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Aims: The current study aims to evaluate the efficiency of the short-term self and buddy aid 

training program of the Iranian law enforcement force using Holton’s learning transfer system 

inventory (LTSI). 

Materials & Methods: This study was designed as mixed-method research. The population of 

the quantitative part of the study was NAJA employees, 384 of whom were randomly asked to fill 

the standardized LTSI questionnaire. The qualitative aspect was conducted using a 

phenomenological approach to evaluate the semi-structured interviews with 11 experts and 

authorities of NAJA in medicine using purposive sampling until reaching a point of data 

saturation. The quantitative analysis was performed using the SPSS software, and the qualitative 

analysis was performed using Heidegger’s phenomenological philosophy. 

Findings: The quantitative analysis revealed that the transfer of education was most impacted 

by the organization-related factors (2.80±0.42), followed by education factors (2.76±0.76), and 

individual factors (2.42±0.50), respectively. In qualitative data analysis, three major axial codings 

were identified, including issues related to management, decision-making and planning, issues 

related to the learners and the organization‘s personnel, and issues related to the current 

educational system and teachers. 

Conclusion: According to the present results, it seems that the three factors related to relief 

education, including management and planning, and learners and teachers, can complementarily 

ensure the effectiveness of education, so it is necessary to consider these factors in the design 

and implementation of educational programs. 
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 در یدگرامداد و یخودامداد یبازآموز مدتکوتاه یتخصص دوره در آموزش انتقال بر موثر عوامل یابیارز هدف با حاضر پژوهشاهداف: 
 .شد انجام هالتون آموزش انتقال مدل اساس بر آن لیتحل و یانتظام یروین

 از نفر 384 تعداد ،یآمار جامعه گرفتن نظر در با ،یکم   بخش یبرا. شد انجام یفیک و یکم   فاز دو در حاضر پژوهشها: و روش مواد
 با یفیک قسمت. شد یآورجمع هالتون آموزش انتقال یسوال 51 پرسشنامه از استفاده با اطالعات. شدند انتخاب یتصادف طور به افسران
 تا که جانا در یامداد یهادوره آموزش نظرانصاحب و مسئوالن از نفر 11 از که افتهیساختارمهین یهامصاحبه یبرا یدارشناسیپد روش
 یفیک یمحتوا لیحلت وهیش به یفیک یهاداده لیتحل و SPSS-18 افزارنرم قیطر از یکم   لیتحل. شد انجام شدند، انتخاب هاداده اشباع
 .گرفت انجام دگریها مدل اساس بر یریتفس و

ل با دستورالعم مارانیدرصد مرد بودند. نگرش ب 51سال در مطالعه شرکت کردند که  1/43±7/16 یسن نیانگیبا م ماریب 100درمجموع : هاافتهی
 یآموزش عوامل آن از پس و( 80/2±42/0) یسازمان عوامل که داد نشان جینتا پژوهش، یهاافتهی لیتحل و هیتجز یکم   بخش درموردنظر 

 موارد شامل یاصل محور سه یفیک یهاداده لیتحل در. داشت ریتأث آموزش انتقال در بیترت به( 42/2±5/0) یفرد عوامل و( 76/0±76/2)
 اجرا حال در یآموزش ستمیس با مرتبط موارد و سازمان پرسنل و رانیفراگ با مرتبط موارد ،یزیربرنامه و هایریگمیتصم ت،یریمد با مرتبط

 .شدند ییشناسا نیمدرس و

 و رانیفراگ و هایزیربرنامه و تیریمد شامل امداد آموزش با مرتبط گانهسه عوامل رسد،یم نظر به حاضر جینتا به توجه با: یریگجهینت
 مورد عوامل نیا یآموزش یهابرنامه یاجرا و یطراح در است الزم لذا د،ینما نیتضم را یآموزش یاثربخش تواندیم مکمل بطور مدرسان
 .ردیگ قرار توجه

   ،سیپل ،امداد ،آموزش انتقال ،آموزش یابیارزها: کليدواژه 

   های استنادلینک
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 مقدمه
 وستهیپ تحوالت و یفناور و علم شرفتیپ سرعت ریاخ یهادهه در
 ،یانتظام و ینظام یافزارهانرم و افزارسخت راهبرد، در نیادیبن و

 شده افسران ازیموردن یهاییتوانا شیافزا و وستهیپ راتییتغ باعث
 چالش با را یانتظام یآموزش یهاستمیس ط،یشرا نیا[. 1] است
 طیشرا با مناسب یهاآموزش نیتأم از نانیاطم جهت یاسابقهیب

 یدرس یهاکولومیکور در یبازنگر مسلما   و سازدیم مواجه حاضر
 یکی. است یضرور و الزم رشته نیا یهاآموزش یبان یهاسازمان

