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  :چكيده
 .دهي به سازمانهاي امدادي اسـت  بهره آگاهي آنها و گامي در افزايش ،توسعه روشهاي آموزش كارمندان :مقدمه

بـا هـدف بررسـي    مطالعـه  ايـن  . اهداف سازمان تنظـيم گـردد   يد برمبناي نياز آنها وكارمندان با محتواي آموزش
ضـمن   يي آموزشـ ادر خصـوص دوره هـ  جمعيت هالل احمر استان چهارمحال و بختيـاري   كنانكارهاي  ديدگاه

 . انجام شده است 1378خدمت در سال 

معيت هـالل احمـر اسـتان چهارمحـال و     نفر از كاركنان ج 90بر روي  1378لعه مقطعي در سال اين مطا :ها روش
ه جمع آوري و با اسـتفاده  وسيله پرسشنامه بيست سوالي محقق ساخت هاطالعات مورد نياز ب. انجام شد بختياري
   .به صورت توصيفي مورد بررسي قرار گرفتآمار  ،ها از داده
درصـد نيـز ضـعيف     15 سـط و درصد متو 35 خوب و شده را هاي برگزار دوره ،كارمندان از درصد 50 :ها يافته

 درصـد  2تنها  از اهميت بااليي دانستند و كمكهاي اوليه را و كارمندان آموزش امداد از درصد 98 .نمودندارزيابي 
توسـط واحـد    را هـا  درصـد ازكارمنـدان اجـراي دوره    63 .متوسـط دانسـتند   درحد را ها كارمندان اين آموزش از

توسط واحـد   را ها دوره اجراي ،كارمندان نيز درصد از 28 دادند و پيشنهاد ،معاونتدر سطح پژوهش  آموزش و
درصد ازكارمندان اجراي آمـوزش بـه صـورت پراكنـده      9 تنها معاونت امداد پيشنهاد دادند و نظر زير آموزش و

  .انتخاب نمودند توسط واحدها را
 حـدودي انتظـارات كارمنـدان را   هـاي برگزارشـده توانسـته تا    كـه دوره نتايج نشان دهنده اين اسـت   :گيري نتيجه

اند نيازمند  ضعيف ارزيابي نموده متوسط و را كارمندان اين دوره ها از نيميولي باتوجه به اينكه ، برآورده سازد
  .باشد هاي بعد مي جهت اجراي دوره مطلوبتر ارائه راهكارهاي بهتر و

 و نجات  آموزش كوتاه مدت، جمعيت هالل احمر، آموزش امداد :هاي كليدي واژه



 

 

  :مقدمه
منابع انساني به عنوان بخشـي كليـدي در سـازمانها    

بــراي رفــع مشــكالت و خلــق  ،مأخــذيصــورت ه بــ
در سازمانهاي موفق . )1(اند شده هاي نو شناخته ايده

آموزش مهارتهاي نوين به پرسـنل سـرمايه گـذاري    
  . به حساب مي آيد
هـاي اخيـر مـورد     هايي كـه در سـال   يكي از آموزش

دوره هـاي آمـوزش    ،يار قرار گرفته اسـت توجه بس
تـا از   كوتاه مدت يا آموزشهاي ضمن خـدمت اسـت  

پرسنل در راستاي منافع و آگاهي خالقيت طريق آن 
  .)3و2( سازمان تقويت شود

يكى از مهمترين مسـائلى كـه در هـر تشـكيالت الزم     
تقويـت نيـروى انسـانى     ،است مـد نظـر قـرار گيـرد    

ز تقويـت نيـروى   موجود در سازمان اسـت، هـدف ا  
انســانى افــزايش توانائيهــا، مهارتهــا و انگيــزه هــاى 
ــازدهى و كــارائى   ــا در پرتــو آن ب كاركنــان اســت ت

درسازمانهاي امدادي كه  .)4و3( دست آيد هباالترى ب
، اعـتالي سـالمت   ،تـامين و نگهـداري   رسالت حفـظ، 

كمـك رسـاني در    پيشـگيري از بيماريهـا و   كنترل و
بيشتر  نياز عهده دارند، اين زمان وقوع حوادث را بر

