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  چکیده
ــه ــتان ا :مقدم ــاس ــتان ي ــه اس ــا الم از جمل  يه

ـ از ا. شـود  يز کشور محسوب مـ يخ حادثه رو  ني
ن ينگرش مردم ا يق حاضر با هدف بررسيتحق

                                                
 يو اعتبـار  يت مـال يـ به حما ين مقاله حاصل طرح پژوهشيا -١

 . استالم يت هالل احمر استان ايجمع

ــا حــوادث شــا  ــه ب ع انجــام ياســتان در مواجه
  .رفتيپذ
 
ــ شرو ــتحق :اـه ــدف،   ي ــر ه ــر از نظ ق حاض

 از و يدانيـ م ،کنتـرل  درجه لحاظ از و يکاربرد
و  يشيمايپ نوع از ها داده يگردآور ةنحو لحاظ
ن يـ ا يآمـار ة جامعـ . بود يفيتوص قيتحق روش

 تمـام الم بود کـه  ياستان ا جوانانشامل  ،قيتحق
گرفــت   يســاله را در برمــ   ۲۹تــا   ۱۵ افــراد

)٢٠٩٨٩٣N=  (نفـر بـه    ۳۶۰داد ن تعـ يکه از ا
 ياطبقه يريگ نمونه ةويبه ش يآمار  ةعنوان نمون

ن اسـتان عمـالً در   يـ مختلف ا يها از شهرستان
 ،قيـ تحق ياصـل  رازاب. دندكرق شرکت ين تحقيا

آن از  يـي بود که روا يا محقق ساخته ةپرسشنام
ــظــران و پان نظــر صــاحب ــرآورد  يياي ــا ب آن ب

ر د قــراييــأمــورد ت۸۰/۰کرنبــاخ  يآلفــا بيضــر
  .گرفت

 
هـا و خـدمات    انجـام برنامـه   :جيو نتـا  ها افتهي

بهبـود  ت هـالل احمـر اسـتان موجبـات     يجمع
ع در يه حوادث شـا ان نسبت بينگرش پاسخگو

لـذا بـه نظـر     .برنداشته استسطح استان را در 
صـورت   يد بـازنگر يها با ن برنامهيرسد در ا يم

بـر  ر مثبـت  يثتـأ  ،يعمل يارائه راهکارها .رديپذ
  . ان داشته استيگرش پاسخگوبهبود ن

 
 كاركردهاي آموزشـي، نگرش، : يديکلمات کل 

  .   الميا استان عيحوادث شا
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  مقدمه 
طبيعي از بدو خلقت همراه انسـان   بالياي       

 بوده و گاهي نيز انسان را مقهـور خـود سـاخته   
باعـث كـاهش    ياورفنّـ  پيشرفت علـم و . است

. اسـت  تلفات گرديـده  ها و قابل مالحظه آسيب
، زلزلـه : ا عبارتند ازين باليتر عيان، شاين ميدر ا
و  د و بـرق رع، طوفان، بهمن، سوزي آتش  ل،سي

شـرفت علـم و   يبـا وجـود پ   .واگير  هاي بيماري
سوانح و  ، انسان هنوز در مقابل عوارضيورافنّ

: عـت ماننـد  يطب يهـا  ياز دگرگـون  يناش يايبال
از  يناشـ  ياين باليل، زلزله، طوفان و همچنيس

هــا،  ابــزار دســت ســاخت خــود، ماننــد جنــگ
   .)۱( ر استيپذبيانفجارات تصادفات آس

مربوط بـه حـوادث و    يازهاين نياز مهمتر
توان به آموزش قبل و بعـد از وقـوع    يسوانح م

ــو   ــوزش نح ــد آم ــوادث مانن ــا   ةح ــورد ب برخ
ه، بهداشـت  يـ اول يهـا  کمک،۱اژين و تريمصدوم

 يو هماهنگ يسانزات امدادرين تجهي، تأميروان
ــرون و  يرســاندر امداد يبخشــ الزم درون و ب

