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 احمر ت هالليو معاونت آموزش و پژوهش جمع يآموزش عال

  ١٤/٧/٨٩:پذيرش مقاله                         ١٠/٦/٨٩: وصول مقاله
 
  ده یچک

و  امــدادان يــمرب يجــذب و نگهــدار: مقدمــه 
، بـه عنـوان منبـع و    و نجـات  هاي اوليه ، كمك
ت يــجامعــه حــائز اهمســودمند در  يا هيســرما
ن هـدف،  يتحقق ا به منظورن مقاله يالذا . است

مسـئوالن  دگاه يـ ان از ديمشکالت مرب يبه بررس
تهـران  احمر استان  ت هالليآموزش شعب جمع

 .پرداخته است ۱۳۸۶-۱۳۸۸ يها سال يدر ط

 يفيتوصاين پژوهش از نوع پيمايشي، : ها روش

و  يروش اسـناد  اسـت کـه در آن از   يو مقطع
 ةجامعـ . ز بهره گرفته شـده اسـت  ين يا بخانهکتا

مســئوالن  يق، شــامل تمــاميــن تحقيــآمــاري ا
 ۱۳۸۶ يها سال يآموزش شعب استان تهران ط

 يآن شامل تمام اعضـا  يآمار ةو نمون ۱۳۸۸تا 
ـ ابـزار تحق . بـود   يجامعه آمـار   مةق، پرسشـنا ي

   . ساخته بود محقق
 

ن پـژوهش،  يـ ا يهـا  افتـه يبـر اسـاس   : ها افتهي
ن شـعب، بـه طـور    يان بيو مرب يآموزشة يسهم

کـه   يمشـکالت مهمـ  . انـد  ع نشدهيمناسب توز
ان يـ مسئوالن آمـوزش شـعب در خصـوص مرب   

عـدم وجـود    ب شامل موارديان داشتند به ترتيب
پرســنل آمــوزش  يبــرا يمناســب ادار يايــمزا
ن بـودن  ييپـا  ،...)و يکـار، اضـافه کـار    يسخت(

دن تعداد نبو يکاف ان و مدرسان،يالزحمه مرب حق
پرسنل آموزش در شعب و کمبـود و نامناسـب   

    . شد  يم يل کمک آموزشيبودن وسا
 
ــگ جــهينت ان در يــمرب يحفــظ و نگهــدار : يري

ت اسـت کـه بـا    ياحمر حائز اهم ت هالليجمع
ن يـ توان به ا يم يمشارکت ياز الگوها يريگ بهره

ن يـ عـالوه بـر اسـتفاده از ا   . افـت يمهم دسـت  
ز توجـه  يـ ان نيـ کالت مرببه مش يستيالگوها، با

  .داشت
 

ان، مسـئوالن آمــوزش،  يــمرب :كلمـات كليـدي  
  .احمر، استان تهران ت هالليجمعشعب 

mailto:na_s_16@yahoo.com
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   مقدمه
ـ ا          ييايــگـاه جغراف يبــه جا بــا توجـه ران ي

ز جهـان  يـ بالخ يرهادر شمار کشوخاص خود 
 يهـا  ميتـ  يت و سـازمانده يترب ن،يابنابر. است

از  .اسـت ر يانکارناپـذ  يامداد و نجات ضـرورت 
ن ياحمر به عنوان بزرگتـر  ت هالليجمعرو،  نيا

 يبـرا  يزيـ ر به امر برنامه کشور يسازمان امداد
 ،مقابلــه بــا حــوادث و ســوانح   در  يآمــادگ
ت يـ هـا و ترب  نـه ين زميدر ا يعموم يها آموزش

اقـدام  از يـ مـورد ن  يانسان يرويو ن يکادر امداد
 معاونــتن خصــوص، يــدر ا. )۱( اســت هكــرد

 ياحمـر بـرا    ت هـالل يهش جمعآموزش و پژو
ـ يترب امـداد و   هـاي   نـه يژه در زميـ و بـه  يت مرب

