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  چكيده
 يهـا   دانـش گـروه    ي بررسـ  ي برا ،١٣٨٦در سال    مطالعه حاضر . ت هالل احمر است   ي جمع يها  ن برنامه يتر  ه از مهم  ي اول يها  آموزش کمک 

  و استان ٦ در   يمقطع به روش  ، آن ي آموزش همگان  ي راهکارها به و نگرش    هي اول يها درباره روش انجام کمک    يي دانشجو يها   کانون داوطلب
  . صورت گرفت عضو ٥٢٨٧ يبر رو

هـا بـا    ل دادهيـ حلت. ده شدي پرسشنامه سنجبا استفاده ازها  دانش و نگرش نمونه. گرديد ساده انجام  ي به روش تصادف    تحقيق يرينمونه گ 
در زمان مطالعـه،  .  لحاظ شد(Complex sampling design)ده يچي پيري و با در نظر گرفتن طرح نمونه گSTATA 8.0 يافزار آمار نرم

  . کردند يت مي فعاليي دانشجويها ها در شاخه آزاد کانون ر نمونهيت هالل احمر و سايعضو جمع)  درصد۸/۶۳( نمونه ۳۳۷۵
 نيانگيـ  شرکت کـرده بودنـد و واجـد م         ،ه هالل احمر  ي اول يها   آموزش کمک  يها  در کالس )  درصد ۶/۷۰( دانشجو   ۳۷۳۶ها،    ن نمونه ياز ب 

 ) درصد۶/۱۴ ( نمونه۷۷۳ ، فقطدهي آموزش ديها ن نمونهياز ب. )CI %95=۳۶/۷-۴۶/۹(بودند ) ۱۸از نمره کل  (۵۳/۸ + ۵۳/۳  دانشازيامت
شـرکت در   . )P=۰۱/۰(داشـت    يدار آمـار   ي ارتبـاط معنـ    ،ير آموزش قبل  يها تنها با متغ    سطح دانش نمونه  . بودندمطلوب   سطح دانش    يدارا

 + ۷۷/۶ نگـرش  ازيـ  امت نيانگيم. عوامل مؤثر بر دانش باالتر بودند     ) P=۰۱/۰( مناسب   يت اقتصاد يو وضع ) P=۰۱/۰( هالل احمر    يها  آموزش
   .)CI %95=۵۷/۳۳-۳۳/۳۷ (برآورد شد) ۴۵از نمره کل  (۷۳/۳۴
ش ي بر افـزا   ي متک يهاي آموزش   ه با ارائه روش   ي اول يها  ش پوشش آموزش کمک   يد به افزا  يت هالل احمر با   يق نشان داد که جمع    ين تحق يا

  .کند يجاب مي را ايون گوناگي هدف مختلف، راهکارهايها آموزش گروه. دي اقدام نماي دانشجوييها  مستمر در کانونيها يمهارت و بازآموز
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  ٢٠٦

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

  مقدمه
 کـه در صـدر      هستندن عامل مرگ در کشور      ي اول و سوانح حوادث  

ـ  قـرار دار   يا  آنها حـوادث جـاده      کـشور بـا انـواع       رو بـه رو بـودن     . دن
بـه   ز از عوامل مهم مـرگ و صـدمات در کـشور           ي ن يعيمخاطرات طب 

ر، سـاالنه بـه طـور       يـ  اخ يهـا    دهـه  يطـ   که ي، به طور  آيد  شمار مي 
. انـد    هزار نفر جان خود را در اثر زلزله از دسـت داده            ٥ تا   ٤متوسط،  

 درصد از مرگ    ١٨ تا   ١٥ن  يتواند ب   يه م ي اول يها  ارائه به موقع کمک   
 درصـد   ٥٠ تـا    ٢٥هـا نـشانگر        تجربه  از يبرخ.  از سوانح بکاهد   يناش
 هـستند ه  يـ  اول يها  رگ در صورت ارائه به موقع کمک       از م  يريشگيپ
  ارائه خدمات محدود   :ست از  ا  عبارت هي کمک اول  ،فياز نظر تعر  ]. ١[

 ايـ  بـا    يهـا توسـط فـرد      يو ناخوش  مراقبت از صدمات     يبرا يپزشک
 يها اهداف کمک. زاتيبا حداقل تجهو  ي پزشکيبدون آموزش رسم  

 عي و تـسر   شتريـ  ب بيسـ  از آ  يريشگيـ حفظ جان، پ  : تند از ر عبا هياول
  .بهبود
 بم، زرنـد، لرسـتان و       يها   همانند زلزله  ،ر کشور ي اخ ياي بال اربتج

ان صـحنه   ين پاسخگو ي که مردم همواره اول    ند نشان داد  ،طوفان گونو 
ـ  اربتجـ . انـد   حوادث بوده   و  يز ارتقـاي سـطح آگـاه      يـ  ن يالمللـ   ني ب

ر ا ديـ ت خطـر بال يرين اصول مد يتر   را از جمله مهم    يمشارکت عموم 
 در  ي آموزشـ  يهـا   ن هـدف برنامـه    يتر لذا، مهم ]. ٢[دانند    يجوامع م 

 در  ي مردمـ  يهـا    گـروه  يش آگـاه  يد افـزا  يه، با ي اول يها  نه کمک يزم
جـان و حـس     يه.  باشـد  يويـ  ر ياء قلبـ  يه و اح  ي اول يها  نه کمک يزم

 حـداکثر   يدگان زمان يب د ي رساندن به آس   ياري يدوستانه برا  انسان
 در زمينـه  دم از دانـش و مهـارت الزم          خواهد داشت که مر    ياثربخش

 برخـوردار   ،هيـ  اول يهـا   ژه کمـک  يـ  امداد و نجات و بـه و       يها  تيفعال
  . باشند

 اصـول  ي، در راسـتا جمعيت هالل احمر جمهوري اسـالمي ايـران     
ت يـ  و ظرف  جوانـان ، مـشارکت    يب سرخ جهان  ي صل يالملل  نينهضت ب 

ن يرتــ انــه در جامعــه را از جملــه مهــمهــاي داوطلب فعاليــت يســاز
 ، در حـال حاضـر     ،تيـ ن جمع يـ ا. دانـد   ي خود م  يتي مأمور يمحورها

