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 چكيده

لذا هدف از باشند،  از نخستين افراد حاضر در صحنه حوادث ميجمعيت هالل احمر ايران كاركنان از آنجا كه : همقدم
به ( هاي اوليه معيت هالل احمر استان تهران نسبت به كمكجمطالعه حاضر، بررسي ميزان آگاهي و عملكرد كاركنان 

  . باشد مي) عنوان يكي از اولين اقدامات نجات و امداد
هاي جمعيت هالل احمر استان تهران  نفر از كارمندان شعبه 80در بين 1388اين پژوهش مقطعي، در سال  :ها روش

. جمعيت هالل احمر استان تهران انجام گرديد هاي انجام شد كه نمونه گيري به طور تصادفي در بين شعبه
  . عملكرد بود و ميزان آگاهي گرافيك،اطالعات دمو اي مشتمل بر سه بخش سنجش ها پرسشنامه گردآوري داده ابزار
خيلي خوب نسبت به  خوب و عملكرددرصد افراد از  43درصد افراد از آگاهي خوب وخيلي خوب و  55 :ها يافته
هاي  روابط بين متغيرها نشان مي دهد رابطه معني داري بين ميزان حضور در عمليات. هاي اوليه برخوردارند كمك

  ).568/0r=  ،P=0.021( دارد مدادي با نمره علمي وجودا
در حدود نيمي از كاركنان جمعيت هالل احمر استان تهران از آگاهي و عملكرد نسبتا خوبي نسبت به  :نتيجه گيري

كمك هاي اوليه برخوردارند، با اين وجود به منظور افزايش توان پاسخگويي در هنگام سوانح لزوم بازنگري در 
 . ركنان جمعيت امري ضروري استبه كاهاي اوليه  هاي آموزش كمك يوهش

   آگاهي، عملكرد، كمك هاي اوليه، جمعيت هالل احمر :كلمات كليدي
  



  مقدمه
كشور ايران يكي از لرزه خيزترين كشورهاي جهان 

كه تقريبا تمامي مناطق آن در  گردد محسوب مي
و  هاي متوسط تا بزرگ قرار دارند معرض وقوع زلزله

پر جمعيت ترين  ن پايتخت ودر اين ميان شهر تهرا
يكي از پرحادثه خيزترين شهرهاي جهان  شهر ايران

با توجه به . به وقوع يك زلزله به حساب مي آيدنسبت 
سال يكبار درتهران و آسيب  150خطر وقوع زلزله هر 

پذيري باالي اين ابر شهر لزوم توجه جدي به بحث 
آمادگي در برابر د ورمديريت بحران به خصوص در م

ز آنجا ا .)1(مهم تلقي مي شود زلزله موضوعي جدي و
كه جمعيت هالل احمر ايران در تمام فازهاي مديريت 

توجه به .هاي مهمي بر عهده دارد سوانح در ايران نقش
امادگي در مقابل سوانح در جمعيت هالل احمر اهميت 

  .يابد چنداني مي
پس از زلزله بم در ارزيابي انجام شده توسط  

به هالل احمر صليب سرخ و هالل احمر  فدراسيون
هاي  ايران پيشنهاد شد كه عالوه بر بازنگري در برنامه

نيازهاي تجهيزاتي آنان در موزي كاركنان، آ مهارت
و نجات را گسترش  سوانح در موقعيتهاي امداد

هاي آموزشي  دستيابي به بهترين شيوه الذ. )2(دهند
ابر سوانح ارتقاي دانش تئوري و عملي جامعه در بر

در كشور ايران با توجه به ويژگي هاي خاص فرهنگي 
از ضروريات قبل از اقدام به ..... و اجتماعي،سياسي و

  . آموزش مي باشد
ترين علت مرگ ومير در طي  تروما شايعهمچنين 

 له شدگي، ترين آسيب ها شكستگي، عشاي. زلزله است
نياز مصدوماني  نمهمتري .خراشيدگي و پارگي است

 ندا در آوار ناشي از زلزله گرفتار آمده كه

  . هاي اوليه است جستجو،نجات و ارايه كمك
 زلزله جنوب ايتاليا درخصوص در اي  همطالعنتايج 
ي اوليه ها ن كمكااگرمصدوم ،كند بيان مي 1980 سال

درصد آنان  50تا  25 ،كردند را سريعا دريافت مي
و پرتو همچنين مطالعات  توانستند زنده بمانند، مي

كاستاريكا نشان داد  1991همكارانش در مورد زلزله 
ساعت اول براي  6كه اگر مراقبت هاي پزشكي در 

امكان پيشگيري از  ،ه مي شدئارا ،آناني كه مردند
با توجه به اهميت موارد ذكر . )3(مرگشان ممكن بود

جستجو، نجات و هاي  شده، به خصوص براي تيم
بررسي ميزان آگاهي و  هدف از مطالعه حاضر،امداد، 

