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 چكيده

 قاءرتهای اها و شاخص. اما مؤلفهاندپرداختهاحمر کیفیت آموزش همگانی امداد و نجات در جمعیت هاللهای پیشین به بررسی پژوهش: زمينه

 دادام همگانی آموزش کیفیت ارتقاء هایشاخص و هامؤلفه :هدف مغفول مانده است.احمر هالل جمعیت نجات و امداد همگانی آموزش کیفیت

 وقت متما علمی هیئت اعضای شامل پژوهش آماری بود. جامعة لتمیتحلکیفی و  پژوهش : از نوع رویکردروش. است احمرهالل جمعیت نجات و

 .تندهس همگانی آموزش کیفیت هایحوزه در وقت تمام علمی هیئت اعضای پژوهش این آماری جامعة. بود همگانی آموزش کیفیت هایحوزه در

 لیوتحلهیبه منظور تجز ابزار در این پژوهش مصاحبه بود. .به عنوان نمونه انتخاب شدند نظری گیرینمونه از اعضای هیئت علمی به روش نفر 00

 جمعیت نجات و امداد همگانی آموزش کیفیت ارتقاء هایمؤلفه :هايافته .شد)تم( استفاده  یموضوع لیها از فن تحلاز مصاحبه حاصل یهاداده

 هایشاخص و «تعهدکاری و انگیزش اطالعات، روزرسانیبه برنامه، طراحی انسانی، منابع فیزیکی، منابع آموزشی، منابع کیفیت» شامل احمرهالل

 انجام ،فراگیران نیازهای به توجه آموزشی، تسهیالت مربیان، کیفیت» شامل احمرهالل جمعیت نجات و امداد همگانی آموزش کیفیت ارتقاء

احمر برای ارتقای کیفیت آموزش همگانی امداد و نجات جمعیت هالل گيری:نتيجه .هستند «مالی منابع و فیزیکی تجهیزات امدادی، هایمانور

 مربیان، تیفیک تعهدکاری و انگیزش، اطالعات، روزرسانیبه برنامه، طراحی انسانی، منابع فیزیکی، منابع آموزشی، نابعم کیفیت»از  توانیم

 آموزش ا:كليده هواژاستفاده کرد.  «مالی منابع و فیزیکی تجهیزات امدادی، هایمانور انجام فراگیران، نیازهای به توجه آموزشی، تسهیالت

 احمرهالل جمعیت نجات، و امداد کیفیت آموزش، همگانی،
Background: Previous research has examined the quality of public rescue training in the Red Crescent population. 

However, the components and indicators of improving the quality of public education in rescuing the Red Crescent 

population have been neglected. Aims: The components and indicators of promoting the quality of universal 

education are the rescue and rescue of the Red Crescent population. Method: The research method was qualitative 

and thematic analysis. The statistical population of the study consisted of full-time faculty members in the fields of 

public education quality. The statistical population of this study is full-time faculty in the fields of quality of public 

education. Eleven faculty members were selected through theoretical sampling. The tool in this study was interview. 

The thematic analysis technique was used to analyze the data from the interviews. Results: Components of Crescent 

Population Relief Education Promotion Quality Including "Quality of Educational Resources, Physical Resources, 

Human Resources, Program Design, Information Update, Work Commitment and Motivation" and Crescent 

Population Relief Education Quality Improvement Indicators The Reds include "quality instructors, training 

facilities, attention to learners' needs, relief exercises, physical equipment and financial resources." Conclusions: 

To improve the quality of public education for rescue and rescue population of the Red Crescent, we can use the 

quality of educational resources, physical resources, human resources, program design, information updating, work 

commitment and motivation, quality of trainers, educational facilities, attention to learners' needs, Used relief 

maneuvers, physical equipment and financial resources. Key Words: Public education, quality of education, rescue, 

red crescent population 
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 مقدمه