 در سراسـر کـشور اسـت و         يي داوطلب دانشجو  ٣٠٠٠٠ حدود   يدارا
 ارتقاي سـطح دانـش و مهـارت         ي را برا  ي متنوع ي آموزش يها  برنامه

 يهـا   ن برنامـه  يتـر   ه از مهم  ي اول يها  آموزش کمک . کند  يآنان اجرا م  
  ]. ٢[اوطلب است ان دي دانشجوين سازمان برايا

 يي داوطلـب دانـشجو    يهـا   دانش گروه  ي بررس يمطالعه حاضر برا  
 و نگــرش آنــان در خــصوص هيــ اوليهــا دربــاره روش انجــام کمــک

 نيـ ا.  آن در کـشور انجـام شـده اسـت          ي آموزش همگـان   يراهکارها

 هالل احمر است،    تي جمع يابيارز  از خود  ي بخش ، که در واقع   يبررس
  . فراهم کرده استزي نا ريداخالت آت مي اثربخشي بررسهيسطح پا

  
   كار مواد و روش

 استان کشور بر    ٦ در   ،١٣٨٦در سال    ين مطالعه به روش مقطع    يا
انجـام  ت هـالل احمـر      ي جمع ييدانشجو يها   عضو کانون  ٥٢٨٧ يرو

 سـاده بـر اسـاس فهرسـت داوطلبـان           ي تـصادف  يرينمونه گ . گرفت
از  ،فايا   خود يا  نامه هر استان انجام شد و پرسش      يي دانشجو يها  کانون

در . دي داوطلبان ارسال گرد ي به نشاني پست   قبول-ق پست جواب  يطر
 به هر سـؤال و      يق، روش پاسخ ده   ي پرسشنامه، اهداف تحق   يراهنما

 يياي و پاا، محتوي صورييروا. ح شده بود يبازگرداندن پرسشنامه تشر  
 يياي که پا  يد؛ به طور  ين گرد ييش آزمون تع  يپرسشنامه در مرحله پ   

و  ٧٣/٠ سؤاالت دانـش پرسـشنامه بـر اسـاس آلفـا کرونبـاخ        يداخل
  . برآورد شد ۸۲/۰ ،سؤاالت نگرش

ات يخـصوص : ن مطالعه عبارت بودنـد از     ي ا ي مورد بررس  يرهايمتغ
 ي، کارشناسـ  يدکتـر  (يليجمعيتي شامل سن، جنس، مقطع تحـص      

ر يا غي يعلوم پزشک (يلي، رشته تحص)پلمي و فوق ديارشد، کارشناس
 ١-٣(و بعـد خـانوار      ) محروم، متوسط،   مرفه (يت اقتصاد يوضع،  )آن

  ). شتريا بي نفر ٦ نفر، ٤-٥نفر، 
 ١٨ک پرسشنامه   يله  يه به وس  ي اول يها  ها درباره کمک    دانش نمونه 

 يهـا   پاسخ. ده شد يسنج» دانم ير و نم  ي، خ يبل «يها   با پاسخ  يسؤال
دانـم،   ي غلـط و نمـ     يهـا    و پاسخ  ١از  يح به هر سؤال، واجد امت     يصح

هـا بـه      از دانش نمونـه   ي امت يگروه بند . از صفر لحاظ شدند   يواجد امت 
از يـ امت(و بـاال  ) ٧-١٢از يامت(، متوسط )۰-۶از يامت (نييسه سطح پا  

» بـر سـه   ) ١٨(از ممکـن    يـ م حـداکثر امت   يتقس«بر اساس   ) ١٣-١٨
  . صورت گرفت

ک يـ له  يه بـه وسـ    يـ  اول يهـا   ها درباره آموزش کمـک      نگرش نمونه 
 نظر،  يکامالً موافق، موافق، ب   «کرت  ياس ل ي با مق  ي سؤال ٩پرسشنامه  

 نگرش مناسب به هر سؤال       به .ده شد يسنج» مخالف و کامالً مخالف   
ها به سطوح نگرش کامالً        نمونه يگروه بند . از داده شد  ي امت ٥ تا   ١از  

از يـ امت(، متوسـط    )٢٨-٣٦از  يامت(، مناسب   )٣٧-٤٥از  يامت(مناسب  
) ٠-٩از  يـ امت(و کامالً نامناسـب     ) ١٠-١٨ز  ايامت(، نامناسب   )١٩-٢٧

  . ديانجام گرد» بر پنج) ٤٥(از ممکن يم حداکثر امتيتقس«بر اساس 
 و با در نظر گرفتن STATA 8.0 يافزار آمار ها با نرم ل دادهيتحل

 لحـاظ  )Complex sampling design (دهيچي پيريطرح نمونه گ
ــد ــل . ش ــتان«عام ــه » اس ــهب ــد اولمنزل ــ واح ــهي ــ گه نمون   ي ري
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  ٢٠٧

     انهمكار و مسعود خاتمي                                                                                        ...       هاي دانشجويي هالل احمرآگاهي و نگرش داوطلبان كانون

)Primary sampling unit(بــه ،هــا  در نظــر گرفتــه شــد و داده 
  وزن ،»ان داوطلب استان به تعداد نمونـه      ينسبت تعداد کل دانشجو   «
)Weight(  ـ  بـا اسـتفاده از    هـا     ع داده يتوز.  داده شدند  خـام،   ي فراوان

% ۹۵نـان   يار اسـتاندارد و حـدود اطم      يـ  مع ين و خطا  يانگيدرصد، م 
ر ي ارتباط سطح دانـش و نگـرش بـا سـا      يبررس. مربوطه انجام گرفت  

ک و چنـد    يـ  يون خطـ  ياز رگرسـ  .  انجـام شـد    χ2رها با آزمون    يمتغ
از دانش و نگـرش نمونـه       ي عوامل مؤثر بر امت    ي بررس يره نيز برا  يمتغ

  .استفاده شد
  
  ها يافته

 يي دانـشجو  يهـا    عـضو کـانون    ۵۲۸۷ ، در مجموع  ،ن مطالعه يدر ا 
اسـتان  :  شـدند ير بررسـ يـ شـرح ز  استان کشور بـه    ۶هالل احمر از    

