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Abstract
Background and Aim: Skilled and expert manpower is essential for quick and proper response to accidents
and fast and accurate relief and rescue operations. The aim of this study was to assess the knowledge of the Red
Crescent Society's rapid reaction teams on rescue equipment in the prevalent natural and man-made disasters.
Methods: This cross-sectional study was conducted in the first half of 2017. A sample of 120 respondents
from the Red Crescent Society of Tehran, Iran was selected based on the Cochran’s formula. A researcher-made
questionnaire was used to collect data and SPSS18.0 software was used to analyze data.
Results: A total of 84 (74%) of the participants in the study were in the range of 20-30 years old. A total of
61 (50.44%) had a bachelor's degree. The results indicated that the mean rank of knowledge status is 21.45 points
higher than average. People who have been involved in more than 16 operations were more knowledgeable about
rescue equipment. People with experience of one to ten maneuvers had a lower score than those with experience
of more than ten maneuvers. Also, people who have taken part in training courses scored higher grades.
Conclusion: In general, the knowledge of the Red Crescent Societies' rapid response teams to rescue
equipment in the natural and man-made disasters in the city of Tehran, Iran is in an acceptable status but far from
ideal. Achieving this goal is possible through powerful manpower, proper organization, continuing education and
training, adequately equipping search and rescue teams and providing the opportunity to benefit from the
experiences of the United Nations and experienced countries.
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عباسپور1

 1گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ،واحد تهران شمال ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
 2مرکز تحقیقات مدیریت سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل (عج) ،تهران ،ایران

چکیده
زمینه و هدف :نیروی انسانی ماهر و متخصص برای واکنش سریع و مناسب به حوادث و انجام عملیات سریع و صحیح امداد و نجات
ضروری است .این مطالعه با هدف بررسی میزان دانش تیم های واکنش سریع جمعیت هالل احمر در خصوص تجهیزات نجات در سوانح
طبیعی و انسان ساخت انجام گرفت.
روشها :یک مطالعه توصیفی که به روش مقطعی در نیمه اول سال  1396انجام شده است .نمونه آماری شامل  120نفر از تیم های
واکنش سریع جمعیت هالل احمر استان تهران بود که بر اساس فرمول کوکران انتخاب گردید .برای جمع آوری داده ها از یک پرسشنامه
محقق ساخته و برای تحلیل آنها از نرم افزار  SPSS18.0استفاده شد.
یافتهها 84 :نفر ( )%74از مشارکت کنندگان در مطالعه در محدوده سنی  20-30سال قرار داشتند .همچنیین  61نفر( )%50/84دارای
تحصیالت لیسانس بودند .نتایج حاکی از آن است که میانگین رتبه وضعیت دانش با  21/45امتیاز باالتر از حد متوسط است .همچنین نتایج
حاکی از آن است که افراد با حضور در  16عملیات به باالتر ،میزان دانش بیشتری در خصوص تجهیزات امداد و نجات دارند و افراد با سابقه
یک تا  10مانور ،نمره کمتری نسبت به گروه های با سابقه بیشتر از ده مانور دارند .همچنین افرادی که در دوره های آموزشی شرکت کرده
اند ،نمرات باالتری کسب نموده اند.
نتیجهگیری :به طور کلی ،دانش تیم های واکنش سریع جمعیت هالل احمر نسبت به تجهیزات نجات در سوانح طبیعی و انسان ساخت
شایع در شهر تهران در وضعیت قابل قبولی قرار دارد اما از وضعیت مطلوب فاصله دارد .دستیابی به این مهم از طریق نیروی انسانی توانمند،
سازماندهی مناسب ،آموزش مداوم ،تجهیز و تمرین مستمر تیم های جستجو و نجات و بهره گیری از تجارب سازمان ملل متحد و کشورهای
صاحب تجربه میسر است.
کلیدواژهها :دانش ،تیم واکنش سریع ،حوادث ،جمعیت هالل احمر ،ایران
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مقدمه

