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 برای پزشکی و غیرپزشکی مشاغلبررسی 

 بیمارستانی ی داوطلبانهها فعالیت
ی منتخب دانشگاه علوم ها )مطالعه موردی: بیمارستان

 پزشکی تهران(

 ، 3پور مختار ملک ،2اردالن ، علی1فروزنده جنت

 5دستجردی وحید مرضیه ،4معصومی غالمرضا

مت دانشجوی دکترای مدیریت سالنویسندۀ مسئول: . 1

ها، دانشگاه اصفهان، پژوهشگاه شاخص  فوریت در بالیا و

 پژوه، گروه مدیریت سالمت، اصفهان، ایران.
Email:forozandehjannat@gmail.com 

. دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده 2

 حوادث، تهران، ایران. بهداشت، گروه سالمت در بالیا و

شاخص پژوه، گروه  دانشگاه اصفهان، پژوهشگاه استاد. 3

 حوادث، اصفهان، ایران. مدیریت سالمت در بالیا و

. استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران، گروه طب 4

 اورژانس، بیمارستان هفتم تیر، تهران، ایران.

. دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران، بیمارستان جامع 5

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

 پذیرش:  :دریافت

 چکیده

ی ها ماندر شرایط بحرانی عالوه بر ساز: مقدمه

 نیاز به حضور مدیریت شرایط اضطراری ۀویژ

 همواره احساس شده است. نیروهای داوطلب نیز

خدمات مورد توانند  میدر مشاغل مختلف داوطلبان 

مطالعه هدف  خصوصدر این آورند. نیاز را فراهم 

مشاغل در حاضر بررسی اهمیت و اولویت 

 بیمارستانی است.ی داوطلبانه ها فعالیت

 

کاربردی و  از جمله مطالعات حاضرپژوهش  :روش

پیمایشی  -، توصیفیها گردآوری داده روشبر اساس 

 ۀاز پرسشنام ها دادهبرای گردآوری باشد.  می

گانه لیکرت  ت پن سئواال  ساخته در قالب محقق

ران، مدی شامل آماری ۀجامعاستفاده شده است. 

ی دانشگاه علوم ها بیمارستاندر  پرستاران، پزشکان

 گیری تصادفی روش نمونه بهکه  پزشکی تهران بود

نفر  180 حجم نمونه ،و با فرمول کوکران ای خوشه

 از آمار ها برای تجزیه و تحلیل داده. دشتعیین 

 و ای تک نمونه tآزمون توصیفی و آمار استنباطی )

 دید.( استفاده گرآزمون فریدمن

 مشاغلدر بین نتای  تحقیق نشان داد که : ها یافته

ی فوریت ها تکنسینمورد بررسی مشاغل پزشکی )

( بهیارپزشکی، امدادگر، پرستاری، پزشکی و 

ترین مشاغل برای نیروهای داوطلب  مناسب

باشند. در بین مشاغل غیرپزشکی نیز مدیران و  می

 ات و نیروهای مسلحتأسیس، ها مانکارکنان ساز

و  ها توانند در اقدامات داوطلبانه برای بیمارستان می

  مراکز درمانی مفید واقع گردند.

افراد با بحث  ییبا توجه به نتای ، آشنا: گیری نتیجه

 انتخابتواند نقش قابل توجهی در  میامداد و درمان 

عنوان نیروهای داوطلب داشته باشد. هر چه ه افراد ب

 ،هداشتی درمانی باشدشغل فرد غیرمرتبط با مباحث ب

نامناسب  ها به همان اندازه برای این قبیل فعالیت

 خواهد بود. 

غیرپزشکی، مشاغل، پزشکی،  :کلیدی کلمات

 های داوطلبانه فعالیت
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 مقدمه

ساخت یا طبیعی  که در جامعه، بحرانی انسان میهنگا

مدیریت شرایط ۀ ی ویژها ماندهد، سازمی رخ

ی غیر انتفاعی، بر ها ماناضطراری و برخی از ساز

کنند. هر کدام  قبلی، با بحران مقابله میۀ اساس برنام

ای را بر عهده دارند تا ، نقش ویژهها ماناز این ساز

های فاجعه و بازیابی از آن، به خوبی مقابله با خرابی

نیز داوطلبان  ی متولی،ها عالوه بر سازمانانجام شود. 

