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 چکيده
این پژوهش به منظور بررسی تأثیر آموزش های امدادی در افزایش تاب آوری اعضای  هدف:

روش تحقیق علّی مقایسه ای و  روش:امدادگر و نجاتگر جمعیت هالل احمر انجام شد. 

شت جامعه آماری نیز شامل کلیه اعضای امدادگر و نجاتگر جمعیت هالل احمر شهرستان ر

نفر به روش  731نفر بودند. از بین جامعه آماری مذکور تعداد  933به تعداد  7931در سال 

نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان جمعیت نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده 

( و برای تحلیل داده ها از در 3339ها از پرسشنامه استاندارد تاب آوری کانور و دیویدسون )

یافته های  یافته ها:مستقل دوگروهی استفاده شد.  tنباطی از آمار پارامتریک سطح است

تحقیق نشان داد که؛ بین آموزش های امدادی در افزایش تاب آوری امدادگران و نجاتگران 

(. بین آموزش های امدادی >37/3Pجمعیت هالل احمر تفاوت معنی داری وجود داشت )

نجاتگران مرد جمعیت هالل احمر تفاوت معنی داری وجود در افزایش تاب آوری امدادگران و 

(. بین آموزش های امدادی در افزایش تاب آوری امدادگران و نجاتگران زن >37/3Pداشت )

 (.>37/3Pجمعیت هالل احمر تفاوت معنی داری وجود داشت )

 .تاب آوری، امدادگران، نجاتگران، جمعیت هالل احمر :يديکل واژگان
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 3 حامد حيدري،  2 سميه حقگو،  1 مهدي ولی پور

 ش ها، دانشگاه آزاد اسالمی واحد قائم شهر، قائم شهر، ایران.کارشناس ارشد مدیریت تشکیالت و بهبود رو 7
 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی و رئیس مرکز علمی کاربردی هالل احمر استان گیالن، رشت، ایران. 3
 دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی دانشگاه آزاد اسالمی واحد امارات، رشت، ایران. 9

 

 نام نویسنده مسئول:
 سميه حقگو

 یسه تأثير آموزش هاي امدادي در افزایش تاب آوري اعضاي داوطلبمقا

 جمعيت هالل احمر شهرستان رشت
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 مهمقد
و از نظر حادثه خیزی رتبه دهم را در جهان و رتبه پنجم را در آسیا دارد و از  خیز است حادثه کشوری اقلیمی، و جغرافیایی نظر از ایران

 دهد. با می رخ در آن بسیاری و انسان ساخت طبیعی سوانح و حوادث سال هر آن مربوط به ایران است. 3/9حادثه طبیعی موجود  23حدود 

 مختلف حوادث اثر بر از هموطنان تعداد زیادی روزانه گردد که می مشخص و امدادی درمانی مراکز آمارهای و سوانح و حوادث ه اخبارب نگاهی

 است آن بیانگر جوامع . تاریخ]7[شوند  می معلولیت یا دچار مصدومیت، نقص عضو زیادی نیز تعداد همچنین دهند. می از دست را خود جان

 اغلب و است انسان کمین جهان در از مکان هر و لحظه هر در ناگهانی و وقوع حوادث ناگوار و مواجه و سوانح گوناگون با بالیا زندگی همواره که

 ها مدت ممکن است تا آن و آثار نماید می مردم عادی زندگی در فزاینده و نارسایی فقر بیماری، بحران، سرعت تولید به موارد در صورت بروز،

 از و پس حین قبل، مختلف در مراحل بسیاری های و سازمان ادارات نهادها، افراد، است الزم . به این ترتیب،]3[کند  دامه پیداا ساز و مشکل

جمعیت  به توان می جمله آن ها از که کنند حوادث گوناگون ایفا مصدومان نجات و امداد در خود را نقش مختلف های شیوه به حادثه وقوع

 می نجات و امداد امر اصلی بحران کشور( جزء متولیان مدیریت قانون مصوبۀ دولت )تصویب به توجه با جمعیت رد. اینک اشاره 7احمر هالل

 اینامدادگر و نجاتگر  کند. اعضای اقدام 3نجاتگران و امدادگران تجهیز  تیم های و آموزش به    سازمان دهی، زمینه این طلبد در می که باشد

 هستند. ارائه خدمات مشغول رسانی خدمت به کشور کوهستانی در و دریایی ریلی، و نجات جاده ای، هوایی، امداد های با تشکیل پایگاه جمعیت

مصدومان ناشی از  انتقال و حوادث و سوانح از مصدومان ناشی به اولیه های کمک ارائه حوادث، و از سوانح به مصدومان ناشی و نجات جستجو

 .   ]9[است  از جمله این وظایف پزشکی های فوریت مراکز با همکاری درمانی مرکز نتری نزدیک به و سوانح حوادث