 با ییآشنا مسلح، یروهاین در ازیموردن یهاییتوانا نیترمهم از
 و یشهر نیمصدوم یدرمان اول خط عنوانبه نجات و امداد اصول
 ارتش تلفات %44 که کندیم انیب Cannon[. 1،2] است ،یدانیم
 یامداد خدمات افتیدر صورت در تنام،یو جنگ در متحدهاالتیا
 طب یکاربردها[. 3] است بوده یریشگیپقابل حادثه، محل در عیسر

 شود،ینم خالصه یجنگ و یدانیم حوادث به تنها یانتظام
 یروین ،یشهر حوادث %81 در که است شدهداده نشان کهیطوربه

 زمان چون و دارد، حضور درصحنه اورژانس دنیرس از شیپ یانتظام
 یپزشک مداخله جهینت کننده ینیبشیپ یفاکتورها نیترمهم از

 یبرا یانتظام یروین در یامداد یهاییتوانا به تسلط تیاهم است،
 مطالعات در نیهمچن[. 4] شودیم دوچندان نیمصدوم جان حفظ
 یهاروش در رییتغ و یبازنگر که است شدهداده نشان یمتعدد
 در روهاین یاثربخش و نفساعتمادبه شیافزا موجب یآموزش
 [.5،6] شودیم حوادث با مواجهه
 در یانتظام و ینظام طب یاساس نقش به توجه با
 یآموزش یهابرنامه یروزرسانبه ،یانسان یروین مطلوب یسازآماده
 گرفتن فاصله باعث نه،یزم نیا در مداخلهعدم و است یضرور
 تیدرنها و روز یازهاین از ،یانتظام و ینظام یروهاین شیازپشیب

 در تلفات آمار کاهش عدم حالت، نیترنانهیبخوش در ای شیافزا
 از کولوم،یکور ای یدرس برنامه نیتدو[. 3،7] شودیم حوادث
 کی[. 8] شودیم محسوب یآموزش یهاستمیس فیوظا نیترمهم
 یکل طرح مانند یاجزائ شامل ستیبایم یآموزش جامع کولومیکور

 انتظارات، و آموزش اهداف ،یآموزش یمحتوا ،یدرس برنامه
 لیتسه یهاروش محتوا، سیتدر روش ان،یدانشجو یهاخواسته

 باشد یآموزش دوره و دانشجو یابیارزش یهاروش و آموزش ندیفرا
[9-11.] 

 و یکم سطح بردن باال در نیادیبن و مهم یراهکارها از یکی
 آن یاثربخش یبررس و یآموزش یهابرنامه یابیارز آموزش، یفیک

 اجرا و یطراح یباال یهانهیهز. است آموزش امر مسئوالن توسط
 ها،آن بودن اثربخش ادیز تیاهم همراه به یآموزش یهابرنامه
 است، ارتباط در هاانسان باجان که سالمت نه  یدرزم خصوصبه
 هايروش[. 12-14] دینمایم دوچندان را آموزش یابیارزش تیاهم

 انیمتول به موجود وضع نییتب با آموزشي هايدوره ارزشيابي
 امكان ،یآموزش یهابرنامه قوت و ضعف نقاط دادن نشان و آموزش
  .کندمي فراهم را یآموزش تیفیک ارتقا

 یامطالعه حاضر، متن نگارش زمان تا ما دانش به توجه با
 افتی ناجا در یامداد آموزش یهابرنامه یاثربخش یبررس جهت
 برنامه یطراح و نجات و امداد موضوع تیاهم لیدل به. نشد
 معاونت توسط یامداد دگر و یامداد خود یبازآموز یآموزش
 یمنطق و قیدق یبازنگر هرگونه جهت ،یانتظام ارگان نیا آموزش
 آموزش انتقال بر مؤثر عوامل لیتحل و یابیارز ،یآموزش برنامه
  .دارد ضرورت یامداد دگر و یامداد خود یهادوره

 آموزش نه  یدرزم شرویپ ،(ناجا) نیام یانتظام علوم دانشگاه
 یهاییتوانا با جهتهم و مدون ییهابرنامه طبق ناجا، افسران
 نیا یفردا افسران یسازآماده فهیوظ خود، یروهاین ازیموردن

 دانشگاه یپزشک و تیهو صیتشخ گروه. دارد عهده بر را مرزوبوم
 و یطراح فهیوظ ،یانتظام طب یهاآموزش یمجر عنوانبه ن،یام

 گرفتهبرعهده را ناجا یانسان یروین ازیموردن یهاسرفصل آموزش
 یبرگزار به شروع امر، نیا یمتول عنوانبه نیام دانشگاه. است
 جهت ،1397-1396 یلیتحص سال دوم مهین از یعمل یهاکارگاه
 یخال یجا حالنیباا است، نموده آموزش تیفیک شیافزا
. شودیم احساس هاکارگاه نیا یبرا جامع و قیدق یکولومیکور
 آموزش انتقال بر مؤثر عوامل لیتحل و یابیارز حاضر، مطالعه هدف
 در یامداد دگر و یامداد خود یبازآموز مدتکوتاه یتخصص دوره در
 یامداد طب کارشناسان نظرات از استفاده و( ناجا) یانتظام یروین
 جهت متناسب برنامه ارائه تیدرنها و آن راداتیا رفع و یانتظام و
 .بود رانیفراگ یآموزش روز یازهاین رفع

