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  چكيده
هايي كه در چند سال اخير توسط سازمان جوانان جمعيت هالل احمر جمهوري  يكي از فعاليت :مقدمه
هدف اين طرح كمك به انجام سفري . ن نوروزي استجرا شده است، طرح راهنمايي مسافريا ايران اسالمي

با اطالع (به تامين آسايش و آرامش مسافرين  ، كمك)كيدات ايمني و امداديها و تأ با ارائه توصيه( ايمن
با توسعه مشاركت (، ترويج فرهنگ نوعدوستي و مهرورزي در بين جوانان )رساني از مسير و مقاصد سفر
به منظور . و غني سازي اوقات فراغت در ايام تعطيالت نوروزي است) جوانان در خدمات عام المنفعه

يدگاه خدمت گيرندگان و رضايت آن، شناخت مردم از طرح بررسي طرح مسافران نوروزي در زمينه د
  .مذكور و نهايتاً بررسي برخي از نقاط قوت و ضعف مطالعه حاضر انجام گرفته است

استان و با  30تحقيق به صورت پيمايشي بوده كه با استفاده از پرسشنامه ساخت يافته، در روش  :ها روش 
  . حل مربوط به اعتبار و پايايي پرسشنامه تكميل شدپرسشنامه پس از طي مرا  3500حجم نمونه 

گويان نگرش موافقي نسبت به ضرورت آموزش، آگاهي و همكاري  درصد پاسخ 76به طور متوسط : ها يافته
مندي از خدمات ارائه  ميزان رضايت. با سازمان جوانان جمعيت هالل احمر براي داشتن سفري ايمن دارند

ها از خدمات  درصد پاسخگويان در استان 2/82ن است كه به طور متوسط شده توسط سازمان حاكي از آ
  . ارائه شده سازمان رضايت دارند

هاي امدادي براي مسافرين از اهميت بااليي برخوردار است و سازمان جوانان جمعيت  كمك :نتيجه گيري
  .پرداختن به اين مسائل را در اولويت قرار دهدبايد هالل احمر 

    ، سازمان جوانان هالل احمر راهنمايي مسافرين نوروزي مسافرين ، طرح ملي :كلمات كليدي
 
 
 
 
 



  مقدمه 
هاي تابعه جمعيت هالل احمر كه در  از سازمان   

بين عموم مردم كمتر شناخته شده و سابقه 
هجري شمسي بر مي  1326تشكيل آن به سال 

گردد سازمان جوانان جمعيت هالل احمر 
اين سازمان . )1(ان مي باشدجمهوري اسالمي اير

اكنون قديمي ترين سازمان و نهاد مرتبط با 
هدف اصلي اين . جوانان در كشور ما مي باشد

سازمان توسعه مشاركت جوانان در 
مربوط به آنها و   ها و فعاليت هاي گيري تصميم

تربيت و آموزش آنان به منظور آماده سازي 
جهت انجام خدمات امدادي و عام المنفعه 

امروزه شناخت، آگاهي، نگرش و . )2(باشد مي
رفتارهاي اجتماعي ـ فرهنگي از اساسي ترين 

ريزي و پيگيري  نيازهاي بنيادي در امر برنامه
است و عليرغم اهميتي كه دارد  تحوالت در آينده

كنون به طور منسجم و متمركز مورد توجه تا
بنابراين . سازمان ها و نهادها قرار نگرفته است

اينكه بتوانيم بر اساس يك برنامه ريزي براي 
دقيق و هماهنگ، جامعه را در حد توان نسبت به 

ها سوق دهيم و از  ها، راهبردها و تكنيك مأموريت
نه (رهاسازي ابعاد مختلف آن به دست حوادث 

جلوگيري به عمل ) همواره مساعد و دلخواه
آوريم بايد بدانيم كه اوال در چه شرايطي هستيم، 