معيت هالل احمر استان تهران جعملكرد كاركنان 
به عنوان يكي از اولين (هاي اوليه  نسبت به كمك

 . باشد مي) اقدامات نجات و امداد

  ها روش
نفر از  80 در بين1388مقطعي، در سال پژوهش اين 

جمعيت هالل احمر استان تهران هاي  كارمندان شعبه
 13در بين تصادفي به طور گيري  نمونهانجام شد كه 

 .شعبه جمعيت هالل احمر استان تهران انجام گرديد
اي مشتمل بر سه  ها پرسشنامه ابزار گردآوري داده

بخش بوده كه بخش اول شامل اطالعات دموگرافيك 
مانند سن، جنس، تحصيالت، سابقه، سابقه حضور در 

ندن دوره هاي آموزشي، سابقه حضور احوادث، گذر
هاي  مانورها، استفاده از كتاب هاي مربوط به كمكدر 

  . اوليه مي باشد
تستي اي  يك نمرهسوال  20 بربخش دوم مشتمل 

 2سوال  10بر شامل جهت تعيين آگاهي و بخش سوم 
نسبت به  ،اننجهت تعيين عملكرد كاركاي  نمره



نمرات و عملكرد  در زمينه آگاهي. هاي اوليه بود كمك
 10تا  6ضعيف، نمرات  6تا  3 خيلي ضعيف 3صفر تا 

خيلي  20تا   15 خوب و 15تا  11متوسط و نمرات 
اين دو پرسشنامه شامل  .در نظر گرفته شد خوب

تعيين  براي. اغلب موارد مهم كمك هاي اوليه بود
ن و صانفر از متخص 10پرسشنامه بين  روايي،

هاي اوليه پخش گرديد و از نظرات آنها  مربيان كمك
 74/0پايايي پرسشنامه نيز . استفاده شدجهت اصالح 
  .محاسبه گرديد

تجزيه و تحليل  ،SPSSداده ها به وسيله نرم افزار 
انحراف و ميانگين و فراواني آمار توصيفي از . شدند

هاي تحليلي  ها و از آماره معيار به منظور توصيف داده
روابط بين كاي دو و پيرسون به منظور بررسي 

  .متغيرها استفاده شد
  ها يافته

) 5/59(مرد 47و  )درصد 5/40( زن 32در اين مطالعه 
يك پرسشنامه به دليل ناقص بودن  .شركت كردند
) درصد8/22( نفر 18 در اين مطالعه،.حذف گرديد
نفر  14 كارشناس،) درصد 57(نفر  45 كارمند عادي،

) درصد 5/2(نفر 2كارشناس مسئول و ) درصد 7/17(
  . شركت كردند

سابقه خدمت افراد شركت انحراف معيار  ±ميانگين 
اي  با محدوده سال 17/12 ± 59/6 كننده در مطالعه،

هاي امداد  سابقه حضور در دورهو  سال 29تا  1بين 
اي  دوره با محدوده 5طور ميانگين  هاي اوليه به كمك و

  . دوره بوده است 50تا  1بين 
 7 ميانگين شركت افراد در مانورهاي امداد و نجات نيز

دوره بوده است و  50تا  0اي بين  دوره با محدوده
سابقه حضور افراد در سوانح طبيعي منجر به استفاده 

 100تا  1با محدوده اي بين  مورد 9هاي اوليه،  از كمك

نفر سابقه استفاده از بروشور  64. بوده است مورد
سابقه  نفر 70هاي اوليه، و  آموزشي مرتبط با كمك

 هاي اوليه موزشي مرتبط با كمكآاستفاده از كتب 
  . داشتند

، نمره تئوري افراد شركت كننده در 1جدول شماره 
درصد افراد از آگاهي  55دهد،  مطالعه را نشان مي

خيلي خوبي نسبت به كمك هاي اوليه  خوب و
، نمره عملي افراد شركت 2جدول شماره . برخوردارند

راد از درصد اف 43كننده در مطالعه را نشان مي دهد، 
آگاهي خوب وخيلي خوبي نسبت به كمك هاي اوليه 

  .برخوردارند
نمره تئوري كاركنان جمعيت هالل  - 1 هجدول شمار

  هاي اوليه  نسبت به كمكاحمر استان تهران 
 درصد  متغير

 3 79/3 خيلي ضعيف 
 9 39/11 ضعيف 

 12 18/15 متوسط 

 21 58/26 خوب 

 34 03/43 خيلي خوب 

 
نمره عملي كاركنان جمعيت هالل  - 2 هجدول شمار

  هاي اوليه  احمر استان تهران نسبت به كمك
 درصد  فراواني متغير

 5 32/6 خيلي ضعيف 
 9 39/11 ضعيف 

 22 84/27 متوسط 

 28 44/35 خوب 

 15 98/18 خيلي خوب 

داري  رابطه معني ،دهد نشان مي بين متغيرهاروابط 
با نمره امدادي  بين ميزان حضور در عمليات هاي

