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های امدادی نسبت بررسی میزان آگاهی گروه

بهداشت(  -)ایمنی ۀبه عالیم هشدار دهند

 ایهای سنگین جاده ماشینروی نصب شده 

 حمل مواد خطرناک

 3چیا حکیمی ،2سکینه ورمزیار ،1پیام حیدری

ای، انشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه. د1

 قزوین، قزوین، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی

 ایران

اسئاادیار رئروه مهندسئی بهداشئت     نویسندۀ مسئوو:   . 2

ای، دانشئئکده بهداشئئت، دانشئئگاه علئئوم پزشئئکی حرفئئه

 قزوین، قزوین، ایران

 قزوین، ایران، فوریت پزشکی دانکار .3
Email:Svarmazyar@qums.ac.ir 

 5/5/96پذیرش:  9/6/95دریافت:

 چکیده

در  ،یهئای امئداد  با توجه به این کئه رئروه    مقدمه

مهمئئی ای ئئا تمئئام فااهئئای مئئدیریت سئئوان  ن ئئ  

ها سئب  مشئارکت   کنند، افزای  آراهی این رروه می

 ۀلذا هئد  ماال ئ  . شودتر در کاه  سوان  میبی 

های امدادی نسئبت  حاضر بررسی میزان آراهی رروه

هئای   ماشئین روی شده  نص  ۀدبه عالیم هشدار دهن

 باشد.ای میسنگین جاده

این ماال ه اا نظر هد  کئاربردی و اا نظئر     روش

 اسئت.  تحلیلئی  -هئا، تویئی ی   روش رردآوری داده

ی امئدادی  ها پرسنل رروه تمامیآماری شامل  ۀجام 

( مسئئا ر در احمئئر هئئال:نشئئانی، اورنانئئ ، )آتئئ 

کئئه  بئئوده اسئئت 13۹۴در سئئا:  هئئای قئئزوین جئئاده

در این  .اند بوده ن ر 11۵ی رسمی ها براساس رزارش

شماری )سرشماری( بهره ررفاه  ماال ه اا روش تمام

سئنج    ۀآوری اطالعات اا پرسشنام برای جمع شد.

سئئنل امئئداد نسئئبت بئئه عال ئئم    میئئزان آرئئاهی پر 

)براسئاس فرمئو:    د. روایئی شئ دهنده اسا اده هشدار

ری  آل ای ( و پایایی )ض82/0م اد:  1اس اچ الوشه

تجزیئه   د.شریری محاسبه  اندااه ( ابزار71/0کرونباخ 

هئای آمئار تویئی ی و    ها توسط آامونو تحلیل داده

 18 ۀنسئئ  SPSSافئزار  رررسئیون لجسئایو و نئرم   

 انجام شد.

ی ها ماوسط درید پاسخناایج نشان داد که   هایافته

 ها نشان آت  بوده است. درید 7۵/۵۴ درست م اد:

اا آراهی بیشئاری بروئوردار    ها یر رروهنسبت به سا

 . به عالوه افراد با مدرک تحصیلی فوق دیئللم، ندبود

 3۵تئا   33 و سئنین  سئا:  12کاری کمائر اا   ۀساب با 

شئده روی   نسبت به عالیم هشداردهنده نصئ   ساله

 داشاند.آراهی باالتری ای  هی سنگین جادها ماشین

ین بئا توجئه بئه ارتبئان م نئادار بئ        گيري   نتيجه

ی امئدادی  ها تحصیالت و میزان آراهی پرسنل رروه

شویق کارکنئان بئرای   تنسبت به عالیم هشداردهنده، 

 ی، بررئئزاریشئئرکت در م ئئاطع بئئاالتر دانشئئگاه  

هئئئای آمواشئئئی بیشئئئار در امینئئئه عالیئئئم    دوره

هشداردهنده و م ابله با شرایط اضاراری در حوادث 

 یاهئ  ای در افزای  میزان آراهی پرسئنل رئروه  جاده

 باشد. میثر ؤم امدادی

هئای امئدادی، عالیئم      آراهی، رروهکليد  کلمات

 های سنگینهشداردهنده، ماشین

                                              
1 Lawshe’s formula 

mailto:Svarmazyar@qums.ac.ir8
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 مقدمه

