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 ۲۰/۱۲/۹۰: پذيرش مقاله                   ۱۰/۹/۹۰: وصول مقاله

  دهيچک
اسـت کـه    ييرخدادهااز جمله  يعيطب يايبال :مقدمه

ـ رو بوده و صدمات ز هبشر همواره با آن روب از آن  يداي
ـ ز يهـا  تـاکنون تـالش  . متحمل شده است  يبـرا  يادي

ـ بالاز حاصـل   يها بيکاهش آس صـورت   يعـ يطب ياي
ار گسـترده  يصدمات حاصل از آن هنـوز بسـ  اما  ؛گرفته
 . است

                                                             
 يها تياست که با حما يپژوهش ين مطالعه برگرفته از طرحيا - ١

ده ياحمر استان هرمزگان به انجام رس ت هالليجمع يو معنو يماد
  .است

 

 

 

 

 

ن حوادث، ياز احاصل کاهش صدمات  يها از راه يکي
و  مــردم در زمــان بــروز حــوادث ةداوطلبانــ يهمکـار 

  ن مطالعـه يـ هدف ارو  نياز ا. در برابر آن است يآمادگ
توجـه بـه   بـا   يا ل کانون امداد محلهيتشک يسنج امکان

  .باشد يمنظر مردم بندرعباس 

ـ ا :ها روش ـ  ين مطالعـه بـه صـورت مقطعـ    ي ن يدر ب
. ديبـه انجـام رسـ    ۱۳۹۰در سال شهروندان بندرعباس 

 روشکـه بـه    نفـر بودنـد   ۴۰۰حاضـر   پـژوهش  ةنمون
و  ندشـد انتخـاب   يا چندمرحلـه  يا خوشه يريگ نمونه

  .ل کردنديرا تکم  پرسشنامه

ل کانون يتشک ،انيگو درصد پاسخ ۷۰ش از يب :ها افتهي
 ۹۵دانستند و  يم ياد ضروريدر حد زرا  يا امداد محله

ت در يـ ل بـه فعال يش از حد متوسط مايب از آناندرصد 
. بودنـد  يمردم يها و ارسال کمک يامدادرسان يها ميت

ـ يتحل يها افتهيج ين نتايچنهم گـاه  ينشـان داد کـه پا   يل
 يهـا  تيـ در خصـوص فعال  يو دانش و آگاه ياجتماع

ـ بر تما يمثبت تأثيراحمر  ت هالليجمع  يل بـه همکـار  ي
  .داشته است يا ان با کانون امداد محلهيگو پاسخ

ـ مردم شهر بندرعباس تما :يريگ جهينت بـه   ياديـ ل زي
ـ و فعال يا محلـه ل کانون امـداد  يتشک ـ ي  يهـا  ميت در ت

ــذا تشــک ؛نشــان دادنــد يامدادرســان داد ل کــانون امــيل
محور به همراه تمرکـز    کرد جامعهيبا اتخاذ رو يا محله
  .رسد يبه نظر م يآموزش شهروندان ضرور يرو يجد

، ي، مشـارکت مردمـ  يعـ يطب يايـ بال :يديکل كلمات
  .محور کرد جامعهيمحالت، رو يامداد يها ونکان

mailto:morteza.kasmani@gmail.com
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  مقدمه
 يگـذار تأثيربدون آنکه بشر قادر بـه   يعيطب يايبال

 ياجتمـاع  يافتـد و زنـدگ   يم بر آن باشد اتفاق ميمستق
که به طور متوسط  ياندازد، حوادث يرا به مخاطره م يو

ـ  يهزار نفر تلفات انسـان  ١٥٠ش از يساالنه ب ش از يو ب
ـ بر کشـورها بـه و   يارد دالر خسارات ماليليم ١٤٠ ژه ي

 تلفـات تعـداد  از ). ١(حال توسـعه دارد   در يکشورها
درصد آن در كشورهاي جهان سـوم،   ٩٥، حدود ساالنه

كننـد رخ   ميليارد نفر زندگي مـي  ٢/٤ي كه بيش از يجا
  .)٢(دهد  مي

ـ   يعـ يطب يايبال  يو شـدت در طـ   ياز نظـر فراوان
 يامـدها يپ). ٣(افتـه اسـت   يش يگذشـته افـزا   يها دهه

ـ بال ياقتصاد طبـق  . شـده اسـت  دتر يشـد  يعـ يطب ياي
 يعـ يع طبياز فجا يناش ياقتصاد يها خسارت برآوردها
ـ يليم ۱۴۵به  ۲۰۰۴در سال  ش از يارد دالر بالغ شد که ب

رشـد داشـته اسـت و در     ۲۰۰۳دو برابر نسبت به سال 
ـ  يز اين ۲۰۰۵سال  ـ ليم ۲۰۰ش از ين خسارات بـه ب ارد ي

 ةن ارقام با ارقام دهـ يا ةسيمقا. استافته يش يدالر افزا
ع يفجـا . سـازد  يان مـ يرا نما ير آشکارتري، تصو۱۹۶۰