روشها
مطالعه حاضر ،یک مطالعه توصیفی است که به روش مقطعی
در نیمه اول سال  1396انجام شده است .جامعه آماری شامل 170
نفر از تیم های واکنش سریع استان تهران بود که یک حجم نمونه
شامل  120نفر بر اساس فرمول کوکران و به صورت تصادفی از
بین آنها انتخاب گردید .معیارهای ورود به مطالعه ،داشتن
تحصیالت حداقل دیپلم ،شرکت در دوره آموزشی تجهیزات و
شرکت در حداقل یک مانور بود.
ابزار گرردووری داده هرا :ابززار تحقیزق یزک پرسشزنامه
محقق ساخته است که میزان دانزش تزیم هزای واکزنش سزریع
را نسبت به تجهیزات نجزات در سزه حادثزه شزایع جزاده ،سزیل
و زلزلززه مززی سززنجد .پرسشززنامه مززذکور شززامل دو بخززش بززود.
بخزززش اول شزززامل اطالعزززات دموگرافیزززک (سزززن ،میززززان
تحصیالت ،سزابقه خزدمت و ماهیزت شزغلی و مزدت مسزئولیت
و سززابقه حضززور در عملیززات هززا ،وضززعیت اسززتخدامی ،سززابقه
شززرکت در دوره هززای آمززوزش کززاربری تجهیزززات و سززابقه
شززرکت در مانورهززا) و بخززش دوم شززامل  30سززوال بززود 10
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بحران ها اتفاقاتی هستند که در فعالیتهای معمول اجتماعی
اختالل ایجاد می کنند که این اختالل بیش از توان منطقه آسیب
دیده برای مقابله بوده و آسیبهای مالی و جانی به همراه دارند.
بحران ها به دو دسته کلی تقسیم بندی می شود .بحرانهای انسان
ساخت (مانند جنگ) و بحرانهای طبیعی (مانند زلزله) ( .)1ایران از
نظر حوادث زلزله به عنوان یک بحران طبیعی در منطقۀ فعال جهان
قرار دارد و به گواهی اطالعات مستند علمی و مشاهدات قرن بیستم
از خطرپذیرترین مناطق جهان در اثر زمینلرزه های پر قدرت
محسوب میشود .در سالهای اخیر به طور متوسط هر پنج سال
یک زمینلرزه با صدمات جانی و مالی بسیار باال در نقطهای از
کشور رخ داده است ( .)2از مهمترین دالیلی که ایران را در صدر
کشورهای با تلفات جانی باال در پی وقوع زلزله قرار داده است
عبارتند از :افزایش تعداد شهرها در مناطق فعال زلزله خیز ،گسترش
و توسعۀ شهرها که منجر به قرارگیری گسلهای زیادی در داخل
شهرها شده است ،افزایش تراکم جمعیت شهرها ( 70درصد
شهرنشینی) ،آسیبپذیری سازههای سنتی و قدیمی و استحکام
ناکافی سازههای جدید ناشی از کمتوجهی به رعایت آییننامههای
مقاومسازی در ساخت و ساز ،میزان آگاهی و آمادگی مردم برای
رویارویی با زلزله به ویژه میزان توانمندی تیمها و سازمانهای
مسئول در آمادگی و عملیات پاسخگویی به سوانح (.)3
کشور پهناور ایران به علت موقعیت جغرافیایی و اقلیمی و
شرایط خاص زمین شناختی و سایر عوامل خطر ساز و آسیب پذیری
باال ،همواره در معرض تهدیدات ناشی از سوانح طبیعی و انسان
ساخت بوده و ساالنه جان هزاران نفر از هموطنان را تهدید می
نمایند و میلیارد ها ریال خسارت مالی بر جای می گذارند ( .)4بدون
شک در کنار برنامه های پیشگیری از وقوع سوانح ،آمادگی
پاسخگویی مناسب با بهره مندی از نیروهای مجرب آموزش دیده
و تجهیزات پیشرفته در جهت تحقق اهداف و ماموریت های
جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران امری ضروری و
اجتناب ناپذیر است ( .)5ارائه خدمات جستجو و نجات به آسیب
دیدگان سوانح و بالیا به عنوان اولین اقدام مواجهه با مخاطرات به
وقوع پیوسته در کنار برخورداری از برنامه ریزی های مرتبط و در
اختیار داشتن تجهیزات متناسب ،مستلزم بهره گیری از خدمات
نیروی انسانی آموزش دیده کارآمد می باشد (.)6
برای واکنش سریع ،بموقع و اثربخش در حوادث ،عالوه بر
تجهیزات مناسب ،تیم های واکنش سریع می بایست از دانش الزم
برای استفاده از این تجهیزات برخوردار باشند و از طریق دوره های
آموزشی و شرکت در مانورها ،استفاده از تجهیزات را به صورت
حرفه ای فرا گیرند .بدون شک ،دانش و آگاهی تیم های واکنش
سریع ،یکی از عوامل تاثیرگذار برای انطباق با حوادث و بحران ها
می باشد .ایجاد تحول در نگرش این تیم ها ،افزایش مهارت و
شایستگی و در نهایت افزایش بهره وری آنها با موضوع دانش و