 مـورد   ۱۱۵۸ ي، اسـتان مرکـز    ) درصـد  ۶/۱۳( مـورد    ۷۱۸مازندران  
ــزو) درصــد۹/۲۱( ــورد ۲۳۳ن ي، اســتان ق ، اســتان ) درصــد۴/۴( م

 ۲۶۳۰ يجـان شـرق  ي، اسـتان آذربا  ) درصد ۵/۸( مورد   ۴۴۷هرمزگان  
 ۹/۱( مــورد ۱۰۱ يو اســتان خراســان رضــو)  درصــد۷/۴۹(مــورد 
ت يـ عضو جمع )  درصد ۸/۶۳( نمونه   ۳۳۷۵عه،  در زمان مطال  ). درصد

 يي دانـشجو  يهـا   هـا در شـاخه آزاد کـانون         ر نمونه يهالل احمر و سا   
 ۱/۹( نفـر  ۴۸۲ان مورد مطالعـه،  يدانشجواز جمع . کردند  يت م يفعال

در )  درصـد  ۳/۷۵( نفـر    ۳۹۸۱ و   ي علوم پزشـک   يها  در گروه ) درصد
 ۱۵/۶(مونـه    ن ۸۲۴ يليرشته تحـص  . کردند  يل م يها تحص   ر رشته يسا

ها   ات جمعيتي نمونه  ي خصوص ۱جدول شماره   . ذکر نشده بود  ) درصد
  . دهد يرا نشان م

 يهـا   در کـالس  )  درصـد  ۶/۷۰( دانـشجو    ۳۷۳۶هـا،     ن نمونـه  ياز ب 
ان يدانـشجو . ه هالل احمر شرکت کرده بودند     ي اول يها  آموزش کمک 

ـ ي اوليها  خود درباره کمکيبع اطالعات ار را من  يموارد ز  : ده ذکر کردن
دوسـتان،  )  درصد ۸/۱۱( نمونه   ۶۲۲ون،  يزيتلو) ۴/۳۰( نمونه   ۱۶۰۶
)  درصـد  ۰/۱۰( نمونه   ۵۳۰مطالعه کتاب،   )  درصد ۱/۱۱( نمونه   ۵۸۹

)  درصد ۹/۷( نمونه   ۴۱۸و و   يراد)  درصد ۷/۹( نمونه   ۵۱۱مطبوعات،  
  . خانواده

 يبـا خطـا   ) ۱۸از نمره کـل      (۵۳/۸ ها  دانش نمونه  ازي امت نيانگيم
 حـداقل  انه،يم. )CI % 95=۳۶/۷-۴۶/۹ (برآورد شد ۵۳/۳ استاندارد

 بـا گـروه     . بـود  ۱۷ و   )صـفر  (۰،  ۹ بيـ  دانش به ترت   ازيو حداکثر امت  
 ۱/۲۶ ( نمونـه  ۱۳۸۰شـد کـه     هـا مـشاهده        سطح دانش نمونه   يبند

 ي دارا) درصـد ۳/۵۹ ( نمونه۳۱۳۴ن، يي سطح دانش پا   ي دارا )درصد
 سـطح دانـش بـاال       يدارا)  درصد ۶/۱۴( نمونه   ۷۷۳دانش متوسط و    

ر يـ ه تنهـا بـا متغ     يـ  اول يهـا  ها درباره کمک   سطح دانش نمونه  . بودند
 داشــت يدار آمــار ي ارتبــاط معنــ، در هــالل احمــريآمــوزش قبلــ

)۰۱/۰=P ،۰۹/۱۰=χ2(يليرهــا ماننــد رشــته تحــصير متغي و بــا ســا 
)۱۶/۰=P  ،۴۹/۲=χ2(  ،سن) ۴۲/۰=P  ،۸۳/۰=χ2(،  جـنس ) ۳۱/۰=P ،

۳۱/۱=χ2(،يصادت اقتــي وضــع) ۰۷/۰=P ،۱۸/۴=χ2 ( بعــد خــانوارو 
)۶۱/۰=P ،۴۵/۰=χ2(  ــار ــاط آم ــيارتب ــداد يدار ي معن ــشان ن .  را ن
ا عـدم شـرکت در      يـ ها براساس شـرکت       از دانش نمونه  ين امت يانگيم

انـه،  ي، م ۵۶/۶ + ۶۳/۳،  ۳۱/۹ + ۱۸/۳ب  يـ  به ترت  ي آموزش يها  کالس
 ۰،  ۹ب  يـ ده بـه ترت   يـ  آمـوزش د   يهـا   حداقل و حداکثر دانش نمونه    

 ۱۷، )صـفر ( ۰،  ۷ب  يـ ده بـه ترت   يـ  و در گروه آمـوزش ند      ۱۷،  )صفر(
 يهـا   ها به سؤاالت مربوط به کمـک        ح نمونه ينسبت پاسخ صح  . است

 ۲جـدول شـماره     .  آمـده اسـت    ۲ه در حوادث در جدول شماره       ياول
ده و  يـ  آمـوزش د   يهـا   ح دانش نمونـه   ي صح يها  تعداد و درصد پاسخ   

. دهـد   يهـالل احمـر را نـشان مـ        ه در   ي اول يها  ده در مورد کمک   يند
ره عوامـل مـؤثر بـر       يـ ک و چند متغ   يل  يجه تحل ي نت ۳جدول شماره   

ان يـ ه را ب  يـ  اول يها   درباره کمک  يان از سنجش آگاه   ياز دانشجو يامت
 هـالل   يها  ره، شرکت در آموزش   يل چند متغ  يبر اساس تحل  . کند  يم

 تريشاز ب ي مناسب، عوامل مؤثر بر کسب امت      يت اقتصاد ياحمر و وضع  
  . بودند
ه در  يـ  اول يها  ها از سطح اطالعات خود درباره کمک         نمونه يابيارز
 ۱/۲۵( نمونــه ۱۳۲۵ار خــوب، در يبــس)  درصــد۳/۱۲( نمونــه ۶۵۰

 ۸۵۶متوســط، در )  درصــد۴/۳۵( نمونــه ۱۸۷۲خــوب، در ) درصــد
 کـم  يلـ يخ)  درصـد ۳/۸( نمونـه  ۴۳۸کم و در )  درصد ۲/۱۶(نمونه  