 سرمایه از کلیدی شکلی داوطلبانه، هایانجمن در مشارکت

 کی عنوان به طبیعی بالیی و حوادث وقوع از بعد و است اجتماعی

 مهمی شنق گسترده جامعه برای یگیرتصمیم و هماهنگی برای مکان

 در روان سالمت بر گروهی دخالت نحوه به حال، این با .کندمی ایفا

 همکاران، و گاالقر) است شده کمی نسبتاً توجه جامعه یا فرد سطح

 عنوان به حوادث وقوع زمان در ارتباطی هایکانال عامل (.2101

 بر ایفاجعه خطرات توسط که ویرانگر اثرات کاهش برای ایوسیله

 اتادبی در گسترده طور به است، شده مطرح انسانی اموال و زندگی

 با مرتبط یهایاستراتژ و مطالعات بیشتر. است گرفته قرار بحث مورد

 تمرکز حوادث خطرات مورد در آموزش و آگاهی ایجاد بر ریسک

 از یکی طبیعی سوانح(. 2101 وموند، گاجنداران ونویوا،اب) کنندمی

. تندهس مواجه آن با جهان شهرهای بیشتر امروزه که است تیموضوعا

 وقوع با مکرر طور به خود، جغرافیایی موقعیت علت به نیز ایران کشور

 به وملز امر این که است بوده مواجه زلزله خصوص به طبیعی سوانح

 از یناش خسارات کاهش برای را سوانح مدیریت فرآیند کارگیری

 حوادث وقوع(. 0312 نوری، و رضایی) زدسامی آشکار زلزله وقوع

 زندگی هاینگرانی و هادغدغه مهمترین از توانمی را طبیعی بالیای و

 نگرش در. دانست توسعه درحال هایکشور مردم خصوص به بشر

 و بیعیط هایپدیده از ناشی بالیای دسته دو به توانمی را بالیا کلی،

 بالیا رخداد. آمار کرد تقسیم انسات دخالت از حاصل بالیای

 اقعو بالیای اکثر که است آن از حاکی توسعه حال در درکشورهای

 و نژادسلطانی) باشندمی طبیعی بالیای یعنی اول دسته از شده

 حوادث و بالیا) بالخیز کشور ده از یکی ایران(. 0316همکاران، 

 ساالنه گزارش در نکته این ت یید. شودمی محسوب دنیا (طبیعی

 در را ایران که آمده احمرهالل و سرخ صلیب المللیبین یونفدراس

 است، کرده اعالم طبیعی بالیای در کشته بیشترین با کشور ده زمرة

 عنوان نفر هزار 33 از بیش 2114 تا 0111 از تعداد این که نحوی به

 شرایط این خصوص، این در الزم تدبیر نبود صورت در و است شده

 عنوان حوادثی را بحران .شود منجر جامعه در بحران به تواندمی

 طور به انسانی و طبیعی عملکردهای و رخدادها اثر در که کردند

 یا مجموعه یک به را سختی و مشقت آید،می وجود به ناگهانی

 اقدامات به نیاز آن کردن برطرف و کندمی تحمیل انسانی جامعة

 بحران خود خودی به بالیا و حوادث .دارد فوری و اضطراری

 به سختی مردم برای شرایط این که صورتی در و شوندنمی محسوب

 مدیریت باید شرایط این و شوندمی تبدیل بحران به آورند وجود

 ریزش مانند حوادثی بروز دیگر، سوی از. (0314 پورکریمی،) شود

 دفاتتصا آمار زلزله(، یل،س) معادن، ریختن فرو پالسکو، ساختمان

 وعض نقص و میر و مرگ باالی آمار و رانندگی فمتعار غیر و زیاد

 می تحمیل اجتماع و هاخانواده به را بسیاری هزینه سوانح این اثر بر

 کشورها از بسیاری(. 0316 حاجبی، ضرغام و امیریان معصومی،) کند

 اهشک در گیریچشم هایموفقیت به اصلی مسائل به پرداختن با

 وانحس از ناشی هایآسیب دتش و فراوانی و کاهش تصادفات تعداد

 (.0316 همکاران، و مهدوی) اندیافته دست رانندگی

 به یابیدست و تکنولوژی در شگرف هایپیشرفت علیرغم

 هغیرمترقب حوادث برابر در انسان هنوز ،گذشته قرون هایناممکن

 در گاهبی و گاه و است ناتوان خشکسالی و سیل زلزله، چون طبیعی

 ناهیپ صادقی،) گیردمی قرار بسیاری مالی اراتخس و تلفات معرض

 زءج مردم سوانح و بالیا بروز هنگام به آنجا که از(. 0316 حیدری، و

 یبآس به و داشته حضور حادثه محل در که هستند هاییگروه اولین

 روزب سبب تنها نه آنها مهارت و آگاهیعدم کنند،می کمک دیدگان

 وجود به اختالل هم مدادرسانیا در بلکه شود،می جدید مشکالت

 هایهزمین در کافی وآگاهی مهارت داشتن امرمستلزم این که آوردمی

(. 0311 پور،شمس و موسوی) است مناسب آموزش و سوانح مختلف

 می اطالق آموزش عناصر هایویژگی از دسته آن به آموزش کیفیت

 رعناص آن هایتوانایی و استعدادها از استفاده حداکثر با که شود

 و شیرخانی موحدی،) کرد برآورده را انتظارات و نیازها توانمی

 هاییفعالیت تمامی به همگانی آموزش رواین از(. 0316 طالبی،

 هایکمک و نجات و امداد آموزش در خصوص که شودمی اطالق

 دانش واقع رد و پذیردمی صورت جامعه مختلف ر اقشا به اولیه

 به حوادث، و خطرات بروز در که است عهجام مردم برای عمومی

 یمی. پورکرشودمی منجر جمعی و فردی پذیریآسیب کاهش

 جمعیت همگانی آموزش مدل ارائه عنوان با خود پژوهش در( 0314)

 وزشآم فرآیند ابعاد و عناصر سیستمی و جامع رویکردی: احمرهالل

 اجرای آموزشی، طراحی آموزشی، نیازسنجی شامل را همگانی

 ةنکت. است گرفته نظر در آموزشی ارزشیابی آموزشی، هایدوره

 که این است کرد توجه آن به باید هاآموزش نوع این در که دیگری

 گسترگی و همگانی هایآموزش مخاطبان تنوع به توجه با

 همگانی صورت دو به باید هاآموزش نوع این آنان، پراکندگی

 همگانی غیر و (مربی حضور با و کالس در حضور) حضوری
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 (آموزشی هایرسانه از استفاده با و دور راه از صورت به) حضوری