 يآموزشـ  يهـا  نجـات دوره هاي اوليه، و  كمك
ـ ا .است را برگزار کرده يمختلف ن معاونـت بـا   ي

ــ ــا يمأت ــزار، وس ــل و تجهين اب ــاتي د يزات و اس
را در  يمتخصص و مجـرب، خـدمات آموزشـ   

بار  کيو هر دو سال  گذارد يران ميار فراگياخت
ان برگـزار  يـ مرب يرا برا يبازآموز يها ز دورهين
   )۲( کند يم

ان، عـالوه بـر   يـ مرب يجذب ونگهدار يبرا
عوامـل   الزم است ،يآموزش يها دوره يبرگزار

ـ ا .شـوند  ييبازدارنده و موانع موجود شناسا ن ي
دگاه يـ ان از ديـ مشـکالت مرب  يبررسـ بـه   مقاله

احمـر   هـالل  تيـ جمع مسئوالن آمـوزش شـعب  
 ۱۳۸۶-۱۳۸۸ يهـا  سـال  يتهـران در طـ  استان 

ــدد    ــت و در ص ــه اس ــه  پرداخت ــخگوئي ب پاس

  :الت زير استسؤا
در  شـعب  ين مشکالت عمـوم يتر مهم - 

  ؟کدام است انيخصوص مرب

 يمشــکالت در برگــزار ن تــري مهــم - 
 ان کدام است؟ يمرب يآموزش يها دوره

 

بـه  توانـد منجـر    يمـ  ييچه راهکارهـا  - 
ـ لفعا مةان و ادايمرب يجذب و نگهدار ت آنـان  ي

 ؟شودت يدر جمع

   ها روش
 يفي، توصـ يشيماين پژوهش از نوع پيا         
و  يروش اسـناد  اسـت کـه در آن از   يو مقطع

  . ز بهره گرفته شده استين يا کتابخانه
هـا از   داده يجمـع آور روش پيمايشي براي  در

و در محقق ساخته استفاده شده است  مةپرسشنا
 يهـا  پژوهش يبه مطالعه و بررس يبخش اسناد

مطالـب مـرتبط بـا مطالعـه      يآور ن و جمعيشيپ
 يتمـام  آماري شامل ةجامع .شده استپرداخته 

ــ   يمســئوالن آمــوزش شــعب اســتان تهــران ط
از آنجا که تعداد  .است ۱۳۸۸تا  ۱۳۸۶ يها سال
 يمحدود بوده، اقدام به تمام شمار يآمار ةجام

سـاخته شـامل سـه     محقق مةپرسشنا. شده است
  مجموعــه يبخــش اول دارا: دباشــ يبخــش مــ

مسـئول   يفرد يها يژگيدرخصوص و يسؤاالت
بخــش دوم درخصــوص آمــار . آمــوزش اســت

ــمرب ــيان و وضــعي ــو فعال يت علم ــان و ي ت آن
ن قسـمت  ياست که ا ية آموزشيها و سهم دوره
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 يدر صدد بررس ين سؤاالتيپرسشنامه با تدواز 
برآمده اسـت  يآموزش يها ان و دورهيمرب يکم .

مشـکالت   يه، بـه بررسـ  يگو ٢٧وم با  بخش س
ــموجــود در مرکــز اســتان از د دگاه مســئوالن ي

ـ ا. شعب پرداخته است  ٢شـامل   ه هـا  يـ ن گوي
ــرمقيز ــارةاس دريـ ــا دوره بـ ــ يهـ و  يآموزشـ

 مةپرسشـنا  يبـا اجـرا   .اسـت  يمشکالت عموم
ب يان، ضـر يمرب ينفر از اعضا ۱۰يرو يمقدمات

و بخـش   ۸۱/۰بخش دوم معادل کرونباخ  يآلفا
 ةبه دست آمد که نشان دهنـد  ۸۰/۰سوم معادل 