امرواه در جهئان، وصویئاد در کشئورهای یئن ای،     

حمل و ن ل مواد وارناک یو روند افزایشی داشئاه  

و نگرانی عمومی در این امینه وصویاد در ارتبان با 

 های سئنگین و ریلئی بئه   نای ماشیحمل و ن ل جاده

هئئای پرجم یئئت و محصئئور علئئت عبئئور اا مکئئان

 [1]. استافزای  یافاه 

های حمل و های بال وه و پیامدعدم شناسایی ریسو

ن، ارئئواه بسئئیاری اا مح  ئئن ئئل مئئواد وارنئئاک بئئه

های دولای و عموم مردم یو م ضل اساسئی   ساامان

 [2]. شودقلمداد می

هئای  ای ماشئین ترین دالیئل حئوادث جئاده   اا عمده

 و یسئم   مئواد  های ات ئاقی توان به نشایسنگین، می

اشاره کئرد  ای و جاده ریلی هایتانکر اا اشا ا: قابل

 [3]. و رونارونی همراه است ما دد تل ات که با

هئای حاضئر در   اولین رروه ،ایدنبا: حوادث جادهبه

و  احمئر  هال:های امداد، اورنان ، روهمحل وقوع، ر

ن ئ  کلیئدی را در اقئدامات    که باشند نشان میآت 

 کنند. دیده ای ا می های اولیه افراد حادثهفوری و کمو

موادی کئه   همۀها ملزم هساند اا این رروه ،روا اینا

ای و ریلئئی حمئئل و ن ئئل هئئا جئئادهتوسئئط ماشئئین

 [۴].شوند، آراهی کامل داشاه باشند می

نبئود   عدم رعایئت م ئررات ایمنئی و دسئاورال مل،    

عدم مدیریت ایئولی و   و اطالعات کافی، هاآمواش

توانایی در انجام کارها، عدم آراهی و مهئارت کئافی   

شود. با توجه به این ریری یو حادثه میباعث شکل

نشئان و  ، آت احمر هال:های امداد، موضوع که رروه

 سئوان  ن ئ   اورنان  در تمئام فااهئای مئدیریت    

ها سئب   کنند، افزای  آراهی این رروهمهمی ای ا می

شئود و اا بئروا   مشارکت بیشار در کاه  سوان  می

 [۵]. کندحادثه و تشدید آن جلوریری می

آمواشئی   هئای شئیوه  بهائرین  بئه  یابیدست رو این اا

 در هئای امئدادی  رروه عملی و تووری دان  ارت ای

 ،فرهنگئی  واص هایویژری به توجه سوان  با برابر

. باشئد مئی  آمواش ضروریات اا سیاسی و اجاماعی

[6] 

اطالعات کافی در وصوص مواد م ال ی که توسئط  

شئود  جا مئی  های و ریلی جابهای سنگین جادهماشین

1 هئای اطالعئات ایمنئی مئواد    در نمونه فرم
MSDS 

 فیزیکی، مش صات تمام هافرم این . دراستموجود 

 هئای کمو حریق، یاط ا ریری،آت  ۀنحو شیمیایی،

 در غیئره  آوری و جمع هایلوای وار، روش اولیه،

 [7]. است رردیده درج آن

 رواانه مریکاآ ن ل و حمل ساامان رزارش اساس بر

 اا طریئق  وارنئاک  مئواد  محمولئه  800000 حدود

 اا هئر  و شودمی جا هجاب آمریکا ن ل و حمل سیسام

 این کشور هایبزررراه در حرکت حا: در کامیون ۵

 [8]. است وارناک مواد حاوی کامیون یو

 اا حاضر بی  قرن او: ۀنیم در ،هابرآورد با توجه به

سراسئر   در سئاالنه  وارنئاک  مئواد  نت ئ  بیلیون چهار

 در سئاالنه  آمئار  ایئن  است. شده ن ل و حمل جهان

 [۹]. دهدمی نشان را تن میلیون 300 آمریکا رقم

ن ئ  عملکئرد    ،اویئر براساس ماال ات انجام شده 

وصوص عدم آراهی تیم عملیاتی اعزام به حادثه در 

مناسئئ  و کئئافی نسئئبت بئئه حادثئئه رخ داده در     

های سنگین حامل مواد شیمیایی، سب  تشدید  ماشین

 سئا: در حادثه و تل ات جانی و مالی شئده اسئت.   