ن يولئشـتر از طـرف مسـ   يت بيـ درخواست حما
  . ربط اشاره کرديذ

ز يـ خ حادثـه   يهـا  استان از يکيالم ياستان ا
ن يـ ع در اين حوادث شـا ياز مهمتر .استکشور 
 يگرفتگـ  ، آبيا دهتوان به حوادث جا يم استان،

ـ در . دكـر ل اشـاره  يسـ معابر، زلزله و  ن يـ ن ايب
 يت بـاالتر يـ در اولو يا جـاده  موارد، تصادفات

ـ از سـاکنان ا  يقرار دارد و هـر سـال تعـداد    ن ي

جان خود را از دست  ن مسئله،ياستان به علت ا
  . دهند يم

ــ ــر الم،يــن در اســتان ايهمچن ــردد زائ ن يت
، يســوخت عراقــ يات و تانکرهــايــعال عتبــات

. ها را نامناسب کرده اسـت  راه يکيت ترافيوضع
ن حادثه يادآور شد که ايد يز بايمورد زلزله ن در

امـا   ؛است ياديز ينفراوا يالم، دارايدر استان ا
  .ن استييها نسبتاً پا ن زلزلهيشدت ا

ــنجش نگــرش      ــوع س ــا موض ــه ب در در رابط
 يهــا ي، مطالعــات و بررســخصــوص حــوادث

در گوشه و کنار کشـور انجـام شـده     يا پراکنده
 مطالعه روشـندل  توان به يان ميآن م است که از

 و همکـاران  ي، کاظم)۳( ييايو ض يخاتم، )۲(
اشــاره ) ۶( و شــاکر) ۵( يمــانيو ا يازيــ، ن)۴(

نگـرش   يهدف کلي ايـن پـژوهش بررسـ    .دكر
ن يع در ايالم نسبت به حوادث شايمردم استان ا

 .استان بود

 
  ها روش
ـ با توجه به اينکـه هـدف تحق          ق حاضـر  ي
نسـبت بـه   م ايـال نگـرش مـردم اسـتان     يبررس

ق يـ ع تحقلـذا نـو   ؛ اسـت ع اسـتان  يحوادث شا
  . باشد يم يو روش آن توصيف يکاربرد

نوع نگـرش   اصلی مورد مطالعه،متغير 
الم يـ ع در اسـتان ا يمردم نسبت به حـوادث شـا  

مســتقل   ياز متغيرهــا ين برخــيهمچنــ. اســت



 ايون نوري، شهناز شيري، سميه الياسيحامد چهارسوقي امين، هم

، يت اقتصـاد يوضـع  سن، جنس، سواد، ق،يتحق
تأهـل   تيت، وضعسکون  ، محليت شغليوضع

   .است يت آموزشيو وضع

ــار ةجامعــ ــه شــامل   يآم ــورد مطالع م
ـ نفر از جوانان در اسـتان ا  ۲۰۹۸۹۳ . الم اسـت ي

ق جـدول  يق از طرين تحقيا يآمار ةحجم نمون
نفر برآورد  ۳۶۰و مورگان ،  يکرجس يشنهاديپ

 يريـ گ نمونـه  ةويانتخاب نمونه از شـ  يبرا. شد
ده اسـتفا " ص متناسبيبا تخص يا طبقه يتصادف"
در هـر   يانتخـاب  هکه تعداد نمونـ  يبه نحو ،دش

  . داشت يت آن بستگيشهرستان به تعداد جمع

ــزا  ــدازهاب ــر ر ان ــن تحق يگي ــدر اي ق، ي
. محقق ساخته با سـؤاالت بسـته بـود    ةپرسشنام

ــين روا ــدر تعي ــان   يي ــرات کارشناس آن، از نظ
الم اسـتفاده شـد و   يـ احمر استان ا هالل تيجمع

هـا،   پرسشـنامه  يرو پس از اصالحات الزم بـر 
د که سؤاالت مطرح شـده  ياطمينان حاصل گرد

محتـــوا و  يگيـــر و قابليـــت انـــدازه ييتوانـــا
ــژوهش را دارا    ــر در پ ــورد نظ ــيات م خصوص

