مقالۀ پژوهشی

روش :پژوهش حاضر از جمله مطالعات کاربردی و
بر اساس روش گردآوری دادهها ،توصیفی -پیمایشی
میباشد .برای گردآوری دادهها از پرسشنامۀ
بررسی مشاغل پزشکی و غیرپزشکی برای

محققساخته در قالب سئواالت پن گانه لیکرت

فعالیتهای داوطلبانه بیمارستانی

استفاده شده است .جامعۀ آماری شامل مدیران،

(مطالعه موردی :بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم

پزشکان ،پرستاران در بیمارستانهای دانشگاه علوم

پزشکی تهران)

پزشکی تهران بود که به روش نمونهگیری تصادفی

فروزنده جنت ،1علی اردالن ،2مختار ملکپور،3

خوشهای و با فرمول کوکران ،حجم نمونه  180نفر

5

غالمرضا معصومی ،4مرضیه وحید دستجردی

 .1نویسندۀ مسئول :دانشجوی دکترای مدیریت سالمت
در بالیا و فوریتها ،دانشگاه اصفهان ،پژوهشگاه شاخص
پژوه ،گروه مدیریت سالمت ،اصفهان ،ایران.
Email:forozandehjannat@gmail.com
 .2دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران ،دانشکده
بهداشت ،گروه سالمت در بالیا و حوادث ،تهران ،ایران.

تعیین شد .برای تجزیه و تحلیل دادهها از آمار
توصیفی و آمار استنباطی (آزمون  tتک نمونهای و
آزمون فریدمن) استفاده گردید.
یافتهها :نتای تحقیق نشان داد که در بین مشاغل
مورد بررسی مشاغل پزشکی (تکنسینهای فوریت

 .3استاد دانشگاه اصفهان ،پژوهشگاه شاخص پژوه ،گروه

پزشکی ،امدادگر ،پرستاری ،پزشکی و بهیار)

مدیریت سالمت در بالیا و حوادث ،اصفهان ،ایران.

مناسبترین مشاغل برای نیروهای داوطلب

 .4استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران ،گروه طب
اورژانس ،بیمارستان هفتم تیر ،تهران ،ایران.
 .5دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران ،بیمارستان جامع

دریافت 95/4/30 :پذیرش95/9/7 :

کارکنان سازمانها ،تأسیسات و نیروهای مسلح
میتوانند در اقدامات داوطلبانه برای بیمارستانها و
مراکز درمانی مفید واقع گردند.

چکیده

نتیجهگیری :با توجه به نتای  ،آشنایی افراد با بحث

مقدمه :در شرایط بحرانی عالوه بر سازمانهای

امداد و درمان میتواند نقش قابل توجهی در انتخاب

ویژۀ مدیریت شرایط اضطراری نیاز به حضور
نیروهای داوطلب نیز همواره احساس شده است.
داوطلبان در مشاغل مختلف میتوانند خدمات مورد
نیاز را فراهم آورند .در این خصوص هدف مطالعه

افراد به عنوان نیروهای داوطلب داشته باشد .هر چه
شغل فرد غیرمرتبط با مباحث بهداشتی درمانی باشد،
به همان اندازه برای این قبیل فعالیتها نامناسب
خواهد بود.

حاضر بررسی اهمیت و اولویت مشاغل در

کلماتکلیدی :مشاغل ،پزشکی ،غیرپزشکی،

فعالیتهای داوطلبانه بیمارستانی است.

فعالیتهای داوطلبانه
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بانوان آرش ،گروه زنان و زایمان ،تهران ،ایران.

میباشند .در بین مشاغل غیرپزشکی نیز مدیران و

فروزنده جنت ،علی اردالن ،مختار ملکپور ،غالمرضا معصومی ،مرضیه وحید دستجردی
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مقدمه

خدمات داوطلبانه ،بخش با ارزش هر جامعه

هنگامیکه در جامعه ،بحرانی انسانساخت یا طبیعی

قدرتمند است]4[ .