  .  نکردندي اظهار نظربارهن ي ادر)  درصد۸/۲( نمونه ۱۴۶. بود
 بـه   ،ه را يـ  اول يهـا   نـه کمـک   ياز خـود در زم    يـ ن ن يتر  ها مهم   نمونه

شـرکت  )  درصـد ۷/۴۵( نمونـه  ۲۴۱۴: دانستند ير مي موارد ز  ،بيترت
ــالس ــا در ک ــيه ــه ۱۷۳۲، ي آموزش ــد۸/۳۲( نمون ــت يدر)  درص اف

 يهـا    روش يريـ فراگ)  درصـد  ۸/۲۲( نمونه   ۱۲۰۵،  ياطالعات عموم 
.  آلوده شـدن   يها   راه يريفراگ)  درصد ۵/۱۰( نمونه   ۵۵۴ ،يريشگيپ

ن و تکرار، حضور در صحنه حوادث،       يتمر: ر موارد عبارت بودند از    يسا
  . نترنتيلم و ايکتاب، ف

 يبا خطـا ) ۴۵از نمره کل ( ۷۳/۳۴ها    نگرش نمونه  ازي امت نيانگيم
  نگرش بـه   ازي حداقل و حداکثر امت    انه،يم.  برآورد شد  ۷۷/۶استاندارد  

   . بود۴۵و ) صفر( ۰، ۳۶ بيترت
توان مشاهده کـرد کـه        يها م   از نمونه ي مجموع امت  يم بند يبا تقس 
 ۲۳۵۰در سـطح کـامالً مناسـب،    )  درصد۶/۴۶( نمونه  ۲۴۶۴نگرش  
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  ٢٠٨

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

)  درصـد  ۷۰/۶( نمونه   ۳۵۴در سطح مناسب،    )  درصد ۴۵/۴۴(نمونه  
در سـطح نامناسـب و   )  درصـد ۳۶/۰( نمونـه    ۹۱در سطح متوسـط،     

 سـطح   .در سطح کامالً نامناسب قرار دارد     )  درصد ۸۹/۱(نه   نمو ۱۰۰
  در هالل احمر   يا آموزش قبل  به  ي اول يها ها درباره کمک   نمونهنگرش  

)۴۲/۰=P  ،۹۶۹/۰=χ2(  ،  يليرشته تحـص) ۰۷/۰=P  ،۴۸/۳=χ2(،  سـن  
)۱۸/۰=P ،۹۴/۱=χ2(،ــنس ــع،)P ،۴۴/۴=χ2=۰۵/۰ ( جـــ ت ي وضـــ

 )P ،۴۳/۰=χ2=۶۲/۰ (بعــد خــانوارو ) P ،۲۵/۱=χ2=۳۲/۰ (ياقتــصاد
از نگـرش   يـ ن امت يانگيـ م.  را نـشان نـداد     يدار  ي معنـ  يارتباط آمـار  

و ) ۴۵از نمره کل     (۰۷/۳۵+۷۹/۶ده  ي آموزش د  يها  ها در گروه    نمونه
. برآورد شد ) ۴۵از نمره کل     (۰۵/۳۴ + ۶۱/۶ده  يدر گروه آموزش ند   

ده بـه   يـ از نگـرش در گـروه  آمـوزش د         يانه، حداقل و حداکثر امت    يم
 ۰، ۳۵ب يده به ترتي و در گروه آموزش ند   ۴۵و  ) صفر( ۰،  ۳۶ب  يترت

 يم بنديها بر اساس تقس ح نمونهينسبت پاسخ صح.  بود۴۳و ) صفر(

ده، بـه سـؤاالت مربـوط بـه         يده و ند  يداوطلبان به دو گروه آموزش د     
 ۴ه در حوادث در جدول شماره       ي اول يها  نگرش درباره آموزش کمک   

  .آمده است
ره عوامل مـؤثر بـر      يک و چند متغ   يل  يجه تحل ي نت ۵جدول شماره   

ه يـ  اول يهـا   ان از سنجش نگرش درباره آموزش کمک      ياز دانشجو يامت
 يت اقتـصاد  يره، وضـع  يـ ل چنـد متغ   يبر اساس تحل  . کند  يان م يرا ب 

 نمونـه   ۳۷۵۴. تر بـود  يـش از ب يـ مناسب، تنها عامل مؤثر بر کسب امت      
 ، خـود  ي در محـل زنـدگ     يعـ ياز وقوع مخـاطرات طب    )  درصد ۰/۷۱(

ر يـ ب بـه مخـاطرات ز   يـ ها به ترت     نمونه ين نگران يشتريب. نگران بودند 
 ۷۱۲ل در   ي، سـ  ) درصـد  ۵/۶۱( نمونـه    ۳۲۵۰زلزلـه در    : بـود مربوط  
، ) درصـد  ۶/۱۴( نمونـه    ۷۷۲، رعـد و بـرق در        ) درصـد  ۵/۱۳(نمونه  

 ۷/۷( نمونـه  ۴۰۶و کـوالک در  )  درصد ۱/۱۴( نمونه   ۷۴۴طوفان در   
   ).درصد

   هالل احمريي دانشجويها  داوطلب کانون۵۲۸۷ات جمعيتي ي خصوص-۱ شماره جدول
  درصد  تعداد  

      سن
۲۲ ≥  ۲۹۶۵  ۱/۵۶ 

۲۲ <  ۱۹۳۵  ۶/۳۶  
 ۳/۷  ۳۸۷  بدون پاسخ

      جنس
  ۵/۴۶  ۲۴۵۷  مرد
  ۵/۵۳  ۲۸۳۰  زن

      يتحصيلمقطع 
 ۸/۲  ۱۴۹  دکتري 

  ۵/۳  ۱۸۵  کارشناسي ارشد
  ۵/۵۳ ۲۸۲۸  كارشناسي
  ۶/۲۴  ۱۳۰۱  فوق ديپلم
  ۶/۱۵  ۸۲۴  بدون پاسخ