اساسنامه جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران، جمعیت هالل احمر مؤسسه ای خیریه، غیرانتفاعی و دارای شخصیت  7بر طبق ماده 

برای تسکین آالم بشری، تأمین احترام انسان ها و کوشش جهت اهداف جمعیت عبارتنداز؛ تالش  3حقوقی مستقل می باشد. بر طبق ماده 

 ضبرقراری دوستی و تفاهم متقابل و صلح پایدار میان ملت ها و همچنین حمایت از زندگی و سالمت انسان ها بدون در نظر گرفتن هیچگونه تبعی

حوادث و سوانح و آموزش عمومی در این زمینه و تربیت کادر ، برنامه ریزی و اقدام در جهت آمادگی مقابله با 9ماده  9میان آن. بر طبق بند 

 نیروهای از مندی بهره با مناسب آمادگی پاسخگویی سوانح، وقوع از پیشگیری های برنامه کنار در امدادی و نیروی انسانی مورد نیاز. بدون شک

و  ضروری ایران امری اسالمی جمهوری احمر الله ماموریت های جمعیت و اهداف تحقق جهت در پیشرفته تجهیزات دیده و مجرب آموزش

 در پیوسته به وقوع مخاطرات با اقدام مواجهه اولین عنوان به بالیا و سوانح به آسیب دیدگان نجات و جستجو خدمات است. ارائه ناپذیر اجتناب

دیده و  آموزش انسانی خدمات نیروی از گیری هبهر تجهیزات متناسب، مستلزم داشتن در اختیار و مرتبط ریزی های از برنامه برخورداری کنار

 دانش از بایست می سریع واکنش های تیم بر تجهیزات مناسب، عالوه در حوادث، و اثربخش بموقع سریع، . برای واکنش]2[باشد  می کارآمد

ای  صورت حرفه را به تجهیزات از استفاده مانورها، در شرکت و طریق دوره های آموزشی از و برخوردار باشند این تجهیزات از استفاده الزم برای

تحول  باشد. ایجاد ها می بحران و با حوادث انطباق برای تأثیرگذار عوامل از یکی واکنش سریع، آگاهی تیم های و شک، دانش گیرند. بدون فرا

 تیم مرتبط است. آموزش مداوم و آموزش موضوع دانش با وری آن ها بهره افزایش نهایت در و و شایستگی مهارت افزایش ها، این تیم نگرش در

 .]5[باشد  کشور هالل احمر های جمعیت اولویت اهداف یکی از بایست شغلی می های مهارت افزایش به منظور سریع واکنش های

 ائه دهندهو مؤسسات ار ها سازمان زیرا برخوردار است، جامعه در سزایی اهمیت به از اخیر سال های در داوطلبانه خدمات به نیاز   

برنامه  توانند داوطلبان می با کمک ولی هستند، خود حداقل برنامه های دادن انجام به قادر فقط شده تربیت بدون داوطلبان اجتماعی خدمات

 جوانان برای خصوص به جامعه اقشار همۀ کنند. بنابراین تشویق خدمت بیشتری مردم به و داده کیفی گسترش و کمی نظر از را خود های

 احمر جمعیت هالل بنیادین و اصلی نقش های از ایفا کنندگان یکی انسانی داوطلب، نیروی میان، این است. در ضروری داوطلبانه خدمات نجاما

مندی  بهره ا سازد. لذ فراهم را جامعه اقشار مشارکت بیشتر موجبات می تواند آن ها جذب در عوامل تأثیرگذار شناسایی و روند می شمار به

ایران،  اسالمی جمهوری احمر دارد. جمعیت هالل نیاز راهبردی سیاست گذاری های سازماندهی و به امدادگران خدمات داوطلبانه از بیشتر

 مشخص و نیرو، سازماندهی جذب با داند. باید می خود مأموریتی ترین محورهای مهم از جمله را جامعه در داوطلبانه های سازی فعالیت ظرفیت

 بخش داوطلبان، .حداقل رساند به را ها دیدگی -آسیب میزان بتوان تا احتمالی بود حوادث با مقابله آمادة همواره ها، مأموریتو  وظایف کردن

 می تجربه آنان و دانش که آنجایی رسانند. از می یاری اهداف بشردوستانه خود تحقق در را جمعیت که و مؤثرند کارآمد نیروهای از ای عمده

 حوزة این در و جذب بیشتر را افراد بتوان اینگونه تا یافت هایی راه باید باشد، احمر هالل های جمعیت آرمان به نیل برای سیاسا گامی تواند

نیروهای داوطلب  ماندگاری جذب و در ای کننده تعیین نقش که عواملی به باید نسبت بنابراین کرد. استفاده شان از تجربیات و کاری حفظ