  .احساس مي شود
اثربخشى در دوره هـاى كوتـاه مـدت آموزشـى در     

هــاى شــغلى  ارتبــاط بــا افــزايش مهارتهــا و توانــايي
كه همه سـاله بودجـه قابـل     از آنجائي. كاركنان است

توجهى به امر آمـوزش اختصـاص مـى يابـد، لـزوم      
ى ارزيـاب . ارزيابي اجراى اين دوره ها ضرورت دارد

دوره ها اين امكان را فراهم مـى آورد تـا بتـوان بـا     
ــات      ــالى و امكان ــابع م ــب از من ــرى مناس ــره گي به

گــذارى  بــازدهى را از ســرمايه ينآموزشــى بيشــتر
ــود بدســت آورد ــال  .)6و5(موج ــر ح ــه ه ــعه ب توس

 هــاي آمــوزش كارمنــدان گــامي در افــزايش روش
هـاي امـدادي    هـره دهـي بـه سـازمان    ب آگاهي آنها و

   .است

 كارمندان بايد برمبناي نياز آنهـا و  تواي آموزشمح
ايـن مطالعـه بـا    . )8و7(اهداف سازمان تنظـيم گـردد  
جمعيـت هـالل    كنـان كارهدف بررسي ديـدگاه هـاي   

در خصــوص احمـر اسـتان چهارمحـال و بختيـاري     
 1378دوره هاي آموزشهاي ضمن خدمت در سـال  

  .انجام شده است
  ها روش

مـاري شـامل كليـه    جامعـه آ  در اين مطالعه مقطعـي، 
 پرسنل مشـغول بـه كـار در جمعيـت اسـتان اعـم از      

قراردادي بـوده كـه جمـع     پيماني، شركتي و رسمي،
بر اساس فرمول كوكران  .مي باشد نفر 126كل آنها 

صورت تصـادفي   هنفر ب 90بين افراد جامعه تعداد  از
 داده هاي مورد نيـاز بـا  . عنوان نمونه انتخاب شده ب

 .شدآوري  جمعامه محقق ساخته استفاده از پرسشن
اين پرسشنامه داراي بيست سوال مي باشد كه نظـر  

ــنل را د ــنهاد پرســ ــاي و پيشــ ــورد دوره هــ ر مــ
 .آينده جمعيت جمع آوري مي كنـد برگزارشده قبل و

متوسط  ،انتخاب كردن گزينه هاي خوب كارمندان با
ــا  ــد  را و ضــعيف دوره ه ــي نماين ــابي م ــا  .ارزي آلف
كـه بـه پيوسـت ارائـه شـده       امهكرونباخ اين پرسشن

محاسبه گرديد و جهت تعيين روايي اين  78/0 است،
نفــر از اســاتيد رشــته هــاي  10پرسشــنامه در بــين 

مــديريت آموزشــي توزيــع و بــر اســاس نظــر آنهــا  
داده هاي جمع آوري شده با استفاده . اصالح گرديد

فراواني پاسـخ پرسـنل    براساس از آمار توصيفي و
االت پرسشــنامه مــورد تجزيــه بــه هــر كــدام ازســو

  .گرفت وتحليل قرار
 ها يافته

 كارمنــدان دوره هــاي برگزارشــده را از درصــد 50
درصد نيز ضـعيف   15درصد متوسط و 35 خوب و

 75اكثريـت قـاطع كارمنـدان يعنـي     . ارزيابي نمودنـد 



 

 

انتخـاب   حـوزه امـداد را   درصد ازآنهـا آمـوزش در  
آموزش درصد  9در مورد ساير حوزه ها  نمودند و

 درصــد در حــوزه درمــان و 9حــوزه جوانــان و در
درصــد نيــز در حــوزه داوطلبــان را  7توانبخشــي و 
  .انتخاب نمودند

محتواي دوره هاي آمـوزش  كارمندان  درصد از 37
درصـد نيـز    6درصد متوسـط و  57 خوب، راتئوري 

درخصوص محتـواي دوره   .ضعيف ارزيابي نمودند
كه توسط  هاي آموزش ضمن خدمت ويژه كارمندان