       وضعيت اقتصادي
  ۱/۱۰  ۵۳۴  محروم
  ۰/۷۲  ۳۸۰۶  متوسط

  ۷/۱۲  ۶۷۲  مرفه
  ۲/۵  ۲۷۵  بدون پاسخ
      بعد خانوار

۳-۱  ۱۴۱۸  ۸/۲۶  
۵-۴  ۲۵۰۰  ۳/۴۷  
  ۲/۲۰  ۱۰۶۷   و بيشتر۶

  ۷/۵  ۳۰۲  بدون پاسخ
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  ٢٠٩

     انهمكار و مسعود خاتمي                                                                                        ...       هاي دانشجويي هالل احمرآگاهي و نگرش داوطلبان كانون

هـاي آموزشـي هـالل       هاي اوليه براساس شرکت يا عدم شرکت در کالس          کمک هاي دانشجويي هالل احمر درباره      آگاهي داوطلبان کانون   -۲  شماره جدول
  احمر

    جمع کل  ها پاسخ صحيح آموزش ديده ها پاسخ صحيح آموزش نديده
  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  ۹/۶۹  ۳۹۰۵  ۲/۷۹  ۲۹۶۰  ۳/۶۷  ۹۴۵  کنترل عاليم حياتي 
  ۰/۷۶  ۳۵۹۳  ۰/۷۲  ۲۶۹۰  ۳/۶۴  ۹۰۳  هاي اوليه تعريف کمک

  ۷/۶۷  ۳۴۴۲  ۸/۶۹  ۲۶۰۸  ۴/۵۹  ۸۳۴  هاي اوليه  اهميت آموزش همگاني کمک
  ۳/۶۲  ۳۲۰۵  ۴/۶۷  ۲۵۱۷  ۰/۴۹  ۶۸۸  ماساژ قلبي

  ۴/۶۱  ۳۱۵۶  ۷/۶۵  ۲۴۵۶  ۸/۴۹  ۷۰۰  بازکردن راه هوايي 
  ۲/۵۹  ۳۰۴۱  ۶/۶۳  ۲۳۷۷  ۳/۴۷  ۶۶۴  کنترل خونريزي اندام

  ۷/۵۸  ۳۰۱۸  ۶/۶۳  ۲۳۷۷  ۶/۴۵  ۶۴۱  برخورد با زخم ناشي از گازگرفتگي
  ۳/۴۹  ۲۵۳۴  ۱/۵۷  ۲۱۳۴  ۵/۲۸  ۴۰۰  تعداد تنفس طبيعي

  ۸/۴۷  ۲۴۵۶  ۹/۴۹  ۱۸۶۳  ۴/۴۲  ۵۹۶  روش ماساژ قلبي
  ۶/۴۷  ۲۴۴۹  ۹/۵۳  ۲۰۱۴  ۰/۳۱  ۴۳۵  ها اثر شوک بر از بين رفتن نبض

  ۴/۳۴  ۱۷۶۷  ۹/۳۸  ۱۴۵۵  ۲/۲۲  ۳۱۲  اقدام مناسب در مسموميت با نفت و وايتکس
  ۵/۳۵  ۱۸۲۶  ۴۰  ۱۴۹۳  ۷/۲۳  ۳۳۳  ود نبض ضعيف در شوکماساژ قلبي در صورت وج

  ۸/۴۸  ۲۵۱۱  ۹/۵۷  ۲۱۶۳  ۸/۲۴  ۳۴۸  نسبت تعداد ماساژ قلبي به تنفس 
  ۹/۴۱  ۲۱۵۵  ۴۵  ۱۶۸۳  ۶/۳۳  ۴۷۲  مانور کشيدن سر به عقب و باالبردن چانه
  ۵/۳۱  ۱۶۱۹  ۱/۳۵  ۱۳۱۳  ۸/۲۱  ۳۰۶  روش برخورد با بيمار سوختگي با اسيد

  ۱/۲۶  ۱۳۴۱  ۵/۲۹  ۱۱۰۱  ۱/۱۷  ۲۴۰  عقرب گزيدگيبرخورد با زخم در 
 ۹/۱۹ ۱۰۲۲  ۸/۲۱  ۸۱۴  ۸/۱۴  ۲۰۸  تعداد طبيعي نبض

 ۳/۱۹ ۹۹۰  ۲۱  ۷۸۵  ۶/۱۴  ۲۰۵  خصوصيات درد قلبي
  

  هاي اوليه هاي دانشجويي هالل احمر درباره کمک  تحليل يک و چند متغيره عوامل مؤثر بر امتياز آگاهي داوطلبان کانون-۳جدول شماره 
    تحليل چند متغيره  ليل يک متغيرهتح
B SE T  P  B SE T  P  

 *NI  ۸۲/۰  ۲۳/۰  ۰۷/۰  ۰۱/۰  )سال(سن 
          جنس

        †Ref  زن
  ۷۸/۰  -۲۹/۰  ۱۶/۰  -۰۴/۰  مرد

NI  

                  يت اقتصاديوضع
  Ref  Ref  محروم
  ۰۳/۰  ۹۳/۲  ۲۷/۰  ۷۷/۰  ۰۴/۰  ۷۵/۲  ۱۸/۰  ۵۱/۰  متوسط

  ۷۹/۰  ۴۶/۰  -۲۷/۰  -۲۱/۰  ۱۸/۰  -۵۵/۱  ۲۷/۰  -۴۳/۰  مرفه
                  بعد خانوار

۳-۱  Ref        
۵-۴  ۴۴/۰-  ۲۷/۰  ۶۰/۱-  ۱۷/۰  
۵> ۲۱/۰-  ۳۷/۰  ۵۷/۰-  ۵۹/۰  

NI  

                  يليرشته تحص
  Ref  Ref  غير علوم پزشكي

  ۰۵۹/۰  ۴۴/۲  ۲۵/۰  ۶۳/۰  ۰۷/۰  ۲۵/۲  ۵۵/۰  ۲۵/۱  علوم پزشكي
                  آموزش در هالل احمر

        Ref        Ref  خير
  ۰۱/۰  ۰۶/۴  ۸۰/۰  ۲۶/۳  ۰۰۹/۰  ۱۱/۴  ۷۶/۰  ۱۴/۳  بلي

  . در مدل وارد نشده است*
   گروه مرجع†
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  ٢١٠

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

 آمـوزش   يهـا   ا عدم شرکت در کالس    يه براساس شرکت    ي اول يها   هالل احمر درباره آموزش کمک     يي دانشجو يها  نگرش داوطلبان کانون   -٤جدول شماره   
 هالل احمر