                                                           
1- Red Crescent society 
2- Rescue & Relief Teams 
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 باید شد. نهادهای امدادرسانی، نخواهد محقق مطلوب های و شیوه علمی روش های از گیری بهره با جز امر این و کرد حاصل شناخت دارند،

 .]1[کنند  تبدیل فرهنگی هنجار یک به را بتوانند مشارکت تا برآیند راه هایی درصدد

امدادگران با شرایط متحول دنیای کنونی است. ایجاد  بی تردید می توان گفت که مسأله آموزش یکی از مؤثرترین عامل انطباق و سازگاری

دگرگونی در نگرش امدادگران، ایجاد آشنایی و آمادگی در آن ها به منظور افزایش شایستگی های کاری برای پذیرش مسؤلیت های مهم و 

. تخصص و مهارت امدادگران در انجام وظایف، سنگین در زمان حوادث و در نهایت باال بردن سطح کارایی، با مسأله آموزش ارتباط تنگاتنگی دارد

نیازمند آموزش مداوم و اطالع از مهارت های شغلی است که باید حین خدمت به آن پرداخت و این آمادگی باید همیشه و در سطحی باال حفظ 

 امدادگر و نجاتگر 2تاب آوریایش اعضای داوطلب عالوه بر افزایش مهارت های تخصصی آنان می تواند در افز 9. آموزش های امدادی]5[شود 

   نقش تعیین کننده ای داشته باشد.

مشکالت و چالش  با سختی ها، مهارت ها و خصوصیات و توانمندی هایی تعریف می کنند که فرد را قادر می سازد تاب آوری را به معنای

 آوری یک جمع بندی کلی می توان تاب اد داد و تقویت نمود، بابا تاب آوری را می توان ی ها سازگار شود. هر چند برخی از ویژگی های مرتبط

های فرسایشی، حفظ خوش بینی و دموانع، اجتناب از راهبر با را شامل موارد زیر دانست؛ حفظ آرامش زیر فشار، انعطاف پذیری در مواجهه

تفکر خالقانه و منعطف درباره حل  به طور عادی قادر به فرد تاب آور .]1[ درونی هنگام دشواری ها و خالص شدن از موانع احساسات مثبت به

 می نشاناز افراد دیگر کمک می خواهد و در حل مشکالت مربوط به خود و دیگران کاردانی  باشد مسائل است. یعنی هر وقت که نیاز داشته

 ها وقتی از نآکه خود فکر کنند و آن را عملی سازند.  قادرند اآن ه. دهند می نشان را استقالل و سالمتی از هایی آور درجه تاب افراد. دهد

شان دارند و توانایی های اطرافیان ها احساسات خوبی نسبت به قادر هستند که نظراتشان را به دیگران انتقال دهند. آن محیط شان انتقاد دارند،

سازهای شناختی است که قابل آموزش است. ایسن  می دهد و رخ تاب آوری در هر سن و سطحی. ]8[ را برای تغییر دادن محیط شان باور دارند

ن کند، در ای ناگوار اتخاذ می استدالل و نگرش متفاوتی در مواجهه با شرایط در تحقیقات خود نتیجه می گیرد که فرد تاب آور نحوه( 3339)

 .]3[ توجه بیشتری می کندمشکل به خود مشکل، بعات تتمرکز به فرد به جای  ،پردازش فکری

ازگاری را برای س تاب آوری ظرفیتی برای مقاومت در برابر استرس و فاجعه است. روانشناسان همیشه سعی کرده اند که این قابلیت انسان

یر مس بازسازی زندگی خود بپردازند. توانند حتی پس از مصیبت های ویرانگر به و غلبه بر خطر و سختی ها افزایش دهند. افراد و جوامع می

ارتقاء تاب آوری منجر به رشد افراد در به  شود. می ایجاد ابی به انعطاف پذیری از طریق کار و توجه بر روی اثرات استرس و وقایع دردناکدستی

شود. همچنین تاب آوری با روابط حمایتی والدین، همساالن و دیگران و  بیشتر می دست آوردن تفکر و مهارت های خود مدیریتی بهتر و دانش

ار کند. تاب آوری در انواع رفتارها، افک برای مقابله با ضربه های غیرقابل اجتناب زندگی کمک می به افراد ین با باورهای فرهنگی و سنتیچن هم

 . ]73[ داتوان در سراسر دوره زندگی توسعه د آموخته شود و آن را می تواند و اعمال می

 کنونی در دنیای که چرا است؛ یافته اهمیت از پیش بیش کشورها اقتصادی سعۀتو و وری بهره کارایی، افزایش در آموزش نقش امروزه

 امر به توجه رو، این . از]77[نهفته است  انسانی منابع در ثروت بلکه شود؛ نمی محسوب سرمایه ماشین آالت و ، ابزار زمین، کارخانه ها، داشتن