به منظور دستيابي به اعتبار پرسشـنامه  . باشند يم
ـ  در قالب مط  ۳۰ن يالعه راهنما، پرسشـنامه در ب

ه مورد مطالعـ  ةان خارج از نمونينفر از پاسخگو
 يع شد که نتـايج حاصـل از ضـريب آلفـا    يتوز

نشان داد که ابـزار از اعتبـار   ) α=۸۰/۰(کرنباخ 
 يبـرا . ار اسـت ق برخـورد يتحق يقابل قبول برا

ت حاصـل از سـؤاال   يهـا  ل دادهيـ ه و تحليتجز

 SPSS15 يافـزار آمـار   ز از نـرم يـ پرسشـنامه ن 
  .استفاده شد

  ها افتهي
 يسـن  ميـانگين  ۱ة بر اساس جدول شمار       

ار يـ سـال و انحـراف مع   ۲۳نمونه مورد مطالعه 
سال  ۱۵ن پاسخگو با يجوانتر. بود ۱/۴سن آنها 
 ۲۹بـا   ن پاسـخگو يتر ع و مسنينه توزيسن، کم

ــن، ب  ــال س ــيس ــنه توزيش ــني ــ يع س ن يرا در ب
  . دادند يل ميان تشکيپاسخگو

  
    بر  انيتوزيع فراواني  پاسخگو  -۱ جدول شمارة

 )سال(حسب سن 
  

 يت سنطبقا
درصد   فراواني  )سال(

  ينسب
درصد 
  تجمعي

۱۹ -۱۵ ۲۷ ۵/۷  ۵/۷  
۲۴ -۲۰ ۲۱۳ ۵۹  ۵/۶۶ 

۲۷ -۲۵ ۷۵ ۸/۲۰  ۳/۸۷  
۲۹ -۲۸ ۴۶ ۷/۱۲  ۱۰۰  

  -  ۱۰۰  ۳۶۱  جمع
 
 

ت بـه  يان از نظر جنسـ يپاسخگو يع فراوانيتوز
نفـر پاسـخگو،    ۳۶۱بود کـه از مجمـوع    ينحو
%)  ۵/۴۳(نفـر   ۱۵۷مـرد و  %)  ۵/۵۶( نفر ۲۰۴
ـ يتوز . ودندزن ب ان از نظـر  يپاسـخگو  يع فراوان

نفر پاسخگو،  ۳۶۱تأهل نشان داد که از مجموع 
ــر ۲۷۲ ــر  ۸۸مجــرد و %) ۳/۷۵( نف %) ۶/۲۴(نف

  . متأهل هستند
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ان از نظر محل يپاسخگو يع فراوانيتوز
نفـر   ۳۶۱که از مجموع  انگر آن بوديسکونت، ب
نفـر   ۸در شـهر و  %)  ۸/۹۷( نفر ۳۵۳پاسخگو، 

  . کنند يم يدر روستا زندگ%)  ۲/۲(
 

نشـان داد کـه کمتـرين     يآمـار  يبررس
نفـر   ۱۰ نفـر و بيشـترين بعـد آن    ۲بعد خانوار 

 ).۲ ةجدول شمار. (باشد يم
  

ان يني پاسخگوتوزيع فراوا -۲ شمارة جدول
 خانوار حسب تعداد اعضاي بر

  