آموزش مرتبط است .آموزش مداوم تیم های واکنش سریع به
منظور افزایش مهارت های شغلی می بایست یکی از اهداف و
اولویت های جمعیت هالل احمر کشور باشد (.)8 ,7
در مطالعات انجام شده در کشور ،احدپور ،به مشکالت و ضعف
های ناشی از کمبود دانش در زمینه تجهیزات نوین اشاره می کند
و به این نتیجه رسیده است :از آنجائیکه همه ساله بودجه قابل
توجهى به امر خرید و نگهداری تجهیزات و آموزش اختصاص
مىیابد ،لزوم ارزیابی اجراى دوره های آموزشی تجهیزات کاربردی
ضرورت دارد .ارزیابى دورهها این امکان را فراهم مىآورد تا بتوان
با بهرهگیرى مناسب از منابع مالى و امکانات آموزشى بیشترین
بازدهى را از سرمایهگذارى موجود بدست آورد .در مطالعه دیگری،
نیسی و همکاران ،به بررسی عوامل مؤثر بر میزان اثربخشی
تیمهای امداد و نجات برای پاسخگویی به بحرانها پرداختند .بر
اساس نتایج این مطالعه ،میزان تجهیزات به کارگیری شده ،نوع
تجهیزات به کارگیری شده ،میزان عالقه اعضای تیمهای امداد و
نجات ،میزان روحیه کار تیمی و دستهجمعی ،میزان آمادگی
جسمانی و روانی اعضای تیمهای امداد و نجات بر اثربخشی این
تیمها به منظور پاسخگویی به بحرانها تأثیرگذار بوده است (.)9
یکى از مهمترین مسائلى که در هر سازمانی الزم است مدنظر قرار
گیرد تقویت نیروى انسانى موجود در سازمان است ،هدف از تقویت
تیم های واکنش سریع ،افزایش توانائیها ،مهارتها و انگیزههاى
آنهاست تا در پرتو آن بازدهى و کارائى باالترى بدست آید (.)10
لذا هدف از این مطالعه بررسی میزان دانش تیم های واکنش سریع
نسبت به تجهیزات نجات در سوانح طبیعی و انسان ساخت به عنوان
تیم پیشرو در حوادث بود.
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نتایج
تعداد  120نفزر از تزیم هزای واکزنش سزریع اسزتان تهزران
در مطالعززه حاضززر شززرکت داشززتند کززه بززر اسززاس نتززایج ،در
خصوص متغیزر سزن ،بیشزترین تزراکم مربزوط بزه گزروه سزنی
بزززین  20تزززا  30سزززال بزززا  %84بزززود .در خصزززوص متغیزززر
تحصززیالت ،بیشززترین فراوانززی مربززوط گززروه لیسززانس بززا
فراوانززی  %50/84مززی باشززد .در نمونززه مززورد بررسززی ،بیشززتر
افراد دارای سزابقه کمتزر از  5سزال بزا فراوانزی  %26/67بودنزد.
همچنززین در خصززوص متغیززر حضززور در عملیلززت ،بیشززترین
فراوانی مربوط به گروه بزا سزابقه  16بزار حضزور در عملیزات بزا
فراوانززی  %55بززود .مشززارکت کننززدگان در ایززن مطالعززه بززا
فراوانززی  % 64/83بیشززتر داوطلززب بونززد همچنززین کلیززه نمونززه
مورد مطالعه ،سزابقه کزار بزا تجهیززات را داشزتند .در نهایزت در
خصززوص متغیززر سززابقه شززرکت در مانورهززا ،بیشززترین فراوانززی
مربززوط بززه گززروه  11تززا  20سززال بززا فراوانززی  %35/83بززود
(جدول.)1-
نتززایج آزمززون کولمززوگروف اسززمیرنف نشززان داد کززه داده
ها دارای توزیع نرمزال مزی باشزند بنزابراین بزرای آزمزون هزای
تحلیلززی ،از تسززت هززای پارامتریززک اسززتفاده گردیززد .نتززایج
آزمززون  tتززک نمونززه ای در خصززوص وضززعیت دانززش تززیم
های واکنش سریع جمعیزت هزالل احمزر نسزبت بزه تجهیززات
نجززات در زلزلززه ،سززیل و جززاده در جززدول 2-نشززان داده شززده
است .بر اسزاس نتزایج ایزن آزمزون ،سزطح معنزی داری آزمزون
 tتززک نمونززه ای ،کمتززر از  0/05اسززت بنززابراین میززانگین
رتبززه بیشززتر از مقززدار متوسززط ( )15مززی باشززد .در نتیجززه
وضززعیت وضززعیت دانززش تززیم هززای واکززنش سززریع جمعیززت
هززالل احمززر نسززبت بززه تجهیزززات نجززات در زلزلززه در سززوانح
طبیعززی و انسززان سززاخت شززایع در شززهر تهززران بززاالتر از حززد