حركت ما از نظر عوامل و شرايط متغير ثانيا 
اجتماعي و فرهنگي مشخص در چه مسيري 

اين اطالعات به ما كمك مي كند تا نسبت . )3(است
به طرح ريزي اقدامات اجرايي در حوزه 

ريزي و بهسازي امور، نگرشي واقع بينانه  برنامه
بنابراين براي ايجاد رفتار . و علمي داشته باشيم

يت هالل احمر جمهوري جديد در خصوص جمع
تغيير در نگرش ) سازمان جوانان(اسالمي ايران 

ها و آگاهي افراد جامعه شاه كليد و حل المسائل 
مي تواند زمينه اي زيرا تغيير در نگرش  ،است
تغيير در باورها و در نهايت تشكيل  براي
يكي از . شود اجتماعي  هاي انفرادي و رفتار ارزش

ل اخير توسط سازمان سا 9هايي كه در  فعاليت
جرا جوانان جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي ا

ن نوروزي شده است، طرح راهنمايي مسافري
  . )4(است

هدف اين طرح كمك به انجام سفري ايمن، كمك    
به تأمين آسايش مسافرين، ترويج فرهنگ 

دوستي و مهرورزي در بين جوانان و غني  نوع
ت نوروزي سازي اوقات فراغت در ايام تعطيال

  . است
اين پژوهش نيز به منظور ارتقاي سطح كيفي 

اين طرح و البته با اهداف معيني رساني در  خدمات
  : انجام پذيرفته است كه عبارتند از

سنجش و ارزيابي نظر و ديدگاه خدمت  .1
گيرندگان در مورد عملكرد سازمان 
جوانان جمعيت هالل احمر جمهوري 

اهنمايي ران در اجراي طرح راسالمي اي
  ن نوروزي مسافري

بررسي ميزان آگاهي و شناخت مردم  .2
نسبت به وظايف و توانايي هاي سازمان 

حمر در زمينه جوانان جمعيت هالل ا
 ن نوروزي طرح راهنمايي مسافري

بررسي ميزان رضايت مردم از اقدامات  .3
در سازمان جوانان جمعيت هالل احمر 

 ن نوروزياجراي طرح راهنمايي مسافري

ا و نقاط قوت و ضعف و فرصته بيان .4
ن تهديدهاي طرح راهنمايي مسافري

 نوروزي 

  روش
تحقيق به صورت پيمايشي بوده كه با  روش

استان  30استفاده از پرسشنامه ساخت يافته، در 
پس از طي مراحل  نفر  3500و با حجم نمونه 

مربوط به اعتبار و پايايي پرسشنامه تكميل شده 
پرسشنامه اي اصلي ابزار پژوهش شامل . است

بوده است در بخش اول ميزان آگاهي خدمات 
گيرندگان طرح مسافرين نوروزي سازمان 
جوانان هالل احمر را از وظايف و اهداف اين 



). گويه 3شامل (سازمان را اندازه گيري مي كند 
بخش دوم ميزان تمايل خدمات گيرندگان طرح را 
ي براي همكاري و مشاركت داوطلبانه در طرح م

، بخش سوم نگرش كلي )گويه 2شامل (سنجد 
پاسخ دهندگان مذكور را نسبت به فعاليتهاي 

 11شامل (جمعيت مورد ارزيابي قرار مي دهد 
و بخش چهارم ميزان رضايت خدمات ) گويه

گيرندگان را در زمينه هايي مانند قابليت اعتماد، 
رفتار خدمات دهندگان، پاسخگو بودن، وضعيت 

دسترسي، تسلط كاري، ضرورت ظاهري، قابليت 
وجود ضميمه هاي نماز و نهايتاً نحوه اطالع 

 26شامل (رساني مورد سنجش قرار مي دهد 
بخش پنجم نيز اولويت پاسخ دهندگان را ). گويه

در خصوص نوع اطالعات مورد نياز آنان را براي 
در ). گويه 7شامل (دريافت خدمات تعيين مي كند 