 همگانی آموزش حوزه هایچالش دیگر طرف از. شود گرفته نظر در

 سازمان، راهبردهای و مقررات قوانین، سازمانی، زمینه شامل را

 و الریوال .است دانسته آموزش فرآیند آموزشی، نظام ساختار

 آمادگی - طبیعی فاجعه عنوان با خود پژوهش در( 2101) همکاران

 که یدندرس نتیجه این به شد انجام آمیخته روش به که محیطی سالمت

 از یریپیشگ باید اصلی هدف است؛ حیاتی پاسخ، بر عالوه آمادگی

 خود پژوهش در( 2101) همکاران و بورکیوس. باشد طبیعی بالیای

 ریتمدی برای فاجعه سازی آماده و سناریو تحلیل و تجزیه عنوان با

 دو رابطه هک که یافتند دست نتیجه این به دریایی نقل و حمل ریسک

 در عهفاج آمادگی با صنعت بازیگران رفتار و تنظیم بین جانبه

 داد نشان همچنین مدل این .دارد وجود دریایی تدارکات یهاشبکه

 ولوژی،کنت تغییر بینی،پیش دقت به شدت به رفتار تنظیم سطح که

 بندر محیط محیط و بندر هاییتفعال خطر، از پیشگیری به نگرش

 .دارد بستگی

 از ننتوا شاید و دهندمی رخ ناگهانی طور به طبیعی هایبحران

 یانز تا کرد مدیریت را آنها توانمی ولی. کرد جلوگیری آنها وقوع

 ره اهیتم مبنای بر که است روشن. کنند تحمیل جوامع بر را کمتری

 راهکارهایی باید ساختانسان و طبیعی تفکیک به سوانح انواع از یک

 ت ثیرات شکاه و مقابله ،کنترل برای سانحه هر خصوصیات با متناسب

 کاهش تلفات و خسارات ها،آسیب تا شود گرفته پیش در آن از ناشی

 میزان ا،کشوره توسعه مهم هایشاخص از یکی اینکه به توجه با. یابد

 انانس و طبیعی بالیای مختلف انواع برابر در آنها جامعه آمادگی

 یریتمد جامع برنامه که کشورهایی از تعداد کمی فقط. است ساخت

 وجهت آمادگی فاز به دارند، خود توسعه برنامه در را بالیا و مخاطرات

. است دهش معطوف بحران رد مقابله فاز به توجهات بیشتر و اندکرده

 یتوضع به موجود وضعیت از را ما تواندمی ریزیمهبرنا زمینه این در

 (.0316همکاران،  و مهدوی) سازد رهنمون مطلوب

 تجارب طبق ،جامعه در"بالیا خطر مدیریت" لاصو مهمترین از

 از هاکمک ارائه .است عمومی مشارکت و دانش ارتقاء المللی،بین

 واهدخ را اثربخشی بیشترین زمانی گوپاسخ هایگروه این سوی

 نجات و امداد هایفعالیت مورد در کافی مهارت و دانش که داشت

 بر کشورها سایر تجارب. باشد داشته را اولیه هایکمک ویژه به و

 هایگروه به اولیه هایکمک آموزش که دارد داللت امر این

 افراد اولین بعنوان را مفیدی انسانی نیروی تواندمی ،مردمی مختلف

 از مردمی داوطلب هایگروه. نماید فراهم حادثه، صحنه در گوپاسخ

 توانائی که است هالل احمر جمعیت در داوطلب هایگروه مهمترین

 آموزش با وانتمی را جامعه سراسر در آموزش انتشار در بالقوه

 جمهوری احمر هالل جمعیت لذا .آورد فراهم هاگروه این صحیح

 و دانش ارتقاء برای را یمتنوع آموزشی هایبرنامه ،ایران اسالمی

 خاتمی) کندمی اجرا کشور سراسر در مردم و آموزاندانش مهارت

 در ایران، اسالمی جمهوری احمرهالل جمعیت(. 0311 همکاران، و

 سازیظرفیت جهانی، سرخ صلیب المللیبین نهضت اصول راستای

 ملهج از را جوانان مشارکت ویژه به و جامعه در داوطلبانه هایفعالیت

 در سازمان این. است داده قرار خود م موریتی محورهای مهمترین

 مردمی مختلف هایگروه زیر از داوطلب هزاران دارای حاضر حال

 .است کشور سراسر در آموزیدانش داوطلبان جمله از

 تیمطالعا اخیراً که است آن از حاکی پژوهشی سوابق بررسی

( 0312) ینور و رضایی. ستا شده انجام موضوع این با مرتبطنسبتاً 

 قبل رحلهم مهمترین آمادگی که یافتند دست نتیجه این به پژوهشی در

 کرمان شهر منطقة چهار بین زمینه این در که است سوانح وقوع از

 بیشترین ،12/12 میانگین با دو منطقة کهطوری به دارد، وجود تفاوت

 یعملیات زمینة در آمادگی کمترین ،46/ 64 میانگین با چهار یمنطقه و

 سطح با خانوارها اجتماعی – اقتصادی وضعیت همچنین. دارد را

 عملیاتی آمادگی میزان با 062/1 وزنی ضریب و 2/1 11 معناداری

 اجتماعی – اقتصادی پایگاه چه هر یعنی است، ارتباط در آنها

 درها آن عملیاتی آمادگی سطح نسبت همان به یابد بهبود خانوارها

 وکیلی دیگری، پژوهش در. یابدمی افزایش نیز زلهزل برابر

 یرهایمتغ که یافتند دست نتیجه این به( 0316) یفیشر و سهرفروزانی

 آموزشی، مسئولیت محوری،تیم و گروهی مشارکت شامل سیستمی

 و فیزیکی، ساختاری عوامل و مدیریتی رسانی،خدمت و پذیری

 هالل احمر استان یتجمع و بوده متوسط سطح از تر پایین قانونی

 .ندارد را آمادگی الزم جامع کیفیت مدیریت استقرار برای اصفهان

 اولویت بهتر است جامع کیفیت مدیریت سازیپیاده منظور به لذا

 کیفیت و همچنین فنّی و قانونی فیزیکی، ساختاری، عوامل به توجه

نشان  خود در پژوهش( 0314) یمی. پورکرباشد شده ارائه خدمات

 ساختار مقررات، و ، قوانینسازمانی زمینة در همگانی آموزش که داد

 سیستماتیک و گرا کل است و مدلی جامع، آسیب دارای فرآیند و

 قابل غیرحضوری و بخش حضوری دو در همگانی آموزش برای

 همچون ییهازیرسیستم به ها بایدآموزش اثربخشی برای و بوده ارائه
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 توجه انگیزشی هایمکانیزم زشیابی وار اجرا، طراحی، نیازسنجی،

 دو رابطه که داد نشان( 2101) همکاران و بورپژوهش کیوس .کرد

 هایشبکه در هفاجع آمادگی با صنعت بازیگران رفتار تنظیم بین جانبه

 مقاله در( 2101) همکاران و الریوال .دارد وجود دریایی تدارکات

 هدف است. حیاتی پاسخ، بر عالوه آمادگی که کردند اظهار خود

 ابزارهای از عیوسی طیف ؛باشد طبیعی بالیای از پیشگیری باید اصلی

 محققان و عمومی پزشکان توسط که دارد وجود نوآورانه و موجود

 الشت و آمادگی پیشگیری، و کرد استفاده توانمی زمینه این در

 بهداشت مانند ایرشته میان هایهمکاری به نیاز مؤثر واکنش

 روزنامه اقتصاد، معماری، حقوق، مهندسی، علوم، بهداشت، عمومی،

 موتاراک و و هافمن .است هنر و روانشناسی شناسی،جامعه نگاری،

 در یآمادگ به تمایل رسمی آموزش دریافتند که پژوهشی در( 2102)