متوسط است که در حد قابزل قبزولی قزرار دارد امزا تزا رسزیدن
به حد مطلوب هنوز فاصله دارد (جدول.)2-
جززدول ، 3-رابطززه بین متغیر میزان دانش و متغیرهززای
دموگراف یک را در جمع یت مورد م طال عه نشزززان می د هد .ن تایج
ن شان داد که افراد با ح ضور در  16عملیات به باالتر ،میزان دانش
بیشتری به تجهیزات امداد و نجات دارند و افراد با با سابقه یک تا
ده مانور نمره کمتری نسزززبت به گروههای دیگر دارند .همچنین
افرادی که در دوره های اموزشی شرکت کرده اند ،نمرات باالتری
کسب نموده اند (جدول.)3-
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سززوال در زمینززه تجهیزززات نجززات در زلزلززه 10 ،سززوال در
زمینزززه تجهیززززات نجزززات در سزززیل و  10سزززوال در زمینزززه
تجهیزات نجات در جزاده مزی باشزد .مقیزاس مزورد اسزتفاده در
ایززن پرسشززنامه بززه روش صززحیح و الززط مززی باشززد کززه بززه
پاسززص صززحیح نمززره یززک و بززه پاسززص الززط نمززره صززفر داده
خواهد شد .کل امتیزاز پرسشزنامه عزدد  30مزی باشزد کزه عزدد
 15به عنزوان عزدد متوسزط بزرای نمزره دانزش در نظزر گرفتزه
شده است .همچنین کزل امتیزاز بزرای هزر یزک از مولفزه هزای
سیل ،زلزلزه و جزاده بزه صزورت جداگانزه  ،عزدد  10مزی باشزد
که عدد  5به عنزوان عزدد متوسزط در نظزر گرفتزه شزده اسزت.
روایی پرسشزنامه بزه صزورت کیفزی و بزا اسزتفاده از اسزاتید و
خبرگان حوزه سالمت در بالیزا و فوریزت هزا انجزام شزد .بزرای
پایزایی از روش مطالعزه پزایلوت اسزتفاده شزد ،ابتزدا یزک پزیش
آزمززون بززر روی  30نفززر از نمونززه پززژوهش کززه بززه صززورت
تصززادفی انتخززاب شززده بودنززد ،انجززام گرفززت و سززپس پززس
آزمون در فاصزله زمزانی  30روز انجزام شزد کزه ضزریب آلفزای
کرونبززاخ بززه دسززت آمززده بززرای ایززن پرسشززنامه  0/89بززرآورد
گردیززد  .همچنززین ضززریب کززودر ریچاردسززون  0/83بززوده کززه
حاکی از پایایی قابل قبول پرسشنامه می باشد.
روش گرداوری داده ها :بعد از کسب مجوزهای الزم ،برای
جمع آوری داده ها ،محقق جمع آوری داده ها پس از هماهنگی
الزم با مدیران سازمانی و حضور در محل خدمت مشارکت کنندگان
تحقیق و تشریح اهداف ،پرسشنامه کتبی را در اختیار نمونه تحقیق
گذاشته و از هر فرد خواسته شد که در صورت امکان ظرف مدت
یک هفته به پرسشنامه پاسص دهند .سپس پرسشنامه های تکمیل
شده ،جمع آوری گردید و داده ها مربوط به پرسشنامه ثبت گردید.
تحلیررل داده هررا :بززرای تحلیززل داده از آزمززون هززای
توصززیفی شززامل میززانگین و انحززراف معیززار و آزمززون هززای
تحلیلززی شززامل کولمززوگروف اسززمیرنف بززرای سززنجش نرمززال
بززودن داده هززا ،آزمززون  Tتززک نمونززه ای بززرای معنززی داری
میززانگین ،و آزمززون  ANOVAو تززوکی بززرای ارتبززاط بززین
متغیرهززای دموگرافیززک و متغیززر میزززان دانززش اسززتفاده شززد.
نرم افزار  SPSS 18.0برای تحلیل داده ها استفاده شد.
مالحظات اخالقي :در تحقیق صورت گرفته چند اصل اساسی
به عنوان مالحظات اخالقی مورد توجه قرار گرفتند :مراجعه به
سازمان ها با معرفینامه ،در مرحله جمع آوری داده ها ،هدف
تحقیق و چگونگی استفاده از نتایج آن به طور شفاف برای مشارکت
کنندگان در تحقیق توضیح داده شد مشارکت در مطالعه و همچنین
پاسخدهی به سواالت پرسشنامه کامالً داوطلبانه بود .افراد
شرکتکننده در هر مرحلهای میتوانستند همکاری خود را با
پژوهشگر خاتمه دهند در این مطالعه به جهت رعایت اصول
اخالقی و حفظ حرمت پرسنل پرسشنامه ها بصورت بی نام برای
تمامی امدادگران حاضر در مطالعه ارسال گردید و تالش گردید تا