ري بعضي متغيرهاي اين پرسشنامه، اندازه گي
مثل سطح (و اجتماعي ) مثل سن و جنس(فردي 

  .نيز پيش بيني شده است) تحصيالت و درآمد
  ها يافته

ها نشان  هاي به دست آمده از استان نتايج يافته   
درصد از پاسخگويان قبل  9/66دهد كه حدود  مي
شناخت و اطالعاتي در  ، فرايند نظرسنجياز 

ل احمر داشتند و خصوص سازمان جوانان هال
  .درصد از اين سازمان شناختي نداشتند 1/33

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  ميزان آگاهي از وظايف و اهداف سازمان جوانان جمعيت هالل احمر: 1نمودار شماره 
  

ها در مورد  ميزان شناخت پاسخگويان در استان
وظايف و اهداف سازمان جوانان جمعيت هالل 

 6/77(گويان دهد كه اغلب پاسخ احمر نشان مي
با مهمترين وظيفه اين سازمان يعني ) درصد

سازماندهي، و بكارگيري افراد در امور امدادي و 
 و ارائه خدمات فرهنگي و اجتماعي عام المنفعه

اظهار ) درصد 14(آشنايي دارند و تنها تعداد كمي 
اما درخصوص ديگر وظايف . بي اطالعي كرده اند

ترويج فرهنگ سازمان از جمله آموزش افراد و 
مشاركت در مقايسه با مورد اول ميزان كمتري 

اند، اگرچه در اين دو مورد  اظهار شناخت كرده
نيز ميزان افرادي كه اين دو مورد را جزو وظايف 

دانند، بيشترين تعداد را شامل  سازمان مي
  .شوند مي

يكي از متغيرهايي كه مورد سنجش قرار گرفته    
شاركت داوطلبانه در ميزان تمايل افراد جهت م

هالل احمر براي راهنمايي مسافران است كه در 
درصد از پاسخگويان، پاسخ  1/50ها حدود  استان

 1/24. اند درصد پاسخ منفي داده 9/49مثبت و 
هاي  ها يا انجمن درصد پاسخگويان در جمعيت

   .عضو هستند مختلف خيريه
 76دهد كه به طور متوسط  ها نشان مي داده

گويان نگرش موافقي نسبت به  سخدرصد پا
ضرورت آموزش، آگاهي و همكاري با سازمان 
جوانان جمعيت هالل احمر براي داشتن سفري 

  . ايمن دارند



  
  
  
  
 

  ميزان تمايل به همكاري داوطلبانه با جمعيت هالل احمر: 2نمودار                                     
  

  ي جمعيت هالل احمرها نگرش به فعاليت: 3جدول شماره 

 كل
  كامالً
 موافق

 موافق  بي نظر  مخالف
كامالً 
 مخالف

 گويه

100  60  4/34  6/3  1/1  9/0  هاي ايمني و امدادي براي داشتن  عده اي از مردم معتقدند رعايت توصيه) 1
 سفري ايمن ضروري است، نظر شما چيست؟

100  2/54  8/39  6/4  1  5/0 

اطالعات كافي از امكانات، خدمات رفاهي تعدادي از مردم معتقدند داشتن ) 2
و عمومي، اماكن سياحتي و زيارتي، ارگانها، نهادها و تجهيزات مستقر در 
مسير شهرها براي تأمين آسايش و آرامش در سفر ضروري است، نظر 

  ؟شما چيست

100  3/43  8/42  6/10  5/2  7/0  دمات عام به اعتقاد بعضي از مردم توسعه مشاركت جوانان در ارائه خ) 3
 المنفعه و امور خيريه ضروري است

100  5/39  8/39  4/13  4/5  2  آموزش همگاني و كسب مهارتهاي كمكهاي اوليه و امدادي قبل از اعطاي ) 4
 گواهينامه رانندگي وسايل نقليه بايد اجباري شود

100  8/36  7/45  5/11  8/3  3/2 
ع از تجهيزات،ن و كسب اطاليدر كنار چادرهاي راهنمايي مسافرتوقف)5