آموزش حـداقل   
ــر   ــضو ه يــك ع

ــانوار ــتو خ ط س
  حمرهالل ا

ــد   ــود واحـ وجـ
درســـــــــــي 

هاي اوليـه     كمك
  در مدارس

ــد   ــود واحـ وجـ
درســـــــــــي 

هاي اوليـه     كمك
  ها دانشگاهدر 

آموزش اجبـاري   
هاي اوليـه     كمك

  در دوره سربازي

آموزش اجبـاري   
هاي اوليـه     كمك

به زوجين قبـل    
  از ازدواج

ــاري   ــزوم همك ل
ــر و   ــالل احم ه

هـا    ساير سازمان 
بــراي آمــوزش  
ــاني  همگـــــــ

  هاي اوليه كمك

م آمـــوزش لـــزو
هاي اوليـه     كمك

  به كودكان

اهميت درخواسـت   
ــه از   ــراد جامعـ افـ

ــازمان ــاي  ســ هــ
ــراي  ــسئول بــ مــ

هـاي    آموزش كمك 
  اوليه

آمــــــــــوزش 
هاي اوليـه     كمك

بـــه همگـــان از 
ــق  طريـــــــــ

هــــاي  رســــانه
  گروهي

  

 )درصد(تعداد  )درصد(تعداد  )درصد(تعداد  )درصد(تعداد  )درصد(تعداد  )درصد(تعداد  )درصد(تعداد  )درصد(تعداد   )درصد(تعداد 
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  ٢١١

     انهمكار و مسعود خاتمي                                                                                        ...       هاي دانشجويي هالل احمرآگاهي و نگرش داوطلبان كانون

  بحث و نتيجه گيري
 يي دانش و نگرش داوطلبان دانـشجو      يابين ارز يمطالعه حاضر، اول  

قبل و بعد   «ر از روش    ي به غ  ،هي اول يها  ران درباره کمک  يهالل احمر ا  
 يکه احتمال وقوع صدمات برا  از آنجايي .  است ،»ياز جلسات آموزش  

 يريـ انش وجـود دارد، فراگ يـ ا اطرافيـ ت خود   اي در طول ح   يهر فرد 
ن مطالعه بـر دانـش و       ي ا . است ي همگان ضرور  يه برا ي اول يها کمک

ه و  يـ  اول يهـا   کمـک بـاره    در يي دانـشجو  يها  نگرش داوطلبان کانون  
ج ينتـا . ها تمرکز کـرده اسـت       ن کمک ي ا ي آموزش همگان  يراهکارها

ن يـ ن، در ا   درصـد از داوطلبـا     ۷۰ن کـه حـدود      يرغم ا    بهنشان دادند   
 درصد از آنان در سطح      ۱۵اند، دانش تنها       داشته يآموزش قبل  نهيزم

کن ي دور از انتظار بود، ل، در نگاه اول  ،گرچهاين يافته   . قابل قبول بود  
افتـه  يه،  يـ  اول يهـا   ن بودن سطح دانـش کمـک      ييمشاهده شد که پا   

 طـور  است، بـه     يتي مختلف جمع  يها  ر گروه يمشترک مطالعات در ز   
 و ي کـه آگـاه   هـم وزلندي در ن صورت گرفته مطالعه مرتبط   دو ،مثال

 کـرده   يرا بررسـ  » بزرگـساالن «و  » رستانيدانش آموزان دب  «نگرش  
ن کـه   ي که با وجود ا    يبه طور . اند   را نشان داده   يج مشابه يبودند، نتا 

ن مطالعـات،   يـ  بزرگـساالن ا    از  درصـد  ۷۴ درصد دانش آموزان و      ۷۰
 بودند، اما سطح دانش آنهـا در        دهديه را   ي اول يها   کمک يآموزش قبل 

 يها بر دانش نمونه   ثرؤتنها عامل م  ]. ۴،  ۳[ر قابل قبول بود     ي غ يحد
 يت اقتـصاد  ي، وضـع  ير از شرکت در دوره آموزشـ      يغبه   قين تحق يا

 بـر   مرفه يت اقتصاد يوضع و  متوسط بر دانش   يت اقتصاد يوضع. بود
 عوامل. نددثر بو ؤه م ي اول يها کمک ها به آموزش   نگرش مناسب نمونه  

سطح .  نداشتنديريثأها ت سن و جنس بر سطح دانش و نگرش نمونه
 ،يرپزشـک ي و غ  ي علوم پزشک  يها ان رشته يدانش و نه نگرش دانشجو    

 مطالعات مشابه، از جملـه عوامـل        يدر بررس . ند را نشان نداد   يتفاوت
 بـا دانـش     يل در مـدارس تـک جنـس       يها، تحص   مؤثر بر دانش نمونه   

هـا و فاصـله از         نمونه يآموزش قبل . نه همراه بود  ين زم ي در ا  يتريشب
 مهم مـرتبط بـا دانـش    يرهاي هم به عنوان متغ   ين آموزش قبل  يآخر
ن يشتريـ  ب ،ين بررسـ  يـ در ا ]. ۴،  ۳[نه مطرح شـده اسـت       ين زم يدرا
 يهـا  ف کمـک  يـ تعر«،  »ياتيـ م ح يـ عال«ها مربـوط بـه        نمونه ياهگآ

بـاز کـردن    «،  »يماسـاژ قلبـ   «،  »يت آمـوزش همگـان    يـ اهم«،  »هياول
ت يها اهم  سه چهارم نمونه   ، هر چند که حداکثر    ، بود »يي هوا يها راه

) ن سطح دانش  يموضوع واجد باالتر  ( در حوادث    ياتيم ح يکنترل عال 
مـار  يروش برخـورد بـا ب     «ها به     نمونه ين آگاه يکمتر. دانستند يرا م 

تعـداد  «،  »يدگيـ برخورد با زخم در عقـرب گز      «،  »دي با اس  يسوختگ
 زيـاد بـروز   . شد  مي مربوط »يات درد قلب  يخصوص« و   » نبض يعيطب

 يها شتر به آموزشي لزوم توجه ب  ،راني ا ي در جامعه فعل   يحمالت قلب 
 هـم  يدر مطالعات مشابه مـورد بررسـ    ]. ۵ [کند يد م يکأمربوطه را ت  