مداد و نجات ایفا توانند نقش مهمی را در فرایند ا می

 [1] .نمایند

ی ارزشمند ها شک نیروهای داوطلب از سرمایه بی

انسانی برای دست یابی به اهداف ترسیم شده 

باشند که  می ها ی امدادی و بیمارستانها سازمان

کارگیری صحیح و آگاهانه از این ه مدیریت و ب

. تواند منشا خدمات فراوانی باشد میظرفیت عظیم 

[2] 

تر از خودجوش و غیر وابسته که بیش داوطلبان

همسایگان، دوستان و شهروندان عادی هستند، آماده 

آیند، اما از حادثه میۀ به صحن برای کمک رسانی

آنجا که آنان به هیچ نظام، گروه یا سازمانی وابسته 

رسانی معموالً  های آنان برای کمکنیستند، تالش

رای کاربرد چندانی ندارد و حتی ممکن است ب

ساز  ان متخصص واکنش، مشکلبسیاری از مأمور

 [3] .باشند

در شرایط اضطراری معموالً مدیریت داوطلبان 

خودجوش، کار دشواری است. داوطلبان از مشاغل 

تر مواقع، بسیاری از آیند و در بیشمختلفی می

و انجام  آورندخدمات مورد نیاز را فراهم می

جامعه خدمات داوطلبانه، بخش با ارزش هر 

 [4. ]قدرتمند است

توانند از نظر در شرایط اضطراری تمام افراد می

آل نیروی کار یا برای تأمین منابع کمک کنند. ایده

ی مشهور و ها ماناین است که تمام داوطلبان به ساز

شناخته شده وابسته باشند و برای اقدامات خاص 

 [5] .ابله با بحران آموزش دیده باشندمق

توان از ه شرایط اضطراری میدر چهار مرحل

در مراحل پیشگیری، نیروهای داوطلب استفاده کرد. 

های آمادگی، مقابله و بازیابی و نیز در دیگر زمینه

مناسبی برای های بارز و مورد نیاز جامعه، نقش

 [6] .داوطلبان وجود دارد

دهد که تحقیقات بسیاری در  میمطالعات نشان 

روهای داوطلب داخل و خارج کشوربه بحث نی

 تئوری جامع نیروهای داوطلباند.  پرداخته

با توصیف متغیرهای تعیین کننده توسعه  بیمارستانی

ازطریق  و نیروهای داوطلب . پرستاراناند هداده شد

ی اساسی ها سطح باالی تحصیالت، درآمد و ویژگی

 [7].اند ارزیابی شدهسالمت در این چارچوب نظری 

موسیک  ی ویلسون وتئوری تحقیق جامعه شناس

درمورد وظایف نیروهای داوطلب رسمی و غیر 

گردد. وظایف  میرسمی بر اساس مقدماتی تشریح 

(کاری مولد و سودبخش است 1نیروهای داوطلب: 

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

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

 [8] .دهنگی داربه سرمایه فر

بحث نیروهای داوطلب در چار چوب تئوری امداد 

شده و خودجوش مطرح  ریزی نیروهای برنامه

همچنین امداد خودجوش و غیر  [9. ]اند هشد
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خودجوش در چارچوب تئوریکی شرایط قوی و 

 : موقعیت قوی کامالًاند هضعیف قرار داده شد

ساختار یافته است درحالیکه موقیت ضعیف، ساختار 

اثرات موقعیتی و  تأثیرداشته و تحت مشخص ن

 [10] .گیرد میساز قرار  مشکل

دیده، کمک مستمر و بلند  نیروهای داوطلب آموزش

نمایند، در حالیکه  میمدت را به مردم نیازمند ارائه 

بینی  جوش با شرایط پیش نیروهای داوطلب خود

 [11] .شوند مینشده برای کمک به افراد مواجه 

، فعالیت داوطلبانه داوطلب نیروهایدر تئوری 

 [12].اند هشدبعنوان حرکتی برنامه ریزی شده مطرح 

فعالیت داوطلبانه را  ،حالیکه مطالعات بسیاریدر

 .اند خود جوش و کوتاه مدت بیان نموده صورت به

[13] 