 در طور روزافزونی به افراد، و ها خانواده ها، دولت همین دلیل، به دارد. گ قراربزر های و سازمان ها دولت توجه مرکز در 5آموزش های مهارتی

 اشخاص که است مفیدی خدمت و کاال آموزش، نوع این که است یافته این باور عمومیت کنند؛ چرا که می گذاری های مهارتی سرمایه آموزش

آموزش  تسهیالت میزان و کیفیت روی از کشور یک مردم و رفاه پیشرفت سطح زندگی، جویند. به طور کلی، می آن بهره داشتن از جامعه و 

بخش  در و چه صنعت در بخش چه تولید در تکنولوژی اخیر دهۀ در که شگرفی های . پیشرفت]73[کشور سنجیده می شود  آن در موجود

 نیروی تربیت سازد. امروزه تولید نمایان می و ربا کا پیوند در را آموزش اهمیت موضوع چیزی هر از بیش صورت گرفت، خدمات یا و کشاورزی

نوع  هر و شود می محسوب و اجتماعی          هر کشور توسعه اقتصادی در و انکارناپذیر کلیدی عوامل از کارامد و متخصص و ماهر انسانی

 این منابع توسعۀ و انسانی نیروی بخش درو          سرمایه گذاری  ریزی نیازمند برنامه اقتصادی مختلف های بخش در کالن گذاری سرمایه

 . ]79[است  پایدار اقتصادی توسعۀ و رشد به برای رسیدن و ضروری الزامات اساسی جزو ماهر کار نیروی است. نیرو

 آموزش های بنابراین به نظر می رسد که ضرورت دارد استراتژی کشور برای فقرزدایی و کاهش آسیب های اجتماعی، توجه بیشتر به

ایه مهارتی باشد. در نگاه دیگر در توسعه پایدار نگاهی ماندگار به پدیده سرمایه اجتماعی به عنوان عامل اجرائی فقرزدایی می شود که این سرم

اجتماعی، کارمند و کارگر ماهری است که خروجی آموزش های مهارتی است. اهداف این استراتژی فارغ از رویکرد کالسیک و آموزش های صرف 

. از ضرورت ها و الزامات رشد و توسعه اقتصادی در آموزش عالی می تواند برنامه های مشترک بین آموزش های مهارتی و بازار کار باشد نظری

                                                           
3- Relief training 
4- Resiliency 
5- Skills Training 
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 رنظام آموزشی برای ایجاد مهارت های الزم سرمایه انسانی است و در این میان آموزش های مهارتی تلفیقی از علم، فن، هنر بوده و نقش بسیا

 .]72[تأمین نیروی انسانی کارآمد ایفا و مضمونی توسعه ای دارد  مهمی در

تأثیر آموزش های امدادی در افزایش تاب آوری اعضای امدادگر و نجاتگر جمعیت هالل در این پژوهش هم این سؤال مطرح است که آیا 

 احمر شهرستان رشت تفاوت معنی داری با یکدیگر دارد؟ 

 

 فرضيه ها  
 امدادی در افزایش تاب آوری امدادگران و نجاتگران جمعیت هالل احمر تفاوت معنی داری وجود دارد. بین آموزش های  -

 بین آموزش های امدادی در افزایش تاب آوری امدادگران و نجاتگران مرد جمعیت هالل احمر تفاوت معنی داری وجود دارد.  -

 نجاتگران زن جمعیت هالل احمر تفاوت معنی داری وجود دارد.بین آموزش های امدادی در افزایش تاب آوری امدادگران و  -

 

 روش پژوهش   
مقایسه ای و جامعه آماری نیز شامل کلیه اعضای امدادگر و نجاتگر جمعیت هالل احمر شهرستان رشت در  -روش انجام این تحقیق علی

ه روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان جمعیت نمونه نفر  ب 731بودند. از بین جامعه آماری مذکور تعداد  933به تعداد  7931سال 

 ماده 35 دارای رسشنامه( استفاده شد. این پ3339انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد تاب آوری کانور و دیویدسون )

 ،7 نمره بندرت گزینه ،3 نمره هرگز گزینه به که صورت دینب. است شده گذاری نمره ،2 تا 3 از ترتیب به آن های گزینه که است ای گزینه پنج

 تشکیل را مقیاس کل نمره گانه 35 موارد نمرات جمع و ؛.گیرد می تعلق 2 نمره همیشه گزینه و 9نمره  اغلب گزینه ،3 نمره اوقات گاهی گزینه

صدم محاسبه    کرده اند.  82ه از ضریب آلفای کرونباخ ( در پژوهشی پایایی این پرسشنامه را با استفاد3339کانور و دیویدسون ). دهدیم

صدم و  83 را مقیاس اعتبار کرونباخ، آلفای ضریب از استفاده و با داده انطباق ایران در استفاده برای را مقیاس این( 7982) همچنین محمدی

برای تحلیل داده ها در این پژوهش  .آورد دست به 12/3 تا 27/3 بین ها ضریب کل مقوله نمره با گویه هر همبستگی روش به را مقیاس روایی

 مستقل دو گروهی استفاده شد.  tاز آمار توصیفی شامل؛ میانگین و انحراف استاندارد و در سطح استنباطی از آمار پارامتریک 

 

 یافته ها
ای رائه یافته های استنباطی، به یافته هاین پژوهش از سه فرضیه تشکیل شده است که یافته های مربوطه به شرح زیر می باشد. قبل از ا

 توصیفی اشاره می شود.
 