  درصد  فراواني  )نفر(طبقات بعد خانوار
۴-۲ ۱۰۰ ۷/۲۷  
۶-۵ ۱۶۲ ۹/۴۴  
۸-۷ ۷۳ ۲/۲۰  

  ۵ ۱۸ نفر ۸ يباال
  ۲/۲  ۸  بدون پاسخ

  ۱۰۰  ۳۶۱  جمع

 يا ان به گونهيپاسخگو يت شغليوضع
نفــر  ۲۹۷پاســخگو،  ۳۶۱بــود کــه از مجمــوع 

شاغل بودند %)  ۲/۱۷(نفر  ۶۲کار و يب%) ۳/۸۲(
  ). ۳ ةجدول شمار(

ان يپاسخگو  يع فراوانيتوز  -۳ شمارة جدول
  يشغل تيحسب وضعبر

  درصد  اوانيفر  يت شغليوضع
  ۳/۸۳ ۲۹۷  کاريب

  ۲/۱۷ ۶۲ شاغل
  ۶/۰ ۲ بدون پاسخ

  ۱۰۰  ۹۰  جمع

ت هـالل احمـر در   يت در جمعيت عضويوضع
ن يشـتر يب. مشخص شده اسـت  ۴شمارة جدول 

است که عضـو   يمربوط به کسان يدرصد فراوان
 .يستندن تين جمعيا
   

نگرش پاسـخگويان در مـورد ميـزان     
دمات امـدادي در هنگـام   هـا و خـ   انجام برنامـه 

ــرپناه     ــاد س ــوص ايج ــوادث در خص ــروز ح ب
نفر ايـن   ۶۸اضطراري، دارو و غذا نشان داد که 

نفـــر  ۸۵، %)۸/۱۸(زيـــاد  خـــدمات را خيلـــي
نفر  ۷۱متوسط، %) ۱/۱۹(نفر  ۶۹زياد، %) ۵/۲۳(
ــم و %) ۷/۱۹( ــر  ۶۸ک ــي%) ۸/۱۸(نف ــم  خيل ک

 .ارزيابي کردند 
  

  

ان يپاسخگو يع فراوانيتوز - ۴ شمارة جدول
 هالل احمرجمعيت  ت دريت عضويحسب وضع بر

  

  يدرصد نسب  فراواني  تيت عضويوضع
  ۶/۱۶ ۶۰ عضو هستم

  ۱/۷۸ ۲۸۲ ستميعضو ن
ت يم به عضويتصم
 دارم

۹ ۹/۲  

  ۸/۲ ۱۰ بدون پاسخ
  ۱۰۰  ۳۶۱  جمع

 
  

از  ط،ين آب سالم و بهداشـت محـ  يمأدر مورد ت
ــ ــخگويب ــر  ۷۹، انين پاس ــدمات را  نف ــن خ اي
 ۹۱اد، يـ ز%) ۲/۲۰(نفـر   ۷۳، %)۹/۲۱(اديز يليخ

 ۷۱کـم و  %) ۱۳(نفر  ۴۷متوسط، %) ۲/۲۵(نفر 
  . کردند يابيم، ارزك  يليخ%) ۷/۱۹(نفر 



 ايون نوري، شهناز شيري، سميه الياسيحامد چهارسوقي امين، هم

ان نشـان داد کـه   يپاسخگو يع فراوانيتوز 
مقابلـه   يبـرا  يخدمات مربوط به آمادگنفر  ۷۵

ــوانح را  ــا س ــيخب ــز يل ــر  ۷۷، %)۸/۲۰(اد ي نف
 نفـر ۴۳متوسط، %) ۳۱(نفر  ۱۱۲اد، يز) ۳/۲۱%(
 يابيکم، ارز يليخ%) ۱۵(نفر  ۵۴کم و %) ۹/۱۱(

 . کردند
  

ـ يـ اول يها آموزش کمکدر مورد   ن يه از ب
اد يـ ز يليخاين خدمات را نفر  ۸۶ان، يپاسخگو

نفـــر  ۸۶اد، يـــز%) ۷/۲۷(فـــر ن ۱۰۰، %)۸/۲۳(
 ۵۲کــم و %) ۲/۱۰(نفــر  ۳۷متوســط،  %)۸/۲۳(

  . ندکرد يابيکم، ارز يليخ%) ۴/۱۴(نفر 

در   يآموزشـ  يها کارکرد يبند رتبهج ينتا 
ــاســتان ا ــخگوي  ان در جــدوليالم از نظــر پاس
 .آمده است ۵شمارة 
از  يآموزش يکارکردها يبند رتبه -۵ شمارة جدول