ارائه در زمینه فعالیت داوطلبان دو مدل نظری 

( مدل 2مدل فرایند نیروهای داوطلب  (1: اند هشد

مدل شناسایی وظیفه نیروهای  .ناسایی وظیفهش

داوطلب، مدلی است که متمایل به مباحث جامعه 

شناسی است. این مدل برروی متغیرهای موقعیتی 

کرده و از تئوری وظیفه و ساختار اجتماعی  تأکید

که  کند زمانی میکند. این مدل فرض  میاستفاده 

نیروهای داوطلب مشارکت خود را با یک سازمان 

دهند، تعهدشان در مقابل سازمان افزایش  میدامه ا

یاید. در عوض تغییرات فردی داوطلبان و وظیفه  می

گردد. در  میداوطلبان بخشی از هویت شخصی آنها 

واقع مدل شناسایی و هویت وظیفه، رفتار داوطلب 

 [15و 14] .دهد میطور مستقیم جهت  هرا ب

ی ها ی داوطلبانه براساس نگرانیها فعالیت

بشردوستانه، مردم را نسبت به کمک به سایرین 

کند تا  مییی ایجاد ها نماید و فرصت میترغیب 

مطالب جدیدی را یاد بگیرند و از دانش قبلی خود 

 [16] .استفاده نمایند

یی برای ها تواند فرصت میفعالیت داوطلبانه 

شدن فراهم آورد، شخص را در فعالیت  اجتماعی

ای مرتبط شغلی را ایجاد ایگیر کرده و مزرمطلوب د

مسیری را  ، موجب رشد و توسعه فردی شود وکند

 [17] .برای حل مشکالت شخصی افراد باشد

تعریف نیروهای داوطلب بدون داشتن یک استاندارد 

. نیروهای داوطلب در استامری دشوار  ،واحد

شماری را انجام  ی مختلف، وظایف بیها سازمان

یکسان و مشابه  د کامالًدهند. این نیروها از افرا می

، بلکه از نظر سنی، تجربه و مهارت اند هتشکیل نشد

 [18] .باشند میمتفاوت 

افراد با تحصیالت سطح دانشگاهی نسبت به افراد 

 کم سواد، تمایل بیشتری به داوطلب شدن دارند. هم

چنین افراد شاغل در این گروه سنی نسبت به 

  [19] .دارندبیکاران عالقه بیشتر به داوطلب شدن 

داوطلب فردی است که بدون دستمزد برای 

، کلیساها، ها یی همچون مدرسهها سازمان

کند. کار  میی مدنی کار ها و سازمان ها بیمارستان

نیروی داوطلب از بعد هدف مشابه نیروی کار 

توان به  میباشد. نیروهای داوطلب را  میاستخدامی ن

صان(، ای )متخص حرفهازجمله اصلی  ۀدست چهار

 دیده و خودجوش غیرماهر، نیروهای آشنا و آموزش

 [20] .کرد   بندی تقسیم

مشاغل این مطالعه با هدف بررسی  خصوصدر این 

به این موضوع  ی داوطلبانهها مناسب برای فعالیت

پزشکی و پردازد که اهمیت و اولویت مشاغل  می
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راهکارهایی در چه به چه صورت بوده و  غیرپزشکی

ی ها رگیری بهینه از مشاغل در فعالیتکا هببرای 

 گردد. میارائه  داوطلبانه

 تحقیق روش

ی ها پژوهش ۀاز نظر هدف در حیط حاضرپژوهش 

، ها گردآوری داده روشبر اساس و کاربردی 

جامعه آماری تمامی باشد.  میپیمایشی  -توصیفی

پرسنل بیمارستانی شامل مدیران در سطح امداد و 

در  ها ران اورژانسنجات، پزشکان و پرستا

در  ی دانشگاه علوم پزشکی تهرانها بیمارستان

گیری  روش نمونه .باشند مینفر  340مجموع 

بدین صورت که ابتدا  باشد. می خوشه ایتصادفی 

 تعیینبیمارستان در مناطق مختلف تهران  چهار

 ها تکمیل پرسشنامهبرای شدند و سپس افراد نمونه 

برای تعیین دند. انتخاب گردی صورت تصادفیبه 

بهره گرفته شده  روش کوکراناز نیز حجم نمونه 

 فرمول کوکران ۀبرای محاسبه حجم نموناست. 

 :باشد می زیر صورت به

 
حداکثر اشتباه مجاز  حجم نمونه، nباال در فرمول 

(d معادل )96/1، 05/0 =t  و مقادیرp  وq  نیز

حجم جامعه در نظر گرفته  Nو  5/0هرکدام معادل 

نفر تعیین  180حجم نمونه با این روش شود.  یم

 شده است.