 در گیآماد بر آموزش ت ثیر تایلند در. دهدمی افزایش را بالیا برابر

 درک و اجتماعی سرمایه طریق ازمدتاً ع طبیعی بالیای مقابل

 طریق از برآموزش دال شواهدی که درحالی است، فاجعه مخاطرات

 تنددریاف آنها. وجود ندارد فیلیپین در مشاهده قابل رسمی هایکانال

 اییهخانواده از دسته آن برای را فاجعه برابر در آمادگی آموزش، که

 و استدالل و داده افزایش د،اننشدهمت ثر  فاجعه یک از گذشته در که

( 2101) همکاران و گاالقر .بخشدمی بهبود را بینیپیش هایمهارت

 موجب آموزش در مشارکت عدم که دادند نشان خود پژوهش در

 .شودمی طبیعی حوادث حین و قبل در زیاد خسارت

 برنامه در هک عاملی گفت باید مرتبط تحقیقات هاییافته بنابر

 وزشآم گیرد، قرار مدیران توجه مورد باید بحران وعوق از قبل ریزی

 رسمی آموزش شامل این و( 0316 حیدری، و پناهی صادقی،) است

 مردم دیگر طرف از .است غیررسمی و همگانی آموزش بویژه و

 و ندارند را مسائل این با مواجهه جهت کافی مهارت و نگرش دانش،

 در یهمگان آموزش زمینه در مدلی تاکنون اینکه به توجه با اینرو از

 به تنها( 0314) یمیپورکر مدل و است نشده ارائه و بررسی ما کشور

 یتکیف ارتقاء نحوة مورد در و است پرداخته موضوع شناسیآسیب

 ءخال وجود بنابراین است، نداده ارائه را جامع نظری همگانی آموزش

 ینتعی به پژوهش این توجه باعث که است ایمس له نیز پژوهشی

 ینبنابرا. است شده همگانی آموزش کیفیت هایشاخص و هامؤلفه

 نگاهی با است کوشیده فوق مسئله به پاسخ راستای در حاضر تحقیق

 ا و شاخصه، مؤلفهدهد پاسخسؤال  این به موضوع به نسبت اکتشافی

 هالل جمعیت نجات و امداد همگانی آموزش کیفیت های ارتقاء

 ها هستند؟احمر کدام

 روش
 در تحقیق حاضر از روش. یل تم بودتحلو  کیفی پژوهش روش

ده است. اصلی پژوهش استفاده ش سؤالیل تم برای پاسخ به تحلکیفی 

( موجود ها)تم یالگوهایل تم روشی برای تعیین، تحلیل و بیان تحل

ها را سازماندهی و در قالب ها است. این روش دادهدرون داده

تواند این یمتواند (. اما می2113اس، تومکند )جزئیات توصیف می

ی مختلف موضوع پژوهش را نیز تفسیر کند. تم هاجنبهفراتر رفته و 

ی است که شکل گرفتن و انتخاب آنها بستگ هادادهترین سطح یانتزاع

 (.2113ریان و برنارد، دارد )زیادی به ساختارهای تحقیق 

 در وقت تمام علمی هیئت اعضای پژوهش این آماری جامعة

 نجاما منظوربه بنابراین. هستند همگانی آموزش کیفیت هایحوزه

 نظری گیرینمونه در. شد استفاده نظری گیرینمونه از گیری،نمونه

 پژوهش هایهدف لحاظ از که آمد عمل به مصاحبه هایینمونه از

 تیاف خاتمه وقتی گیرینمونه روش این در. اندغنی اطالعات دارای

مؤلفه  و ابعاد شناسایی منظور به. رسید نظری اشباع به همقول هر که

 هالل جمعیت نجات و امداد همگانی آموزش کیفیت ارتقاء های

 میعل هیئت اعضای از هدفمند گیرینمونه روش از استفاده با احمر

 در. شد نظرخواهی همگانی آموزش کیفیت هایحوزه در وقت تمام

 علمی هیئت اعضای از نفر 00 با مصاحبه طریق از هاداده نهایت

 .شد گردآوری

 زمان در فردی و رو در رو صورت به مدرسان با هامصاحبه تمامی

 کار ردفت یا کالس، مانند ساکت مکانی در کنندگانشرکت کاری

 میانگین .شد انجام ماه 1 مدت در ظهر از بعد 4 تا صبح 1 ساعات بین

 یتوصیف کسب تا و بود (دقیقه 12 تا 21: بین) دقیقه 41 مصاحبه زمان

 هاهمصاحب تمامی در. یافت ادامه پژوهش به مربوط موضوعات از غنی

 رایب. شد استفاده هامصاحبه ضبط برای صوت ضبط دستگاه از

 خاطر اطمینان منظور به و پژوهش قایبلیت اعتماد از اطمینان حصول

 یا کنندگانمشارکت پژوهشگر، دیدگاه از هاافتهی بودن دقیق از

ط توس ینیبازب :شد انجام ریز اقدامات پژوهش گزارش خوانندگان

 لیتحل دنآیفر ،مرحله نخست ییکنندگان گزارش نهااعضا: مشارکت

و نظر خود را در ارتباط با آنها  ینیدست آمده را بازببه یهامقوله ای

 .شد اعمال یمحور یدر کدگذار شانیا یهادگاهید وابراز 
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 دیاتنفر از اس کی مشاور، و راهنما دیاسات بر عالوه: همکار یبررس

 از تبحر الزم یفیکه در انجام پژوهش ک یآموزش تیریرشته مد

 به ،یآموزش تیریمد یدکتر انیبرخوردار بوده و چند نفر از دانشجو

و اظهارنظر درباره آنها  هاافتهی ،یمحور یکدگذار میپارادا یبررس

 زمان از مشارکتر همبودن پژوهش: به طو یمشارکت پرداختند.