    رابطه ).568/٠r=  ،P=0.021(علمي وجود دارد



نمره عملي و تئوري  معني داري بين متغيرهاي ديگر و
  .يافت نشد

  
  بحث

مطالعه حاضر نشان داد كه در حدود نيمي از كاركنان 
جمعيت هالل احمر استان تهران از آگاهي و عملكرد 

. ارندهاي اوليه برخورد نسبتا خوبي نسبت به كمك
هاي امدادي و  همچنين بين ميزان حضور در عمليات

  . نمره عملي رابطه مثبت و معني داري وجود دارد
در آمريكا به منظور  2005سال اي كه در  مطالعهدر 

تعيين ميزان آگاهي و سرعت عمل پرستاران شاغل در 
هاي پرستاري براي مقابله با حوادث  دانشكده

ن آنتايج حاكي از  ؛غيرمترقبه صورت گرفته است
ادگي كامل و الزم را در آمنها آدرصد از  75است كه 

رساني و اقدامات مديريتي در زمان  ارائه كمكجهت 
همچنين در تحقيق ديگري در هلند در  .)4(ندارندبحران 
و سطح مهارت دانشجويان  انجام شد 2005سال 

 ؛پزشكي را درارائه اقدامات  وكمك هاي اوليه سنجيد
درصد از دانشجويان در  19ديد كه آگاهي مشخص گر

 11اما در زمينه عملكرد تنها  ،اين مورد مطلوب بوده
پژوهش  .)4(اند ها عملكرد مطلوبي داشته نآدرصد 

و نتايج نشان  انجام شددر هلند  2006ديگري در سال 
تنها   CPR داد كه اقدامات و كمك هاي اوليه از جمله 

صحيح انجام شده  درصد از افراد به طور 6توسط 
  .)5(است 

با توجه به اين مطالعات به نظر مي رسد كه كاركنان 
جمعيت هالل احمر استان تهران از آگاهي و عملكرد 
خوبي نسبت به ارائه كمك هاي اوليه در حوادث 

باشند، اگرچه نيمي از اين كاركنان از عملكرد  مي
هاي  متوسط تا ضعيفي برخوردارند، كه بايد برنامه

اي در جهت تقويت توان عملياتي و افزايش آگاهي  هويژ
  .  انجام دادآنان 

در مطالعه حاضر، ارتباطي بين متغيرهاي آموزشي 
روشور و استفاده از بمانند شركت در كالس، مانور و

در اما . يافت نشدبا سطح آگاهي و عملكرد كتاب 
 ، در انگلستان انجام شد 2002سال تحقيقي كه در 

اوليه هاي  ه صرفا آموزش تئوري كمكدهد ك شان مي
منجر به افزايش اعتماد به نفس و مهارت دانشجويان 

در اما  .)6(در انجام اقدامات كمك هاي اوليه نمي شود
در امارات متحده عربي  2001در سال ديگري  تحقيق

منجر به  اوليههاي  نشان داد كه آموزش تئوري كمك
به نظر . )7(افزايش مهارت در هنگام عمل مي شود

هاي اين مطالعه و مطالعات  با توجه به يافتهرسد  مي
هاي  هاي آموزش كمك لزوم بازنگري در شيوهديگر 
ه كاركنان جمعيت امري ضروري است و توجه اوليه ب

به موضوع افزايش مهارت همراه با دانش بايد در اين 
ها به دليل حياتي بودن وظيفه مد نظر قرار  ريزي برنامه
  . گيرد

توجه به اينكه بين افزايش توان عملي و حضور در  با
گردد  سوانح رابطه معني داري يافت شد ، پيشنهاد مي

هايي به صورت عملي و كارگاهي در قالب  كه آموزش
به منظور مانورهايي با شرايط نزديك به حادثه 

افزايش توان كاركنان جمعيت هالل احمر نسبت به 
  .راحي گرددكمك هاي اوليه طراحي ط
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Abstract 

Background 

Iranian Red Crescent Society staff are one of the first responders in disasters, therefore; 

this paper aims to study the level of awareness and performance of Red Crescent society 

staff of Tehran towards first aid (as one of the first rescue and relief actions). 

Methods 

The methodology of research involved creation of a questionnaire and a collection of 

demographic, awareness and performance of extracted data. In this cross sectional 

research, 80 employees of Red Crescent society of Tehran were surveyed by random 

sampling in 2009.  

Findings 

About 55 percent of responders have (a good and very good) awareness and knowledge 

about first aid; also 43 percent have (a good and very good) performance about first aid. 

Based on the variables, there is a meaningful relation between the presence in relief 

operations and their scores. (p=0.021, r=0.568) 

Conclusion 

According to the results, about half of Red Crescent society staff had an appropriate level 

of awareness and performance. However, in order to review the first aid training, it is 

essential to improve the staff response ability in disasters. 

Keywords: awareness, performance, first aid, Red Crescent society 
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