امكانات و خدمات رفاهي و عمومي مستقر در مسير و شهرها به داشتن 
 سفري ايمن كمك خواهد كرد

100  3/7  4/12  11  3/31  38 .در دنياي امروزي بهتر است كه آدم به فكر خودش باشد)6

100  5  8/10  9  32  2/43 

 سرنوشت و مقدرات انسان از قبل مشخص شده است و يادگيري و) 7
هاي ايمني و امدادي تأثير چنداني در پيشگيري از حوادث و  رعايت توصيه
 سوانح ندارد

100  6/8  9/15  3/10  5/31  7/33 

خوبي مسافرت در آن است كه آدم چند روزي را بدون فكرو رعايت ) 8
هر چه (و پاگير زندگي روزانه خوش بگذراند   هاي دست تكلفات و چارچوب
 )پيش آيد خوش آيد

100  5/31  2/49  4/14  5/3  5/1  وجود سازمان يا نهادي براي ساماندهي، جذب و بكارگيري جوانان در)9
 امور امدادي و عام المنفعه ضروري است

100  4/23  5/43  5/15  1/15  6/2 
وني، فيلم، زييم شده مانند تبليغات راديو و تلواقدامات فرهنگي انجا) 10

هاي ايمني  فرهنگ رعايت توصيهنماهنگ، تيزر و ساير موارد براي گسترش 
 و امدادي كافي بوده است

100  1/27  46  6/12  6/11  7/2  هاي دولتي برايها و اقدامات انجام شده توسط ارگان ريزيبرنامه)11
 برخوردار شدن مردم از سفري ايمن و همراه با آسايش كافي بوده است

  )6( ،1388؛ سازمان جمعيت هالل احمر، يافته هاي پيمايش ملي: مأخذ
 



مندي از خدمات ارائه شده توسط  ميزان رضايت
با متغيرهاي مختلفي  احمر جوانان هالل سازمان

ها حاكي از آن است  سنجش شده كه نتايج يافته
درصد پاسخگويان در  2/82كه به طور متوسط 

ها از خدمات ارائه شده سازمان رضايت  استان
نان جوادر اين ميان سه عنصر رفتار . دارند
رساني بيشترين  ، قابليت اعتماد و اطالععضو

. اند مندي را به خود اختصاص داده ميزان رضايت
ارائه خدمات هاي مربوط به  در مقابل نيز شاخص

مل تأهاي نماز قابل  جانبي و افزايش امكانات خيمه
دهد كه خدمت گيرندگان  اين نتيجه نشان مي. است

 ان فعال درجوانها از نظر نوع رفتار  در استان
  .طرح راهنمايان نوروزي رضايت بااليي داشتند

  )درصد(مندي از خدمات سازمان جوانان جمعيت هالل احمر  ميزان رضايت: 3نمودار شماره 
  
  
  
  
  
  
  

  )درصد(ميزان رضايت پاسخگويان از خدمات سازمان جوانان جمعيت هالل احمر : 1دول شماره ج
 كل  بسيار خوب  متوسط  ضعيف  گويه

100  4/89  4/9  2/1  ارائه خدمات صحيح و كامل توسط راهنمايان جوان
 100 قابليت اعتماد 5/90  4/8  1/1   رعايت ضوابط و مقررات قانوني، شرعي و عرفي توسط راهنمايان جوان

100  4/85  6/10  4  ها، بروشورها و اطالعات ارائه شدهمفيد بودن نقشه
100  5/91  7  2/1  انه راهنمايان جوانبرخورد مؤدبانه و محترم

 رفتار كاركنان
100  6/95  5/6  9/0   ظاهر آراسته و مرتب راهنمايان جوان با پوشش ويژه سازمان جوانان هالل احمر

