب و ب ع وان اثر
غیرمسدقیم آن مد یر (عامل) بر رفدارههای پیشهگیران
اعمال شگ.

شکل  :4مدل مسیر

غهی و غرسیم  :نگارنگ ان4832،
جدول :84رابطۀ بین ادراک خطر و رفتار پیشگیرانه با درنظرگرفتن نقش واسطهای دلبستگی به مکان
مد یر
احدمال ای ک من در ه گام وقو سیالب آسی ببی م وجود دارد.
احدمال ای ک من در ه گام وقو سیالب راحتغر از دیگر شهرونگان
آسی ببی م وجود دارد.
امکان مردن من ه گام وقو سیالب وجود دارد.
من احساس میک م در معرض خطر وقو سیالب قرار دارم.
در م طق  /محلۀ شما،کگام سط از خطر وقو سیالب موضو مورد
غوج است؟

اثرمسدقیم بر
رفدار پیشگیران

اثر غیرمسدقیم بر رفدار
پیشگیران

اثر کل بر رفدار پیشگیران

./562

./245*./344=./084

./646

./429

./201*./344=./069

./498

./398
./221

./256*./344=./088
./220*./344=./003

./486
./296

./332

./264*./344=./090

./422

مثخذ  :نگارنگ ان4832،

شکل  :5رابطۀ بین ادراک خطر و رفتار پیشگیرانه با درنظرگرفتن نقش واسطهای دلبستگی به مکان

غهی و غرسیم  :نگارنگ ان4832،
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با غوج ب جگول ( )46اثرات مسدقیم و غیرمسهدقیم
ابعاد ادراک خطر بر مد یر وابسد رفدار پیشهگیران بها
نقش واسط ای دلبسدگی ب مکان بررسهی شهگهاسهت
ک مشاهگه میشود در بین ابعاد ادارک خطهر ،مد یهر
آسی دیگن در زمان وقو سیالب بیشدرین غثثیر کهل

بههر مد ی هر رفدههار پیشههگیران بهها درنظر ههرفدن نقههش
واسط ای دلبسدگی ب مکان داشهد اسهت (شهکل .)1
درندیج در رابطۀ بین ادارک خطر و رفدار پیشهگیران ،
دلبسدگی ب مکان نقش میانجی را ایفا میک گ.

جدول :83ضرایب مدل مسیر

مد یر

اثر مسدقیم بر رفدار پیشگیران

اثر غیرمسدقیم بر رفدارهای پیشگیران

اثر کل بر رفدارهای پیشگیران

ادراک خطر

0/126

0/146* 0/811 -0/426

0/261

مثخذ  :نگارنگ ان4832،

نتیجه
با غوج به مسهللۀ غحقیهق ،جهاریشهگن سهیل و
خسارات جانی و مالی ناشی از آن و بها فهرض ارغبهاط
میان دلبسدگی ب مکهان و ادراک خطهر و به غبهع آن
انجام رفدارهای پیشگیران از سوی ساک ان در معهرض
خطههر سههیالب ،غحقیههق بهه رو پیمایشههی از نههو
غوصههیفی-غطبیقههی و مبد ههیبههر مطالعههۀ اسهه ادی و
پرسش ام است .همانطورک در بخهش نظهری مقاله
کر شگ ،دلبسدگی ب مکان میغوانگ ب ع هوان عهاملی
برای درک خطر از سهوی شههرونگان درمعهرضخطهر
زیستمحیطهی ،افهزایش آمهاد ی و انجهام رفدارههای
پیشههگیران قبههل از وقههو س هیالب باشههگ .یافد ه هههای
ب دست آمگه نشان میدهگ ک میزان غثثیر دلبسهدگی
ب مکان بر ادراک خطهر بها ضهری اسهدانگارد 0/164
بیشدر از میزان غهثثیر دلبسهدگی به مکهان بهر انجهام
رفدارهای پیشگیران با ضری اسدانگارد  0/811اسهت،
اما با غوج ب یافد ها میغوان فت که دلبسهدگی به
مکان بهر ادراک خطهر و انجهام رفدارههای پیشهگیران
(ب ه صههورت همزمههان) غههثثیر مثبههت و مسههدقیم دارد،
همچ ین یافد های پژوهش نشان میدهگ غثثیر ادراک
خطر بر انجام رفدهار پیشهگیران بها ضهری اسهدانگارد
 0/126غههثثیر مسههدقیم و مع ههاداری اسههت؛ ب ههابراین
میغوان فهت که فرضهیۀ پهژوهش غثییهگ مهیشهود.
یافد های این مقال در مواردی با بررسیههای ذشهد