رخ میدهد ،سازمانهای ویژۀ مدیریت شرایط

در شرایط اضطراری تمام افراد میتوانند از نظر

اضطراری و برخی از سازمانهای غیر انتفاعی ،بر

نیروی کار یا برای تأمین منابع کمک کنند .ایدهآل

اساس برنامۀ قبلی ،با بحران مقابله میکنند .هر کدام

این است که تمام داوطلبان به سازمانهای مشهور و

از این سازمانها ،نقش ویژهای را بر عهده دارند تا

شناخته شده وابسته باشند و برای اقدامات خاص

مقابله با خرابیهای فاجعه و بازیابی از آن ،به خوبی

مقابله با بحران آموزش دیده باشند]5[ .

انجام شود .عالوه بر سازمانهای متولی ،داوطلبان نیز

در چهار مرحله شرایط اضطراری میتوان از

میتوانند نقش مهمی را در فرایند امداد و نجات ایفا

نیروهای داوطلب استفاده کرد .در مراحل پیشگیری،

نمایند]1[ .

آمادگی ،مقابله و بازیابی و نیز در دیگر زمینههای

بیشک نیروهای داوطلب از سرمایههای ارزشمند

مورد نیاز جامعه ،نقشهای بارز و مناسبی برای

انسانی برای دست یابی به اهداف ترسیم شده

داوطلبان وجود دارد]6[ .

سازمانهای امدادی و بیمارستانها میباشند که

مطالعات نشان میدهد که تحقیقات بسیاری در

مدیریت و به کارگیری صحیح و آگاهانه از این

داخل و خارج کشوربه بحث نیروهای داوطلب

ظرفیت عظیم میتواند منشا خدمات فراوانی باشد.

پرداختهاند.

داوطلب

[]2

بیمارستانی با توصیف متغیرهای تعیین کننده توسعه

داوطلبان خودجوش و غیر وابسته که بیشتر از

داده شدهاند .پرستاران و نیروهای داوطلب ازطریق

همسایگان ،دوستان و شهروندان عادی هستند ،آماده

سطح باالی تحصیالت ،درآمد و ویژگیهای اساسی

برای کمک رسانی به صحنۀ حادثه میآیند ،اما از

سالمت در این چارچوب نظری ارزیابی شدهاند]7[.

آنجا که آنان به هیچ نظام ،گروه یا سازمانی وابسته

تئوری تحقیق جامعه شناسی ویلسون و موسیک

نیستند ،تالشهای آنان برای کمک رسانی معموالً

درمورد وظایف نیروهای داوطلب رسمی و غیر

کاربرد چندانی ندارد و حتی ممکن است برای

رسمی بر اساس مقدماتی تشریح میگردد .وظایف

بسیاری از مأموران متخصص واکنش ،مشکلساز

نیروهای داوطلب)1 :کاری مولد و سودبخش است

باشند]3[ .

که نیاز به سرمایه انسانی دارد)2 .حرکت جمعی که

در شرایط اضطراری معموالً مدیریت داوطلبان

نیاز به سرمایه اجتماعی دارد )3 .کار اخالقی که نیاز

خودجوش ،کار دشواری است .داوطلبان از مشاغل

به سرمایه فرهنگی دارد]8[ .

مختلفی میآیند و در بیشتر مواقع ،بسیاری از

بحث نیروهای داوطلب در چار چوب تئوری امداد

خدمات مورد نیاز را فراهم میآورند و انجام

نیروهای برنامهریزیشده و خودجوش مطرح

تئوری

جامع

نیروهای

شدهاند ]9[ .همچنین امداد خودجوش و غیر
2

بررسی مشاغل پزشکی و غیرپزشکی برای فعالیتهای داوطلبانه بیمارستانی

ضعیف قرار داده شدهاند :موقعیت قوی کامالً

مطالب جدیدی را یاد بگیرند و از دانش قبلی خود

ساختار یافته است درحالیکه موقیت ضعیف ،ساختار

استفاده نمایند]16[ .

مشخص نداشته و تحت تأثیر اثرات موقعیتی و

فعالیت داوطلبانه میتواند فرصتهایی برای

مشکلساز قرار میگیرد]10[ .

اجتماعیشدن فراهم آورد ،شخص را در فعالیت

نیروهای داوطلب آموزشدیده ،کمک مستمر و بلند

مطلوب درگیر کرده و مزایای مرتبط شغلی را ایجاد

مدت را به مردم نیازمند ارائه مینمایند ،در حالیکه

کند ،موجب رشد و توسعه فردی شود و مسیری را

نیروهای داوطلب خودجوش با شرایط پیشبینی

برای حل مشکالت شخصی افراد باشد]17[ .