 یبرا ن،یهمچن ها کمک گرفته شد.داده ریو تفس لیکنندگان در تحل

 زبا ییایپا یهااز روش ،شده انجام یهایکدگذار ییایمحاسبه پا

( یموضوع درون)توافق  کدگذار دو نیب توافق ییایپا و آزمون

 ،تهگرفانجام یهامصاحبه انیاز م آزمونباز ییایپا در. شد استفاده

ه فاصل کیها دو بار در شده و هر کدام از آنمصاحبه انتخاب 3تعداد 

دو  نیتوافق ب ییایشد. پا یروزه توسط پژوهشگر کدگذار 01 یزمان

درصد به دست آمد، که چون باالتر از  12پژوهش  نیکدگذار در ا

. مالک ورود به پژوهش عبارت است د ییت مورد ،درصد است 61

از  خروج مالک انه جهت شرکت در پژوهش وبود از، رضایت آگاه

پژوهش نیز عدم تمایل به ادامه شرکت در پژوهش بود. به منظور 

رعایت اصول اخالقی پژوهش در مورد محرمانه بودن اطالعات به 

 لیوتحلهیدر آخر به منظور تجز های پژوهش اطمینان داده شد.نمونه

)تم( استفاده  یعموضو لیها از فن تحلحاصل از مصاحبه یهاداده

 ی( کدگذار3 ،هاداده یده( سازمان2 ها،و مراحل( مرور داده دیگرد

 وموضوع )تم(  جادیا( 6 ،یبند( مقوله1 ،هاداده یبند( طبقه4 ،هاداده

 .شد دنبال گزارش ین( تدو2

 هايافته

 مسئله پژوهش از با یعلم ئتیه یاعضابه ارتباط ملموس  نظر

 مهین یهار مطالعه شرکت کرده و به مصاحبهآنها خواسته شد تا د

 جینتا د،یآیگر پاسخ دهند. آنچه در ادامه مپژوهش افتهیساختار

 یدهمنظور سازمانآمده از مصاحبه با آنها است. بهدستبه یهاافتهی

در ارتباط با سؤاالت پژوهش مورد  هاافتهیهرکدام از  ها،افتهی بهتر

 شآموز کیفیت ارتقاء هایمؤلفه و ابعاد .رندیگیقرار م یبررس

 هاییافته کدامند؟ احمرهالل جمعیت نجات و امداد همگانی

 هایمؤلفه و ابعاد که بود آن از حاکی پژوهش این از آمدهدستبه

 احمرهالل جمعیت نجات و امداد همگانی آموزش کیفیت ارتقاء

 طراحی ی،انسان منابع فیزیکی، منابع آموزشی، منابع کیفیت) شامل

 هب که است( انگیزش و تعهدکاری اطالعات، روزرسانیبه برنامه،

 :شودمی داده توضیح زیر شرح
 

 احمرهالل تیامداد و نجات جمع یآموزش همگان تیفیارتقاء ک یهاو مؤلفه یاصل یهامقوله. 0جدول

 فراوانی نظرانصاحب (دهش شناسایی مفاهیمنمونه ) شده استخراج مقوله

 یآموزش ابعمن کیفیت
 1 1م  ،1م  ،2م  ،6م  ،1م  ،4م  ،3م  ،2م  ،0 م آموزش کیفیت

 3 6م  ،3م  ،2م  عهجام نیاز با متناسب آموزش
 01 00م  ،01م  ،1م  ،2م  ،6ک  ،1م  ،4م  ،3م  ،2م  ،0م  0م  فیزیکی امکانات فیزیکی منابع

 انسانی منابع
 00 00م  ،01م  ،1م  ،1م  ،م ،2م  ،6م  ،1م  ،4م  ،3م  ،2م  ،0 م ماهر انسانی منابع

 1 1م  ،1م  ،3م  ،2م  ،0م  دیده آموزش مردمی نیروی

 برنامه طراحی
 4 00م  ،01م  ،2م  ،6م  ریزیبرنامه

 0 1م  افراد گزینش
 3 00م  ،1م  ،6م  ارزشیابی

 اطالعات روزرسانیبه
 3 6م  ،1م  ،3م  اطالعات رسانی بروز

 6 00م  ،01م  ،1م  ،2م  ،6م  ،2م  رسانیاطالع
 2 2م  ،3م  کاری تعهد کاری نعهد

 0 1م  انگیزش انگیزش
 

 

 ارتقاء هایمؤلفه و ابعاد که بود آن از حاکی 0 جدول نتایج

 کیفیت احمرهالل جمعیت نجات و امداد همگانی آموزش کیفیت

 کیفیت شامل احمرهالل جمعیت نجات و امداد همگانی آموزش

 منابع ،(جامعه نیاز با متناسب آموزش آموزش، کیفیت) آموزشی نابعم

 زشآمو مردمی نیروی ماهر، انسانی منابع) انسانی منابع فیزیکی،

 ،(ارزشیابی افراد، گزینش ریزی،برنامهبرنامه ) طراحی ،(دیده

 تعهد ،(رسانیاطالعات، اطالع رسانی بروز) اطالعات بروزرسانی

 ندهز مفاهیم از نمونه چند به ذیالً رواین از. دباشمی انگیزش و کاری

 آموزشی همگانی، آموزش شونده مصاحبه نظر از: شودمی اشاره

 دارای عموم، برای درک قابل رایگان، دردسترس، فراگیر، است

 درجهت را هدف رفتار جامعه که طوری به پیوسته مشخص، هدفی

 آحاد نماید. آموزش نهادینه آن را و داده تغییر دهنده آموزش مقاصد
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 به ستهواب آموزش کیفیت. جامعه عمومی رفتار تغییر منظور به مردم