 48 زمينه هـاي مختلـف برگـزار شـده     در جمعيت و
درصـد   37خوب، را كارمندان اين دوره ها از درصد

   .درصد نيز ضعيف انتخاب نمودند 15 متوسط و
 44 محتواي دوره هاي بـازآموزي برگزارشـده    وبه

 12 نمـره متوسـط و   درصـد  44 ،خـوب نمره  درصد
  .نمره ضعيف دادند نيز درصد

اينكه دوره هـاي آمـوزش بـه چـه     ل پاسخ به سوادر
ــزار  ــكل برگ ــاالتري دارد  ش ــي ب ــود اثربخش  92 ش

درصـد   8تنها  آنها دوره هاي حضوري و از درصد
  .دوره هاي غيرحضوري را انتخاب نمودند

ــدادي    ــوزش غيرام ــاي آم ــوص دوره ه  41درخص
درصد  48خوب،  را كارمندان اين دوره ها از درصد

  .بي كردنددرصد نيز ضعيف ارزيا 11متوسط و 
اينكه دوره هاي بازآموزي بعد از پاسخ به سوال در 

ايـن   درصـد وجـود   26 ،چه فاصله زماني اجراشـود 
از  درصـد بعـد   36 ،مـاه  3بعد از گذشت  را دوره ها
 34مـاه و   8گذشـت   از درصـد بعـد   4 ،ماه 6گذشت 

  .دادند ماه پيشنهاد 12گذشت  از درصد نيز بعد
مـوزش اثربخشـي   اينكه كـدام دوره هـاي آ   مورددر

ــاالتري دارد ــاي  از درصــد 4 ب ــدان دوره ه  2كارمن
درصـد   49 سـاعته،  8درصد دوره هـاي   11ساعته،

درصــد نيــز دوره هــاي  36ســاعته و 32دوره هــاي 
نهايـت   در سـاعت راانتخـاب نمودنـد و    32 بـاالتر از 
ــدان وجــود بيشــتر  ســاعته و 32دوره هــاي  كارمن

  .مفيدتر دانستند ساعت را 32باالتر از 

چگــونگي دوره هــاي آموزشــي  كيفيــت و مــورد در
پـذيرايي   مكـان و  تـاريخ،  نظرساعت، شده از برگزار

درصد نمـره متوسـط    54درصد نمره خوب، 30.....و
   .درصد نيز نمره ضعيف دادند 16و
وسـايل كمـك آموزشـي در     بهره گيري از مورد در

ــره خــوب،  33دوره هــاي آموزشــي   44 درصــد نم
درصد نيـز نمـره ضـعيف     23درصد نمره متوسط و

   .دادند
اينكـه تركيـب دوره هـاي آمـوزش بـه چـه        مورددر

كارمندان اين بود  از درصد 91 صورت باشد، اعتقاد
ــدان و  ــا كارمن ــه دردوره ه ــدادگران هــر ك ــدام  ام ك

 درصــد از 9 جداگانــه در كــالس شــركت كننــد و   
 كارمندان بـا  كارمندان عقيده داشتند كه امدادگران و

   .كت كنندهم در كالس شر
 اسـاتيد  اينكـه مربيـان و   پاسخ به ايـن سـوال كـه   در

 30چـه محلـي تـأمين شـوند     دوره هاي آموزشي از
كه ازپرسنل جمعيـت   بيان نمودنددرصد ازكارمندان 

درصد استفاده از اساتيد دانشـگاه   48استفاده شود 
نيزاستفاده از امدادگران  درصد 5دادند و پيشنهاد را

 درصــد نيــز 12مودنــد وآمــوزش ديــده را انتخــاب ن
  .پيشنهاد دادند استفاده از كارمندان ساير ارگانها را

درخصوص اينكـه سـطح تـوان مربيـان دوره هـاي      
درصـد   41آموزشي برگزارشده چگونه بوده اسـت  

درصد نمره  6درصد نمره متوسط و 53نمره خوب، 
  . ضعيف داده اند

درخصوص اينكه دوره هاي آموزش به چه صورت 
 88 ،درصد دوره هـاي عملـي   7تري دارد كارايي باال