نشده برای کمک به افراد مواجه میشوند]11[ .

تعریف نیروهای داوطلب بدون داشتن یک استاندارد

در تئوری نیروهای داوطلب ،فعالیت داوطلبانه

واحد ،امری دشوار است .نیروهای داوطلب در

بعنوان حرکتی برنامه ریزی شده مطرح شدهاند]12[.

سازمانهای مختلف ،وظایف بیشماری را انجام

درحالیکه مطالعات بسیاری ،فعالیت داوطلبانه را

میدهند .این نیروها از افراد کامالً یکسان و مشابه

بهصورت خود جوش و کوتاه مدت بیان نمودهاند.

تشکیل نشدهاند ،بلکه از نظر سنی ،تجربه و مهارت

[]13

متفاوت میباشند]18[ .

دو مدل نظری در زمینه فعالیت داوطلبان ارائه

افراد با تحصیالت سطح دانشگاهی نسبت به افراد

شدهاند )1 :مدل فرایند نیروهای داوطلب  )2مدل

کم سواد ،تمایل بیشتری به داوطلب شدن دارند .هم

شناسایی وظیفه .مدل شناسایی وظیفه نیروهای

چنین افراد شاغل در این گروه سنی نسبت به

داوطلب ،مدلی است که متمایل به مباحث جامعه

بیکاران عالقه بیشتر به داوطلب شدن دارند]19[ .

شناسی است .این مدل برروی متغیرهای موقعیتی

داوطلب فردی است که بدون دستمزد برای

تأکید کرده و از تئوری وظیفه و ساختار اجتماعی

سازمانهایی

کلیساها،

استفاده میکند .این مدل فرض میکند زمانیکه

بیمارستانها و سازمانهای مدنی کار میکند .کار

نیروهای داوطلب مشارکت خود را با یک سازمان

نیروی داوطلب از بعد هدف مشابه نیروی کار

ادامه میدهند ،تعهدشان در مقابل سازمان افزایش

استخدامی نمیباشد .نیروهای داوطلب را میتوان به

مییاید .در عوض تغییرات فردی داوطلبان و وظیفه

چهار دستۀ اصلی ازجمله حرفهای (متخصصان)،

داوطلبان بخشی از هویت شخصی آنها میگردد .در

غیرماهر ،نیروهای آشنا و آموزشدیده و خودجوش

واقع مدل شناسایی و هویت وظیفه ،رفتار داوطلب

تقسیمبندی کرد]20[ .

را بهطور مستقیم جهت میدهد14[ .و ]15

در این خصوص این مطالعه با هدف بررسی مشاغل

فعالیتهای

داوطلبانه

براساس

همچون

مدرسهها،

نگرانیهای

مناسب برای فعالیتهای داوطلبانه به این موضوع

بشردوستانه ،مردم را نسبت به کمک به سایرین

میپردازد که اهمیت و اولویت مشاغل پزشکی و
3
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خودجوش در چارچوب تئوریکی شرایط قوی و

ترغیب مینماید و فرصتهایی ایجاد میکند تا

فروزنده جنت ،علی اردالن ،مختار ملکپور ،غالمرضا معصومی ،مرضیه وحید دستجردی

غیرپزشکی به چه صورت بوده و چه راهکارهایی در

سئواالت مربو به ویژگیها و مشخصات نیروهای

برای بهکارگیری بهینه از مشاغل در فعالیتهای

داوطلب که شامل  7گویه بوده ،بخش دوم سئواالت
به مهارتسنجی نیروهای داوطلب شامل 9

داوطلبانه ارائه میگردد.

مربو

روش تحقیق

گویه و بخش سوم ارزیابی مشاغل بهصورت طرح
با دانش ومهارت

پژوهش حاضر از نظر هدف در حیطۀ پژوهشهای

سئواالت مستقیم در ارتبا

کاربردی و بر اساس روش گردآوری دادهها،

نیروهای داوطلب میباشد .پرسشنامه با استفاده از

توصیفی -پیمایشی میباشد .جامعه آماری تمامی

طیف لیکرت حالت پن گانه از نمره یک (خیلی کم)