 نینهمچ و مطلب انتقال و آموزشی وسایل و امکانات مانند هاییمؤلفه

 قرار در آن پذیرآموزش و دهنده آموزش که مکانی و زمان شرایط

 لبمط نوع و پذیرآموزش. دهنده آموزش اشتیاق و انگیزه و دارند

 باشد شده کاریچکش پذیرآموزش هضم جهت چقدر که آموزشی

قرار داشتن  و انسان زیست محیط ناپایدار بودن به توجه با .دارد بستگی

 ینح ،قبل هک سازمانی به نیازقطعاً  غیرطبیعی و طبیعی حوادث در بطن

 تا را شرایط و کرده مدیریت راها بحران بتواند حوادث بعداز و

 و نجات امداد جایگاه. است ضروریاساساً  نماید رپایدا حدودی

 وجهت با ولی است قبول قابلنسبتاً  حاضر حال در احمرهالل جمعیت

 و هافهمؤل. دارد بیشتر کار جای کشور بودن و پرجمعیت وسعت به

 احمرهالل جمعیت نجات و امداد همگانی آموزش کیفیت ابعاد

 تجهیزات منطقه، هر بومی متخصص یروهاین آموزش: از عبارتند

 متمرکز هیفرماند و مدیریت مرکز لجستیک، و سنگین و سبک نقلیه

 کیپزش تیم کار، به مسلط و دیده آموزش مردمی هاینیرو کارآمد، و

 در کارآمد سیاست های و قوانین وضع کار، به آماده و مجهز امداد و

 یهاخانوادهآموزش محیط در و وسیع سطح دراوالً . بحران شرایط

 همراه مستمر و تیمی های. آموزششود داده انتقال کاربردی

 کارهای انجام از و باشد کاربردی و بروز هایمانور انجام و کارعملی

 4 مارهش شونده مصاحبه نظر از .گردد خودداری تبلیغاتی و نمایشی

 ردک برگزار جامعه اکثریت برای را آن بتوان که آموزشی هرگونه

 ربیم کیفیت به بسته آموزش کیفیت. مندنایم همگانی آموزش

 سطح همچنین و آموزش وسایل و محل جمله از آموزشی امکانات

 کشور کی ما کشور اینکه دلیل به. اوالً دارد بستگی فراگیران علمی

. دباش آگاه حوادث در اولیه اقدامات از مردم است نیاز است خیز بال

 و است الزم کسی هر برای امدادی اولیه اقدامات از آگاهیکالً  یاًثان

 کشور در احمرهالل نجات و امداد جایگاه وآمد  خواهد کار بهمسلماً 

 و دادام همگانی آموزش کیفیت ابعاد و هامؤلفه. است خوبنسبتاً 

 امدادی امکانات .0: از عبارتند من نظر به احمرهالل جمعیت نجات

 پزشکی امکانات .3 امدادی پرسنل .2 و نجات امداد در استفاده مورد

 در استفاده مورد نقلیه وسایل .4 امدادی عملیات در استفاده مورد

 از بعد ستا نیاز آموزشی کیفیت کیفیت ارتقا برای. امدادی عملیات

 مانورهای شودمی انجام مربی توسط که عملی و تئوری آموزش

 عملیکامالً  صورت به و شود دیده تدارک فراگیران برای امدادی

 ادامد همگانی آموزش کیفیت ارتقاء هایشاخص شود. رورم مطالب

 داد نشان هایافته تحلیل یجنتا کدامند؟ احمرهالل جمعیت نجات و

 جمعیت نجات و امداد همگانی آموزش کیفیت ارتقاء هایشاخص

 نیازهای به توجه آموزشی، تسهیالت مربیان، کیفیت شامل احمرهالل

-می لیما منابع فیزیکی، تجهیزات دی،امدا هایمانور انجام فراگیران،

 .باشد

 کیفیت ارتقاء هایشاخص که است آن از حاکی 2 جدول نتایج

 کیفیت شامل احمرهالل جمعیت نجات و امداد همگانی آموزش

 آموزشی تسهیالت ،(مربیان تدریس روش مربیان، دانش) مربیان

 روز، به آموزشی منابع یادگیری، محیط خدمت، ضمن هایآموزش

 نیازهای به توجه ها،آموزش بودن رایگان آموزشی، مانورهای

 ،(فراگیران شرایط مردم، به آموزش اهمیت رسانیاطالع) فراگیران

 از .باشدیم مالی منابع فیزیکی، تجهیزات امدادی، هایمانور انجام

 احبهمص نظر از: )شودمی اشاره زنده مفاهیم از نمونه چند به ذیالً اینرو

 آموزشی، کم تجهیزات مربیان، دانش و مدرک 0 رهشما شونده

 تدریس روش مربیان، بازآموزی مربیان، خدمت ضمن یهاآموزش

 سبمنا محیط فراگیران، جنسیت فراگیران، مناسب سن مربیان،

 اتنج و امداد همگانی آموزش کیفیت ارتقاء هایشاخص یادگیری

 پرهیز 2 مارهش شونده مصاحبه نظر از) (.باشدمی احمرهالل جمعیت

 یتی،مدیر باالی سطح در کارآمد غیر و پاگیر و دست هایسیاست از

 اطالعات نمودن بروز و مجرب و دیده آموزش مربیان کارگیری به

 امانج بروز، و مناسب آموزشی کمک تجهیزات کارگیری به آنها،

 یروها،ن توان باالبردن و حفظ جهت عملی و گروهی هایفعالیت

 مشترک یمانورها برگزاری و فرامرزی امدادی یهاانسازم مراوده با

 تجه عملیاتی و کاربلد و کارآمد مدیران تربیت نظر، تبادل و

 آموزش کیفیت ارتقاء هایشاخص جزء هاگروه و مردم به آموزش

 هایشاخص) (.باشدمی احمرهالل جمعیت نجات و امداد همگانی

 از احمرهالل یتجمع امداد و نجات همگانی آموزش ارتقاءکیفیت

 آموزش، حوزه کارکنان: از عبارتند 01 شماره کننده مصاحبه نظر

 مکان ،رانیفراگ تیجنس ،رانیفراگ ،آموزش حوزه متخصص انیمرب

 و یمال منابع ،آموزش یاجرا نحوه آموزش، زاتیتجه ،آموزش

 مختلف سطوح آموزش، و هادوره یبرگزار فصول و زمان ،یاعتبار

 .(جوامع

 

 



 منش و همکارانمعصومه فرخی                                                  نجات...                                و امداد همگانی آموزش کیفیت ارتقاء هایشاخص و هامؤلفه

 

007 

 احمر هالل جمعیت نجات و امداد همگانی آموزش کیفیت ارتقاء هایشاخص .2جدول

 فراوانی نظرانصاحب فرعی مقوله (شده شناسایی مفاهیمکدها )