                                              
1
 material safety data sheet 
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 و با حمئل  ارتبان در حادثه 1۵000 آمریکا در 1۹۹8

 ۴2۹ ف ئط  که است، شده رزارش وارناک مواد ن ل

شئده   بنئدی طب ئه  دیدش حوادث عنوانبه آن اا مورد

 [۹]. است

 28000 و کشئاه  27000 بئا  ت ریبئاد  سئالیانه  ایئران 

در  دوم جایگئاه  دارای راننئدری  مجئرو  سئوان   

 جهئان  در 13۹0 سئا:  پایئان  ای تئا جئاده  تصادفات

 [10]. است

 در حئا:  کشئورهای  جمله اا ایران اینکه به توجه با

در  یئن ای  حئوادث  چونهم سواب ی و بوده توس ه

در  را یشئابور ن قائار  فاج ه مانند ن ل و حمل ب  

، بنئابراین بسئیار مهئم اسئت کئه      دارد وئود  کارنامه

رئاهی  آافئزای    ۀدر امینئ های امدادی کارکنان رروه

 تا باواند حادثه اطمینان کافی داشاهمحل تیم اعزام به 

 [11]. رداا شدت بروا حادثه جلوریری ک

 مائر  در  سئووا: با توجه به اهمیت موارد فوق، لذا 

هئای  میئزان آرئاهی رئروه    آن اسئت کئه  ه این ماال 

 احمئر  هئال: نشانی، اورنانئ  و  آت امدادی اا قبیل 

مواد شیمیایی و عال م هشدار دهنده  MSDS ۀدربار

هئای  ماشئین روی )ایمنی و بهداشئت( نصئ  شئده    

 واحد امئدادی تحئت   تمامیای قزوین )سنگین جاده

 .به چه میزان استپوش  اساان قزوین( 

 تحقيق روش

روش تح یق این ماال ه اا نظر هد  کئاربردی و اا  

 است. تحلیلی -ها، تویی ی نظر روش رردآوری داده

های امئدادی   پرسنل رروه تمامیآماری شامل  ۀجام 

( مسئئا ر در احمئئر هئئال:نشئئانی، اورنانئئ ،  )آتئئ 

براسئاس   ست.بوده ا 13۹۴در سا:  های قزوین جاده

واحئد   10در تن  11۵های رسمی ت داد آنان  رزارش

در این ماال ه اا روش تمئام شئماری    است.امدادی 

آوری بئئرای جمئئع )سرشئئماری( بهئئره ررفائئه شئئد.

سنج  میزان آرئاهی پرسئنل    ۀاطالعات اا پرسشنام

روی نص  شئده   دهندهامداد نسبت به عال م هشدار

 د.شاسا اده  ایهای سنگین جادهماشین

، اا پانئل  1(CVRبرای ارایابی نسبت روایی محاوا )

را  سئووا: وبرران ما ص  وواسئاه شئده تئا هئر     

ضئروری، م یئد ولئی    » براساس طیئ  سئه قسئمای   

 ۀانا اب نماینئد. در ماال ئ   «ضروری و غیر ضروری

نسئبت  ما ص ، ارر  10حاضر با توجه به قضاوت 

 مساوی یا سووا:محاسبه شده برای هر روایی محاوا 

قابل قبو:  سووا:باشد، اعابار محاوای  60/0باالتر اا 

 [12]. است

اا نسبت روایی محاوای  سووا: 3۵حاضر  ۀدر ماال 

کئئل پرسشئئنامه،  ۀمناسئئ  بروئئوردار بودنئئد. نمئئر 

شئود کئه   نامیئده مئی   2(CVIشاو  روایی محاوا )

مانئده اا   ت باقیسوواالوسیله میانگین کل تواند بهمی

هئا بئر   پذیرش آیئام ت یین شود.  نسبت روایی محاوا

 7۹/0اا بئاالتر   شئاو  روایئی محائوا    ۀاساس نمر

 یشاو  روایی محائوا  ،در این ماال ه .وواهد بود

که در حد قابئل قبئو:    بود 82/0 مانده ت باقیسوواال

 [13] است.