برای   ساخته در این تحقیق از پرسشنامه محقق

پرسشنامه از  استفاده شده است. ها آوری داده جمع

سه بخش اصلی تشکیل شده است. بخش اول 

مشخصات نیروهای  و ها ت مربو  به ویژگیسئواال

ت االسئوگویه بوده، بخش دوم  7داوطلب که شامل 

 9سنجی نیروهای داوطلب شامل  مربو  به مهارت

طرح  صورت بهگویه و بخش سوم ارزیابی مشاغل 

ارتبا  با دانش ومهارت  در ت مستقیمسئواال

پرسشنامه با استفاده از  .باشد مینیروهای داوطلب 

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

ت که میزان شده اسپن  )خیلی زیاد( طراحی  ۀتا نمر

ی داوطلبانه ها بودن مشاغل را در فعالیت مناسب

برای بررسی روایی پرسشنامه از نظرات سنجد.  می

د. پرسشنامه شکارشناسان و اساتید مربوطه استفاده 

ن مدیریت او متخصص اساتیدتن از  10در اختیار 

بحران و نیروی انسانی بیمارستان قرار گرفت و 

روایی در پرسشنامه برای افزایش  مذکورموارد 

منظور محاسبه پایایی  هتدوین شده لحاظ گردید. ب

پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. 

پرسشنامه از جامعه آماری شامل  30پس از تکمیل 

در سطح امداد و نجات،  و کارشناسان مدیران

 ،ها و بیمارستان ها پزشکان و پرستاران اورژانس

آمد که  دست به 76/0اخ مقدار آلفای کرونب

 مناسب بودن پایایی پرسشنامه بوده است. ۀدهند نشان

آمده از آمار توصیفی و  دست بهی ها برای تحلیل داده

 تحلیل توصیفی از طریق استنباطی بهره گرفته شد.

و تحلیل  ها محاسبه میانگین و انحراف استاندارد داده

زمون آآزمون فریدمن و ، tآزمون استنباطی از طریق 

میانگین برای مقایسه خی دو انجام گردیده است. 

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

از آزمون  )میانگین امتیازات لیکرت( میانگین تجربی

t د.شای استفاده  تک نمونه  
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آزمون  و ای تک نمونه tآزمون گیری از  با بهره

و گرفت ارزیابی  مورد ها و فرضیه ها فریدمن هدف

 از نظر آماری مشاغل تا چه حد در نشان داد،

توانند مفید واقع شوند و  میی داوطلبانه ها فعالیت

گیری از کدام مشاغل باید در اولویت  بهره

مشاغل   بندی لویتوبه منظور اقرارگیرد.  ها بیمارستان

استفاده شده است.  دو آزمون خیاز آزمون فریدمن و 

 SPSSافزار  ز نرمی آماری اها برای انجام تحلیل

 Excelو برای رسم نمودارها از نرم افزار  16نسخه 

 گردید.استفاده 

 ها یافته

 نتای  جمعیت شناختی جامعه مورد مطالعه نشان داد،

 25ر گروه سنی د درصد 4/39دهندگان  در بین پاسخ

ساله  45تا  35در گروه سنی  درصد2/32سال،  35تا 

 درصد6/65اند.  بوده سال و بیشتر 45درصد، 28و 

از نظر شغل  .بودندن مرد و بقیه زن دهندگا پاسخ

پزشک  ،از افراد نمونهدرصد  3/2ن دهندگا پاسخ

درصد 1/36، عمومیپزشک درصد  9/23، متخصص

 درصد4/9و  مدیر مراکز درمانی درصد3/13پرستار، 

 65همچنین از نظر تحصیالت  .اند بودهامدادگر 

لیسانس و  فوق درصد 3/8تحصیالت دکتری،  درصد

باالی  سهم ۀدهند که نشان درصد لیسانس بودند7/26

 دهنده است.  تحصیالت تخصصی در افراد پاسخ

سال با حداقل  9/11 ای فعالیت حرفه ۀسابقمیانگین 

 9فقط  و بودسال  29سال و حداکثر  سه ۀسابق

فعالیت داوطلبانه  ۀسابقن دهندگا پاسخدرصد 

شناختی  ی جمعیتها یبررسی ویژگپس از اند.  داشته

اسب برای مشاغل من ۀزمینمورد مطالعه،  ۀجامع

میانگین و انحراف که  شدنیروهای داوطلب بررسی 

واالت مربو  به میزان اهمیت نوع شغل ئاستاندارد س

امتیاز طیف لیکرت در گزینش نیروهای داوطلب و 

آورده  1در جدول شمارۀ  برای هر کدام از مشاغل

میانگین اکثر  به این جدول،با توجه است.  شده

از نظر تمامی باشد.  مشاغل بیشتر از متوسط می

در بین مشاغل مورد بررسی ، ندهندگا پاسخ

 ،5ی فوریت پزشکی و امدادگر با میانگین ها تکنسین

ی داوطلبانه در ها ترین شغل برای فعالیت مناسب

پرستاری،  مانندسپس مشاغلی  ،ستا بیمارستان

و  86/4، 93/4ترتیب با میانگین به  بهیارپزشکی و 

ند. شدبندی  ی داوطلبانه اولویتها برای فعالیت 16/4

در بین مشاغل غیرپزشکی، مدیران و کارکنان سایر 

ات با میانگین تأسیس، 55/3با میانگین  ها مانساز

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

 اند.  امتیاز را کسب کرده
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: میانگین، انحراف استاندارد، حداقل و حداکثر میزان میزان اهمیت نوع اشتغال در گزینش 1 شمارۀجدول 