100  5/90  4/8  2/1   و عالقه توسط راهنمايانارائه خدمات با شور، شوق
100  86  9/11  2  تشخيص نيازهاي مسافران توسط راهنمايان جوان
100  9/78  8/10  4/1   واكنش مناسب و همراه با سرعت عمل در ارائه خدمات توسط راهنمايان

 100 پاسخگو بودن 8/88  6/9  6/1   ها متعهد بودن راهنمايان براي هدايت و راهنمايي مسافران در همه زمينه

100  2/86  3/11  5/2   ن توسط راهنمايانينقاط ضعف ارائه شده از طرف مسافرپذيرش انتقادات و

100  8/85  2/12  2   وجود دانش و تخصص راهنمايان در خصوص مطالب و اطالعات ارائه شده   وضعيت نيروي انساني
 و تسلط وظيفه

100  7/81  15  3/3   نيركافي بودن تعداد راهنمايان براي پاسخگويي بموقع و سريع به مساف
100  6/85  3/12  1/2   نيدمات به مسافرمايان براي ارائه خوجود تجربه و مهارت در راهن
100  7/85  7/11  7/2  هاي نمازنظافت و وضعيت فضاي خيمه

  محسوسات
 )وضعيت ظاهري(

100  6/84  7/12  7/2  هاي نمازمناسب بودن شكل و نماي خيمه
100  8/77  4/17  8/4  هاي نمازمناسب بودن مكان استقرار خيمه
100  1/69  7/22  1/8  هاي نمازكافي بودن تعداد خيمه
100  7/72  4/20  9/6  هامطبوع و مناسب بودن هواي داخل خيمه
100  3/61  8/20  18  هاي نمازوجود امكانات رفاهي در اطراف خيمه
100  7/84  2/12  1/3  سادگي و سهولت در دريافت خدمات  دردسترس بودن

100  1/89  4/9  5/1  نيباط با مسافران براي برقراري ارتوجود روابط اجتماعي قوي و مؤثر در راهنماي  100 اطالع رساني 3/85  1/12  7/2  مناسب بودن اطالعات ارائه شده با نياز مسافران
  . 1388سازمان جمعيت هالل احمر، يافته هاي پيمايش ملي؛ : مأخذ



درصد پاسخگويان  8/79به طور متوسط حدود 
هاي نماز و تأثير آن بر آرامش  بر وجود خيمه

د، چنانچه در جدول روحي مسافران تأكيد كردن
شود، اغلب پاسخگويان به  زير نيز مشاهده مي

هاي  زياد بر تأثير وجود خيمهميزان زياد و خيلي 
 2/72همچنين . اند نماز در سفر اشاره كرده

درصد بر تأثير طرح راهنمايي مسافرين در 
  . اند اي اشاره كرده كاهش تصادفات جاده

  
  مندي از طرح راهنمايي مسافرين نماز و ميزان رضايت هاي ضرورت وجود خيمه: 2جدول شماره 

 كل  زياد  متوسط  كم  گويه

100  2/81  7/13  1/5  حدهاي نماز تا چهنظر شما برپايي خيمه به
 ضرورت دارد؟

100  8/79  15  1/5  اندازه باعث امنيتهاي نماز تا چهوجود خيمه
 شود؟ رواني مسافران مي

100  9/83  6/12  5/3  اي نماز تا چه اندازه منجر به ياد خداهوجود خيمه
 شود؟ و آرامش در مسافرت مي

100  2/72  6/20  2/7  طرح راهنمايي مسافرين نوروزي تا چه اندازه
 شود؟ اي مي باعث كاهش حوادث جاده

100  67  3/27  7/5 
مندي از خدمات ارائه شده دردر صورت بهره

هاي گذشته، ميزان رضايت شما نسبت به  سال
 اي قبل چه ميزان است؟ه سال

  )5(. 1388سازمان جمعيت هالل احمر، يافته هاي پيمايش ملي؛ : مأخذ
   

اولويت بندي دسترسي به اطالعات از سوي 
ي مثل ردادهد كه مو پاسخگويان نشان مي

 همچنين هاي امدادي و هاي ايمني، كمك توصيه
بيشترين  ،امكانات مستقر در مسير و شهرها

است كه مسافرين درخصوص  اولويت هاي بوده
اين نتيجه . اطالع رساني آن اعالم نياز كرده اند