بئئه منظئئور بررسئئی پایئئایی پرسشئئنامه نیئئز اا روش 

هئئای ن ئئر اا رئئروه 20توسئئط  3بئئااآامون  -آامئئون

در . ای اسا اده شئد امدادی در فوایل امانی دو ه اه

االت آامئون بئا   ووج همبسئاگی سئ  نائای  ،این ماال ئه 

                                              
1 content validity ratio  
2 content validity index  
3 test-retest  
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-13] دسئت آمئد.  به 71/0یکدیگر )آل ای کرونباخ( 

16] 

قسئمت او:   کئه  این پرسشنامه شامل دو ب   است

آن شامل اطالعات دموررافیئو ماننئد سئن، جئن ،     

 3۵ ،آن در ب ئ  دوم  .باشئد میغیره   ه کاری وساب

 ۀای در وصوص آشنایی افراد با بررئ رزینه ۴ سووا:

 و اطالعات ایمنی مواد شئیمیایی، وائرات فیزیکئی   

بئرای  باشند. شیمیایی مواد، اقدامات ایمنی و غیره می

کلئی پرسشئنامه بئه هئر پاسئخ یئحی         ۀت یین نمر

خ غلئط امایئاا   و عدم پاسخ یا پاس 1ت، امایاا سوواال

امایاا کل با توجه به ت ئداد   ۀی ر ت لق ررفت که باا

 باشد. میماغیر  0-3۵ت پرسشنامه بین سوواال

آمئار  بئا اسئا اده اا   اا ماال ه دست آمده های بهداده

( هامیئئانگین، انحئئرا  م یئئار و دریئئد  تویئئی ی )

 کم ئی ماغیرهئای   ۀرزارش شد. همچنین بررسی رابا

رررسیون  هایآامون ۀوسیلی بهو کی ی با میزان آراه

افئئزار نئرم  )تئو و چنئدماغیره( بئئا کمئو    لجسئایو 

SPSS  بئه منظئور    .شئد تجزیئه و تحلیئل    18نس ه

هئای مسئا ل )ریسئو    بررسی م نادار بودن اثر ماغیر

 ۀوابساه )میزان آرئاهی( در فایئل   ها( بر ماغیرفاکاور

اا رررسئیون لجسئایو اسئا اده    دریئد   ۹۵اطمینان 

 شد.

 هاتهیاف

 ئه  میئانگین سئنی افئراد مئورد ماال     بر اساس ناایج،

دریئئئد اا  ۹/۴0 . همچنئئئیناسئئئتسئئئا:  6/32

رسئنل اورنانئ  تشئکیل دادنئد.     پکنندران را  شرکت

های دموررافیئو و شئغلی افئراد مئورد     سایر ویژری

 ارا ه شده است. 1 شمارۀماال ه در جدو: 

 

 مورد ماال ه دموررافیو و شغلی افراد هایویژری  1شمارۀجدو: 

 میانگین ± انحراف معیار متغیر

 ۵1/32±60/6 )سا:( سن

 78/2۴۴±27/81 )ساعت( ساعت کاری

 8۹/11±6/۴ )ساعت( روا کاری

 ۵۴/8۹±۵7/8۵ )ساعت( کاریاضافه

 ۴۴/8±1۹/۵ )سا:( کار ۀساب 

 درصد متغیر

 محل ف الیت

 7/28 نشانیآت 

 ۹/۴0 اورنان 

 ۴/30 احمرهال:

 تحصیلیمدرک 

 3/۴ یللمدایر

 2/2۵ دیللم

 8/3۴ دیللمفوق

 2/32 لیسان 

 ۹/0 لیسان فوق

 6/2 دکارا
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ی هئا  ناایج نشان داد، ماوسط درید پاسئخ  (احمر هال:نشانی، اورنان ، )آت های شغلی مورد بررسی رروهدر بین 

روی شده  نص  ۀبت به عالیم هشداردهندبیشارین میزان آراهی نسبیانگر  بوده است و درید 7۵/۵۴ درست م اد:

 دریئد(  ۴3/6۹) اا آراهی بیشاری ها نشان نسبت به سایر رروه همچنین آت  .بوده استای های سنگین جادهماشین