 در حـد  ي هواييها  و باز کردن راهيح ماساژ قلبي از نحوه صح  يآگاه
وزلند، ين» دانش آموزان «ر مطالعه    که د  يرقابل قبول بود، به طور    يغ

 درصـد از نحـوه      ۴، تنهـا    »بزرگـساالن « درصـد و در مطالعـه        ۶تنها  
ان مهـد   يـ مرب«در مطالعـه    .  اطالع داشـتند   يح مانور ماساژ قلب   يصح

ح يهـا از نحـوه صـح    هم حدود دو سوم از نمونـه    »  کرمان يها  کودک
وه برخـورد   در مورد نحـ   ]. ،۶،  ۴،  ۳[ نداشتند   ين مانور اطالع  يانجام ا 

 درصـد از دانـش آمـوزان    ۷، تنهـا  يمـار دچـار سـوختگ     يح با ب  يصح
 يزان آگـاه  يـ  م يدر بررسـ  ]. ۷ [دادنـد ح ارائـه    يکامبوج، پاسخ صـح   

ن گروه در مورد    ي ا يزان آگاه ين م يشتريه، ب ي ترک يان پزشک يدانشجو
 در  يزان آگاه ين م ي و کمتر  يست قلب يمار دچار ا  يح ب يص صح يتشخ

لذا با توجـه بـه      ]. ۸[ بود   يست قلب ي ا زمانت مردمک در    يمورد وضع 
 يها   مطرح در کمک   يان در مورد موارد اساس    ي دانشجو يدانش ناکاف 

ن ي ارائـه شـده و همچنـ       ي و روش آموزشـ    اه، لزوم توجه به محتو    ياول
ت يـ ز بـه اهم   يـ در مطالعـات مـشابه ن     . گـردد   يها آشکار مـ     يبازآموز
 و ذکـر شـده      رديدهگد  ي، تأک يا   حرفه يها   در گروه  يها حت   يبازآموز

، ي بـازآموز  يهـا    دوره ي بـدون طـ    ،الت بـاال  ياست که داشتن تحـص    
آنچـه  ]. ۱۰،  ۹،  ۶[ها نخواهـد داشـت        ش دانش نمونه  يري بر افزا  يتأث

 يهـا   نـه کمـک   يتاً ارتقاي سطح مهارت فـرد در زم       ي نها اهميت دارد 
ن امـر داشـته     يـ  در ا  يير بسزا يتواند تأث   يروش آموزش م  . ه است ياول

الزاما هر  . ت است يز حائز اهم  ي ن يهم نمودن فرصت بازآموز   فرا. باشد
در . شـود   ينمـ منجـر   ست و به ارتقاي سطح مهارت       ي مؤثر ن  يآموزش
د در ي بايعمل» مهارت«ار ي توجه به مع،ي آموزشيها  برنامهيابيارزش

 و  يل روش بررسـ   يـ  بـه دل   ،ن مطالعـه  ي هر چند در ا    ؛رديرأس قرار گ  
. ن امـر ممکـن نبـود      يـ  ا ين بررسـ  ، امکـا  ي حيطه مطالعات  يگستردگ

ر يتواند بـر سـطح دانـش تـأث          يز م ي ن يابي آموزش تا ارز   يفاصله زمان 
ق مورد نظر نبوده    ين تحق ير در ا  ين متغ ي ا يريکن اندازه گ  يگذارد، ل ب

 آموزش  يها در خصوص راهکارها      نگرش نمونه  ،ن مطالعه يدر ا . است
 يبررسـ  يتـ ي مختلـف جمع   يهـا    گروه يه برا ي اول يها   کمک يهمگان
ا کامالً مناسـب    يان، نگرش مناسب    ي درصد از دانشجو   ۹۰حدود  . شد

ان يـ  را ب  يتـ ي مختلـف جمع   يهـا   ر گـروه  يـ به لزوم ارائه آموزش به ز     
 بـه شـکل نگـرش       ياس نمـره بنـد    ي مق ،گري د يها  يدر بررس . کردند

 يه بـود و افـراد دارا      يـ  اول يهـا    کمـک  يها   به آموزش  يمثبت و منف  
]. ۳[ کرده بودنـد     توصيهن مورد را    ي ا  در ينگرش مثبت، آموزش قبل   

ه، نگـرش  يـ  اوليهـا   در مورد کمـک    ي آموزش قبل  نيزن مطالعه   يدر ا 
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  ٢١٢

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

نگـرش بـا رشـته      . جـاد نمـوده اسـت     ينه ا ين زم يمناسب در ا  " کامال
 ممکـن اسـت بـه        اين خود   که ارتباطي نداشت ان  ي دانشجو يليتحص

رتبـاط بـا     ا ير دارا يـ تنهـا متغ  .  بودن سؤاالت بوده باشد    يا  هيل پا يدل
ن ي چنـ  ،يدر مطالعات مورد بررس   .  بود يت اقتصاد ينگرش باال، وضع  

ک مطالعه ارتباط نگرش بـاال را بـا   يده نشده است و تنها      ي د يارتباط
 آنها اثـر    يت رفاه يم بر وضع  يرمستقي افراد که به طور غ     يمحل زندگ 

 يک صحنه اورژانـس   ي با   يمواجهه قبل ]. ۱۰[داشته، ذکر نموده است     
 آمـوزش   يها بـرا    ارتقاي سطح دانش و نگرش مثبت نمونه      هم باعث   

 مختلـف   يهـا   ر گـروه  يـ ز]. ۱۰،  ۸،  ۳[ه بـوده اسـت      يـ  اول يها  کمک
به مطالعـه    ين زمان و روش آموزش    يتر   مناسب براي يافتن ،  يتيجمع
 ي هـدف مختلـف راهکارهـا   يهـا  آمـوزش گـروه   و اي نياز دارند    ويژه

ست کـه    ا ن حاالت آن  يتر آل دهي از ا   يكي .کند يجاب م ي را ا  يگوناگون
 در بررسـي  .نديک عضو خانوار توسط هالل احمر آموزش بب      يحداقل  
 .ن راهکـار موافـق بودنـد   يـ ان با اي دانشجو از درصد۸۰ حدود   حاضر،