درصـد   5 هـم و  عملي با درصد دوره هاي تئوري و
  .سي دي را انتخاب كردند استفاده از كتاب و

چه اسـاس كارمنـدان در    بر اينكه چگونه و مورد در
درصد شـركت   11 ،دوره هاي آموزشي شركت كنند

 و دوره براساس سابقه خدمت را پيشنهاد دادنـد  در
دوره براسـاس رشـته    يز شركت فرد دردرصد ن 25

اكثريت كارمندان يعني  تحصيلي را انتخاب نمودند و
ــرد در    60 ــركت ف ــدان ش دوره را  درصــد از كارمن



 

 

براساس نياز فرد به يادگيري دوره انتخـاب نمودنـد   
فـرد بـه گـواهي ضـمن      درصد نيز براساس نياز 4و

  .دادند خدمت را پيشنهاد
زشـي در چـه زمـاني    اي آمواينكه دوره هـ  مورد در

در طول  را درصد اجراي دوره ها  63، دبرگزار شو
درصـد   7در ساعات اداري پيشنهاد دادنـد و  و هفته 

ــنج شــنبه و  ــز روزهــاي پ  درصــد از 30جمعــه و ني
وقت  از بعد ظهرها وزكارمندان اجراي دوره در بعدا

  .پيشنهاد دادند اداري را
يـك   اينكه آموزش دركـدام پاسخ به اين سوال كه در

 تـرواز  نجـات ضـروري   از قسمتهاي حوزه امـداد و 
   .اهميت باالتري برخورداراست

كمكهـاي   و كارمنـدان آمـوزش امـداد    از ،درصد 98
 از ،درصـد  2تنها  از اهميت بااليي دانستند و اوليه را

با اهميت متوسط دانستند  را كارمندان اين آموزشها
ميـت  بي اه كارمندان نمره كم اهميت و هيچكدام از و

مـورد قسـمت حمايـت     در .به ايـن آموزشـها ندادنـد   
لزوم وجـود دوره هـاي آموزشـي در ايـن      رواني و
 ،درصــد 44 گزينــه اهميــت بــاال، ،درصــد 44قســمت 

و  گزينه اهميت كـم   ،درصد 9 ،گزينه اهميت متوسط
   .انتخاب نمودند گزينه بي اهميت را نيز ،درصد 3

زوم لـ  تجهيـزات امـدادي و   بـا  درمورد قسـمت كـار  
ــمت      ــن قس ــي در اي ــاي آموزش ــود دوره ه  84وج

نمره  ،درصد 9كارمندان نمره اهميت باال،  از ،درصد
ــط،   ــت متوس ــت و  ،درصــد 5اهمي ــم اهمي ــره ك  2نم

هميت بـه آمـوزش در ايـن قسـمت     نمره بي ا ،درصد
  .دادند

لزوم وجـود دوره   درمورد قسمت مديريت بحران و
ان كارمنـد  از ،درصد 66هاي آموزشي در اين قسمت

 2درصد، نمره اهميـت متوسـط،    30نمره اهميت باال،
نمره بـي اهميـت    ،درصد 2نمره كم اهميت و ،درصد

  . به آموزش در اين قسمت دادند
لـزوم وجـود دوره    درمورد قسمت نجـات درآوار و 

كارمندان  از ،درصد 74 هاي آموزشي در اين قسمت
  ، نمـره اهميـت متوسـط،    درصد 17نمره اهميت باال، 

نمره كم اهميت به آموزش در اين قسـمت   ،ددرص 9
  .دادند
لـزوم وجـود    سـيالب و  مورد قسـمت نجـات در   در

 از ،درصــد 60دوره هــاي آموزشــي در ايــن قســمت
نمـره اهميـت    ،درصـد  24كارمندان نمره اهميت باال، 

نمره  ،درصد 2نمره كم اهميت و ،درصد 14متوسط، 
  . بي اهميت به آموزش در اين قسمت دادند

لزوم وجود دوره  ارتفاع و رد قسمت نجات درمو در
كارمنـدان   از ،درصد 51هاي آموزشي در اين قسمت