پرسنل بیمارستانی شامل مدیران در سطح امداد و

تا نمرۀ پن (خیلی زیاد) طراحی شده است که میزان

نجات ،پزشکان و پرستاران اورژانسها در

مناسببودن مشاغل را در فعالیتهای داوطلبانه

بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران در

میسنجد .برای بررسی روایی پرسشنامه از نظرات

مجموع  340نفر میباشند .روش نمونهگیری

کارشناسان و اساتید مربوطه استفاده شد .پرسشنامه

تصادفی خوشه ای میباشد .بدین صورت که ابتدا

در اختیار  10تن از اساتید و متخصصان مدیریت

چهار بیمارستان در مناطق مختلف تهران تعیین

بحران و نیروی انسانی بیمارستان قرار گرفت و

شدند و سپس افراد نمونه برای تکمیل پرسشنامهها

موارد مذکور برای افزایش روایی در پرسشنامه

به صورت تصادفی انتخاب گردیدند .برای تعیین

تدوین شده لحاظ گردید .بهمنظور محاسبه پایایی

حجم نمونه نیز از روش کوکران بهره گرفته شده

پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است.

است .برای محاسبه حجم نمونۀ فرمول کوکران

پس از تکمیل  30پرسشنامه از جامعه آماری شامل

بهصورت زیر میباشد:

مدیران و کارشناسان در سطح امداد و نجات،
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پزشکان و پرستاران اورژانسها و بیمارستانها،
مقدار آلفای کرونباخ  0/76بهدست آمد که
در فرمول باال  nحجم نمونه ،حداکثر اشتباه مجاز
( )dمعادل  t =1/96 ،0/05و مقادیر  pو  qنیز

نشاندهندۀ مناسب بودن پایایی پرسشنامه بوده است.
برای تحلیل دادههای بهدست آمده از آمار توصیفی و
استنباطی بهره گرفته شد .تحلیل توصیفی از طریق

هرکدام معادل  0/5و  Nحجم جامعه در نظر گرفته

محاسبه میانگین و انحراف استاندارد دادهها و تحلیل

میشود .حجم نمونه با این روش  180نفر تعیین

استنباطی از طریق آزمون  ،tآزمون فریدمن و آزمون

شده است.

خی دو انجام گردیده است .برای مقایسه میانگین

در این تحقیق از پرسشنامه محققساخته برای

نظری (میانگین نظری  3در نظر گرفته شده است) و

جمعآوری دادهها استفاده شده است .پرسشنامه از

میانگین تجربی (میانگین امتیازات لیکرت) از آزمون

سه بخش اصلی تشکیل شده است .بخش اول

 tتک نمونهای استفاده شد.
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فریدمن هدفها و فرضیهها مورد ارزیابی گرفت و

سابقۀ سه سال و حداکثر  29سال بود و فقط 9

نشان داد ،از نظر آماری مشاغل تا چه حد در

درصد پاسخدهندگان سابقۀ فعالیت داوطلبانه

فعالیتهای داوطلبانه میتوانند مفید واقع شوند و

داشتهاند .پس از بررسی ویژگیهای جمعیتشناختی

بهرهگیری از کدام مشاغل باید در اولویت

جامعۀ مورد مطالعه ،زمینۀ مشاغل مناسب برای

بیمارستانها قرارگیرد .به منظور اولویتبندی مشاغل

نیروهای داوطلب بررسی شد که میانگین و انحراف

از آزمون فریدمن و آزمون خیدو استفاده شده است.

استاندارد سئواالت مربو به میزان اهمیت نوع شغل

برای انجام تحلیلهای آماری از نرمافزار SPSS

در گزینش نیروهای داوطلب و امتیاز طیف لیکرت

نسخه  16و برای رسم نمودارها از نرم افزار Excel

برای هر کدام از مشاغل در جدول شمارۀ  1آورده

استفاده گردید.

شده است .با توجه به این جدول ،میانگین اکثر

یافتهها

مشاغل بیشتر از متوسط میباشد .از نظر تمامی

نتای جمعیت شناختی جامعه مورد مطالعه نشان داد،

پاسخدهندگان ،در بین مشاغل مورد بررسی

در بین پاسخدهندگان  39/4درصد در گروه سنی 25

تکنسینهای فوریت پزشکی و امدادگر با میانگین ،5

تا  35سال32/2 ،درصد در گروه سنی  35تا  45ساله

مناسبترین شغل برای فعالیتهای داوطلبانه در

و 28درصد 45 ،سال و بیشتر بودهاند65/6 .درصد

بیمارستان است ،سپس مشاغلی مانند پرستاری،

پاسخدهندگان مرد و بقیه زن بودند .از نظر شغل

پزشکی و بهیار به ترتیب با میانگین  4/86 ،4/93و

پاسخدهندگان  2/3درصد از افراد نمونه ،پزشک

 4/16برای فعالیتهای داوطلبانه اولویتبندی شدند.

