
شناگران مغروق در درياي مازندران در پنج سال گذشته و عوامل مرتبط با 

 ) مطالعه موردي در يكي از شهرهاي ساحلي استان مازندران( آن

 شادمهر میردارمجری: 

6831دانشگاه مازندران ـ  علمی هیئتعضو   

 یافراد بومدر ناامنی سواحل دریای مازندران در غرق شدن  مؤثرو عوامل  عللهش بررسی و تبیین هدف این پژو

میزان  نیتر شیبسال گذشته  5شهر ساحلی منتخب که در طی  عنوان بهبود. به این منظور شهر بابلسر  یربومیغ

 ها داده لیوتحل هیتجزست. برای کاربردی ا یها پژوهشقرار گرفت. این پژوهش از نوع  یموردبررسغریق را داشته 

استفاده گردید. کلیه  P≤55/5کای با سطح اطمینان  آزموناز روش تحلیل عاملی،ضریب همبستگی پیرسون، و 

 انجام گرفت.  spss13 و  exel2003 آماریداده ها بوسیله نرم افزار مراحل تجزیه و تحلیل 

درصد  18کرونباخ  یآلفابر اساس ضریب  آنمیزان پایای  پرسشنامه استفاده گردید. 5این تحقیق از برای انجام 

از فرمول برآورد حجم نمونه استفاده گردید. آزمودنی های این حجم نمونه این پژوهش  نییتعتعیین شد. برای 

 زن و مرد برای ارزیابی نظرات مردم تشکیل می دادند.  891نفر مرد و زن شامل  413پژوهش را 

وضعیت موجی شکلی را  8415تا  8415در طی سال های افراد غرق شده  دداوهش تعپژاین  یها افتهی بر اساس

این روند در طی سال های  8418در سال  6/55به میزان نشان می دهد علیرغم کاهش تعداد افراد غرق شده در 

ین روند ا 8415و  8413افزایش یافت. اما در سال  6/81و   1/43 آننسبت به سال های قبل از  8414و  8411

 8/11به ترتیب  آندر این دو سال نسبت به دو یال قبل از سیر نزولی پیدا کرد به نحوی که تعداد غرق شدگان 

دریا از وضعیت بهداشتی، فرهنگی و پژوهش حاکی است مراکز طرح سالم سازی  جینتادرصد کاهش یافت.  5و 

زندران از نظر مردم به ترتیب عبارتند از: مقوله آموزش مطلوب برخوردار نیستند. مهمترین علت ناامنی دریای ما

بین  پژوهشبراساس یافته های سانی متخصص. و نیروی ان آموزشیهای ایمنی، بهداشتی، آشنایی با مهارت شنا، 

سازمان ها و وضعیت سرمایه گذاری ، هماهنگی زاتیتجهو نیروی انسانی متخصص، امکانات و  یناامن عامل

اما فرضیه پژوهش در خصوص ارتباط معناداری وجود دارد.  ربط یذ( مراکز نظارتی زشیآمو)مالی، تجهیزاتی و 

جهت جلوگیری از بروز حوادث از نظر مردم و در دسترس بودن ارتباط بین امکانات و تجهیزات امدادی موجود 

عداد ناجیان و طرح فدراسیون نجات غریق و تناسب ت نظارتبین  نیاارتباط معناداری را نشان نداد. عالوه بر  آن

با توجه به یافته های این پژوهش نشد.  مشاهدهارتباط معناداری سالم سازی و رضایت از عملکرد ناجیان 

 ساماندهی طرح سالم سازی دریا مستلزم یک مدیریت ملی تعاملی چند وجهی با مشارکت ملی است. 

 غرق شدن، ناامنی سواحل واژگان کلیدی: دریای خزر،