ـ    ۱۰ يرخ داده در ط يعيطب  ۵۷۲ش از يسـال گذشـته ب
برابـر   ۶/۶ون دالر خسارت به بار آورده اسـت کـه   يليم
ـ بالاز حاصـل  ش از خسـارات  يب  ةدر دهـ  يعـ يطب ياي

 يعـ يطب يايـ بال). ۴(باشـد   يم) ارد دالريليم ۸۷( ۱۹۶۰
 .قـرار داده اسـت   تأثيرگر تحت يش از نقاط ديا را بيآس

در سراسر جهان  يعيطب يايدرصد از بال ۸۰در مجموع 
درصـد مـرتبط    ۸۰ن تعداد يدهد که از ا يا رخ ميدر آس

تا  ۱۹۹۱ يها سال يدر ط. ت آب و هوا هستنديبا وضع
ـ از بال ياز صدمات ناش ييايون آسيليم ۷/۱، ۲۰۰۱  ياي

در ر خسارت ارد داليليم ۳۶۹در امان نماندند و  يعيطب
  ).۵(داشت  يپ

 يعيطب ياير از باليپذ بيکشور ما جزو ده کشور آس
ـ آ يجهان به شمار مـ  نـوع باليـاي    ٤٠از  ؛ زيـرا )٦(د ي

نوع آن در ايـران بـه    ٣١طبيعي شناخته شده در جهان، 

براساس  و افتد دليل شرايط خاص جغرافيايي اتفاق مي
 ١٢٠سـال گذشـته در ايـران     ٩٠آمارهاي موجود طـي  

نفر بر اثر بالياي طبيعـي جـان خـود را از دسـت      هزار
 ٧٦( ين تلفـات انسـان  يشترين بين بيو در ا )٧(اند  داده

اسـتان هرمزگـان    ).٨(زلزله بوده است به دليل ) درصد
در  ياريبسـ  يعيطب يايبالاست که  ييها از استان يکي

امن بـه شـمار    ين جهت استانيآن رخ داده است و از ا
ـ   ةک سديکه در  يا به گونه ؛ديآ ينم ش از ده يگذشـته ب
ن اسـتان اتفـاق افتـاده    يدر ا يشترير ٦ يباال ةلرز نيزم

ـ ليم يها ز هر ساله خسارتيل نياست و وقوع س  ياردي
  .کند ين استان وارد ميبه ا

ن اقدامات در مواجهـه بـا حـوادث    يتر از مهم يکي
 هـا هـر   دولـت . باشد يدر برابر آن م يرمترقبه، آمادگيغ

ـ در رو ييباال يچقدر هم از آمادگ بـا حـوادث    يياروي
را دارا باشـند، از   يين توانـا يبرخوردار باشـند و بـاالتر  

ن امر يا .از نخواهند بودين يمردم ب يمشارکت و همکار
کنـد   يدا ميپ يشتريدر حوادث بزرگ و گسترده نمود ب

و نجــــات  يدر اکثــــر حــــوادث، امدادرســــان ).٩(
از خسـارات   يقـ يطالعـات دق دگان به داشتن ايد بيآس

 يدر مقابله با آنها وابستگ يوارده و انجام اقدامات فور
ع و مناسـب بـه خسـارات    يسر ييپاسخگو. کامل دارد

ل و زلزله يچون س ييها دهياز پد يگسترده حوادث ناش
ـ  م يهـا  از توان و استعداد سازمان معموالً  يسـئول محل

ـ مـورد ن ن و تدارک منابع يمأرو ت نياز ا. خارج است از ي
هـا   ن بحرانياز احاصل  يها بيبه آس ييپاسخگوبراي 

اگرچـه  . خواهد بود يمردم ةجانب ازمند مشارکت همهين
ــران  ــزرگ و بح ــوادث ب ــا، ن در ح ــايه ــ يروه  يمردم

ــه ــوش فعال ب ــورت خودج ــص ــا تي ــت  ييه را در جه
 يدهند، ول ينوعان خود انجام م و نجات هم يامدادرسان

 يا رحرفـه ياهنگ، پراکنده و غناهم ن اقدامات معموالًيا
از را بـه خـود   يـ ن امتيتـر  نييهـا، پـا   يابيو در ارزاست 

  ). ١٠(دهند  ياختصاص م

 ةکـرد عمـد  يدو رو يدارا يعـ يطب يايـ ت باليريمد



اي در بندرعباس هاي امداد محله سنجي تشکيل کانون امکان  
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 ةچرخـ  يکـرد سـنت  يدر رو. استمحور   و جامعه يسنت
ـ ر ا اعـم از برنامـه  يت باليريمد ، يگـذار  اسـت ي، سيزي

 يهـا  ار سـازمان يو کنترل در اخت ي، هماهنگيسازمانده
ا يـ ن چرخه نـدارد  يدر ا يا نقشياست و جامعه  يدولت

ــال ينقشــ ينکــه دارايا ــا در رو ؛اســت يانفع ــرد يام ک
شود در کنار شناساندن مخاطرات  يم يمحور، سع  جامعه