متخصص 23/9 ،درصد پزشک عمومی36/1 ،درصد

در بین مشاغل غیرپزشکی ،مدیران و کارکنان سایر

پرستار13/3 ،درصد مدیر مراکز درمانی و 9/4درصد

سازمانها با میانگین  ،3/55تأسیسات با میانگین

امدادگر بودهاند .همچنین از نظر تحصیالت 65

 3/45و نیروهای مسلح با میانگین  3/28باالترین

درصد تحصیالت دکتری 8/3 ،درصد فوقلیسانس و

امتیاز را کسب کردهاند.

26/7درصد لیسانس بودند که نشاندهندۀ سهم باالی
تحصیالت تخصصی در افراد پاسخدهنده است.
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با بهرهگیری از آزمون  tتک نمونهای و آزمون

میانگین سابقۀ فعالیت حرفهای  11/9سال با حداقل

فروزنده جنت ،علی اردالن ،مختار ملکپور ،غالمرضا معصومی ،مرضیه وحید دستجردی

جدول شمارۀ  :1میانگین ،انحراف استاندارد ،حداقل و حداکثر میزان میزان اهمیت نوع اشتغال در گزینش
نیروهای داوطلب
ردیف

مشاغل

میانگین انحراف استاندارد حداقل

حداکثر

1

پزشک

4/86

0/34

3

5

2

پرستار

4/93

0/24

3

5

3

تکنسینهای فوریت پزشکی

5/00

0/00

5

5

4

امدادگر

5/00

0/00

5

5

5

تأسیسات

3/45

0/49

1

4

6

بهیار

4/16

0/36

3

5

7

مدیران و کارکنان سایر سازمانها

3/55

0/49

1

4

8

نیروهای مسلح

3/28

0/45

1

4

9

ورزشکاران

2/17

0/38

1

3

10

مشاغل آزاد

2/17

0/38

1

3

در نمودار شمارۀ ( 1نمودار رادار) ،میانگین نظری با توجه به فرضیه آزمون  3 ،tدر نظر گرفته شده است و میانگین
تجربی با توجه به نتای طیف لیکرت نشان داده شده است .با توجه به نمودار رادار مشخص میگردد که به غیر از
مشاغل آزاد و ورزشکاران سایر مشاغل میانگین تجربی باالتر از میانگین نظری دارند.
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نمودار شمارۀ  :1نمودار رادار مربوط به مقایسه میانگین نظری و تجربی مشاغل
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جدول  :2آزمون  tو اولویتبندی مشاغل در سازماندهی نیروهای داوطلب
ردیف

مشاغل

آمارهt

 p-valueمیانگین رتبهای

1

پزشک

4/46

0/001

8/1

2

پرستار

8/29

0/002

8/31

3

تکنسینهای فوریت پزشکی

11/21

0/000

8/52

4

امدادگر

10/32

0/000

8/52

5

تأسیسات

12/14

0/019

4/18

6

بهیار

9/25

0/012

5/86

7

مدیران و کارکنان سایر سازمانها

5/95

0/024

4/4

8

نیروهای مسلح

6/41

0/031

3/82

9

ورزشکاران

-0/81

0/141

1/64

10

مشاغل آزاد

-1/77

0/087

1/67

آماره

درجۀ

خیدو

آزادی

1483/98

9

اولویتبندی مشاغل برای نیروهای داوطلب آورده

 1/64و  1/67میباشد (میانگین رتبه ای باالتر نشان

شده است .آمارۀ  tدر تمامی مشاغل به جز

دهنده اولویت بودن آن شاخص میباشد) .بنابراین

ورزشکاران و مشاغل آزاد معنادار بوده و مقادیر p-

نتای

بهدست

 valueنیز کمتر از  0/05بوده و معناداری را تأیید

آمده در جدول  1را تأیید نموده و بیان میدارد که

مینماید .بنابراین میتوان بیان نمود که مشاغل

مشاغل مرتبط با پزشکی و درمانی همچون

پزشکی ،پرستاری ،تکنسینهای فوریت پزشکی،

تکنسینهای فوریتهای پزشکی ،امدادگر ،پزشک و

امدادگر ،تأسیسات ،بهیار ،مدیران و کارکنان سایر

پرستار مناسبترین مشاغل در فعالیتهای داوطلبانه

سازمانها و نیروهای مسلح ،برای سازماندهی

میباشند.