حاكي از آن است كه ارائه اطالعات الزم در زمينه 
هاي امدادي براي  هاي ايمني و كمك توصيه

مسافرين از اهميت بااليي برخوردار است و 

سازمان جوانان هالل احمر پرداختن به اين 
تي در اولويت قرار ها را بايس مسائل در استان

بيشتر پاسخ دهندگان به پرسشنامه    .دهد
در گروه ) درصد 6/31) (خدمات گيرندگان طرح(

 1/21ساله قرار دارند و حدود  29-20سني 
ساله  39- 30درصد پاسخگويان نيز در سنين 

  . هستند
  

  رساني اولويت دسترسي به اطالعات و اطالع: 6جدول شماره 
 اولويت اول  ماولويت دو  اولويت سوم  نوع اطالعات

14  1/10  18 هاي بهداشتي توصيه. 1
7/11  9/10  9/6 اطالع رساني در خصوص خدمات امداد خودرو. 2
4/17  4/18  7/16 هاي ايمني توصيه. 3

13  6/16  9/12 اطالعات، امكانات و تجهيزات مستقر در مسير و شهرها. 4
8/21  6/19  15 هاي امدادي ارائه كمك. 5
6/10  6/12  1/16 رساني در خصوص اماكن زيارتي ـ سياحتي اطالع. 6
6/11  9/11  4/14 اطالعات اورژانس، پليس و راهداري. 7

100  100    كل 100



  
خدمات گيرندگان ( گويانسن پاسخ: 4نمودار 

  )طرح
ها نشان  تركيب جنس پاسخگويان در استان   
درصد زنان  4/43درصد مرد و  6/56دهد كه  مي
درصد پاسخگويان  6/62همچنين حدود . باشد مي

  .درصد نيز مجرد هستند 4/37متأهل و 

  
خدمات گيرندگان (جنسيت پاسخگويان : 5نمودار 

  )طرح
  
  
  
  
  
  
  

خدمات (وضعيت تأهل پاسخگويان : 6نمودار 
  )گيرندگان طرح

  
ها نشان  از نظر محل سكونت دائم نيز يافته   
از مراكز درصد پاسخگويان  3/43دهد كه  مي

درصد نيز از مناطق شهري  9/48ها بوده و  استان
  . هستند  ها استان

  
خدمات (محل سكونت دايم پاسخگويان : 7نمودار 

  )گيرندگان طرح
درصد پاسخگويان از نظر  3/32حدود    

تحصيالت در سطح ليسانس و باالتر هستند و 
درصد از پاسخگويان فوق ديپلم و  9/22همچنين 

  . يز ديپلم هستنددرصد ن 8/31
  

  
وضع تحصيالت در بين پاسخگويان : 8نمودار 

  )خدمات گيرندگان طرح(
  
بررسي وضعيت پاسخگويان از نظر طبقه    

 دهد كه اغلب ي ـ اقتصادي نشان مياجتماع
از نظر وضعيت ) درصد 4/46حدود (پاسخگويان 

هزار  500تا  201اي  اقتصادي بين گروه هزينه
) درصد 3/3(كمترين ميزان  تومان قرار دارند و

  . هستند ميليون تومان 1باالي اي  در گروه هزينه



  
 خدمات(وضعيت اقتصادي پاسخگويان : 9نمودار 

  )گيرندگان طرح
تلقي خود پاسخگويان نيز از نظر طبقه اجتماعي    

درصد خود را جزو طبقه  6/55دهد كه  نشان مي
درصد پاسخگويان  7/21متوسط جامعه دانسته و 