اطالعات افراد کامالً محرمانه بماند .همچنین در این راستا از ارائه
گزارشات به صورت موردی و فردی پرهیز گردید .همچنین
یافتههای حاصل از پژوهش به صورت کامالً بینام و تجمعی مورد
تحلیل قرار گرفت.
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جدول .1-مشخصات دموگرافیک تیم های واکنش سریع شرکت کننده در مطالعه ( 120نفر)
متغیر

سن

میزان تحصیالت

سابقه حضور در عملیات

وضعیت استخدامی

سابقه شرکت در دوره های آموزش کاربری
تجهیزات جمعیت هالل احمر
سابقه کار با تجهیزات
سابقه شرکت در مانورها

کمتر از  5سال
 6-10سال
 11-15سال
 16-20سال
باالی  21سال
 1-5بار
 6-10بار
 11-15بار
بیشتر از  16بار
رسمی
پیمانی
قراردادی
داوطلب
خیر
بلی
بلی
خیر
 1-10بار
 11-20بار
 21-30بار
بیشتر از  30بار

)26/67( 32
)23/33( 28
)20( 24
)15/84( 19
)14/16( 17
)10( 12
)6/67( 8
)19/16( 23
)55( 66
)7/50( 9
)12/50( 5
)14/17( 17
)65/83( 79
)37/50( 45
)62/50( 75
)100( 120
)0( 0
)28/34( 34
)35/83( 43
)25/83( 31
)10( 12