نیروهای داوطلب مناسب و قابل قبول میباشند.

بحث

نتای آزمون فریدمن حاکی از آن است که در سطح

در فرایند سازماندهی نیروهای داوطلب ابعاد

اطمینان  0/95بین میانگین رتبه ای مشاغل در

مختلفی تأثیرگذار میباشد که یکی از این موارد

سازماندهی نیروهای داوطلب تفاوت معناداری

شغل و تخصص افراد میباشد .از این رو ،در این

وجود دارد .همچنین اولویتبندی مشاغل نشان داد

مطالعه ،میزان مناسب بودن مشاغل پزشکی و

که باالترین رتبه مربو به تکنسینهای فوریتهای

غیرپزشکی در فعالیتهای داوطلبانه بیمارستانی

پزشکی و امدادگر با میانگین  8/52و پایین ترین

بررسی شد .برای این منظور ،نمونه ای از مدیران در

در جدول شمارۀ  ،2نتای

مربو

مربو

به میانگین رتبهای نیز نتای
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به آزمون  tو

رتبه مربو به ورزشکاران و مشاغل آزاد با میانگین
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سطح امداد و نجات ،پزشکان و پرستاران اورژانسها

همچنین در این تحقیقات بر این موضوع تأکید شده

انتخاب شدند .یافتهها نشان داد که در بخش میانگین

که افراد تحصیل کرده بخصوص در زمینه بهداشت و

امتیازات طیف لیکرت ،تکنسینهای فوریت پزشکی

درمان و مشاغل تخصصی برای فعالیتهای

و امدادگر با میانگین  5باالترین امتیاز و مشاغلی

داوطلبانه مناسب بوده و افراد در مشاغل پزشکی

همچون پرستاری ،پزشکی و بهیار به ترتیب با

تمایل بیشتری به مشارکت داشتهاند 22 ،21[.و ]23

میانگین  4/86 ،4/93و  4/16برای فعالیتهای

این تحقیق با محدودیتهایی نیز مواجه بوده که

داوطلبانه اولویتبندی شدهاند .بدین ترتیب تمامی

دسترسی به نتای مناسب را دشوار میسازد که از

مشاغل پزشکی در اولویت فعالیتهای داوطلبانه

جمله میتوان به نبود مطالعات میدانی معتبر در زمینه

قرار گرفتهاند .در بین مشاغل غیر پزشکی ،مدیران و

نیروهای داوطلب در کشور ،نبود یا ضعف فعالیت

کارکنان سایر سازمانها با میانگین  ،3/55تأسیسات

داوطلبانه در بیمارستانها ،آشنا نبودن برخی

با میانگین  3/45و نیروهای مسلح با میانگین 3/28

کارشناسان با مقوله نیروهای داوطلب بیمارستانی و

باالترین امتیاز را کسب کردهاند .همچنین

در نتیجه صرف زمان و هزینه نسبتا باال برای تکمیل

ورزشکاران مشاغل آزاد با میانگین  2/17کمترین

پرسشنامهها ،اشاره نمود.

امتیاز را در بین مشاغل مورد بررسی کسب کردهاند.