  انيدگاه پاسخگويد

 تعداد يروش آموزش
ن يانگيم

 يا رتبه

انحراف 
 اريمع

  ۲۲/۱  ۲۳/۳ ۳۶۱  يآموزش همگان
 ۱۲/۱ ۶۲/۲ ۳۶۱ يد علميبازد

 ۲۰/۱ ۶۸/۲ ۳۶۱ اهگارگ يبرگزار

 ۰۴/۱ ۳۱/۲ ۳۶۱ نيولئمس يسخنران

 ۸۸/۰ ۶۷/۱ ۳۶۱ نار و کنفرانسيسم

 ۱۸/۱ ۲۲/۲ ۳۶۱ يآموزش يد يس

 ۹۵/۰ ۶۸/۱ ۳۶۱ ونيزيتلو

  ۴۳/۱  ۸۷/۱ ۳۶۱  ويراد
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 يعملـ  يراهکارهـا  ريثزان تـأ يم يبند ج رتبهينتا
ــوادث را   ــام بــروز ح دگاه يــج از ديــدر هنگ

  .آمده است ۶شمارة  ان در جدوليپاسخگو
  

 ير راهکارهايثزان تأيم يبند رتبه  -۶ شمارة جدول
دگاه يج از ديدر هنگام بروز حوادث را يعمل

 انيپاسخگو
  

 تعداد راهکار
ن يانگيم

 يا رتبه

انحراف 
 اريمع

ــره گ ــبهـ از  يريـ
  داوطلب يروين

۳۶۱ ۷۵/۳  ۷۸/۰  

ــزار ة دور يبرگـــ
  يآموزش

۳۶۱ ۴۱/۳  ۷۱/۰  

ــزا ــطح يافـ ش سـ
  ۸۰/۰  ۴۰/۳ ۳۶۱  پوشش آموزش

 ۹۹/۰ ۹۴/۳ ۳۶۱ ت دولتيحما

کارکنــان  يآگــاه
  احمر هالل تيجمع

۳۶۱ ۳۱/۳  ۸۴/۰  

 ياستفاده از ابزارها
 يقيتشو

۳۶۱ ۵۵/۳ ۹۸/۰ 

 ۹۶/۰ ۳۲/۳ ۳۶۱ ياستفاده از ابزار فن

 ياستفاده از ابزارها
  ۹۵/۰  ۹۳/۲ ۳۶۱  يرسان طالعا

ــازنگر در  يبـــــ
ــ ــا وهيشـــ  يهـــ
 يهمگان  آموزش

۳۶۱ ۸۰/۲ ۹۷/۰ 
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عوامل کـاهش   يبند رتبه ۷شمارة  جدول 
ان در هنگـام بـروز حـوادث    يعملکرد پاسخگو

  .دهد يدگاه آنان نشان ميج را از ديرا



 استان بررسي نگرش مردم استان ايالم نسبت به موضوعات مربوط به حوادث شايع در

 

ان يعوامل کاهش عملکرد پاسخگو يبند رتبه -۷ شمارة جدول
  دگاه آنانيج از ديهنگام بروز حوادث را

 تعداد موانع
ن يانگيـــم

 يا رتبه

انحراف 
 اريمع

 ۵۶/۰ ۲۳/۳ ۳۶۱ ينبود آگاه

کـار   ين براييپا ييتوانا
 ط دشواريدر شرا

۳۶۱ ۰۷/۳ ۷۲/۰ 

ن جوانان در ييپا ييتوانا
 زا ط استرسيشرا

۳۶۱ ۰۲/۳ ۷۴/۰ 

 يها نبودن آموزش فراهم
 الزم

۳۶۱ ۳۵/۳ ۸۷/۰ 

 ۰۵/۱ ۰۸/۴ ۳۶۱ نيياعتماد به نفس پا

عــدم ايجــاد انگيــزه در 
  ۰۸/۱  ۴۴/۳  ۳۶۱  جوانان

ترس جوانـان از اقـدام   
ــ هنگــام بــروز   يعمل

  حوادث
۳۶۱ ۵۱/۳  ۱۴/۱  
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جـام  اقـدامات ان  از يبرخـ  يبنـد  رتبه