ـ ا ييايـ قبول بـودن پا  قابل . ن پرسشـنامه اسـت  ي
نفـر   ۴درخصوص اعتبار پرسشنامه، از نظـرات  

 يان مجرب و مسئوالن آموزش شعب طياز مرب
از نظـر   يريـ گ ن جلسه، استفاده و با بهـره يچند

   .از سؤاالت اصالح شد يآنان برخ

  ها افتهي
احمــر  ت هــالليــ، جمع١٣٨٨در سـال            

استان  يها شعبه را در شهرستان ١٤استان تهران 
البتـه در  . تهران تحت پوشش خود داشته اسـت 

مسـئول   يبـه علـت عـدم همکـار     ين بررسـ يا
ن يـ در مـورد ا  ينظرآباد، اطالعـات  بةآموزش شع

  .ستيشعب موجود ن
ت يـ از مجموع مسـئوالن آمـوزش شـعب جمع   

رصد را مـردان و  د ٩/٤٢احمراستان تهران  هالل
بـه عـالوه   . اند ل دادهيدرصد را زنان تشک ١/٥٧
کـل مسـئوالن    ين سـن يانگيمج نشان داد که ينتا

ســال بــا  ۵/۳۴آمــوزش مــورد مطالعــه معــادل 
  .سال بوده است ۴۳سال و حداکثر  ۲۶حداقل 

سال بـا حـداقل    ۳/۳۴مردان برابر  ين سنيانگيم
زنـان   ين سـن يانگيـ سـال و م  ۴۲و حداکثر  ۲۶
سال  ۴۳و حداکثر  ۳۰سال با حداقل ۶/۳۴ابر بر

از درصـد   ۶/۲۸کـه   ج نشان دادينتا. بوده است
 ٣/٦٤، يمسئوالن آموزش شعب مـدرک کـاردان  

درصـد    ٨وکمتـر از   يدرصد مـدرک کارشناسـ  
  .ارشد داشتند يمدرک کارشناس

  

درصد از  ٦/٢٨ت اشتغال يج، وضعيبر اساس نتا
 درصـد  ٤/٢١، يمسئوالن آموزش شـعب رسـم  

درصــد  ١/٧،  يدرصــد قــرارداد ٦/٢٨، يمــانيپ
  . درصد داوطلبانه بوده است ٣/١٤و  يشرکت

  

ــوان مســئول   ةن کــل ســابقيانگيــم ــه عن کــار ب
مـرد برابـر    ان مسـئوالن آمـوزش  يآموزش، در م

سـال   ١٧مـاه و حـداکثر    ٦سال با حداقل  ٣/٤
ن مسئوالن آموزش زن ير در بين مقاديبوده که ا

. سال بوده است١١ماه و  ٢سال،  ٨/٥ب يبه ترت
کـار زنـان بـه     ةن سـابق يانگيگر  ميبه عبارت د

شـتر  يعنوان مسئول آموزش نسبت بـه مـردان ب  
  .بوده است

  

ــا ــه ينت ــان داد ک ــداد مرب ج نش ــتع ــدادي و  ان ام
، ۱۳۸۸تـا   ۱۳۸۶ يهـا  ن ساليبهاي اوليه  كمك
امـا  . ش داشته اسـت يافزادرصد  ۱/۱۴ زانيبه م

نوسـان بـوده    يدارا ها ن ساليا يروند آن در ط
   انيمرباين که درصد رشد تعداد  يطور است، به
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 ۲/۹زان يــ، بــه م۱۳۸۶-۱۳۸۷ يهــا ســال يطــ 

ـ ، بـه م ۱۳۸۷-۱۳۸۸ يها سال يدرصد و ط زان ي
ج نشـان داد  يعالوه نتا به. درصد بوده است ۵/۴

هاي اوليه  و كمك ان امداديکه متوسط تعداد مرب
 يها احمر استان تهران در سال ت هالليدر جمع