 نیروهای داوطلب

 حداکثر حداقل انحراف استاندارد میانگین مشاغل ردیف

 5 3 34/0 86/4 پزشک 1

 5 3 24/0 93/4 پرستار 2

 5 5 00/0 00/5 های فوریت پزشکی تکنسین 3

 5 5 00/0 00/5 امدادگر 4

 4 1 49/0 45/3 تأسیسات 5

 5 3 36/0 16/4 بهیار 6

 4 1 49/0 55/3 ها مدیران و کارکنان سایر سازمان 7

 4 1 45/0 28/3 نیروهای مسلح 8

 3 1 38/0 17/2 ورزشکاران 9

 3 1 38/0 17/2 مشاغل آزاد 10

 

در نظر گرفته شده است و میانگین  t ،3ن نظری با توجه به فرضیه آزمو میانگین (،نمودار رادار) 1ۀ در نمودار شمار

گردد که به غیر از  میتجربی با توجه به نتای  طیف لیکرت نشان داده شده است. با توجه به نمودار رادار مشخص 

 مشاغل آزاد و ورزشکاران سایر مشاغل میانگین تجربی باالتر از میانگین نظری دارند. 
 

 
 به مقایسه میانگین نظری و تجربی مشاغل  نمودار رادار مربوط :1شمارۀ نمودار 
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 در سازماندهی نیروهای داوطلب مشاغلبندی  اولویتو  t: آزمون 2جدول 

 
 

 

 

 و tنتای  مربو  به آزمون  ،2 ۀدر جدول شمار

آورده مشاغل برای نیروهای داوطلب  بندی لویتوا

در تمامی مشاغل به جز  t ۀآمارشده است. 

-pدار بوده و مقادیر  ورزشکاران و مشاغل آزاد معنا

value  تأییدبوده و معناداری را  05/0نیز کمتر از 

که مشاغل  بیان نمود توان می بنابرایننماید.  می

 پزشکی، فوریت یها تکنسین پرستاری، پزشکی،

 سایر کارکنان و مدیران ،بهیار ات،تأسیس امدادگر،

مسلح، برای سازماندهی  نیروهای و ها مانساز

. باشند مینیروهای داوطلب مناسب و قابل قبول 

حاکی از آن است که در سطح فریدمن نتای  آزمون 

مشاغل در گین رتبه ای بین میان 95/0اطمینان 

تفاوت معناداری سازماندهی نیروهای داوطلب 

مشاغل نشان داد   بندی لویتوا همچنینوجود دارد. 

ی ها ی فوریتها که باالترین رتبه مربو  به تکنسین

و پایین ترین  52/8پزشکی و امدادگر با میانگین 

 مشاغل آزاد با میانگینو رتبه مربو  به ورزشکاران 

باشد )میانگین رتبه ای باالتر نشان  می 67/1و  64/1

باشد(. بنابراین  میدهنده اولویت بودن آن شاخص 

 دست بهنیز نتای   ای میانگین رتبهنتای  مربو  به 

دارد که  نموده و بیان می تأییدرا  1آمده در جدول 

مشاغل مرتبط با پزشکی و درمانی همچون 

شک و پزی پزشکی، امدادگر، ها ی فوریتها تکنسین

ی داوطلبانه ها ترین مشاغل در فعالیت مناسب پرستار

 باشند. می

 بحث 

دهی نیروهای داوطلب ابعاد  در فرایند سازمان

باشد که یکی از این موارد  میگذار تأثیرمختلفی 

از این رو، در این باشد.  میشغل و تخصص افراد 

مطالعه، میزان مناسب بودن مشاغل پزشکی و 

ی داوطلبانه بیمارستانی ها غیرپزشکی در فعالیت

مدیران در نمونه ای از  ،برای این منظور. شدبررسی 

 ای میانگین رتبه t  p-value آماره مشاغل ردیف
 آماره

 دو خی

 ۀدرج

 آزادی

 1/8 001/0 46/4 پزشک 1

98/1483 9 

 31/8 002/0 29/8 پرستار 2

 52/8 000/0 21/11 یی فوریت پزشکها تکنسین 3

 52/8 000/0 32/10 امدادگر 4

 18/4 019/0 14/12 اتتأسیس 5

 86/5 012/0 25/9 بهیار 6

 4/4 024/0 95/5 ها مانمدیران و کارکنان سایر ساز 7

 82/3 031/0 41/6 نیروهای مسلح 8

 64/1 141/0 -81/0 ورزشکاران 9

 67/1 087/0 -77/1 مشاغل آزاد 10
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 ها سطح امداد و نجات، پزشکان و پرستاران اورژانس