 . فراوانی و درصد فراوانی آزمودنی ها به تفکيک امدادگران و نجاتگران1جدول 
 

 شاخص های آماری                          

 اعضای داوطلب
 درصد فراوانی فراوانی

 %33/25 33 امدادگران

 %38/52 731 نجاتگران

 %733 981 جمع
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 . فراوانی و درصد فراوانی آزمودنی ها به تفکيک امدادگران و نجاتگران1نمودار 

 

( داوطلب امدادگر و تعداد %33/25نفر ) 33بررسی نتایج اطالعات جدول و نمودار باال نشان می دهد که از بین جمعیت نمونه، تعداد    

 ( نیز داوطلب نجاتگر بودند.%38/52نفر ) 731

 . فراوانی و درصد فراوانی آزمودنی ها به تفکیک امدادگران و نجاتگران مرد3 جدول

 

 شاخص های آماری               

 اعضای داوطلب

 درصد فراوانی فراوانی 

 %35/21 29 مردامدادگران 

 %15/53 28 نجاتگران مرد

 %733 37 جمع
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 ک امدادگران و نجاتگران مرد. فراوانی و درصد فراوانی آزمودنی ها به تفکي2نمودار 

 

( داوطلب امدادگر مرد و تعداد %35/21نفر ) 29بررسی نتایج اطالعات جدول و نمودار باال نشان می دهد که از بین جمعیت نمونه، تعداد 

 ( نیز داوطلب نجاتگر مرد بودند.%15/53نفر ) 28
 

 امدادگران و نجاتگران زن. فراوانی و درصد فراوانی آزمودنی ها به تفکيک 3جدول 
 

 شاخص های آماری               

 اعضای داوطلب
 درصد فراوانی فراوانی

 %11/22 21 زنامدادگران 

 %32/55 58 نجاتگران زن

 %733 735 جمع
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 . فراوانی و درصد فراوانی آزمودنی ها به تفکيک امدادگران و نجاتگران زن3نمودار 

 

( داوطلب امدادگر زن و تعداد %11/22نفر ) 21جدول و نمودار باال نشان می دهد که از بین جمعیت نمونه، تعداد بررسی نتایج اطالعات    

 ( نیز داوطلب نجاتگر زن بودند.%32/55نفر ) 58
 

 . فراوانی و درصد فراوانی آزمودنی ها به تفکيک ميزان تحصيالت4جدول 
 

 شاخص های آماری                    

 صیالتمیزان تح
 درصد فراوانی فراوانی

 %11/22 21 فوق دیپلم و پایین تر

 %32/55 58 لیسانس

 %32/55 58 فوق لیسانس و باالتر

 %733 735 جمع
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 . فراوانی و درصد فراوانی آزمودنی ها به تفکيک ميزان تحصيالت4نمودار 

 

( دارای %88/78نفر ) 91معیت نمونه، کمترین آزمودنی با تعداد بررسی نتایج اطالعات جدول و نمودار باال نشان می دهد که از بین ج

 ( نیز دارای مدرک تحصیلی لیسانس بودند.%17/13نفر ) 773مدرک تحصیلی فوق دیپلم و پایین تر و بیشترین آن ها نیز با تعداد 
 

 . شاخص هاي توصيفی مربوط به متغير تحقيق5 جدول
 

 شاخص های آماری

 متغیرهای تحقیق
 انحراف استاندارد میانگین هانمونه 

 118/71 332/12 731 تاب آوری

 

( و 332/12بررسی نتایج اطالعات جدول باال که مربوط به آمار توصفی متغیر تحقیق است نشان می دهد که؛ میانگین متغیر تاب آوری )

 ( می باشد.118/71انحراف استاندارد آن نیز )

 در متغير پژوهش اسميرنف-. نتایج آزمون کولموگروف6جدول 
 

 Sig اسمیرنف-کولموگروف متغیر

 333/3 331/7 تاب آوری

 

سطح معنی داری در رابطه با دهد که؛ اسمیرنف است نشان می-بررسی نتایج اطالعات جدول باال که مربوط به نتیجه آزمون کولموگروف

 ها نرمال می باشد.است که نشان می دهد توزیع داده  35/3داده های متغیر تاب آوری بزرگتر از 