 10، نمره اهميت متوسط،درصد 39نمره اهميت باال، 
نمره كم اهميت بـه آمـوزش در ايـن قسـمت      ،درصد
  . دادند

لـزوم وجـود دوره    جاده و درمورد قسمت نجات در
ارمندان ك از ،درصد 66 هاي آموزشي در اين قسمت

 2نمره اهميت متوسط،   ،درصد 30نمره اهميت باال، 
درصد نمره بي اهميت به  2نمره كم اهميت و ،درصد

درمورد قسـمت تغذيـه   . آموزش در اين قسمت دادند
لزوم وجود دوره هاي آموزشي در اين  بحران و در

 44كارمندان نمره اهميـت بـاال،    از ،درصد 40 قسمت
نمـره كـم    ،درصـد  12نمره اهميـت متوسـط،   ،درصد

  . اهميت به آموزش در اين قسمت دادند
درخصوص اينكه دوره هاي آموزشي به چـه شـكل   

ــود    و ــمت اجراش ــدام قس ــط ك ــد 63توس  از ،درص
 توسط واحد آمـوزش و  را كارمندان اجراي دوره ها

دادنـد   پژوهش به صورت معاونت جداگانه پيشـنهاد 
 را كارمنــدان نيــز اجــراي دوره هــا از ،درصــد 28 و

معاونــت امــداد  نظــر زيــر توســط واحــد آمــوزش و
كارمنـدان اجـراي    از ،درصد 9 تنها پيشنهاد دادند و

ــدها را   ــده توســط واح ــه صــورت پراكن ــوزش ب  آم
  .دانتخاب نمودن
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  0  0 0  0 %2 1 %98 56آموزش امداد وكمكهاي اوليه    
  %3  2  %9  5 %44 25 %44 25 حمايت رواني

  %2  1  %5  3 %9 5 %84 48كار با تجهيزات امدادي            
  %2  1  %2  1 %30 17 %66 38  مديريت بحران        

  0  0  %9  5 %17 10 %74 42نجات در آوار                        
  %2  1  %14  8 [%24 14 %60 34نجات درسيالب                      
  0  0  %10  6 %39 22 %51 29نجات درارتفاع                       
  %2  1  %2  1 %30 17 %66 38نجات درجاده                        
  0  0  %12  9 %44 25 %40 23تغذيه در بحران                     



 

 

  بحث 
ــدگاه   ــدادي از دو ديـ ــازمانهاي امـ آمـــوزش در سـ
آمـــوزش كاركنـــان و آمـــوزش امـــدادگران بـــراي 

بـا ايـن    .مي گيرد انساني مدنظر قرار سازي منابع به
، ي از اجـزاء مهـم سـازمانهاي امـدادي    منطق كـه يكـ  

آنهــا بايــد پاســخگوي نيازهــا و  ،كارمنــدان هســتند
 افرادجامعه بوده و در نجات جان تقاضاهاي امدادي

موضـوع بـر    و اين و يا ارتقاء سالمتي آنها بكوشند
  . حساسيت واهميت كار آنها مي افزايد

 امـداد و نجـات  متحـول   زنـده و  اهيت پويا،نظر به م
 كارمندان اين بخش بتوانند خود را با تغييرات و بايد

توسعه روشهاي . هماهنگ و همگام سازند پيشرفتها
ــامي در  ــدان گ ــوزش كارمن ــاهي و   آم ــزايش آگ اف

   .)11-9( دهي سازمانهاي امدادي است بهره
 :كه  يافته هاي اين مطالعه نشان داد

 شـده را  ارمندان دوره هـاي برگـزار  ك از ،درصد 50
اين نشان دهنـده ايـن اسـت كـه دوره هـاي       خوب و
حدودي انتظارات كارمنـدان   شده توانسته تا برگزار

 ،درصـد  50توجه به اينكـه   ولي با برآورده سازد را
ــن  از ــدان اي ــا كارمن ضــعيف  متوســط و را دوره ه

ارزيابي نموده انـد نيازمنـد ارائـه راهكارهـاي بهتـر      
 .باشـد  جهت اجراي دوره هاي بعـد مـي   تر بومطلو