نتیجهگیری

در تجزیه و تحلیل آزمون  tتک نمونه ای برای

با توجه به یافتههای پژوهش میتوان بیان کرد ،در

مشاغل نیز مشخص گردید که آماره  tبرای مشاغل

بین مشاغل مورد بررسی ،مشاغل پزشکی

آزاد و ورزشکاران معنادار نبوده که نشان میدهد

(تکنسینهای فوریت پزشکی ،امدادگر ،پرستاری،

مشاغل مذکور به منظور انجام فعالیتهای داوطلبانه

پزشکی و بهیار) مناسب ترین مشاغل برای نیروهای

بیمارستانی مناسب تشخیص داده نشدهاند .این در

داوطلب میباشند .در بین مشاغل غیرپزشکی نیز

حالی است که در سایر مشاغل آماره  tمعنادار

مدیران و کارکنان سازمانها ،تأسیسات و نیروهای

میباشند .نتای بهدست آمده از آزمون فریدمن نیز

مسلح میتوانند در اقدامات داوطلبانه برای

به تکنسینهای

بیمارستانها و مراکز درمانی مفید واقع گردند .در

فوریتهای پزشکی و امدادگر با میانگین  8/52و

واقع نتای

تحقیق نشان داد که آشنا بودن افراد با

پایین ترین رتبه مربو به ورزشکاران و مشاغل آزاد

بحث امداد و درمان میتواند نقش قابل توجهی در

با میانگین  1/64و  1/67میباشد.

مؤثر بودن افراد بعنوان نیروهای داوطلب داشته

نشان داد که باالترین رتبه مربو

تحقیق حاضر با

باشد .در مقابل هر چه شغل فرد غیرمرتبط با مباحث

از سوی دیگر ،مقایسه نتای

مطالعات مشابه در زمینه نیروهای داوطلب نشان داد،

بهداشتی درمانی باشد به همان اندازه برای

نیروهای داوطلب براساس نوع آموزشها و مهارت

فعالیتهای داوطلبانه نامناسب خواهد بود .البته

مورد ارزیابی قرار گرفتهاند[ 19 ،18و .]20

میتوان با آموزشهای مفید و مؤثر برای اقشار

8

بررسی مشاغل پزشکی و غیرپزشکی برای فعالیتهای داوطلبانه بیمارستانی

به آموزش را

تاحدودی میتواند هزینههای مربو

مختلف جامعه آنان را با مباحث و مطالب امدادی و

، برای مطالعات آتی نیز توصیه میگردد.کاهش دهد

درمانی آشنا نمود که مطالعه آن خارج از مبحث این

 ویژگیها و عوامل انگیزشی نیروهای،سایر ابعاد

.تحقیق میباشد

داوطلب بیمارستانی مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان

 پیشنهاد میگردد که،  با توجه به نتای،در انتها

نهادی منسجم و با نیروی انسانی توانمند در بخش

سازمانهای مرتبط با امداد و نجات شامل

. سازمان دهی نمود،داوطلبین

 اورژانس و هاللاحمر با برنامهریزی،بیمارستانها

سپاسگزاری

مناسب نسبت به جذب نیروهای داوطلب و

بدینوسیله از همکاران بیمارستانهای منتخب

 در این میان توجه به.سازماندهی آنان اقدام نمایند

دانشگاه علوم پزشکی تهران که در انجام این

 اهمیت باالیی در افزایش کارآیی و،مشاغل افراد

 صمیمانه تشکر و،پژوهش همکاری نمودهاند

سرعت عمل این سازمانها در بهره گیری هر چه

.قدردانی میگردد

 همچنین بکارگیری.بهتر از نیروهای داوطلب دارد

1395 ،2 و1  شمارة، سال هفتم، پژوهشی امداد و نجات-فصلنامة علمی

،اصولی از افراد بامهارت و تخصص مرتبط
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Abstract
Background: In addition to specific organizations of emergency management, the
presence of volunteers is needed in emergency situation. The volunteers come from
different professional background and provide many services. In this regard, this
research aims to study the importance and priority of professions in volunteer
activities in hospitals.
Method: In this applied- development research which the method is descriptive, the
researchers made questionnaire used for data collection based on five-point Likert
scale. The statistical population includes managers, emergency doctors and nurses at
hospitals of Tehran University of medical science. Also 180 people were selected by
using random sampling and Cochran formula. To analyze data, descriptive and
inferential statistics (one-sample t-test, Friedman and chi-square test) were used.
Findings: The results indicated that among the professions, medical careers
(emergency medical technicians, paramedics, nurses, doctors and nurse assistant) are
the most appropriate professions for volunteers. Among the non-medical careers
(managers and employees of organizations, installation and army forces) can be
useful in volunteer activities for hospitals and medical centers.
Conclusion: According to the results, people familiar with the relief activities could
play significant role in volunteerism. The non-related jobs to health issues would
have been inappropriate for volunteer activities.
Keywords: profession, medical, non-medical, volunteer activities