امکان مشـارکت مـردم در مراحـل    جامعه،  ةدکننديتهد
ـ در ا. فراهم شود ايت باليريمختلف مد کـرد بـا   ين روي

جامعه،  ياعضا يدر جهت توانمندساز ييها نهيجاد زميا
بــار انيز يامــدهايبــا پ يســازگار يتــوان مــردم را بــرا

محـور بـا    کـرد جامعـه  يرو. دهند يش ميمخاطرات افزا
ـ ا، ظرفيـ ت باليريمـد  ةم کردن مردم در چرخـ يسه ت ي

ح يصح ةمقابله و مواج يدر معرض خطر را برا ةجامع
ـ هـد و در صـورت رخـداد بال   د يش ميا افزايبا بال  ياي

ن را يشـ يت پي، روند بازگشت جامعـه بـه وضـع   يعيطب
 يو مـال  ينکه از خسارات انسانيدهد؛ ضمن ا يشتاب م

  ).١١(کاهد  يم يزان قابل توجهيبه م

ق يبه منظور تشـو  ييها ر تالشياخ يها سال يدر ط
کرد ياز رو يريگ بهره يبرا يشهر يها و نهادها سازمان
صـورت   يت شـهر يريمـد  يهـا  در برنامهمحور  جامعه

ع خود يگاه رفيکسب جا يشهرها برا نکال. گرفته است
سـت و  يو زنده ماندن در برابر تحوالت پرشتاب قـرن ب 

ه بر مشارکت آگاهانه شهروندان، بـه  يجز تک يکم راهي
 ينـد يفرا. ندارند ،و داوطلب يردولتيغ يها ژه تشکليو

مات يصــمم شــدن در تيکــه در آن شــهروندان بــا ســه
و بـا درک   يشـهر  ةخـود و جامعـ   ياثرگذار بر زنـدگ 

و بـــا شـــناخت و فهـــم از    يحقـــوق شـــهروند 
اداره شهر  يها نهي، هزيو گروه يجمع يريپذ تيمسئول

  ).١٢(را کاهش خواهند داد 

 ةقـ و حل ين عناصر شهريتر ياديامروزه، محالت بن
 ةبـه توسـع   يابيدسـت  ين شهر و شهروندان برايواسط ب

گاه يدور جا يها ها از گذشته محله. باشند يم دار شهريپا
هر محلـه  . اند داشته يشهر امور يدر سازمانده يا ژهيو

ـ مـورد ن  ةخدمات روزمر ةيبا ارا جـاد  ياز خـود و بـا ا  ي
د شـو  يخاص موجب م يها يژگيو و يا محله ينمادها

ـ تعلق و هو يساکنان آن نوعكه  ت داشـته باشـند، تـا    ي
سـته  يز يکـه در آن مـ   يا که شهروند با نام محله ييجا

معتقدند که  ين کارشناسان شهريهمچن. شد يشناخته م
هـا،   ق محلهيشهرها از طر ةالت اداريتشک يساز کوچک

همـراه   آنهـا  يخدمات ارائه شده از سـو  يساز يفيبا ک
ن يتـر  از مهم يکيبا توجه به مباحث فوق،  ).١٣(است 
 يريپـذ  بيکه در کاهش آس يين راهکارهايتر ييو اجرا
قـرار   احمر هاللت يجمع يرو فرا يش توانمنديو افزا

و  يمحلـ  يها تيک واقعيرد، شناخت و درک نزديگ يم
ها،  يها و توانمند يريپذ بيآس ييدر شناسا ييتمرکززدا

ها و منـابع خـود    ها، مهارت ين توانمندياز ا يريگ بهره
و در  يريپـذ  بيدر مقابل آسان مردم، توانمندساختن آن

ت يدر به عهده گرفتن مسئولان ت مشارکت دادن آنينها
ت يـ جمع ،ن منظـور يبـه همـ   .در سانحه و بحران است

ـ توسعه و بهبود فعالراي ب احمر هالل خـود در   يهـا  تي
از تجـارت   يريگ ، ضمن بهرهياهداف سازمانخصوص 

سـازمان در قالـب    يهـا  برنامـه  ةدرصدد توسع ،گذشته
 يامـداد  يهـا  تحـت عنـوان کـانون    يديالت جديتشک

محـور در امـر    کـرد محلـه  يمحالت است تـا بتوانـد رو  
اجـرا کنـد    يتـر  افتـه ي را به صورت سازمان يامدادرسان

)١٤ .(  

ز بـودن اسـتان   يخ با توجه به حادثهو ن اساس يبر ا
ـ ر اهرمزگـان، د  نگـرش   يق بـه دنبـال بررسـ   يـ ن تحقي

 يهـا  ل کـانون يشهروندان بندرعباس در خصوص تشک
و  يهمکار يبراان آن يمند زان عالقهيو م يا امداد محله

جـاد  يا  از امکان يبرآورد تا ،ميهست مشارکت در کانون
شتر يب مشارکتو ها  امداد در محله ياه ل کانونيو تشک
 از حـوادث  يناشـ  يهـا  بيبا هـدف کـاهش آسـ   مردم 