میانگین نشان داد که در بخش  ها یافته. انتخاب شدند

ی فوریت پزشکی ها تکنسین ،امتیازات طیف لیکرت

اغلی باالترین امتیاز و مش 5و امدادگر با میانگین 

به ترتیب با  بهیارهمچون پرستاری، پزشکی و 

ی ها برای فعالیت 16/4و  86/4، 93/4میانگین 

. بدین ترتیب تمامی اند هشد  بندی داوطلبانه اولویت

ی داوطلبانه ها مشاغل پزشکی در اولویت فعالیت

. در بین مشاغل غیر پزشکی، مدیران و اند هقرار گرفت

ات تأسیس، 55/3یانگین با م ها مانکارکنان سایر ساز

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

. همچنین اند هباالترین امتیاز را کسب کرد

کمترین  17/2ورزشکاران مشاغل آزاد با میانگین 

 اند.  امتیاز را در بین مشاغل مورد بررسی کسب کرده

برای  تک نمونه ای tآزمون  تجزیه و تحلیلدر 

 برای مشاغل tص گردید که آماره مشاغل نیز مشخ

دهد  میکه نشان معنادار نبوده آزاد و ورزشکاران 

انه داوطلب یها فعالیت انجاممشاغل مذکور به منظور 

. این در اند هتشخیص داده نشدمناسب  بیمارستانی

معنادار  tآماره  مشاغلحالی است که در سایر 

یز آزمون فریدمن نآمده از  دست بهنتای   باشند. می

ی ها نشان داد که باالترین رتبه مربو  به تکنسین

و  52/8ی پزشکی و امدادگر با میانگین ها فوریت

مشاغل آزاد و  پایین ترین رتبه مربو  به ورزشکاران

 باشد. می 67/1و  64/1 با میانگین

تحقیق حاضر با از سوی دیگر، مقایسه نتای  

 داد،نشان مطالعات مشابه در زمینه نیروهای داوطلب 

 و مهارت ها نیروهای داوطلب براساس نوع آموزش

  .[20و  19، 18]اند هگرفتمورد ارزیابی قرار 

 شده تأکیدتحقیقات بر این موضوع در این همچنین 

که افراد تحصیل کرده بخصوص در زمینه بهداشت و 

ی ها درمان و مشاغل تخصصی برای فعالیت

شکی در مشاغل پز داوطلبانه مناسب بوده و افراد

 [23و  22، 21].اند هداشتتمایل بیشتری به مشارکت 

یی نیز مواجه بوده که ها این تحقیق با محدودیت 

سازد که از  میدسترسی به نتای  مناسب را دشوار 

توان به نبود مطالعات میدانی معتبر در زمینه  میجمله 

روهای داوطلب در کشور، نبود یا ضعف فعالیت ین

، آشنا نبودن برخی ها نداوطلبانه در بیمارستا

کارشناسان با مقوله نیروهای داوطلب بیمارستانی و 

تکمیل برای در نتیجه صرف زمان و هزینه نسبتا باال 

 ، اشاره نمود.ها پرسشنامه

  گیری نتیجه

د، در کرتوان بیان  میی پژوهش ها با توجه به یافته

بین مشاغل مورد بررسی، مشاغل پزشکی 

شکی، امدادگر، پرستاری، های فوریت پز تکنسین)

پزشکی و بهیار( مناسب ترین مشاغل برای نیروهای 

باشند. در بین مشاغل غیرپزشکی نیز  میداوطلب 

ات و نیروهای تأسیس، ها مانمدیران و کارکنان ساز

توانند در اقدامات داوطلبانه برای  میمسلح 

و مراکز درمانی مفید واقع گردند. در  ها بیمارستان

تحقیق نشان داد که آشنا بودن افراد با  واقع نتای 

تواند نقش قابل توجهی در  میبحث امداد و درمان 

بودن افراد بعنوان نیروهای داوطلب داشته  مؤثر

باشد. در مقابل هر چه شغل فرد غیرمرتبط با مباحث 

بهداشتی درمانی باشد به همان اندازه برای 

بته ی داوطلبانه نامناسب خواهد بود. الها فعالیت

برای اقشار  مؤثری مفید و ها توان با آموزش می
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مختلف جامعه آنان را با مباحث و مطالب امدادی و 