 فرضیه اول: بین آموزش های امدادی در افزایش تاب آوری امدادگران و نجاتگران جمعیت هالل احمر تفاوت معنی داری وجود دارد.
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 مربوط به فرضيه اول t . نتایج حاصل از اجراي آزمون7جدول 

 آماری هایشاخص 

 آزمودنی ها
 نحراف معیارا میانگین تعداد

 tآزمون  Leveneآزمون 

F معنی داری سطح t معنی داری سطح درجه آزادی 

 737/3 177/28 33 امدادگران
388/3 111/3 758/33 732 337/3 

 183/3 833/18 731 نجاتگران

    

 732و با درجه آزادی  337/3( در سطح معنی داری 758/33محاسبه شده )  t(، چون مقدارلون Fبا توجه به برابری واریانس گروه ها )

اطمینان      می توان ادعا کرد که بین آموزش های  %33تأیید می گردد. لذا با  1Hرد و فرض  0H می باشد، بنابراین فرض 337/3کوچکتر از 

در همین رابطه قابل ذکر است که داری وجود دارد.  امدادی در افزایش تاب آوری امدادگران و نجاتگران جمعیت هالل احمر تفاوت        معنی

( است. به عبارت دیگر آموزش تاب آوری تأثیر بیشتری بر روی 833/18( کوچکتر از نجاتگران )177/28میانگین نمرات تاب آوری امدادگران )

اطمینان می توان به جامعه آماری  %33ا احتمال داوطلبان نجاتگر نسبت به امدادگر داشته است. در نتایج حاصل از  یافته های این آزمون را ب

 مورد مطالعه تعمیم داد.

 معنی داری وجود دارد. فرضیه دوم: بین آموزش های امدادی در افزایش تاب آوری امدادگران و نجاتگران مرد جمعیت هالل احمر تفاوت 
 

 مربوط به فرضيه دوم t . نتایج حاصل از اجراي آزمون8جدول 
 

 آماریهای  شاخص

 آزمودنی ها
 تعداد

 میانگین
 

 انحراف معیار

 

 tآزمون  Leveneآزمون 

F  معنی داریسطح t معنی داریسطح  درجه آزادی 

 318/1 391/13 29 امدادگران مرد
381/3 113/3 911/72 83 337/3 

 828/1 173/83 28 نجاتگران مرد

    

 83و با درجه آزادی  337/3( در سطح معنی داری 911/72محاسبه شده )  t(، چون مقدارلون Fبا توجه به برابری واریانس گروه ها )

اطمینان      می توان ادعا کرد که بین آموزش های  %33تأیید می گردد. لذا با  1Hرد و فرض  0H می باشد، بنابراین فرض 337/3کوچکتر از 

در همین رابطه قابل ذکر است که زایش تاب آوری امدادگران و نجاتگران مرد جمعیت هالل احمر تفاوت معنی داری وجود دارد. امدادی در اف

( است. به عبارت دیگر آموزش تاب آوری تأثیر بیشتری 173/83( کوچکتر از نجاتگران مرد )391/13میانگین نمرات تاب آوری امدادگران مرد )

اطمینان می توان  %33تگر مرد نسبت به امدادگر مرد داشته است. در نتایج حاصل از  یافته های این آزمون را با احتمال بر روی داوطلبان نجا

 به جامعه آماری مورد مطالعه تعمیم داد.

 ی داری وجود دارد.معنفرضیه سوم: بین آموزش های امدادی در افزایش تاب آوری امدادگران و نجاتگران زن جمعیت هالل احمر تفاوت 
 

 مربوط به فرضيه سوم t . نتایج حاصل از اجراي آزمون9جدول 
 

 آماریهای  شاخص

 آزمودنی ها
 میانگین تعداد

انحراف 

 معیار

 tآزمون  Leveneآزمون 

F 
معنی  سطح

 داری
t  آزادیدرجه 

معنی  سطح

 داری

 337/1 993/23 21 امدادگران زن
771/3 199/3 358/71 739 337/3 

 381/1 833/18 58 نجاتگران زن

    

 739و با درجه آزادی  337/3( در سطح معنی داری 358/71محاسبه شده )  t(، چون مقدارلون Fبا توجه به برابری واریانس گروه ها )

اطمینان      می توان ادعا کرد که بین آموزش های  %33گردد. لذا با تأیید می  1Hرد و فرض  0H می باشد، بنابراین فرض 337/3کوچکتر از 

در همین رابطه قابل ذکر است که امدادی در افزایش تاب آوری امدادگران و نجاتگران زن جمعیت هالل احمر تفاوت معنی داری وجود دارد. 