  .ميداشته باش

  ها روش
 ١٨پژوهش حاضر شامل شـهروندان   يآمار ةجامع
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ن يسال شهر بندرعباس بودند که بر اساس آخـر  ٦٥تا 
 ةنمون حجم. شدند يم ٢٤١٦٦٠موجود بالغ بر  يآمارها

 به نفر ٣٨٤ کوکران، فرمول از استفاده با حاضر پژوهش
 عنـوان  بـه  نفـر  ٤٠٠ شتريب نانياطم يبرا که آمد دست
ـ گ نمونهبراي . شد نييتع نمونه  يا وش خوشـه ر از يري

 ٥شهر بندرعباس به نخست  ؛استفاده شد يا چندمرحله
و بـه   يگذار شماره هر منطقه يها بلوکو م يمنطقه تقس
 سـپس . انتخاب شد از هر منطقه بلوک ٥ يطور تصادف

ـ گ نمونـه  ةبا فاصل )نفر(خانوار  ١٦ ،هر بلوکاز   ٥ يري
  .شدندن منازل انتخاب يب

ــردآور  ــزار گــ ــا يابــ ــناماطالعــ  ةت، پرسشــ
ن پرسشنامه شامل يا. پاسخ بود - ساخته بسته پژوهشگر

سن، جنس، نـوع اصـالت،   : همچون يا نهيزم يرهايمتغ
الت همسـر، شـغل،   يالت، تحصـ يهل، تحصأت تيوضع

 يسـنج  امکـان  ين برايهمچن. شغل همسر و درآمد بود
کـه   ي، از تعـداد سـواالت  يا ل کانون امـداد محلـه  يتشک

از  يکامل آن باشد استفاده شـد کـه تعـداد    ةرنديدربرگ
ـ آنها در مق ـ ياس ترتي ـ ن يو تعـداد  يب . بودنـد  يز اسـم ي

 يا نـه يگز ٥کـرت  يف ليبه صورت ط يبيترت يرهايمتغ
ن شدند يتدو) اديز يلياد و خي، زي، کم، تاحدوداصالً(

  . بود ٥تا  ١از آن  يگذار نمرهکه 

ن شـده ابتـدا   يتـدو  ة، پرسشـنام يـي ن رواييتع يبرا
ع شـد و  ينفر از افراد نمونه توز ٣٠ن يب يطور تصادف هب

آن، اشکاالت آشکار شـده   يابيو ارز يآور پس از جمع
پرسشنامه  ييايپا .ن شديتدو يينها ةاصالح و پرسشنام

ـ م .به دسـت آمـد  ) ٩١/٠( ٢ييب بازنمايز با ضرين زان ي
زان حضور ي، ماحمر هالل  تيجمع يها تيبا فعال ييآشنا

ــا در کــالس ــ يه ــر هــالل يآموزش ــه احم ــه ب ، مراجع
، يا ل کـانون امـداد محلـه   ي، موافقت با تشـک احمر هالل

ــک ــه يضــرورت تش ــداد محل ــانون ام ــ يا ل ک  ةدر محل
ـ با کـانون و فعال  يل به همکاريزان تمايپاسخگو، م ت ي

، يمردمـ  يهـا  و ارسـال کمـک   يامدادرسان يها ميدر ت

                                                             
2- Test- Retest 

ل کـانون، زمـان،   يمکـان تشـک  ت کـانون،  يريمـد  ةنحو
ـ ان مايکه پاسخگو ييساعت و روزها  يل بـه همکـار  ي

از  يا ت در کـانون امـداد محلـه   يهستند و شرط عضـو 
 .بود که مورد سنجش قرار گرفته اسـت  ياالتؤجمله س

ـ ان تحويگو به پاسخ يحضور ةها با مراجع پرسشنامه ل ي
 SPSSافـزار   ها با اسـتفاده از نـرم   ل شد و دادهيو تکم
ــه. ل شــديــتحل ۱۸ ةنســخ هــا از  ل دادهيــتحل منظــور ب
  .دو استفاده شد يو آزمون خ يفيتوص يها آماره

  ها افتهي
به ) نمونه ۱۷و  ۱۵(ر از دو بلوک يها به غ پرسشنامه

ـ توز يانتخاب يها بلوکن يب) نمونه ۱۶( يطور مساو ع ي
جدول . شد يآور کامل شده جمع ةپرسشنام ۴۰۰شد و 
بـر اسـاس   ت نمونه را يجمع يع درصدي، توز۱ ةشمار

  .دهد ينشان م يمورد بررس يرهايمتغ

: دهـد  ينشـان مـ   ۱ ةطور که در جدول شـمار  همان
ـ زان در حد يگو درصد پاسخ ۱۱ فقط ـ  داي  ۵۴ش از يو ب

 ييآشنا احمر هالل يها تيمتوسط با فعال درصد در حد
 يهـا  درصد افراد نمونه تـاکنون در کـالس   ۸۳ .داشتند
حـدود   شرکت نداشتند و احمر هاللت يجمع يآموزش