دربارۀ ارغباط و غثثیر دلبسدگی مکان بر ادراک خطهر و
انجام رفدارهای پیشگیران ساز اری دارد و آن را غثییگ
میک گ؛ برای مثال آرماس ( )6002بیان مهیک هگ که
رابطۀ مثبت بین دلبسهدگی به مکهان و ادراک خطهر
زیستمحیطی وجود دارد .در پژوهشهی دیگهر برنهاردو
( )6048در پرغ ال برای طیه وسهیعی از مخهاطرات
زیستمحیطی دریافت ک دلبسهدگی مکهان به ادراک
بیشدر خطر زیستمحیطی کمک مهیک هگ .ایهن نهو
ندایج بر اهمیت غهثثیر دلبسهدگی به مکهان بهر ادراک
خطر غثکیگ میک گ ،اما یافد ههای غحقیقهات دیگهر در
این زمی  ،ندایجی م ایر با یافد ههای پهژوهش حاضهر
دارد؛ برای مثال کلر ( )6002و همکاران ب این ندیجه
رسیگهانگ ک غثثیر دلبسدگی ب مکان بهر ادراک خطهر
ب صورت م فی است یع هی بها افهزایش دلبسهدگی به
مکان ،افراد غمایل بیشدری به نادیهگه هرفدن خطهر و
درندیجهه عههگم انجههام رفدارهههای پیشههگیران دارنههگ
(.)De Dominicis et al, 2015: 76

در ادام هۀ غحقی هق ،از می هان عوامههل فههردی ،عامههل
ج سیت باعث غثثیر مدفاوغی در دلبسدگی ب مکهان در
میان دو روه زنان و مهردان اسهت و زنهان دلبسهدگی
بیشدری ب مکان دارنگ .این در حالی اسهت که سهایر
عوامل فردی نظیر روههای س ی ،اشد ال ،مالکیهت و
میزان غحصیالت غثثیر چ گانی بر هریک از مد یرههای
ادراک خطههر و رفدههار پیشههگیران نههگارد .اسدفسههن
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( )4333در پژوهش خود ب این ندیج رسیگهاست ک
زنان و مردان درک مدفاوغی از یک خطر یکسان دارنهگ
و همچ هین ی هک خطههر ممکههن اسههت بهها غوج ه ب ه
ویژ یهای ج سهیدی مع های مدفهاوت داشهد باشهگ؛
ب ابراین میغوان فت با غوج ب یافده ههای غحقیهق،
برای کاهش خسارات ناشهی از وقهو بالیهای طبیعهی
نظیر سیالب ،میغهوان از طریهق غهثثیر مثبهت مؤلفهۀ
دلبسدگی ب مکان ک عامل مهمهی درجههت افهزایش
ادراک خطر است ،شهرونگانی را ک بیشهدر در معهرض
خطر سیالب قرار دارنگ ،به آمهاد ی در برابهر سهیل و
انجام رفدارهای پیشگیران غرغی کرد.
پیشنهادها
ب م ظور کاهش خسارتهای ناشی از وقو پگیهگۀ
ویرانگر سیل ،افزایش ادراک خطر و نیز انجام ب موقهع
رفدارهای پیشگیران  ،راهکارهای زیر پیش هاد میشود:
 اسدفاده از نقش مؤثر رسان ها و غبلی ات در افهزایشادراک خطر و عوامل مؤثر در آن.
 سههرمای ههذاری مههگیران شهههری درجهههت افههزایشدلبسههدگی ب ه مکههان در شهههرهای در معههرض وقههو
سههیالب و افههزایش ادراک خطههر و انجههام رفدارهههای
پیشگیران .
 غشههویق اجدمهها ب ه مشههارکت مههؤثر شهههرونگان درپیشگیری و آماد ی در برابر مخاطرات زیستمحیطهی
ب ویژه سیالب.
 اطال رسانی صحی قبل و بعگ از حادثه  ،به م ظهورکاهش عوارض ناشی از حادثه و نیهز درجههت انجهام
رفدارهههای پیشههگیران درراسههدای کههاهش خسههارات
سیالب.
اسدفاده از نقش مؤثر طراحان و برنام ریهزان شههریدرجهت ارغقهای مؤلفه ههای دلبسهدگی به مکهان در
شهرهای در معرض سیالب به م ظهور افهزایش ادراک
خطر و درندیج انجام ب موقع رفدارهای پیشگیران .
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