الم در هنگام ياحمر استان ات هالل يشده جمع
 ان در جـدول يدگاه پاسخگويبروز حوادث از د

  .ارائه شده است ۸شمارة 
  ز اقدامات انجام شدها يبرخ يبند رتبه -۸ ةجدول شمار

  دگاهيم در هنگام بروز حوادث از دالياحمر استان ا هالل تيجمع
  انيپاسخگو

  

  تعداد برنامه و خدمات
 نيانگيم

 يا  رتبه

انحراف 
 اريمع

، يجاد سرپناه اضطراريا
 غذا و دارو

۳۶۱ ۵۸/۳ ۷۹/۰ 

 يهـا  تيآموزش و فعال
  ۸۲/۰  ۰۲/۳ ۳۶۱  هياول يها کمک

مقابلـه بـا    يبرا يآمادگ
  ۰۶/۱  ۶۳/۳ ۳۶۱  سوانح
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  شنهادهايپ
توان پيشنهادهاي  يج اين پژوهش، ميبا توجه نتا

 :زير را ارائه داد
  

ــرا  -۱ ــه اجـ ــا کـ ــه ياز آنجـ ــا برنامـ  يهـ
ن آحـاد جامعـه از نظـر    يدر ب يهمگان زشآمو

دار است، ربرخو ياديت زيان از اهميپاسخگو
شود که در جهت پربار سـاختن و   يشنهاد ميپ

ها، اهتمام  ن نوع برنامهيا يساز ياستمرار و غن
اسـتان  احمـر   هـالل  تيـ جمع ياز سو يشتريب
 .شودالم انجام يا

 
ــگ از آنجــا کــه بهــره -۲ ــاياز ن يري  يروه

در  ين راهکار عملـ يثرترؤداوطلب به عنوان م
ع در سـطح  يمواجهـه بـا حـوادث شـا     يراستا
 ،ان ابـراز شـده اسـت   يپاسخگو ياز سو استان

احمـر اسـتان    هالل تيشود که جمع يشنهاد ميپ
ن يـ ت و ارشـاد ا ير جـذب، هـدا  يالم در مسيا
ژه جوانـان  يـ دم استان و بـه و ن مريبروها در ين

و درازمـدت   يمنسجم و اصول ةبرنام  کي يط
 دكناقدام 

  
ن مـانع  يق، مهمترين تحقيان ايپاسخگو -۳

خـود را در هنگـام بـروز حـوادث      يعملکرد
شـنهاد  ين رو پيدانند، از ا يم يع نبود آگاهيشا
الم يـ ان ات هالل احمر اسـت يشود که جمع يم

 يهـا  کـالس  هـا و  دوره يبرگـزار درخصوص 
 . دكن، اقدام مناسب يآموزش



 ايون نوري، شهناز شيري، سميه الياسيحامد چهارسوقي امين، هم

  يسپاسگزار
ت يکه در جمع يکسان تمامله از يوس نيبد       

ن يـ الم، موجبـات انجـام ا  يـ هالل احمر استان ا
 يپژوهشـ  ةتيژه کميق را فراهم کردند، به ويتحق

  .مينما يمرا  ياستان، کمال تشکر و قدردان
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Abstract 

Background 

Mankind always has faced with different levels of crises during his lifetime. Bam 

earthquake has been one of the recent natural disasters in Iran. This research aims to 

study and to compare the news release of Hamshahri & Etela’at Newspapers on Bam 

earthquake; their similarities, conflicts and potential differences in printing information.  

Method 

By using content analysis method, all related subjects were studied by classifying and 

perfect coding with full counting statistics (in a three-month period after Bam 

earthquake) in the above-mentioned newspapers. 

Findings 

According to the results, Hamshahri and Etela’at newspapers assigned 815 and 486 

articles respectively in the mentioned period. Etela’at newspaper published more about 

earthquake news and Hamshahri conveyed illustrative materials and also other subjects. 

Conclusion 

The result showed that the maximum coverage priorities of earthquake news have been 

about two months by mass media. 

Keywords:  Bam earthquake, crisis management, newspaper 

 

 

 


	7-7.pdf
	6-f