نيز منزلت اجتماعي خود را در طبقه متوسط رو 
  . دانند به باال مي

اي بر  ، تأثير متغيرهاي زمينه4جدول شماره 
مندي، آگاهي و شناخت را نشان  نگرش، رضايت

  . مي دهد
  

اي بر  تأثير متغيرهاي زمينه: 4جدول شماره 
  مندي، آگاهي و شناخت نگرش، رضايت

 اريد معني مقدار آزمون مستقل وابسته

 نگرش

052/0001/0پيرسون سن
8/45054/0خي دو جنس

027/0- 037/0اسپرمن  محل سكونت
067/0000/0پيرسون ميزان تحصيالت

پايگاه اجتماعي و
 001/0 934/0 پيرسون اقتصادي

 مندي رضايت

042/0010/0پيرسون سن
7/86062/0خي دو جنس

031/0066/0اسپرمن محل سكونت
808/0- 004/0پيرسون  ميزان تحصيالت

پايگاه اجتماعي و
 006/0 718/0 پيرسون اقتصادي

آگاهي و 
 شناخت

 778/0 - 005/0 پيرسون سن
6/5460/0خي دو جنس

010/0541/0اسپرمن  محل سكونت
079/0000/0نپيرسو ميزان تحصيالت

پايگاه اجتماعي و
 046/0 005/0 پيرسون اقتصادي

  

  بحث
هاي مطالعه حاضر، متغيرهاي سن  بر اساس يافته

و ميزان تحصيالت بر نگرش افراد تأثير 
مندي نيز تنها  براي رضايت. داري دارد معني

براي . دار است معني 01/0متغير سن در سطح 
آگاهي و شناخت متغيرهاي ميزان تحصيالت و 

  باشد دار مي اقتصادي معني - پايگاه اجتماعي 
اي تا سطحي بر ميزان  زمينه متغيرهاي
ها و آگاهي و شناخت  مندي، نگرش رضايت

هاي  دار داشته و تفاوت تواند تأثير معني مي
 اساسي بين متغيرها را نشان دهند، در غير اين

شود،  صورت چنانچه در اينجا نيز مشاهده مي
اين ). 6(تفاوتي بين افراد وجود نخواهد داشت

يز منطبق است كه هاي نظري ن مسئله با ديدگاه
اي مانند سن، جنس،  معتقدند متغيرهاي زمينه

سطح تحصيالت و محل سكونت افراد به دليل 
هاي فوق   اينكه آنان به برخورداري از ويژگي

اند، اين گونه متغيرها تأثيري بر  عادت داشته
  . نگرش و رضايت افراد ندارد

ها در  در استان دهندگان ميزان شناخت پاسخ
ف و اهداف سازمان جوانان جمعيت مورد وظاي

دهد كه اغلب پاسخگويان در  هالل احمر نشان مي
درصد با مهمترين وظيفه اين سازمان  6/77حدود 

يعني سازماندهي، جذب و بكارگيري افراد در 
و ارائه خدمات فرهنگي  امور امدادي و عام المنفعه

آشنايي دارند و تنها تعداد  و اجتماعي به جوانان
  . اظهار بي اطالعي كرده اند) درصد 14(كمي 

اما درخصوص ديگر وظايف سازمان از جمله    
آموزش افراد و ترويج فرهنگ مشاركت در 
مقايسه با مورد اول ميزان كمتري اظهار شناخت 

توان گفت ميزان شناخت  اند، بنابراين مي كرده
از وظايف جمعيت  )خصوص مسافرين به(مردم 
اما ميزان تمايل ؛ است احمر در حد مطلوبي هالل

احمر براي  هالل افراد جهت مشاركت داوطلبانه در
ها حدود  ن است كه در استانراهنمايي مسافري

 9/49درصد از پاسخگويان، پاسخ مثبت و  1/50



اند تا حدودي پائين است  درصد پاسخ منفي داده
سازوكارهاي مشاركت مردم به و الزم است كه 

در المنفعه  اي عامدر امور مربوط به فعاليته
  . شود توجه بيشتر هاي آتي جمعيت  برنامه