 مربیان کیفیت
 1 2م  ،،4م  ،3م  ،2م  ،0 م مربیان دانش

 4 01م  ،1م  ،2م  ،0م  مربیان تدریس روش

 آموزشی تسهیالت

 3 3م  ،2م  ،0م  0م  خدمت ضمن هایآموزش

 0 0م  یادگیری محیط

 4 .6م  ،4م  ،3م  ،2م  روز به آموزشی منابع

 3 1م  ،4م  ،2م  آموزشی مانورهای

 0 6م  هاآموزش بودن رایگان

 فراگیران نیازهای به توجه
 0 6م  مردم به آموزش اهمیت رسانیاطالع

 6 00 ،01م  ،1م  ،1م  ،2م  ،0م  فراگیران شرایط

 3 1م  ،4م  ،2م  آموزشی مانورهای امدادی هایمانور انجام

 4 01م  ،1م  ،2م  ،0 م فیزیکی تجهیزات فیزیکی تجهیزات

 3 01م  ،1م  ،2م  اعتباری و مالی منابع مالی منابع
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 احمر لهال جمعیت نجات و امداد همگانی هایآموزش کیفیت ارتقاء هایشاخصهای و مؤلفه .0شکل

 

 گيریبحث و نتيجه
 کیفیتارتقاء  هایها و شاخصلفهؤم که بود آن از حاکی نتایج

 آموزش کیفیت احمرهالل جمعیت نجات و امداد همگانی آموزش

 منابع کیفیت شامل احمرهالل جمعیت نجات و امداد همگانی

 عمناب ،(جامعه نیاز با متناسب آموزش آموزش، کیفیت) آموزشی

 زشآمو مردمی نیروی ماهر، انسانی منابع) انسانی نابعم فیزیکی،

 ،(ارزشیابی افراد، گزینش ریزی،برنامهبرنامه ) طراحی ،(دیده

 تعهد ،(رسانیاطالع اطالعات، روزرسانیبه) اطالعات روزرسانیبه

 ایهشاخص که داد نشان نتایج همچنین. باشدمی انگیزش و کاری

 احمرهالل جمعیت نجات و دامدا همگانی آموزش کیفیت ارتقاء

 سهیالتت ،(مربیان تدریس روش مربیان، دانش) مربیان کیفیت شامل

 منابع یادگیری، محیط خدمت، ضمن هایآموزش) آموزشی

 توجه ها،آموزش بودن رایگان آموزشی، مانورهای روز،به آموزشی

 شرایط مردم، به آموزش اهمیت رسانیاطالع) فراگیران نیازهای به

 الیم منابع فیزیکی، تجهیزات امدادی، هایمانور انجام ،(رانفراگی

 ینور و رضایی هاییافته با حاضر پژوهش هایتهیاف. باشدمی

 ،(0314) یمیپورکر ،(0316) یفیشر و سهرفروزانی وکیلی ،(0312)

 کیوس ،(2101) همکاران و گاالقر ،(0311) همکاران و پورکریمی

 در( 0314) یمی. پورکردارد همخوانی( 2101) همکاران و بور

 :احمرهالل جمعیت همگانی آموزش مدل ارائه عنوان با خود پژوهش

 را نیهمگا آموزش فرآیند ابعاد و عناصر سیستمی و جامع رویکردی

  هایدوره اجرای آموزشی، طراحی آموزشی، نیازسنجی شامل

ابعاد و   طراحی برنامه

 یهالفهؤم

ارتقاء  

 تیفیک

 یهاشاخص

ارتقاء  

 تیفیک

آموزش 

 یهمگان

 انگیزش

 کیفیت منابع آموزشی

 منابع فیزیکی

 منابع انسانی

 رسانی اطالعاتبروز

 کاریتعهد

 کیفیت مربیان

 انجام مانورهای امدادی

توجه به نیازهای 

 فراگیران

 تسهیالت آموزشی

 منابع مالی

 تجهیزات فیزیکی
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 که دیگری نکتة. است گرفته نظر در آموزشی ارزشیابی آموزشی،