جدول .2-نتایج توصیفی آزمون  tتک نمونه ای در خصوص وضعیت دانش تیم های واکنش سریع جمعیت هالل احمر نسبت به تجهیزات نجات ( 120نفر)
متغیر

میانگین

انحراف معیار

سطح معني داری

6/33
7/23
5/23

1/68
1/54
1/54

0/000
0/000
0/000

21/45

5/68

0/000

وضعیت دانش تیم های واکنش سریع جمعیت هالل احمر نسبت به تجهیزات نجات در زلزله
وضعیت دانش تیم های واکنش سریع جمعیت هالل احمر نسبت به تجهیزات نجات در حوادث جاده ای
وضعیت دانش تیم های واکنش سریع جمعیت هالل احمر نسبت به تجهیزات نجات در سیل
وضعیت دانش تیم های واکنش سریع جمعیت هالل احمر نسبت به تجهیزات نجات در سوانح طبیعی و
انسان ساخت شایع در استان تهران

بحث
نتایج این مطالعه نشان داد که دانش تیم های واکنش سریع
جمعیت هالل احمر نسبت به تجهیزات نجات در سوانح طبیعی و
انسان ساخت شایع در شهر تهران در حد قابل قبولی است اما تا
حد مطلوب فاصله دارد .بنابراین ضرورت دارد در این زمینه تالش
های جدی برای رسیدن به حد مطلوب صورت پذیرد تا بتوان
اثربخشی ،سرعت و دقت عملیات امداد و نجات را افزایش داد.
نتایج این مطالعه با مطالعه احدپور و همکاران همخوانی دارد.
بکارگیری تکنولوژی نوین در بالیای طبیعی مانند سیل موجب
کاهش تلفات انسانی و زمان امدادرسانی میشود .ازاینرو جمعیت
هالل احمر ایران باید بصورت عملی دورههایی مؤثر را برای

امدادگران طراحی نماید تا با تکنولوژیهای نوین امداد و نجات
آشنا شده و مهارت آنها در حین سوانح افزایش یابد ( .)7مطالعه
دیگری توسط خنجری و همکاران با عنوان میزان آگاهی و نگرش
امدادگران مستقر در پایگاه های جمعیت هالل احمر مازندران نسبت
به مباحث امداد و نجات در حوادث جادهای انجام شد بر اساس نتایج
این مطالعه ،بر نقش ویژه امدادگران آموزشدیده و توانمند در کاهش
خسارات ناشی از سوانح و حوادث تاکیده شده است همچنین اکثریت
امدادگران دارای آگاهی کلی در حد خوب و متوسط بودند و همچنین
نزدیک به نیمی از آنها نگرش خوبی نسبت به برگزاری کل دورههای
آموزشی داشتند که میزان آگاهی آنها با نتایج مطالعه حاضر همخوانی
دارد (.)11
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سابقه خدمت

 20-30سال
 31-40سال
 41سال به باال
دیپلم
فوق دیپلم
لیسانس
فوق لیسانس و باالتر

تعداد (درصد)
)70( 84
)16/66( 20
)13/34( 16
)5( 6
)30( 36
)50/84( 61
)14/16( 17

 / 70حسینی و همکاران
جدول .3-مقایسه میزان نمره دانش امدادگران بر اساس متغیرهای دموگرافیک
متغیر

سن

سابقه خدمت

سابقه حضور در عملیات

وضعیت استخدامی
سابقه شرکت در دوره های آموزش کاربری تجهیزات جمعیت
هالل احمر
سابقه شرکت در مانورها