 ۲۹،  ۲۶ب برابـر  يبه ترت ۱۳۸۸و  ۱۳۸۷، ۱۳۸۶
ـ تغ ةدامنو نفر  ۳۰و ـ آنـان  رات تعـداد  يي ن يدر ب

نفـر   ۶۵ن صفر تـا  يفوق، ب يشعب، در سال ها
  . بوده است

 يز مـورد بررسـ  يـ ان نجات نين مطالعه مربيدر ا
ـ يقرار گرفتند که نتا ن يج نشان داد ، تعداد آنان ب

 ؛ش داشـته اسـت  ي، افزا۱۳۸۸و  ۱۳۸۶ يها سال
نوسـان   يهـا دارا  ن سـال يا ياما روند آن در ط

ان يـ کـه درصـد رشـد مرب    يبوده است، به طور
ـ ، بـه م ۱۳۸۶-۱۳۸۷  يهـا  سال ينجات ط زان ي

، به ۱۳۸۷-۱۳۸۸ي ها سال يدرصد و ط -۱/۱۷
ج يدرضـمن نتـا  . درصد بوده اسـت  ۶/۲۰زان يم

ان نجـات در  يـ نشان داد که متوسـط تعـداد مرب  
 يهـا  ان در سـال احمر اسـتان تهـر   هالل تيجمع

 ۳و  ۲،  ۳ب برابر يبه ترت ۱۳۸۸و  ۱۳۸۶،۱۳۸۷
ـ يـ مربايـن  رات تعداد ييتغ ةدامنو نفر  ن يان در ب

نفـر   ۱۰ن صـفر تـا   يفوق، ب يها شعب، در سال
   .بوده است

  

  
  

  
  

هاي  تعداد سهمية آموزشي و دوره: ۲ ةجدول شمار
استان  برگزار شده در مراکز جمعيت هالل احمر

  ۱۳۸۶-۸۸اي ه تهران طي سال
  

وره سال
د

ميه ها 
 سه

داد
تع

 

دور
داد 

تع
شده ة

زار 
برگ

 

۱۳
۸۶

 

  عمومي همگاني
 )ساعته ۸(

۶۳۵ ۱۴۶۴ 

 ۱۶۷۸ ۸۵۱ )ساعته ۳۲(مقدماتي 

 ۲۴ ۱۷ )ساعته۱۶۰(تکميلي

 ۸ ۹ تخصصي

۱۳
۸۷

 

  همگاني عمومي 
 )ساعته ۸(

۵۳۷ ۱۲۱۷ 

 ۱۸۹۷ ۱۲۳۸ )ساعته ۳۲(دماتي مق

 ۲۱ ۱۴ )ساعته۱۶۰(تکميلي 

 ۱۳ ۱۰ تخصصي

۱۳
۸۸

 

  عمومي همگاني 
 )ساعته ۸(

۲۹۴ ۹۲۷ 

 ۱۱۹۸ ۸۵۷ )ساعته ۳۵(مقدماتي 

 ۱۳۲۰ ۸۵۷ )ساعته ۴۰(داوطلبي 

  عمومي امداد
 )ساعته ۸۹( 

۳۵ ۱۵ 

عمومي  
 )ساعته۱۰۶(نجات

۲۲ ۹ 

 ۳ ۱۲ تخصصي امداد

 ۵ ۱۵ تتخصصي نجا

  ۱  ۲  هاي مرتبط ساير دوره
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ـ ج، از مجمـوع مرب يبر اساس نتا    ان در ي
 ۳۱هـــالل احمـــر اســـتان تهـــران،  تيـــجمع

هـاي تحصـيلي غيرمـرتبط و     درصدداراي رشته
ه، يـ اول يهـا  کمک و امداد يگريمرب فاقد مدرك

ــا رشـــته يدرصـــد دارا ۸/۲۶ ــ يهـ  يليتحصـ
ــرتبط و دارايغ ــدرک مرب يرم ــريم ــدادو  يگ ام