نسبت بئه سئایرین آرئاهی بئاالتری      درید( ۵7/۵۵) ند. به عالوه افراد با مدرک تحصیلی فوق دیللما هبرووردار بود

روی دهنئده نصئ  شئده     اهی باالتری نسبت به عالیم هشئدار آر درید( 37/۵۹) ساله 3۵تا  33ن افراد بی ند.ا هداشا

نسبت  درید( 87/۵8) سا: 12افراد کمار اا  ،ناایج نشان داد در مورد ساب ه کار ند.داشاای  ههای سنگین جاد ماشین

 (2 شمارۀجدو: ) ست.ی باالتری برووردارآراهبه سایر افراد اا 
 

 های امدادیت میزان آراهی توسط کارکنان رروهسوواالهای درست به ت داد و درید پاسخ  2 شمارۀجدو: 

 های درستدرید پاسخ های درستت داد پاسخ درید ت داد نمونه ماغیر

 محل ف الیت

 1۴/۴۵ 80/1۵ ۴/30 3۵ احمر هال:

 ۴3/6۹ 30/2۴ 7/28 33 نشانآت 

 7۵/۵0 76/17 ۹/۴0 ۴7 اورنان 

 تحصیالت

 10/۵3 ۵8/18 ۵/2۹ 3۴ دیللم و ایر دیللم

 ۵7/۵۵ ۴۵/1۹ 8/3۴ ۴0 فوق دیللم

 3۵/۵۴ 02/1۹ 7/3۵ ۴1 لیسان  و باالتر

 سن

<2۹ 27 ۵/23 11/18 7۴/۵1 

32-30 32 8/27 ۵3/20 66/۵8 

3۵-33 23 0/20 78/20 37/۵۹ 

>36 2۵ 7/21 ۹6/17 31/۵1 

 کار ۀساب 

<۵ 33 7/28 ۴۵/18 72/۵2 

8-6 28 3/2۴ ۴7/1۹ 6۵/۵۵ 

11-۹ 1۹ ۵/16 ۴7/17 ۹2/۴۹ 

>12 23 0/20 60/20 87/۵8 

 

هئای  میئزان آرئاهی پرسئنل رئروه     ،ماال ه نشئان داد در این  رررسیون لجسایو )تو و چندماغیره(همچنین ناایج 

و سئا    یهئای شئغل  ای بئا رئروه  های سئنگین جئاده  نص  شده روی ماشین ۀامدادی نسبت به عالیم هشداردهند

و کی ی ارتبان م ناداری با میزان آراهی  کم یسایر ماغیرهای است و  داشاهتحصیالت پرسنل امدادی ارتبان م نادار 

 (3 شمارۀ)جدو: . اند نداشاهپرسنل امدادی 
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 و کی ی توسط آامون رررسیون لجسایو کم ی ماغیرهایبررسی روابط بین میزان آراهی با   3 شمارۀ جدو:

 مقیاس یا طبقه تورریسک فاک
 آگاهی

 (CI %95) متغیریچند (CI %95) متغیریتک

 11/1(۹2/0-33/1) ۹8/0(۹3/0-0۴/1) سا: سن

 ۹۹/0(۹8/0-00/1) ۹۹/0(۹۹/0-00/1) ساعت ساعت کار در ماه

 ۹۵/0(77/0-17/1) 03/1(۹۵/0-11/1) سا: ساب ه کار

 ۹8/0(۹6/0-00/1) ۹۹/0(۹8/0-۹۹/0) ساعت اضافه کار

 تحصیالت

 7۹/0(31/0-۹۹/1) تردیللم و کم
* (۹۹/0-00/0)0۵/0 

 78/0(32/0-88/1) فوق دیللم
* (8۵/0-00/0)07/0 

 1 1 لیسان  و باالتر

 رروه شغلی

 1 1 نشانیآت 

 اورنان 
* (30/0-02/0)08/0 (0۴/2-00/0)10/0 

 احمر هال:
*(20/0-01/0)0۵/0 

* (31/0-00/0)01/0 

 اغیر مسا ل بر ماغیر وابساهاثر م نادار م*

 بحث

 تئثثیر توانئد   مئی افزای  سا  آراهی پرسنل امدادی 

با حریق داشاه باشد.  یمثبای بر عملکرد آنان در اط ا

پرسئنل  آراهی  ماوسط درید ناایج ماال ه،توجه به 

شده روی  نص  ۀامدادی نسبت به عالیم هشداردهند

ت دسئ  دریئد بئه   7۵/۵۴ای سنگین جاده هایماشین

 آمد.