ـ غ يکـار  يبـرا  ان تـاکنون يگو درصد از پاسخ ۸۰ ر از ي
 .نداشـتند  احمـر  هـالل ت يـ جمعبه  يا مراجعه آموزش،

ش يو ب ،کم ييت نمونه آشنايدرصد از جمع ۳۶ش از يب
ـ اول يهـا  درصد در حـد متوسـط بـا کمـک     ۵۳از  ه و ي

  .داشتند ييآشنا يامدادرسان

موافـق   اديـ حد زان در يگو درصد پاسخ ۸۳ز ش ايب
ـ . هسـتند  يا محلـه ل کـانون امـداد   يتشک  ۳/۷۰ش از يب

درصـد   ۸/۲۴اد به بـاال ،  يزان زيان به ميگو درصد پاسخ
ل کـانون  يدرصد در حد کم تشـک  ۵/۳در حد متوسط، 

درصـد   ۵/۱دانسـتند و   يمـ  يمحالت را ضرور يامداد
  . ل نبودنديل کانون قايتشک يبرا يضرورت

درصد  ۲۴حد متوسط و ان در يگو درصد پاسخ ۶۰
بـا کـانون امـداد     يبه همکـار  ليمااد ياز آنان در حد ز

ــه ــد يا محل ــ. بودن ــهروندان   ۶۷ش از يب ــد از ش درص
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درصد در حـد   ۲۷ش از يبندرعباس در حد متوسط و ب
و ارسـال   يامدادرسـان  يها ميت در تيل به فعالياد مايز

    .بودند يمردم يها کمک

گـاه مسـتقل و   يپات نمونـه،  ياز جمع يميش از نيب
ل يدرصد، مسجد را به عنـوان مکـان تشـک    ۳۵ش از يب

ـ ، جمعافراددرصد  ۴۶ش از يب .شنهاد دادنديکانون پ ت ي
بـه  را و کـانون   احمـر  هاللز يدرصد ن ۴۲و  احمر هالل

 .شنهاد دادنـد يکانون پ ةطور مشترک به عنوان اداره کنند
بروز حـوادث،   زمانان فقط يگو درصد پاسخ ۷۰حدود 

ـ     ۵۷  ۵۲ش از يدرصد از افراد نمونـه فقـط عصـرها و ب
بـا   يل بـه همکـار  يـ ل مايتعط يدر روزها فقطدرصد 

  . هستند  کانون امداد محله

ن فـرد  يدرصد افراد معتقد بودنـد بهتـر   ۶۰ش از يب
ش از يهستند و ب احمر هاللکانون، کارمندان  ةادار يبرا
ــاحبه ۶۸ ــد مص ــدن دوره درص ــوندگان، گذران ــا ش  يه

ت افراد در کانون يعضو يبرا يرا شرط مناسب يآموزش
  . دانستند يم

 نظـر  در و حاضـر  ةمطالع بودن ياکتشاف به توجه با
ـ  الگومنـد  روابط کشف بودن  مختلـف،  يرهـا يمتغ نيب

ن پـژوهش بـه طـور جداگانـه بـه      يا ير اصليچهار متغ
ر وابسته در نظر گرفته شدند و با اسـتفاده از  يعنوان متغ

 نيبــ آمــده دســت بــهدو روابــط معنــادار  يآزمــون خــ
ـ مختلف و ا يرهايمتغ ر گـزارش شـده   يـ ن چهـار متغ ي

  .است

ــاس داده  ــر اس ــا ب ــمار  يه ــدول ش ــراد۲ ةج  ، اف
 يآموزش يها دوره در کننده شرکت افراد تر، کرده ليتحص
 يهـا  تيفعال از يشتريب ييآشنا کهكساني  و احمر هالل
ـ اول يهـا  کمک از يشتريب يآگاه دارند، احمر هالل  و هي

  .دارند يامدادرسان

 هـل، أمت افـراد  ،۳ ةجدول شـمار  يها مطابق با داده
 و تـر  کرده ليتحص يهمسر يدارا باال، التيتحص يدارا

 امـداد  کـانون  ليتشـک  بـا  يشـتر يب موافقـت  که يافراد

 کانون ليتشک يبرا را يشتريب ضرورت دارند، يا محله
  .هستند ليقا خود محل در

 يهمسر يدارا افراد ،۴ ةجدول شمار يها طبق داده
 بـا  آشـناتر  کمتـر،  يدرآمـد  يدارا بـاال،  التيتحصـ  با

 ،يامدادرسان و هياول يها کمک و احمر هالل يها تيفعال
 بـه  معتقـدتر  ،يا محلـه  امـداد  کانون ليتشک با تر موافق

 يشـتر يب ليتما محله، در امداد کانون ليتشک ضرورت
  .داشتند ابراز خود از کانون با يهمکار به

تـر،   افـراد مسـن   ،۵ ةجـدول شـمار   يها مطابق داده
ـ اول يهـا  کمکو  احمر هالل يها تيآشناتر به فعال ه و ي