آنهــا  از ،درصــد 75اكثريــت قــاطع كارمنــدان يعنــي 
انتخاب نمودند كه  را و نجات آموزش درحوزه امداد

لـزوم وجـود آمـوزش در حـوزه      اين خـود نشـانگر  
 .نجات مي باشد امداد و
متوسـط ارزيـابي    را كارمندان ايـن دوره هـا   بيشتر

ت كه دوره هـاي تئـوري   اين اس نشانگرو  نموده اند
شــده نتوانســته پاســخگوي نيــاز كارمنــدان  برگــزار
نيازمند پيگيـري بيشـتر جهـت اجـراي بهتـر       باشد و

  .دوره هاي بعد مي باشد
ــواي دوره هــاي آمــوزش ضــمن   درخصــوص محت

زمينه  در خدمت ويژه كارمندان كه توسط جمعيت و
كه اين شده نتايج نشان مي دهد هاي مختلف برگزار 

 حدودي توانسـته انتظـارات كارمنـدان را    ا تادوره ه
  .برآورده سازد

محتواي دوره توجه به اينكه درصد كارمنداني كه  با
ــازآموزي برگزارشــده  خــوب  متوســط و را هــاي ب

درصد نيـز ايـن    12حتي  ارزيابي كردند برابر بود و
 ضعيف ارزيـابي نمودنـد لـزوم توجـه و     را دوره ها

نشـان   ازآموزي رابازنگري در محتواي دوره هاي ب
قاطع كارمندان دوره هاي حضـوري را   اكثر.مي دهد

كه خود نشان دهنده اهميت برگزاري  انتخاب نمودند
  .دوره ها به صورت حضوري مي باشد

افــراد  ،درصــد 48دوره هــاي آمــوزش غيرامــدادي  
كـه   نيز ضعيف ارزيابي كردند ،درصد 11و متوسط 

جـراي دوره  ا اين نشان دهنده اين است كـه بايـد در  
 كل بيشتر در .دقت بيشتري شود هاي بعدي توجه و

گذشت  از كارمندان وجود دوره هاي بازآموزي بعد
 كارمندان وجـود  بيشترو  ماه پيشنهاد دادند 12 و 6

 ســاعت را 32بــاالتر از  ســاعته و 32دوره هــاي 
وسـايل   درخصوص بهره گيـري از  .مفيدتر دانستند
بايـد توجـه    فتـه هـا  نيز با توجه به ياكمك آموزشي 

بيشتري به اسـتفاده از وسـايل كمـك آموزشـي در     
  نيـاز  وسـايل مـورد   دوره هاي بعد صورت گيـرد و 

به منظور افـزايش بهـره وري دوره    دوره ها تهيه و
  .استفاده شود

اينكه تركيـب دوره هـاي آمـوزش بـه چـه       مورد در
بـه   صورت به نظرمي رسـد كـه برگـزاري دوره هـا    

  .خشي باالتري داردصورت جداگانه اثرب
ــان و  ــه مربي ــاتيد درخصــوص اينك ــاي  اس دوره ه

شوند با توجه به يافتـه  چه محلي تأمين  آموزشي از
صـورتي كـه در   هاي مطالعه به نظر مي رسد كه در 

دوره ها از اساتيد مجرب دانشگاهها اسـتفاده شـود   
  .داردبيشتري  أثيراثربخشي دوره ها ت در
ــورد در ــا   م ــوان مربي ــطح ت ــه س ــاي اينك ن دوره ه

 يافتـه هـا  آموزشي برگزارشده چگونـه بـوده اسـت    
اســت كــه ســطح تــوان مربيــان توانســته تاحــدودي 

  .انتظارات كارمندان را برآورده سازد 



 

 

ت درخصوص اينكه دوره هاي آموزش به چه صور
با توجه به اينكه انتخـاب اكثـر    كارايي باالتري دارد،

اسـت   كارمندان دوره هاي تئوري وعملي با هم بوده

لزوم برنامـه ريـزي مـنظم ومنسـجم جهـت اجـراي       
  . را مشخص مي سازد دوره ها به اين شكل
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