 به توجه با که است این کرد توجه آن به باید هاآموزش نوع این در

 این آنان، پراکندگی گسترگی و همگانی هایآموزش مخاطبان تنوع

 در حضور) حضوری همگانی صورت دو به باید هاآموزش نوع

 راه از صورت به) غیرحضوری همگانی و (مربی حضور با و کالس

 طرف از. شود گرفته نظر در (زشیآمو هایرسانه از استفاده با و دور

 سازمانی، زمینة شامل را همگانی حوزه آموزش هایچالش دیگر

 دفرآین آموزشی، نظام ساختار سازمان، راهبردهای و مقررات قوانین،

 گفت انتومی حاضر پژوهش هاییافته تبیین در .است دانسته آموزش

 از نتوان یدشا و دهندمی رخ ناگهانی طور به طبیعی بحران های که

 یانز تا کرد مدیریت را آنها توانمی ولی. کرد جلوگیری آنها وقوع

 هر اهیتم مبنای بر که است روشن. کنند تحمیل جوامع بر را کمتری

 باید ساخت انسان و طبیعی تفکیک به سوانح انواع از یک

 مقابله ،کنترل برای سانحه هر خصوصیات با متناسب را راهکارهایی

 سطح ینکمتر شاهد تا بگیریم پیش در آن از ناشی یراتت ث کاهش و

 از یکی اینکه به توجه با. باشیم تلفات و خسارات ها،آسیب از

 برابر در آنها جامعه آمادگی میزان کشورها، توسعه مهم هایشاخص

 از میتعداد ک فقط. است ساخت انسان و طبیعی بالیای مختلف انواع

 هبرنام در را بالیا و مخاطرات تمدیری جامع برنامه که کشورهایی

 به جهاتتو بیشتر و اندکرده توجه آمادگی فاز به دارند، خود توسعه

 ریزیبرنامه زمینه این در. است شده معطوف بحران در مقابله فاز

 .سازد رهنمون مطلوب وضعیت به موجود وضعیت از را ما تواندمی

 لقاب غیر نقش و یتاهم هاسازمان در انسانی منابع امروزه واقع در

 یروین باید اهداف به رسیدن برای و هستند دارا را اهمیتی پر و انکار

 یکی انکارکن آموزش. کرد تکیه متخصص و تجربه با قوی، انسانی

 وسعهت و بالندگی به دستیابی جهت ابزار ترینآسان و مهمترین از

 انیوفرا اهمیت اهداف این به رسیدن در کی است، سازمان و کارکنان

 محیط در کار اهمیت و ماهیت دلیل به احمرهالل در. داراست را

 قیمت به ارزشی دیده آموزش کار نیروی اورژانسی، و بحرانی

 و مراحل از. دارد سوانح و هابحران در دیدگاه آسیب یهاجان

 توانمی سازمان ماموران و کارکنان مدیران، توانایی ارتقای هایبرنامه

 سوی به دانش و علم درهای بودن . باز0: کرد ارهاش ذیل موارد به

 راتبیم پوشاندن معنی به کارکنان، توانایی نیازسنجی. 2 کارکنان،

 و ایجاد. 3 بحران، شرایط در نیاز مورد پراهمیت ایرادات و معایب

 و توانایی سطح بازخورد و ارزیابی. 4 آموزشی، هایمدل طراحی

 اهداف داشتن. 6 ها،وزشآم در استانداردسازی. 1 ها،مهارت

 برگزاری. 2 کارکنان، سازمانی هایآموزش در نیاز مورد و مشخص

 و مدیران برای خدمت ضمن اثربخش و مناسب آموزشی هایدوره

 .احمر هالل جمعیت نجات و امداد انسانی نیروی

 بحران، و سوانح در دیدگیآسیب کاهش راهکارهای دیگر از

 در مردم آگاهی افزایش برای افراد بین آموزشی هایجزوه تکثیر

 ابلق غیر مردم نقش اهمیت بحران مدیریت در. است بحران با مواجهه

 سارتخ دامنه شدن بیشتر و حادتر از آگاه، افراد وجود و است کتمان

 مدیریت ار شرایط و بحران توانمی بیشتری تسلط و امید با و کاهدمی

 که است این پژوهش نای هایاز جمله محدودیت. بود گوپاسخ و

 یآمار جامعه در کاربرد قابل تنها آمده بدست هاییافته و نتایج

 میمتع دیگر آماری جامعه به را آن تواننمی و باشدمی حاضر پژوهش

 امداد رد آموزشی منابع :شودمی پیشنهاد حاضر نتایج به توجه با داد.

ند، ک پیدا ودبهب جامعه نیازهای با متناسب احمرهالل جمعیت نجات و

 اهمفر احمرهالل جمعیت نجات و امداد در الزم مالی و فیزیکی منابع

 ارائه جهت احمرهالل جمعیت نجات و امداد در الزم شود، اطالعات

 مدادا در کارکنان انگیزش و کاری شود، تعهد روزرسانیبه مردم به

 الزم هایگیرد و آموزش قرار توجه مورد احمرهالل جمعیت نجات و

 مردم نیازهای رفع جهت در احمرهالل جمعیت نجات و امداد در

 .باشد

 منابع
: احمر هالل جمعیت همگانی آموزش مدل ارائه(. 0314) جواد پورکریمی،

 .0-02 ،4(2) ،نجات و امداد فصلنامه .سیستمی و جامع رویکردی

 ینام پوربرخورداری، و ابوذر قاضئی، اله؛روح مهدیون، جواد؛ پورکریمی،

 هالل جمعیت کارکنان آموزش جامع نظام مدل ارائه(. 0311)

 .16 -21 (،2)2 ،نجات و امداد فصلنامه احمر.

 احمدنژاد، و علی اردالن، صمد؛ آقامیری، احمد؛ ضیایی، مسعود؛ خاتمی،

 داوطلبان به اولیه هایکمک آموزش ارزیابی(. 0311الهام )

 اسالمی یجمهور احمرهالل جمعیت آموزیدانش هایکانون

 .01-02، 6(0) اپیدمیولوژی ایران، .ایران

 یاتیعمل یآمادگ زانیم لیتحل(. 0312) محبوبه ،ینور و محمدرضا ،ییرضا

 ،0(2) ،بحران تیریمد فصلنامه .زلزله برابر در یشهر یخانوارها

16- 43. 

 ورهمنص میرحسینی، و صدراسدی، امیر ادیبه؛ برشان، نژاد، امیر؛سلطانی

 با حوادث در امدادگران اجتماعی پذیریآسیب رسیبر(. 0316)
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 ،2(1) ،نجات و امداد فصلنامه اهر. و ورزقان بم، هایزلزله بر ت کید

03-0. 

-پایگاه یابیمکان(. 0316) محمد حیدری، و نیلوفر پناهی، یرضا؛عل صادقی،

 و دامدا فصلنامه شهری. تاریخی هایبافت رد بحران مدیریت های
 .22 -31 ،3(1) ،نجات

(. 0316) مجید حاجبی، ضرغام و محمدرضا ،امیریان معصومه؛ معصومی،

 مس له حل یراهبردها با آوریتاب و هیجانی هوش رابطه

 امداد و نجات و امداد هایرشته کارشناسی مقطع دانشجویان

-10 ،2(1) ،نجات و امداد فصلنامه .تهران استان احمرهالل سوانح

13. 

مؤثر  عوامل بررسی(. 0316) بهاره طالبی، و ی، مریمشیرخان موحدی، رضا؛

 ،الیع آموزش نامه دانشجویان. دیدگاه از آموزش کیفیت بهبود بر

(01)32، 001-21. 

 آموزش هایفعالیت مجموعه(. 0311) نواب پور،شمس و مجتبی موسوی،
 الله در جمعیت سوانح با مقابله آمادگی و پیشگیری همگانی

 کاربردی– علمی عالی آموزش مؤسسه راتانتشا: تهران احمر.

 .ایران هالل

 وصمد  شمس،طالیی زهرا؛ مهریزی، محمدعلیانمأل  لیال؛ مهدوی،

 سوانح در امدادی مراکز مکانی تحلیل(. 0316) یمابراه جهانگیر،

 .0-04 ،0(1) ،نجات و امداد فصلنامه ای.جاده

 آمادگی میزان سیبرر(. 0316) یدسع شریفی، و محمد فروزانی، سهر وکیلی

 یتکیف مدیریت استقرار برای اصفهان استان احمرهالل جمعیت

 .12-11، 4(1) ،نجات و امداد فصلنامه جامع.
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