ل کانون امداد، معتقدتر به يتر با تشک ، موافقيامدادرسان
بـا   يتر به همکـار  ليکانون امداد و ما ليتشکضرورت 

ــانون، تما ــک ــرا يشــتريل بي ــفعال يب ــي ــا ميت در ت  يه
 .بودند يمردم يها و ارسال کمک يامدادرسان

  بحث
 ياز آگـاه پـژوهش حاضـر    ةج بـه دسـت آمـد   ينتا

ـ متوسط شهروندان بندرعباس نسـبت بـه فعال    يهـا  تي
ل يآنـان بـه تشـک    يل بـاال يو موافقت و تما احمر هالل

  .دهد يبا آن گزارش م يهمکارو  يا کانون امداد محله

گـاه  يپاكـه  دهـد   ينشـان مـ  ن پـژوهش  ين ايهمچن
الت همسر و يالت، تحصيافراد همچون تحص ياجتماع

خصـوص   و دانش افـراد در  يش آگاهيافزا يشغل رو
تـر نسـبت بـه     ش مثبـت و نگـر  احمر هالل يها تيفعال
ـ و تما احمـر  هاللت يمحور جمع جامعه يها تيفعال ل ي

ـ با جمع يبه همکار ـ  ي ـ . دارد يثرؤت نقـش م  نيهمچن
افـراد   يدانش و آگاه، هر چه يگاه اجتماعيهمراه با پا

ـ اول يهـا  بشردوستانه و کمک يها تينسبت به فعال ه و ي
ـ ابـد، تما يش يافـزا  يامدادرسان  يل آنـان بـه همکـار   ي

و حضـور فعاالنـه در    احمـر  هاللت يداوطلبانه با جمع
  .ابدي يش ميآن افزا يها تيفعال

و همکاران  ينجف ةق حاضر با مطالعيتحق يها افتهي
ـ مشابه بـه ا  يا در مطالعه انآن. باشد يهمسو م) ۱۴( ن ي
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ل کـانون محـالت در   يدند کـه لـزوم تشـک   يجه رسـ ينت
دهندگان بـه   درصد پاسخ ۷۶/۶۵بزرگ از نظر  يشهرها

حـدود   يمند زان عالقهياد به باال بوده است و ميزان زيم
ــه فعال درصــد پاســخ ۸۱ ــيــدهنــدگان ب  يهــا ميت در ت

. تکانون محالت، متوسط به باال بـوده اسـ   يامدادرسان
ت از آن داشت کـه افـراد بـا    يحکا يگر ويد يها افتهي

زان يباال به م يپلم و با بافت اقتصاديد يالت بااليتحص
. مند بودنـد  عالقه يامدادرسان يها ميت در تياد به فعاليز

ـ  سـال، افـراد بـا     ۲۹ر يـ ن زنـان، افـراد بـاال و ز   يهمچن
بـاال   يپلم، افراد با بافت اقتصادير ديالت باال و زيتحص

ل کانون محالت را ياد تشکيز يليزان خيو متوسط به م
سـال، افـراد    ۲۹ر يت زنان، افراد زيدر نها .الزم دانستند

بـاال   يپلم، و افراد در بافت اقتصادير ديالت زيبا تحص
بـا   يمنـد بـه همکـار    زان متوسط عالقـه يو متوسط به م

  .کانون محالت بودند

ـ ن )۱۵( يعنبرو  يسروستانق يصد  يدر پژوهشـ  زي
ـ گو درصد پاسخ ۵۷افتند يدر ـ د بيان بـه آسـ  ي دگان از ي

ــال  حــوادث کمــک ــد، همکــار يم ــر يکردن در  يکمت
شــان از  يخصــوص امــداد در ســوانح داشــتند و آگــاه

ـ  .در مواقع حادثـه کـم بـود    يمنيا يها هيتوص ن يهمچن
 يآنان نشان داد که هر چه سطح دانش و آگاه يها افتهي

 يهـا  هيو توصـ  يدث احتمـال ان نسبت به حوايگو پاسخ
 يشـتر يابـد، مشـارکت ب  يش يمربوط به آنها افزا يمنيا

افراد بر مشـارکت   ياقتصاد -يگاه اجتماعيپا. اند داشته
 يافراد با مشـاغل درآمـد   نيزو است ثر ؤآنان م يامداد

ت يـ شتر بـا جمع يب ةارتباط و مراجع يباالتر و افراد دار
در مـورد حـوادث    يشتريب ي، دانش و آگاهاحمر هالل
ج پـژوهش  ينتـا  ةکننـد  نيين مطالعه، تبيج اينتا .اند داشته

  .باشد يحاضر م

ج يپژوهش حاضر به همراه نتـا  ةآمد دست به جينتا
 و دانـش  تـأثير  کـه بـدان اشـاره شـد     يگريمطالعات د

 بـه  شـهروندان  شيگرا بر را يامداد و ياجتماع يآگاه
 ييدانـا  از که يافراد. دهد يم نشان وضوح به مشارکت