ونجئری و همکئاران بئا عنئوان میئزان       ۀناایج ماال 

هئای   آراهی و نگئرش امئدادرران مسئا ر در پایگئاه    

مااندران  احمر هال:امداد و نجات نوروای جم یت 

نسبت به مباحث امدادی با میانگین آرئاهی عمئومی   

 [17]باشد. راساا میمه هماال این با ناایج  درید ۵۵

  جویباری و همکئاران  ۀماال سایر ماال ات همچون 

 ۀرواهینامئ  نگئرش هنرآمئواان   و بئا عنئوان آرئاهی   

 بئرای  پزشئکی  ۀاولیئ  دروصوص اقئدامات  رانندری

دریئد،   8/6۵آرئاهی  ای با میئانگین  ن جادهامصدوم

  میئزان  کاظمی و همکاران با عنئوان بررسئی   ۀماال 

 اساان احمر هال: جم یت کارکنان عملکرد و راهیآ

 ۵۵با میئزان آرئاهی    های اولیهکمو به نسبت تهران

سئو  های حایئل اا ایئن ماال ئه هئم    ، با یافاهدرید

 [1۹و  18] د.نباش می

تئرین پاسئخ   سا:، بئی   3۵تا  30های سنی در رروه

ت میزان آراهی رزارش شده است. سوواالیحی  به 

بیشئار توسئط    ۀتواند کس  تجربدلیل این مسوله می

 ۀکارکنان این رروه سنی باشد که توسط ماغیئر سئاب   

 د.شکار نیز تا ید 

نائایج   د،شئ طورکه پیشئار بیئان    همان سوی دیگر،اا 

ت میئزان آرئاهی   سئوواال های یحی  به درید پاسخ

 نشئان دارای بیشئارین م ئدار در   توسط کارکنان آت 

باشد که دلیئل ایئن   های امدادی میکارکنان رروهبین 

تئر  هئای آمواشئی بئی    تواند بررئزاری دوره امر می

ل در این پرسنمشارکت نشانی و توسط ساامان آت 
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دلیئل  نشئانی بئه  چنین پرسنل آتئ  هم ها باشد.دوره

هئای اط ئای   ماهیت کاری و م ابله با حریق و روش

های مئرتبط بئا    تری با عالیم و نشانهآن آشنایی بی 

 ایمنی مواد شیمیایی وارناک دارند.

تجزیه و تحلیل چند ماغیری نشان داد ماغیر مسئا ل  

هئای  کنان رروهسا  تحصیالت بر میزان آراهی کار

کئئه بیئئانگر آن اسئئت کئئه دارد دار  ام نئئ اثئئر امئئدادی

کارکنان با سا  تحصیالت دیللم و کمائر بئه میئزان    

دیللم بئه    برابر و کارکنان با مدرک تحصیلی فوق 20

برابر نسبت به تحصیالت لیسان  و بئاالتر   1۴میزان 

هئای  تری برووردارند که با یافائه اا میزان آراهی کم

بئا  سئو و  مرادیئان و همکئاران هئم    ۀماال حایل اا 

 [20]. اشدب ونجری و همکاران در تضاد می ۀماال 

توانئد مربئون بئه سرفصئل     این امئر مئی  تضاد دلیل 

هئئای آمواشئئی دانشئئگاهی در م ئئاطع   دروس دوره

هئئای مربئئون بئئه  بئئاالتر و مشئئارکت در همئئای  

ماغیئر   های امدادی باشئد. های ت صصی رروه حواه

ماغیری اثر  مسا ل تحصیالت در تجزیه و تحلیل تو

 امئل  دلیل تاما به ،نداردم ناداری روی میزان آراهی 

کار و رروه شغلی، در  ۀچون ساب با سایر ماغیرها هم

 حلیل چندماغیره م نادار شده است.تجزیه و ت

در ماغیر رروه شغلی، کارکنان اورنان  در تجزیئه و  

نشئانی بئه   ماغیری نسبت به کارکنان آت  تحلیل تو

تئری بروئوردار   آراهی کئم برابر اا میزان ۵/12میزان 

در تجزیئه و   احمر هال:ی چنین رروه شغلهساند. هم

نشان به میئزان  ماغیره نسبت به رروه آت  تحلیل تو

برابر و در تجزیه و تحلیل چند ماغیری به میئزان   20

ند. دلیئل  تری بروورداراا میزان آراهی کم برابر 100

کاه  میزان آراهی در دو رروه شئغلی اورنانئ  و   

توانئد ناشئی   نشان می نسبت به رروه آت  احمر هال:

های آمواشی مربون به حمئل  اا عدم بررزاری دوره

هئای  و ن ل مواد شیمیایی وارنئاک توسئط سئاامان   

های اورنانئ   کم کارکنان ساامان ۀمربوطه و مواجه

اا حمئل و ن ئل مئواد     با حوادث ناشی احمر هال:و 

 .وارناک باشد

 گيي نتيجه

نشئئانان نسئئبت بئئه عال ئئم   آتئئ  بئئی  اا نیمئئی اا

هئای سئنگین   ده روی ماشئین شئ  هشداردهنده نص 

همچنین تحصیالت با توجه به ای آراهی دارند. جاده

سایر ماغیرها و رروه شغلی به تنهئایی  و ت امل ن   

همزمان سایر ماغیرها بر میزان آراهی کارکنان  تثثیرو 

ا توجه به ارتبئان م نئادار بئین    ارند. بسزایی د هب تثثیر

امئدادی   های حصیالت و میزان آراهی پرسنل رروهت

نسبت به عالیم هشداردهنده، تشویق کارکنئان بئرای   

رئردد.  التر دانشگاهی توییه مئی شرکت در م اطع با

هئای آمواشئی   چنین با توجئه بئه بررئزاری دوره   هم

نشئانی و رئزارش میئزان    بیشار توسط ساامان آتئ  

آراهی بیشار توسط این رروه شغلی نسبت به عالیم 

های با بررزاری دورهد کرتوان اذعان  میهشداردهنده 

آمواشی الام برای م ابلئه بئا شئرایط اضئاراری در     

تئوان   مئی ای حمل و ن ل مواد شیمیایی حوادث جاده

هئای امئدادی نسئبت بئه     میزان آراهی پرسنل رئروه 

 عالیم هشداردهنده را افزای  داد.

 سپاسگزار 

هئئای  اا پرسئئنل پایگئئاه بئئدین وسئئیله نویسئئندران

آوری  اری در جمئئعهمکئئ بئئرایاورنانئئ  قئئزوین 

عمئئل  ههئئای ایئئن تح یئئق تشئئکر و قئئدردانی بئئ  داده

 آورند. می
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Abstract 

Background: Due to the fact that relief teams play an important role in all phases of 

disasters management, increasing awareness of these groups leads to increased 

participation and reducing casualties. Therefore, the aim of this study was to 

investigate the awareness of relief groups about the warning signs installed on heavy 

road vehicles. 

Method: In this descriptive-applied research, all personnel of relief groups 

(firefighting, emergency and Red Crescent society) who have been located in Qazvin 

roads were selected in 2016. According to the official reports, 115 people were studied 

by using census method. For data gathering, a questionnaire was used to measure the 

level of awareness of relief personnel in relation to warning signs. Validity and 

reliability were calculated based on Lawshe’s formula (0.82) and alpha cronbach’s 

(0.71) respectively. Data was analyzed using descriptive statistics and logistic 

regression tests and SPSS-18. 

Findings: The results were as follows: the average percentage of exact responses was 

55.1% and firefighters’ awareness was more than other groups. In addition, people 

with an associate degree, less than 12 years of work experience and ages 33 to 35 years 

had higher awareness of warning signs installed on heavy road vehicles. 

Conclusion: According to the significant relationship between education and 

awareness level of relief staff about warning signs, there are several factors that 

increase the level of personnel knowledge such as encouraging employees to 

participate in higher academic levels, holding training courses more about warning 

signs and dealing with emergencies in road accidents in order to improve personnel’s 

level of knowledge. 

Keywords: awareness, relief groups, warning signs, heavy vehicles 


	10.-1pdf
	20