درمانی آشنا نمود که مطالعه آن خارج از مبحث این 

  باشد. میتحقیق 

گردد که  میدر انتها، با توجه به نتای ، پیشنهاد 

ی مرتبط با امداد و نجات شامل ها سازمان

ریزی  احمر با برنامه اورژانس و هالل، ها بیمارستان

مناسب نسبت به جذب نیروهای داوطلب و 

دهی آنان اقدام نمایند. در این میان توجه به  سازمان

مشاغل افراد، اهمیت باالیی در افزایش کارآیی و 

در بهره گیری هر چه  ها سرعت عمل این سازمان

بهتر از نیروهای داوطلب دارد. همچنین بکارگیری 

ی از افراد بامهارت و تخصص مرتبط، اصول

ی مربو  به آموزش را ها تواند هزینه میتاحدودی 

گردد،  میکاهش دهد. برای مطالعات آتی نیز توصیه 

و عوامل انگیزشی نیروهای  ها سایر ابعاد، ویژگی

داوطلب بیمارستانی مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان 

ر بخش نهادی منسجم و با نیروی انسانی توانمند د

 داوطلبین، سازمان دهی نمود.

 سپاسگزاری

ی منتخب ها وسیله از همکاران بیمارستان بدین

دانشگاه علوم پزشکی تهران که در انجام این 

صمیمانه تشکر و  ،اند پژوهش همکاری نموده

 گردد. میقدردانی 

References 
1. Nicolai S, Triplehorn C. The Role 

of Education in Protecting 

Children in conflict. London: 

Overseas Development Institute 

Press; 2003. 
2. Haji Heidari F. The most 

important barriers to volunteers’ 

talent management from the view 

of Volunteers Organization staff. 

Quarterly Scientific Journal of 

Rescue & Relief, 2014; 6(3): 71-

80. [In Persian] 
3. Haraoka T, Hayasaka S, Murata 

C et al. Prevention of injuries and 

diseases in non-professional 

disaster volunteer activities in the 

Great East Japan Earthquake 

areas: A preliminary study. 

Journal of Public health, 2013; 

127(1): 72-75. 
4. Cliff BJ, Morlock L, Curtis AB. 

Is There an Association Between 

Risk Perception and Disaster 

Preparedness in Rural US 

Hospitals?. Prehospital and 

Disaster Medicine, 2009; 24(6): 

512-517. 
5. Chapman AK, Arbon P. Are 

nurses ready? Disaster 

preparedness in the acute setting. 

Australian Emergency Nursing 

[m1]Journal, 2008; 11(3): 135-144. 
6. Pinkowski J. Disaster 

Management Handbook. 

Translate: Behrbar S. 1st
 ed. 

Tehran: nedaye karafarin Press 

(Tehran Disaster Mitigation and 

Management Organization); 2013: 

50-55. [In Persian] 

7. Zhong Sh. Developing an 

Evaluation framework for 

hospital disaster resilience: 

tertiary hospitals of Shandong 

province, China. PhD 

dissertation, School of Public 

Health and Social Work Faculty 

of Health, Queensland University 

of Technology; 2014. 
8. Wilson J, Musick M. Who cares? 

Toward an integrated theory of 

https://www.crcpress.com/Disaster-Management-Handbook/Pinkowski/9781420058628
https://www.crcpress.com/Disaster-Management-Handbook/Pinkowski/9781420058628


 

10  

 

   
   

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

 
ی

لم
 ع

مة
لنا

ص
ف

پ -
رة

ما
 ش

م،
هفت

ل 
سا

ت، 
جا

و ن
د 

دا
ام

ی  
هش

ژو
1  ،

13
95

 
  

volunteer work. American 

Sociological Review, 1997; 62(5): 

694-713. 

9. Toyokuni Y, Suzukawa M, 

Yamashita K, et al. Introduction 

of the community first responder 

system into Japan: is that 

possible?. International Journal 

of Emergency Medicine, 2013; 

6(34): 1-7. 
10. Clary G, Orenstein L. The 

amount and effectiveness of help: 

the relationship of motives and 

abilities to helping behavior. 

Personality and Social 

Psychology Bulletin, 1991; 17(1): 

58-64. 
11. Omoto A, Snyder M. Sustained 

Helping without Obligation: 

Motivation, Longevity of Service 

and Perceived Attitude Change 

among AIDS Volunteers. Journal 

of Personality and Social 

Psychology, 1995; 68(4): 671-686. 
12. Ocak T, Duran A, Ozdeş T, et al. 