 يهـا  رشـته  يدرصد دارا۸/۲۱ه، ياول يها کمک
 و امداد يگريمرتبط و فاقد مدرک مرب يليتحص
 يها رشته يدرصد دارا ۴/۲۰ه و ياول يها کمک
 امـداد  يگريمدرک مرب يمرتبط و دارا يليتحص

درضمن با توجـه بـه   . اند ه بودهياول يها و کمک
ان زن يـ شتر بودن تعداد زنان، سهم درصد مربيب

ر الـذک  فوق يليتحص يها نسبت به مرد در رشته
  . شتر بوده استيب

  
 ةيانگر تعـداد سـهم  يب ۲ ةشمار جدول

 شــعبشــده در  برگــزار يهــا و دوره يآموزشــ
  يهـا  سـال  ياحمر استان تهران طـ  هالل تيجمع

نشان  ۱۳۸۶ج در سال ينتا. است ۱۳۸۶ -۱۳۸۸
رگـزار  ب يهـا  دوره تعـداد  نسـبت  که است داده

 يعمـوم  يها آنها در دوره ةيسهمتعداد شده به 
ــان ــر، ۳/۲ يهمگـ ــدمات برابـ ــر و  ۲ يمقـ برابـ

   .برابر بوده است ۴/۱يليتکم
  

ن مطلـب  يانگر ايج بينتا ۱۳۸۷در سال 
 برگزار شده بـه  يها دورهتعداد نسبت  که است

 يعمــوم يهــا دوره در آنهــا ةيســهم تعــداد

 يلـ يتکم برابـر،  ۵/۱ يبرابر، مقدمات ۳/۲يهمگان
   .برابر بوده است ۳/۱ يتخصصبرابر و  ۵/۱

 ج نشـان داده اسـت  ينتا ۱۳۸۸در سال 
 تعـداد  شده به برگزار يها دورهتعداد نسبت  که

 يعمــوم يهــا هدر دورصــرفاً  نهــاآ يةســهم
 يبرابر و داوطلبـ  ۴/۱يبرابر، مقدمات ۲/۳يهمگان

  .بوده استبرابر  ۵/۱

درصد از مسـئوالن   ٦/٧٨بر اساس نظر 
ــوزش  ــعبآم ــاز مرب ،ش ــعب جمعان ي ــش  تي

  . رديگ يصورت م يابياحمر ارزش هالل 

ــاز د ــئوالن آمـــوزش دگاه يـ ــعبمسـ ، شـ
 يها نة دورهين مشکالت در زميتر مهم يبند رتبه

  :ر بوديز بيبه ترت يآموزش
ــ - ــا  ةرتب ــه   ۳/۷اول ب ــوط ب درصــد مرب

س، يمجـاز بـه تـدر    يبودن مربن يمشکالت کاف
پرسـنل   يبـرا  يمناسب ادار يايعدم وجود مزا

ن ييپـا  و ...)و يکـار  کار، اضافه يسخت( آموزش
   ان و مدرسانيالزحمه مرب بودن حق

ــ - ــا  ةرتب ــه  ۷/۶دوم ب ــوط ب درصــد مرب
نبودن تعداد پرسنل آمـوزش در   يمشکالت کاف

ل کمـک  يوسـا  و نامناسب بودن کمبود  شعب،
  مسئول آموزش  يبودن حجم کارباال و يآموزش

درصـد مربـوط بـه     ۱/۶سوم با  رتبة -
ل يـ ران بـه دل ين بودن جذب فراگييپا مشکالت

ــان و  يواحــدها يعــدم همکــار ــداد، جوان ام
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ان مجـرب و آشـنا   يعدم وجود مرب  ، داوطلبان
  و علم روز  يبا تکنولوژ

درصد مربوط بـه   ۵/۵چهارم با  رتبة -
ضمن  يآموزش يها بودن دورهن يکاف مشکالت

وجــود  مســئول آمــوزش و  ژةيــخــدمت و
   يدر جذب مرب يمواز يها سازمان

درصـد مربـوط بـه     ۲/۴پنجم با  رتبة -
 يکـاف  ينداشتن منبع و مرجع آموزش مشکالت

 يبــودن مراحــل ارتقــانمشــخص  ، در شــعب
ــمرب ــرتبط  ان وي ــودن وضــعنم  يليت تحصــيب