هـا از     در مـدارس و دانـشگاه      ي درسـ  يها  برنامه يئه الزام ان و ار  يتدو
 حـدود    در ،زيان مورد مطالعه با آنها ن     يگر راهکارهاست که دانشجو   يد

ن امر دربـاره    يتجربه مشابه ا  .  بودند ، موافق الًا کام ي درصد موافق    ۸۰
 بـه   .ران انجام شده اسـت    ي ا يها م خانواده در دانشگاه   ي تنظ يها روش

 ي آمـوزش همگـان    يگروه هدف هالل احمر بـرا     ل دامنه گسترده    يدل
ار ي بـس  يتيفعـال بـه    کـشور،    يت عموم ي جمع يعنيه،  ي اول يها کمک
 است که تنهـا      نياز  فراوان ي و انسان  ي منابع مال  ار از برخوردن و   يسنگ

ن نکتـه  يـ ا. شود ميگر ممکن  ي د يها  سازمان ي و هماهنگ  يبا همکار 
ا يـ  موافـق    الًان با آن کام   ي دانشجو  از  درصد ۶۰ است که حدود     يامر

از اين   . نداشتند ي نظر  نيز درباره آن    درصد ۲۴موافق بودند و حدود     
ـ يـ هـا با   ن آمـوزش  ي ا يازمانن س ي ب يت هماهنگ ي به اهم  رو، ش از يد ب
ه يـ  اول يهـا    آموزش کمک  يريت فراگ يل اهم يبه دل . كردش توجه   يپ

ن يـي  تع بـراي  يا   مطالعـه   الزم است  ،يتي جمع يها  ر گروه يدر تمام ز  
ج ي و نتـا   ين زمان ارائه آن طراحـ     ين روش آموزش و بهتر    يتر  مناسب

دوره  يبـه طـور مثـال، طـ       . ها لحـاظ گـردد      ر گروه يآن در آموزش ز   
 .شوند ي بررس  نيز  افراد يها   و مهارت  يها اجبار   ن آموزش ي، ا يسرباز

ت يـ فيه، حفـظ ک   يـ  اول يهـا    کمک ي آموزش يها  ت برنامه يد موفق يکل
 به مـرور زمـان،      ، است که  يهيبد. ران است ي فراگ يآموزش و بازآموز  

 يهـا    کمک ي توسعه آموزش همگان   يبرا. شود  يها فراموش م    آموخته
ق ي تـشو  سـاز و كـار    : ر اسـتفاده نمـود    ي ز ياهکارهاتوان از ر    يه م ياول

هـا و انتخـاب        اجبار، سـاده کـردن آمـوزش       يها  ساز و كار  داوطلبان،  
، امکـان انجـام     يه سـاز  ي و شب  ياتي عمل يها  نين نکات، تمر  يتر  ياصل

، استفاده  ي، بازآموز ي توسط داوطلب و نه فقط مرب      ها  مانورها و اقدام  
 يابيش و ارزشـ   يفوذ همساالن، پـا   د بر ن  ي با تأک  ي آموزش يها  از روش 

 يان پزشـک  ياسـتفاده از دانـشجو    ).  مناسـب  يها  د بر شاخص  يبا تأك (
 از کشور يا در تجربه. تر ني پاييها  آموزش سالبراي ۵ و  ۴ يها  سال
 استفاده شد و    يان پزشک ي از دانشجو  ، توسعه آموزشگران  يه برا يترک

هـا   ر رشـته  يسـا ان سـال اول     يجونش دا ،يعنوان مرب ه  ت آنان ب  يبا ترب 
ن يـ  تنها عامل مـؤثر بـر نگـرش داوطلبـان در ا         .]۱۱ [دنديآموزش د 

  .  بوديت اقتصادي وضع،يبررس
از  ؛ مشاهده نشده اسـت    ين ارتباط ي شده، چن  يدر مطالعات بررس  

ج آن در   ينه و اسـتفاده از نتـا      ين زم يشتر در ا  ي ب ي لزوم بررس  اين رو، 
 ي ـ اجتماع يقتصاد ايها  در گروهي آموزشيها يه گذاريجهت سرما

 هـا بعـد از     ن منبـع آمـوزش نمونـه      يتـر  مهم. شود  ي م احساسخاص  
االت مربـوط   ؤدر س . ون ذکر شده است   يزي تلو ، هالل احمر  يها کالس

ه يـ  اول يها  با آموزش کمک   ها   نمونه  از  درصد ۷۶ز حدود   يبه نگرش ن  
 ين منبـع آموزشـ    يتـر    مهم . موافق بودند  ي عموم يها ق رسانه ياز طر 

، خـانواده   يه سـوختگ  ي اول يها  نه کمک يان کامبوج در زم   دانش آموز 
 ين منبـع آموزشـ    يتـر   ه، مهـم  يـ در کـشور ترک   ]. ۷[ذکر شده اسـت     

 بوده است   ي آموزش يها   دوره ي معلمان، برگزار  يه برا ي اول يها  کمک
]۹ .[  

 بـه عنـوان نهـاد       ،ت هـالل احمـر    يق نشان داد که جمع    ين تحق يا
 يهـا  پوشش آموزش کمـک ش يد به افزاي، بايمسئول آموزش همگان  

 يهـا  ن بـر روش يهمچنـ . كنـد  اقـدام  يي دانشجويها ه در کانون ياول
 منظم  يبازآموز. ديد نما ي ارتقاي سطح مهارت تأک    و اهميت  يآموزش

. نان از حفظ سطح دانش مناسب داوطلبان اسـت        ي اطم ياز راهکارها 
جـاب  ي گونـاگون را ا    ي هـدف مختلـف راهکارهـا      يهـا  آموزش گـروه  

ن يتـر   ، بـه منظـور مناسـب      يتي مختلف جمع  يها   گروه ريز و   کند يم
نگرش مناسـب   .  هستند ، مستلزم مطالعه ويژه   يزمان و روش آموزش   

ل ي را تـسه   ي آموزشـ  يهـا   ن برنامـه  ي چنـ  ين امر، اجـرا   يجامعه به ا  
ت هـالل  يـ توانـد جمع    ي مـ  ي عمـوم  يها   از رسانه  يمند بهره. کند  يم

  .دينما ياريه ي اوليها  کمکياحمر را در آموزش همگان
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