( است. به عبارت دیگر آموزش تاب آوری تأثیر بیشتری بر 833/18( کوچکتر از نجاتگران زن )993/23میانگین نمرات تاب آوری امدادگران زن )

اطمینان می توان به  %33روی داوطلبان نجاتگر زن نسبت به امدادگر زن داشته است. در نتایج حاصل از  یافته های این آزمون را با احتمال 

 جامعه آماری مورد مطالعه تعمیم داد.
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 بحث و نتيجه گيري
شد که بین آموزش های امدادی در افزایش تاب آوری امدادگران و نجاتگران جمعیت هالل احمر تفاوت معنی  در فرضیه اول مشخص

 337/3( در سطح معنی داری 758/33محاسبه شده )  t(، چون مقدارلون Fدر همین رابطه با توجه به برابری واریانس گروه ها ) داری وجود دارد.

اطمینان می توان ادعا کرد که  %33تأیید می گردد. لذا با  1Hرد و فرض  0H می باشد، بنابراین فرض 337/3کوچکتر از  732و با درجه آزادی 

در همین رابطه قابل بین آموزش های امدادی در افزایش تاب آوری امدادگران و نجاتگران جمعیت هالل احمر تفاوت معنی داری وجود دارد. 

( است. به عبارت دیگر آموزش تاب آوری تأثیر 833/18( کوچکتر از نجاتگران )177/28آوری امدادگران )تاب  ذکر است که میانگین نمرات 

اطمینان می توان به  %33بیشتری بر روی داوطلبان نجاتگر نسبت به امدادگر داشته است. در نتایج حاصل از  یافته های این آزمون را با احتمال 

نصری، مرادنژادی، رستم نیا و ( و 7939دوستی، پورمحمد و غباری بناب )این یافته با نتایج پژوهش های . جامعه آماری مورد مطالعه تعمیم داد

 ( همسو است.7933جمشیدی )

تفاوت در دوره های آموزشی عمومی و تخصصی و میزان فعالیت و حضور در جمیعت علت اصلی افزایش در تبیین این یافته می توان گفت 

ن به حساب می آید. امدادگران پس از سپری نمودن یک سال از دوره عضویت و قبولی در آزمون مهارتی و جسمانی و همچنین تاب آوری نجاتگرا

دوره  9گذراندن دوره عمومی امداد و کمک های اولیه الزم است به مدت یکسال به ترتیب در درجه امدادگر سوم و دوم فعالیت مستمر نمایند و 

امتیاز از جدول رتبه بندی امدادی کسب نمایند این در حالی است که شرایط برای نجاتگران به  733کنند و حداقل تخصصی امدادی را سپری 

سال فعالیت  3ماه سابقه فعالیت در درجه امدادگر یکم، موظف به گذراندن حداقل  1مراتب طوالنی تر خواهد بود. نجاتگران بعد از سپری کردن 

امتیاز از جدول رتبه بندی امداد  333دوره تخصصی نجات را سپری کنند و حداقل  5ستند و همچنین می بایست در درجه نجاتگر سوم و دوم ه

کسب نمایند. لذا تلفیق آموزش های تئوری و آکادمیک با آموزش های مهارتی و عملیاتی به باال بردن توان عملیاتی تیم های امداد و نجات 

 چنین بدلیل حضور پررنگ در حوادث و سوانح و فعالیت شبانه روزی باعث افزایش تجربه آنان می شود.نجاتگران هالل احمر کمک می کند و هم

در فرضیه دوم مشخص شد که بین آموزش های امدادی در افزایش تاب آوری امدادگران و نجاتگران مرد جمعیت هالل احمر تفاوت معنی 

 337/3( در سطح معنی داری 911/72محاسبه شده )  t(، چون مقدارلون Fواریانس گروه ها ) در همین رابطه با توجه به برابری داری وجود دارد.

اطمینان می توان ادعا کرد که  %33تأیید می گردد. لذا با  1Hرد و فرض  Hمی باشد، بنابراین فرض  337/3کوچکتر از  83و با درجه آزادی 

در همین رابطه و نجاتگران مرد جمعیت هالل احمر تفاوت معنی داری وجود دارد. بین آموزش های امدادی در افزایش تاب آوری امدادگران 

( است. به عبارت دیگر آموزش تاب 173/83( کوچکتر از نجاتگران مرد )391/13قابل ذکر است که میانگین نمرات تاب آوری امدادگران مرد )

 %33مرد داشته است. در نتایج حاصل از یافته های این آزمون را با احتمال آوری تأثیر بیشتری بر روی داوطلبان نجاتگر مرد نسبت به امدادگر 

، ( و لیپین7932بهزادپور؛ مطهری، وکیلی و سهرابی )این یافته با نتایج پژوهش های اطمینان می توان به جامعه آماری مورد مطالعه تعمیم داد. 