 را خـود  برخوردارند، لئمسا به نسبت يباالتر يآگاه و
 کنند يم مردم مشکالت و ياجتماع لئمسا ريدرگ شتريب
 تيمسـئول  احسـاس  مشکالت و موانع رفع به نسبت و
 خـود  از يتـر  افزون تالش جهينت در و کنند يم يشتريب

ـ ، امنيطين شرايامد چنيپ .دهند يم نشان ش يت و آسـا ي
ل خود مشـارکت  ئاست که در مسا يمحالت باالتر مردم

  .کنند يم

است که در کنار  يان درازيسال احمر هاللت يجمع
بر آموزش  يازمند، اهتمام جديبه مردم ن يرسان خدمت

ـ بالآنان در برابـر   يمردم و آمادگ بـه  . دارد يعـ يطب ياي
الزم  يها مختلف، آموزش يکه به اشکال و انحا يطور

کـه   يا شک نکته ياما ب. دهد يمختلف م يها را به گروه
ـ محـور   کرد آموزش محلهي، روکمتر بدان توجه شده ا ي

ن، ييآموزش متمرکز و از باال بـه پـا  . محور است جامعه
، )مردم محالت( يهدف اصل ةبه جامع يعدم توجه کاف

ــ  ــاط ب ــتمرار در ارتب ــدم اس ــوزشيع ــدگان و يگ ن آم رن
ـ گ دهندگان و همه آموزش ر نشـدن آمـوزش از جملـه    ي

 احمـر  هاللت يجمع يستم آموزشياست که س يراداتيا
 احمر هاللت ين رو جمعياز ا. رو بود هتاکنون با آن روب

ر يان اخيمحور در سال کرد جامعهيرا به رو يشتريتوجه ب
  .داشته است

شـبرد اهـداف خـود در هـر     يپ يبـرا  يا جامعـه  هر
 يتيفعـال . و مشارکت مردم دارد ياز به همراهين يا نهيزم

ت مردم به انجام رسد امکان يو رضا يهماهنگ که بدون
چرا که افراد جامعه با توجه  .ابدي يت آن کاهش ميموفق
 يت ندارنـد، آگـاه  يدر آن فعال يارينکه حق و اختيبه ا

نسبت بـه آن داشـته و نسـبت بـه آن احسـاس       يکمتر
کـه مشـارکت    يتيمقابل، فعال ةدر نقط .کنند يم يگانگيب

ـ مردم را بـه همـراه داشـته باشـد، احتمـال موفق      ت آن ي
شـود کـه    يجاد ميا يز زمانيمشارکت ن. ابدي يش ميافزا

 ثر در جامعـه هسـتند و  ؤمـ  يمردم احساس کنند عضو
  .ار دارنديدر اخت يتيمسئول

ر کردن آنـان  ين رو توجه به مردم محالت، درگياز ا
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بـه   يرسـان  ي، آگـاه احمر هاللت يجمع يها تيدر فعال
ده نسبت بـه  يمدون و سنج يزير مردم محالت با برنامه

ـ و ارتبـاط مسـتمر و پا   احمـر  هالل يها تيفعال دار از ي
شـتر  يمشـارکت هرچـه ب   ياست که برا يجمله اقدامات
  .رسد يبه نظر م يضرور احمر هاللت يمردم با جمع

  يريگ جهينت
حاضر و  ةان مطالعيگو پاسخ يل بااليبا توجه به تما

ثر مردم در مواقـع حـوادث و   ؤت نقش و حضور مياهم
در محالت  يا محلهل کانون امداد ي، تشکيعيطب يايبال

و  يضـرور  يدن شهروندان را امـر يو به مشارکت طلب
ج به دست آمده يلذا با توجه به نتا. دينما ير ميانکارناپذ

ـ و دانش افراد در تما يآگاه تأثيردر خصوص  ل آنـان  ي
ل کانون مورد يش از تشکياست پ يبه مشارکت، ضرور

به صورت  احمر هاللت يمرسوم جمع يها نظر، آموزش
بـر   نهين با توجه به هزيهمچن. محور به انجام رسد همحل

ل کـانون امـداد   يتشکبراي مستقل  يگاهيجاد پايبودن ا
هـا بـه    از مسـاجد، مـدارس و پـارک   توان  يم، يا محله

.مـــورد نظـــر اســـتفاده کـــرد    ةفراخـــور محلـــ 

 
 
 
 

 و درصدي جمعيت نمونه بر اساس متغيرهاي مورد بررسيتوزيع فراواني  -۱جدول شمارة 

 

 
 
 
 

 هاي معنادار بين متغيرهاي مستقل و متغير ميزان آشنايي به  نتايج آزمون رابطه -۲جدول شمارة 

 هاي اوليه و امدادرساني کمک

2χ متغير مستقل  Sig 

٤٢٨/١٥ تحصيالت  ٠٠٤/٠  

هاي آموزشي شرکت در کالس  ٤٣١/٨٩  ٠٠٠/٠  

احمر هاي هالل آشنايي با فعاليت  ٠٩٦/١١٢  ٠٠٠/٠  

 