نتایج مطالعه حاضر با مطالعه فروتن زاده و همکاران در خصوص
آگاهی و عملکرد کارکنان جمعیت هالل احمر استان تهران در
رابطه با امداد و نجات در حوادث و سوانح همخوانی دارد .وی نیز
معتقد بود کارکنان جمعیت هالل احمر که از سابقه عملیاتی
برخوردارند ،حضور موثرتری در سوانح دارند (.)12
حیدری و همکاران ،مطالعه ای با عنوان بررسی میزان آگاهی
گروههای امدادی نسبت به عالیم هشدار دهندۀ (ایمنی -بهداشت)
نصب شده روی ماشینهای سنگین جادهای حمل مواد خطرناک
انجام دادند .بر اساس نتایج این مطالعه ،گروه های امدادی ،در تمام
فازهای مدیریت سوانح نقش مهمی ایفا میکنند و افزایش آگاهی
این گروه ها سبب مشارکت بیشتر در کاهش سوانح می شود
همچنین نتایج دیگر این مطالعه حاکی از این است که بین میزان
تحصیالت و آگاهی گروه های امدادی نسبت به عالیم هشدار
دهنده ،رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد که با نتایج مطالعه
حاضر همخوانی ندارد که علت این تفاوت را می توان به علت تنوع
گروه های امدادی در مطالعه حیدری باشد ( .)13نتایج مطالعه العباد،
نشان داد که با هدف بررسی دانش و مهارت ها در اردن انجام شد،
حاکی از آن است که دانش و مهارت ها بر اساس متغیر جنسیت
متفاوت است که در مطالعه حاضر همه مشارکت کنندگان در مطالعه
مذکر بودند ( .)14در مطالعه دیگری که توسط  Yanو همکاران در
مجله طب نظامي

19/21
18/69
19/10
19/32
20/21
20/12
20/69
20/12
19/23
19/96
18/23
18/99
21/32
22/65
19/20
18/96
18/69
20/23
22/16
16/23
17/36
18/26
19/36
21/36

6/23
9/33
9/63
8/61
5/31
5/96
6/23
5/32
7/63
7/69
6/32
9/23
9/2
7/32
8/36
5/78
6/98
9/1
7/36
6/58
8/36
7/2
9/1
5/6

0/126

0/174

0/347

0/023

0/236

0/001

0/036

کشور چین انجام شد نتایج نشان داد که گپ و فاصله زیادی در
دانش و مهارت ها وجود دارد که افزایش آن و رسیدن به حد مطلوب
مستلزم برگزاری دوره های حمایتی است که با نتایج مطالعه حاضر
همخوانی دارد (.)15
استفاده از تجهیزات نجات در زلزله از جمله وظایف امدادگران
شرکت در عملیات امدادی جهت حوادث با انبوه مصدومین می
باشد .امدادگر باید بتواند از دانش و مهارت هایی که آموخته است
به خوبی استفاده نماید تا مانع از شدت آسیب و حتی مرگ شده و
بتواند باعث حفظ حیات مصدومین گردد .چگونگی برنامه ریزی
آموزش امدادگران نقش کلیدی در توسعه و دستیابی به اهداف کلی
آن دارد .با توجه به استانداردهای جهانی ،به امدادگران آموزش داده
می شود تا بر اساس آن روش عمل نمایند ( .)18-16بنابراین
ضرورت دارد که برای دستیابی به استانداردهای جهانی تالش های
اساسی صورت پذیرد تا امدادگران در کشور از دانش و مهارت الزم
برای پاسخگویی اثربخش برخوردار شوند .همچنین توسعه ی ساز
وکارهای مناسب برای هماهنگی برون بخشی بیشتر ،تقسیم کار
بهتر بین سازمانها و دستگاههای دخیل در امرجستجو و نجات
شهری طراحی تیم های استاندارد با تجهیزات ،ابزار ،ساز وکارها و
آموزشهای استاندارد می تواند در این بخش راهگشا باشد .جمعیت
هالل احمر مسئول کار گروه ملی امداد و نجات و آموزش همگانی
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میزان تحصیالت

20-30
31-40
 41به باال
دیپلم
فوق دیپلم
لیسانس
فوق لیسانس و باالتر
کمتر از  5سال
 6-10سال
باالی  11سال
 1-5بار
 6-10بار
 11-15بار
بیشتر از 16بار
رسمی
پیمانی
قراردادی
داوطلب
بلی
خیر
 1-10بار
 11-20بار
 21-30بار
 31به باال