Problems encountered by 

volunteers assisting the relief 

efforts in van, turkey and the 

surrounding earthquake area. 

Journal of academic emergency 

medicine, 2013; 12 (2): 66-70. 

13. Nivolianitou Z, Synodinou B. 

Towards emergency management 

of natural disasters and critical 

accidents: The Greek experience. 

Journal of Environmental 

Management, 2011; 92(10): 2657-

2665. 

14. Clary G, Ridge R, Stukas A, et al. 

Understanding and Assessing the 

Motivations of Volunteers: A 

Functional Approach. Journal of 

Personality and Social 

Psychology, 1998; 74(6): 1516-

1530. 

15. Liu Y. A Proposal for a Spiritual 

Care Assessment Toolkit for 

Religious Volunteers and 

Volunteer Service Users. Journal 

of Religion and Health, 2014; 

53(5): 1414–1426. 
16. Jansma T. Extending the 

emergency medical services 

network for out of hospital 

cardiac arrest victims- an 

explorative study for the province 

of Drenthe. Master thesis, 

university of Groningen; 2014. 
17. Penner L, Finkelstein M. 

Dispositional and Structural 

Determinants of Volunteerism. 

Journal of Personality and Social 

Psychology, 1998; 74(2): 525-537. 

18. Bussell H, Forbes R. 

Understanding the volunteer 

market: the what, where, who and 

why of volunteering. International 

Journal of nonprofit and 

voluntary Sector Marketing, 

2002; 7(3): 244–257. 

19. Powers M. Life cycles and 

volunteering. Human Ecology 

Forum, 1998; 26(3): 3-4. 
20. Bellamy PA. Why volunteer and 

is volunteering worth the effort. 

Master thesis of Arts in Liberal 

Studies, East Tennessee State 

University; 2001. 

21. Gist R, Daniel P, Grock et al. Use 

of Medical Reserve Corps 

volunteers in a hospital-based 

disaster exercise. Prehospital and 

Disaster Medicine, 2016; 31(3): 

259–262. 

22. Garcia
 
C. Optimizing coordinated 

multi-team volunteer scheduling: 

a combined constraint 

programming and goal 

http://link.springer.com/journal/10943
http://link.springer.com/journal/10943
http://link.springer.com/journal/10943
http://dc.etsu.edu/do/search/?q=author_lname%3A%22Bellamy%22%20author_fname%3A%22Patricia%22&start=0&context=2235832
http://dc.etsu.edu/do/search/?q=author_lname%3A%22Bellamy%22%20author_fname%3A%22Patricia%22&start=0&context=2235832
http://inderscience.metapress.com/content/722x075732r07543/
http://inderscience.metapress.com/content/722x075732r07543/
http://inderscience.metapress.com/content/722x075732r07543/
http://inderscience.metapress.com/content/722x075732r07543/


 

11  

 

   
   

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

 
ی

لم
 ع

مة
لنا

ص
ف

- 
رة

ما
 ش

م،
هفت

ل 
سا

ت، 
جا

و ن
د 

دا
ام

ی  
هش

ژو
پ

1  ،
13

95
 

  
programming approach. 

International Journal of Industrial 

and Systems Engineering, 2011; 

9 (2): 183-194. 

23. Bajow NA, Alkhalil SM. 

Evaluation and Analysis of 

Hospital Disaster Preparedness 

in Jeddah. Health, 2014; 6(19): 

2668-2687. 

http://inderscience.metapress.com/content/722x075732r07543/
http://inderscience.metapress.com/content/120050/?p=1e3af40c6e674e8d88882a4f973993b6&pi=0
http://inderscience.metapress.com/content/120050/?p=1e3af40c6e674e8d88882a4f973993b6&pi=0
http://inderscience.metapress.com/content/l673u264463j/?p=1e3af40c6e674e8d88882a4f973993b6&pi=0


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Survey medical and non-medical profession in hospital volunteer activities 

(Case Study: Selected Hospitals of Tehran University of Medical Science) 

Abstract 

Background: In emergency situation, in addition to specific organizations of 

emergency management, also requires the presence of volunteers. The volunteers 

come from different professions and in most cases provide many required services. In 

this regard, this study surveys the importance and priority professions in hospitals 

volunteer activities. 

Method: This study is applied - development research and the method is descriptive 

survey. The researchers' questionnaire based on five-point LIKERT scale was used to 

collect data. The Statistical population includes managers, emergency doctors and 

nurses at hospitals of Tehran University of medical science. Also 180 people were 

selected using by the random sampling and Cochran formula. To analyze the 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 
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