 
 

  متغير 
  

 

 هاي  امدادرساني فعاليت در تيم همکاري با کانون ضرورت تشکيل  کانون آشنايي با امدادرساني

 درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني ها پاسخ

 ٨/١ ٧ ٣ ١٢ ٥/١ ٦ ٨/١٠ ٤٣ اصالً

 ٥/٣ ١٤ ١٣ ٥٢ ٥/٣ ١٤ ٥/٢٥ ١٠٢ کمي

 ٥/٦٧ ٢٧٠ ٦٠ ٢٤٠ ٨/٢٤ ٩٩ ٨/٥٣ ٢١٥ تاحدودي

 ٨/٢٥ ١٠٣ ٨/١٩ ٧٩ ٨/٥٧ ٢٣١ ٣/٨ ٣٣ زياد

 ٥/١ ٦ ٣/٤ ١٧ ٥/١٢ ٥٠ ٨/١ ٧ خيلي زياد

 ١٠٠ ٤٠٠ ١٠٠ ٤٠٠ ١٠٠ ٤٠٠ ١٠٠ ٤٠٠ جمع



 سادات احمدي زاده، زهرا مرتضي حسين

 

27 

 

اره
شم

م، 
هار
ل چ
 سا
ت،
نجا

د و 
مدا
ی ا
علم

مه 
صلنا
ف

1 ،
13

91
 

 
 
 
 

 هاي معنادار بين متغيرهاي مستقل و متغير ضرورت تشکيل  نتايج آزمون رابطه -۳جدول شمارة 

 اي کانون امداد محله

 2χ Sig متغير مستقل

 ۰۲۴/۰ ۴۳۰/۷ تأهل

 ۰۱۰/۰ ۳۰۹/۱۳ تحصيالت

 ۰۰۰/۰ ۸۹۸/۲۱ تحصيالت همسر

 ۰۰۰/۰ ۳۸۱/۲۱۳ موافقت با تشکيل کانون

 
 
 

 هاي معنادار بين متغيرهاي مستقل و متغير تمايل به همکاري با نتايج آزمون رابطه -۴جدول شمارة 

 اي کانون امداد محله

 2χ Sig متغير مستقل

 ۰۰۶/۰ ۶۱۹/۱۴ تحصيالت همسر

 ۰۱۹/۰ ۸۳۲/۱۱ درآمد

احمر هاي هالل آشنايي با فعاليت  ۱۱۵/۱۰ ۰۳۹/۰ 

هاي اوليه کمکآشنايي با   ۰۲۱/۲۳ ۰۰۰/۰ 

 ۰۰۰/۰ ۲۹۱/۵۸ موافقت با تشکيل کانون

 ۰۰۰/۰ ۰۸۵/۸۶ ضرورت تشکيل کانون

 

 
 
 

هاي امدادرساني و  هاي معنادار بين متغيرهاي مستقل و متغير تمايل به فعاليت در تيم نتايج آزمون رابطه -۵جدول شمارة 
 هاي مردمي ارسال کمک

 2χ Sig متغير مستقل

 ۰۱۸/۰ ۲۶۷/۱۵ سن

احمر هاي هالل آشنايي با فعاليت  ۳۷۹/۲۹ ۰۰۰/۰ 

هاي اوليه آشنايي با کمک  ۷۸۶/۱۷ ۰۰۱/۰ 

 ۰۰۰/۰ ۲۰۰/۶۰ موافقت با تشکيل کانون

 ۰۰۰/۰ ۱۴۶/۲۲ ضرورت تشکيل کانون

 ۰۰۰/۰ ۰۴۱/۲۵۱ تمايل به همکاري با کانون

 
 
 
 

 
 
 
 



اي در بندرعباس هاي امداد محله سنجي تشکيل کانون امکان  
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Abstract 
Background: 
Natural disasters are among events that human beings have always been faced and extremely 
suffered from their damages. Many attempts have been so far done to reduce damages from 
natural disasters but they are still very extensive. One way to reduce injuries and damages 
resulting from natural disasters is people's voluntary cooperation and preparation at the time 
of occurring. So, this article aims to investigate the feasibility study of establishing local 
relief center in Bandar Abbas. 
 
Methods: 
This cross-sectional study was conducted among Bandar Abbas residents in 2011. By using 
questionnaire, 400 respondents were selected and studied based on multistage cluster 
sampling. 
 
Findings: 
According to the result, more than 70 percent of respondents considered highly important to 
establish the local relief centers; and 95 percent were willing to work in relief teams and help 
others. Moreover, the social status and knowledge about Red Crescent activities had a 
positive effect on the respondents' willingness to cooperate with the local relief centers based 
on the analytical results.  
 
Conclusion: 
The residents of Bandar Abbas were highly interested in establishing the local relief centers 
and actively work in the relief teams. Therefore, the establishment of the local relief centers 
seems to be necessary with community-based approach and also serious focus on educating 
citizens. 
 
Key words: natural disasters, public participation, local relief centers, community-based 
approach  
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