   ين آموزشيمسئول

درصد مربـوط بـه    ۶/۳ششم با  رتبة -
  ها  اشکال در دستورالعملوجود 

درصـد مربـوط بـه     ۴/۲هفتم با  رتبة -
 دوره، يبودن مـدت برگـزار   يطوالن مشکالت

ــود فضــا ناســب ونام يآموزشــ يفضــا  يکمب
   يآموزش

درصد مربـوط بـه    ۸/۱هشتم با  ةرتب -
 دوره و يبرگــزار عــدم درخواســت مشــکالت

آشنا نبـودن مسـئول آمـوزش بـا دسـتورالعمل      
 ف مربوط يوظا

درصـد مربـوط بـه     ۲/۱رتبة نهم بـا   -
 ن شعب ومرکز اسـتان در يب يمشکل ناهماهنگ

  يرسان اطالع امر

 يبند ب، رتبهدگاه مسئوالن آموزش شعياز د    

ب يـ شـعب بـه ترت   ين مشکالت عمـوم يتر مهم
  :ر بوديز

 درصـد مربـوط بـه    ۸/۲۱رتبة اول با  -
مشكل عدم وجود امكانات رفاهي و تسهيالت  

  شعبدر 

درصــد مربــوط بــه  ۲۰دوم بــا  رتبــة -
موقع  مناسب و به عدم اختصاص بودجةمشکل 

  شعببه 

درصـد مربـوط بـه    ۴/۱۶سوم با  رتبة -
 يابيارزشـ  يهـا  د نبودن فـرم استاندار مشکالت

   شعبگردان در  ان و عدم وجود تنخواهيمرب

درصـد مربـوط    ۷/۱۲چهارم بـا   ةرتب -
توسـط   يرسـان  وجـود اطـالع   عدم به مشکالت

ن يبـ  يو ناهمـاهنگ  يل ارتبـاط يها و وسا رسانه
ل عـدم وجـود   يـ ها و اجـرا بـه دل   دستورالعمل

ــاجرا تجربـــة ــ ييـ ــهيدر بـ ــر ن برنامـ زان و يـ
  اران ذاستگيس

  

  يريگ جهيو نت بحث
ــه مرب        ــاز آنجــا ک ــهي ــرما ان ب ــوان س  ةيعن
شـوند،   يدر جامعه محسوب مـ  )٣و ٤(ياجتماع

 ،احمـر  ت هـالل يآنان در جمع يحفظ و نگهدار
 ياز الگوهـا  يريگ با بهره کهاست ت ياهم ئزحا

  . افتين مهم دست يتوان به ا يم )٥(يمشارکت
ـ ااز عالوه بـر اسـتفاده    بـه   يتسـ يبا ،ن الگوهـا ي

ن يز توجه داشت کـه مهمتـر  يان نيمشکالت مرب
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ـ آنها در ا عـدم  عبـارت بودنـد از    ،ن پـژوهش ي
ــود مزا ــوج ــب ادار ياي ــرا يمناس ــنل  يب پرس

ن يي، پـا ...)و يکار، اضافه کـار  يسخت(آموزش 
ـ الزحمـه مرب  بودن حـق   يکـاف "ان و مدرسـان،  ي

و کمبـود   نبودن تعداد پرسنل آموزش در شعب
ــا  ــودن وس ــب ب ــ  ليو نامناس ــک آموزش . يکم

ـ باز يـ موجـود ن  يبه مشکالت عمومدرضمن  د ي
عـدم  ماننـد   يواردمبه ان يکه از آن م پرداخت 

 والت در شـعب  يو تسه يوجود امکانات رفاه
موقـع بـه    عدم اختصاص بودجـة مناسـب و بـه   