 همسو است. ( 3375اکمن، کالکین و مک کوشن )

به منظور پاسخگویی سریع و موثر به حوادث و سوانح در اختیار داشتن نیروی زبده و متخصص جزء یافته می توان گفت  در تبیین این

اولین و اساسی ترین پیش شرط ها می باشد بر همین اساس جمعیت هالل احمر به برنامه ریزی و ساماندهی و تفکیک نیروها و ارتقاء درجه 

جاتگران از لحاظ تأمین نیازهای آموزش و      مهارت های تخصصی تفاوت هایی دارند. امدادگران به ارائه خدمات آنان اقدام کرد. امدادگران و ن

امدادی می پردازند و دوره های عمومی و تخصصی را می گذرانند در صورتی که نجاتگران جمعیت هالل احمر ضمن گذراندن مراحل امدادگری 

اد و نجات می پردازند. فقط نجاتگران حق حضور در پایگاه های عملیاتی مربوطه )بر اساس نوع مدرک به ارائه خدمات نجات در سازمان امد

تخصصی( و حضور در عملیات جستجو و نجات در حوادث را دارا می باشند. لذا همه این عوامل باعث حضور پررنگ تر و طوالنی تر نجاتگران در 

واسطه دریافت حق الزحمه نجاتگران وابستگی بیشتری به سازمان پیدا کرده و مدت زمان بیشتری جمعیت نسبت به امدادگران است و در واقع به 

 ترا صرف ارائه خدمات نجات می کنند و تجربه و توان عملیاتی آنان افزایش یافته و با تسلط و تخصص بیشتر حوادث را مدیریت می کنند و قدر

فزایش می یابد. همچنین روابط دوستانه و همکاری صمیمانه بدلیل صرف زمان بیشتر در تحمل و سازگاری نجاتگران در برخورد با حوادث ا

 سازمان و بوجود آمدن ارتباط عاطفی بین نجاتگران می توانند دلیل دیگر سازگاری موفقیت آمیز در برابر شرایط و چالش ها باشد.

آوری امدادگران و نجاتگران زن جمعیت هالل احمر تفاوت معنی در فرضیه سوم مشخص شد که بین آموزش های امدادی در افزایش تاب 

 337/3( در سطح معنی داری 358/71محاسبه شده )  t(، چون مقدارلون Fبا توجه به برابری واریانس گروه ها )داری وجود دارد. در همین رابطه 

اطمینان می توان ادعا کرد که  %33تأیید می گردد. لذا با  1Hرد و فرض  0H می باشد، بنابراین فرض  337/3کوچکتر از  739و با درجه آزادی 

در همین رابطه قابل بین آموزش های امدادی در افزایش تاب آوری امدادگران و نجاتگران زن جمعیت هالل احمر تفاوت معنی داری وجود دارد. 

( است. به عبارت دیگر آموزش تاب آوری 833/18زن ) ( کوچکتر از نجاتگران993/23ذکر است که میانگین نمرات تاب آوری امدادگران زن )

اطمینان  %33تأثیر بیشتری بر روی داوطلبان نجاتگر زن نسبت به امدادگر زن داشته است. در نتایج حاصل از یافته های این آزمون را با احتمال 
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، اکمن، ( و لیپین7932ادپور؛ مطهری، وکیلی و سهرابی )بهزاین یافته با نتایج پژوهش های می توان به جامعه آماری مورد مطالعه تعمیم داد. 

 همسو است. ( 3375کالکین و مک کوشن )

یکی از مهمترین دالیل تاب آوری نجاتگران زن نسبت به امدادگران زن وجود      تفاوت های شخصیتی در تبیین این یافته می توان گفت 

حوادث و انعطاف پذیری باالتر در مواجعه با مشکل و همچنین داشتن هدف مشخص و  بین آنان مثل داشتن اعتماد به نفس بیشتر است. در

پشتکار برای رسیدن به هدف که همان حس انسان دوستی و کمک به هم نوع است. آگاهی از توانمندی های و مهارت های فردی در حین 

از دیگر دالیلی است که باعث افزایش تاب آوری نجاتگران می شود.  عملیات و استفاده از دانش و به کارگیری مهارت ها و همچنین توان جسمانی 

 بعد از مرحله جذب اعضا و حضور آنان در دوره های آموزشی بعضاً به دالیلی عدم حضور اعضا و کاهش فعالیت و در نهایت ترک آنان از جمعیت

و ساماندهی جمیعت برای اعضای جدید، نداشتن  انگیزه کافی  هالل احمر مشاهده می شود که از مهمترین دالیل این موضوع عدم برنامه ریزی

امدادگران و همچنین عضو شدن در جمعیت صرفاً برای پر کردن اوقات فراقت که این امر باعث حضور دوره ای و کوتاه مدت در بین اعضا می 

 تکار و هدف، با افزایش دانش و مهارت خود اقدام کنند.شود و به ندرت اعضایی در سازمان به ادامه فعالیت می پردازند که عالوه بر داشتن پش
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