میانگین

انحراف معیار

معني داری
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بهر حال اگرچه نتایج این مطالعه ،وضزززعیت قابل قبولی را
نشززان می دهد ولی با وجود نیروی انسززانی توانمند و بسززترهای
موجود برای عملیات جسزززتجو و نجات ،سزززازماندهی مناسزززب،
آموزش مداوم ،تجهیز و تمرین م ستمر تیم های ج ستجو و نجات
شهری با بهره گیری از تجارب سازمان ملل متحد و ک شورهای
صززاحب تجربه میسززر اسززت .انعقاد تفاهم نامه بین جمعیت هالل
احمر و سازمانهایی چون آتش ن شانی ،ب سیج و نیروهای م سلح و
بهره گیری م ناسزززب از کارگروه ملی ا مداد و ن جات و آموزش
هم گانی برای بهره گیری از ظرف یت های جسزززتجو و ن جات
شهری ،انجام مانورها و تمرینهای م شترک و برگزاری دوره های
آموزشی مشترک می تواند منجر به ایجاد یک ظرفیت و توانمندی
ملی قا بل قبولی گردد .همچنین پیشزززن هاد می گردد عالوه بر
تقویت ناوگان امدادی جمعیت هالل احمر و ارتقای سزززطح نرم
افزاری و ا ستفاده از تکنولوؤی های نوین امداد و نجات در د ستور
کار ،آموزش مهارتهای اسزززتفاده از تکنولوژی ها و نرم افزار ها با
هدف تقویت مهارت همراه با دانش در دسزززتور کار برنامه های
اجرایی سازمان قرار گیرد.
تشررکر و قرردرداني :ایززن مطالعززه مسززتخرا از پایززان
نامه کارشناسزی ارشزد رشزته مزدیریت در سزوانح طبیعزی واحزد
تهران شزمال مصزوب آبزان مزاه  1396مزی باشزد .نویسزندگان
از کلیزه افززرادی کززه در انجززام ایززن طززرح آنهززا را یززاری کردنززد
تقدیر و تشکر می نمایند.
تضاد منافع :نویسندگان تصحیح می نمایند که هیچ گونه
تضاد منافعی در تحقیق حاضر وجود ندارد.
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بوده و در سطوح استان و شهرستان نیز مسئولیت کارگروه های
استانی و شهرستانی بر عهده مدیران عامل استان ها و مدیران
شعب قرار دارد .بر اساس طرح جامع امداد و نجات مسئولیت
هماهنگی ،فرماندهی و هدایت عملیات جستجو و نجات در سطوح
ملی ،استانی و شهرستان به ترتیب بر عهده رئیس سازمان امداد و
نجات ،مدیر عامل استان و رئیس شعبه جمعیت در شهرستان است.
همچنین بخش جستجو و نجات شهری در حوزه معاونت عملیات
امداد و نجات سازمان امداد و نجات سازماندهی ،هدایت و مدیریت
می شود .تیم های واکنش سریع جستجو و نجات شهری در اولین
لحظات پس از دریافت خبر وقوع حادثه از نزدیک ترین مکان به
محل حادثه شتافته و ضمن انجام عملیات جستجو و نجات ،با انجام
ارزیابی های ضروری از حجم و وسعت خسارات و آسیب ها ،مدیران
ارشد و مراکز باالتر را برای طراحی و گسترش عملیات آگاه می
سازند .بهره گیری مناسب از همه این ظرفیت ها می تواند راهگشا
باشد .عملیات جستحو و نجات شهری را تیم های سازمان دهی
شده ،مجهز و آموزش دیده بر اساس استانداردهای سازمان ملل
انجام می دهند (.)18
در مطالعه حاضر از پرسشنامه ای استفاده شده است که آگاهی
و دانش تیم های واکنش سریع را در خصوص استفاده از تجهیزات
مورد ارزیابی قرار می دهد از آنجایی که آگاهی و دانش برای
رسیدن به رفتار و عملکرد از مسیری به نام نگرش عبور می کند،
به منظور ارزیابی و قضاوت صحیح در خصوص پیش بینی اثربخشی
تیم های واکنش سریع الزم است که این سه متغیر با هم مورد
بررسی قرار گیرند همچنین سنجش آگاهی از طریق ارزیابی کار با
تجهیزات ضرورت دارد که موارد ذکر شده از محدودیت های
مطالعه حاضر می باشد.
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