  .اشاره کرد توان يم شعب

  شنهادهايپ
ر يـ ز ين مطالعـه راهکارهـا  يج ايبا توجه به نتا

  :شود يشنهاد ميپ

ع مناسـب  يـ ه به عـدم توز با توج -
ع مناسـب  يـ توزبـراي   يريشعب، تدب نيان بيمرب

 . آنان اتخاذ شود
 

رســاني مناســبي از طريــق  اطــالع -
و  هـاي عمـومي   رسـانه (هاي عمـومي   فراخوان

  .رديصورت گ يجذب مرب يبرا )يجمع

ان ين مربيمناسب ب يها يهماهنگ -
 شـعب و مسـئول   شـعب با مسـئوالن آمـوزش   

و امـور   يامکانـات آموزشـ  درخصوص کتب و 
  .صورت پذيرد يادار

ن يبــ يآموزشـ  يهـا  دوره ةيسـهم  -
  .طور مناسب توزيع شود  به انيمرب

از مشـکالت موجـود، عـدم     يکي -
ــنا ــوزش   ييآشـ ــئوالن آمـ ــعبمسـ ــا   شـ بـ

لـذا  ف مربوطـه اسـت؛   يها و وظـا  دستورالعمل
احمر جلسات  ت هالليشود كه جمع يشنهاد ميپ

مسئوالن  يت براکوتاه مد يآموزش يها و دوره
ح يصـح  يآموزش برگزار كند و آنان را با اجرا

در ضمن درخصـوص   .ها آشنا كند دستورالعمل
هـا بهتـر اسـت عـالوه بـر       ن دسـتورالعمل يتدو

اسـتگذاران، مسـئوالن سـطوح    يزان و سير برنامه
 .نديز مشارکت نمايان خبره نيو مرب يانيم

ن يت و تأميجمع يايان از مزايمرب -
ذهـاب آنـان بـا اختصـاص     اب و يـ نة ايهز

گردان بـه مسـئوالن آمـوزش شـعب      تنخواه
  . برخوردار شوند

بيمه حوادث مربيـان و نيـز ثبـت     -
آنـان در طـول مـدت     يامداد -يسنوات آموزش

ت هالل احمـر مـورد لحـاظ    يبا جمع يهمکار
  .رديقرار گ

و  يمنظور ارتقـاي سـطح علمـ    به -
ــفيک ــدريـ ــس مربيت تـ ــزات و يـ ان، از تجهيـ

روز استفاده شود و نحـوة   به يآموزش يتکنولوژ
ان يبه مرب يآموزش يصحيح از تکنولوژ  استفادة

 .آموزش داده شود
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 سپاسگزاري 

شعب  ياستان، رؤسا يپژوهش ةتيکم ياز اعضا
احمـر   ت هـالل يو مسئوالن آموزش شعب جمع

ق مـا را  يـ ن تحقيـ ا ياستان تهران که در  اجـرا 
  .ميينما يم ينمودند، تشکر و قدردان ياري
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Abstract  

Background 

It is important to attract and to maintain the relief, first-aid and rescue trainers as a 

useful source and capital in the society. Therefore, this paper aims to study trainers' 

problems in view of responsible persons for training in Red Crescent Society Branches 

of Tehran Province in 2007-2009. 

 

Methods 

Regarding the goals and subject matter of this survey, it was used descriptive, cross 

sectional and also library resources and documentary research methods. By using a 

research-made questionnaire, all educational responsible persons of Red Crescent 

Society Branches of Tehran Province were selected in 2007-2009.  

Findings 

According to the results, a significant number of trainers have expressed that there were 

some problems in the way of trainers evaluating. The educational responsible persons 

believed that branch educational problems are more than public problems in the center. 

Conclusion  

Educational responsible persons are recommended to identify and to maintain the 

skilled and experienced trainers in branch based on their capabilities and quality of 

teaching. 

 

Key words: trainers, educational responsible persons, Branch of Red Crescent Society, 

Tehran province 
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