يكي از نتايج به دست آمده در پژوهش حاضر    
هاي خيريه است  ميزان مشاركت افراد در انجمن

درصد پاسخگويان  1/24ها تنها  كه در كل استان
هاي خيريه عضو هستند و  ها يا انجمن در جمعيت

. ده نمي شوداز اين لحاظ وضعيت مطلوبي مشاه
اگر چه ميزان مشاركت مردم و يا عضويت آنها 

خيريه پديده فرهنگي و اجتماعي در  يها در انجمن
سطح كالن جامعه است، و اين مسئله خود را در 
ميزان تمايل افراد به پرداختن به امور عام المنفعه 

  .دهد خود را نشان مي
گويان نگرش  درصد پاسخ 76به طور متوسط 

ت به ضرورت آموزش، آگاهي و موافقي نسب
همكاري با سازمان جوانان جمعيت هالل احمر 

اين ميزان نگرش . براي داشتن سفري ايمن دارند
موافق با ضرورت آگاهي و همكاري با سازمان 

ظرفيت قابل توجهي ، جوانان جمعيت هالل احمر 
جهت جلب مشاركت و همكاري داوطلبانه مردم به 

ميزان . دارد ويژه جوانان را به دنبال
مندي از خدمات ارائه شده توسط  رضايت

سازمان حاكي از آن است كه به طور متوسط 
ها از خدمات  درصد پاسخگويان در استان 2/82

در اين ميان . ارائه شده سازمان رضايت دارند
، قابليت اعتماد و جوانان داوطلبسه عنصر رفتار 

به بيشترين ميزان رضايت مندي را  ، رساني اطالع
هاي  در مقابل، شاخص. اند خود اختصاص داده

خيمه كمبود امكانات در( مربوط به محسوسات
هاي نماز و تسهيل در مقدمات نماز از قبيل 

 مندي رضايت از..) دستشويي ، وضو ، آب و 
دهد كه  اين نتيجه نشان مي. برخوردارند كمتري

طرح  جوانانخدمت گيرندگان از نظر نوع رفتار 
  . نوروزي رضايت بااليي داشتندراهنمايان 

اولويت بندي پاسخگويان از دسترسي به    
هاي  اطالعات نشان داده كه سه مورد توصيه

هاي امدادي و امكانات مستقر در  ايمني، كمك
مسير و شهرها بيشترين ميزان اولويت 

رساني به مسافران را به خود اختصاص  اطالع
ارائه  اين نتيجه حاكي از آن است كه. دهد مي

هاي ايمني و  اطالعات الزم در زمينه توصيه
هاي امدادي براي مسافرين اهميت بااليي  كمك

احمر   و سازمان جوانان جمعيت هاللدارد 
  .پرداختن به اين مسائل را در اولويت قرار دهد
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Abstract 

Background: Guiding the travelers in Norouz is one of the important activities which are 

done by Youth Organization of Red Crescent society. This plan follows some goals as, to 

help travelers to have a safe trip (by making relief and safety recommendations); to 

provide tranquility for  them (by giving precise information about roads); to develop the 

culture of humanism and kindness among young people (by increasing youth contribution 

in charities); and also to improve various leisure facilities in Norouz. The present paper 

aims to study the mentioned plan, its weak and strength points and how people know 

about it. 

Methods: By using of questionnaires in this survey research, there were selected and 

completed about 3500 samples in 30 provinces. 

Findings: According to the findings, about 76% of responders had a positive view about 

the necessity of education. Also, they declared that for having a safe trip it is useful to 

cooperate with the Youth Organization of Red Crescent society. Over 80 % of responders 

were satisfied with the plan and the given services in all provinces.  

Conclusion: Relief services are important for Norouz travelers; therefore, it should be the 

main important priority for Youth Organization of Red Crescent society. 

Keywords: Travelers Norouz, Guidance national plan, Red Crescent Youth Organization 
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