 

 هامواد و روش
 یغنا یبرا یفیک فاز سپس و شد اجرا پژوهش یکم فاز ابتدا
  .شد گرفت انجام یکم بخش از حاصل یهاافتهی

 شامل ،یآمار جامعه. بود یلیتحل یفیتوص پژوهش؛ یکم فاز
 بود وامداد حوادث با مرتبط یهارسته در یانتظام یروین کارکنان

 گذرانده را یآموزش دوره نیا 1398-1397 یلیتحص سال طول در که
 کوکران فرمول از یموردبررس جامعه از نمونه انتخاب یبرا. بودند

 وهیش با که دیگرد لحاظ نفر 384 یینها تعداد و شد استفاده
 از ها،داده یگرداور یبرا. شدند انتخاب یتصادف یریگنمونه

 دیگرد استفاده بسته، سؤال 51 قالب در که آموزش انتقال پرسشنامه
. گرفت قرار دیتائ و یموردبررس ابزار، سازه و یصور ییروا. [15]
 87/0 کرونباخ یآلفا روش از استفاده با پرسشنامه کل ییایپا

  .شد محاسبه
 انجام منظوربه. بود یدارشناسیپد نوع از پژوهش یفیک مرحله

. شد استفاده هدفمند یریگنمونه روش از پژوهش، از مرحله نیا
 از تعداد نیا که شد برآورد نفر 11 ،ینظر اشباع وهیش به نمونه حجم

 انتخاب سازمان در امداد یهاآموزش اندرکاراندست و کارشناسان
 مرحله یهاداده. آمد عمل به افتهیساختار مهین مصاحبه آنان از و
  .شد لیوتحلهیتجز ،یریتفس یشناخت داریپد لیتحل وهیش به یفیک

 یفیک لیتحل روش کی ،یریتفس یشناخت داریپد لیتحل
 در افراد ستهیز یهاتجربه از را قیعم یمعنا کندیم تالش که است

 لیتحل ند  یفرا اول گام در. آورد دست به مفهوم ای دهیپد کی خصوص
 از یقصد -ییمعنا یهامقوله ییشناسا و متن در یورغوطه از

 استفاده( باز یکدگذار) پژوهشگر یبازتابش یهامشاهده و هاداده
 ییمعنا اتصال یالگوها ییشناسا باز، یکدگذار انجام از بعد. شد
 یاهسته یهامفهوم تیدرنها و گرفت انجام( متمرکز یکدگذار)

 اریمع از مطالعه نیا در یفیک یهاافتهی اعتبار یبرا. شد استخراج
 مقبوليت يا اعتبار معيار چهار که شد استفاده Coba و  lincolnاز
 پيشنهاد كيفي دادههاي و مطالعه استحكام و دقت ارزيابي براي را

 و هاداده ییهمسو به که (credibility) یریباورپذ: است نموده
 و زانیم منظور و گرددیبرم هاآن انیم تناقض و یپراکندگ عدم
 در کنندگانشرکت یبرا هاافتهی بودن یواقع به اعتماد درجه

 استاد توسط ینیبازب مطالعه نیا در یریپذباور یبرا. است پژوهش
 یریپذانتقال به یابیدست یبرا. شد انجام کنندگانمشارکت و راهنما
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(transferability)  و دارد ربط پژوهش یهاافتهی کاربرد به که 
 یهانهیزم و هاحوزه ریسا به پژوهش میتعم تیقابل یمعن به

 یبرا. شد انجام تنوع حداكثر با نظري گيرينمونه که است، مشابه
 یریپذنانیاطم یعنی دادهها استحکام اریمع نیسوم به یابیدست

(dependability) است، یکم پژوهش در ییایپا معادل که 
 از و شد داده قیتطب ها،نوشتهدست با شدهضبط یهامصاحبه
 (confirmability) ریدپذییتأ. دیگرد استفاده ینیع یهاپرسش

 تینیع به ،یفیک مطالعات در تیفیک اریمع نیچهارم عنوانبه
 نکهیا دادن نشان با را آن توانیم و دارد ارتباط پژوهش گزارش

 نیا یبرا. آورد دست به هستند، هاداده بر یمبتن درواقع هاافتهی
 .شد ثبت و ضبط اتیجزئ با مراحل همه منظور

 افزارنرم با هاداده یکم   لیتحل. هاداده یآمار لیوتحلهیتجز

SPSS نیانگیم مانند یفیتوص آمار یهاآزمون کمک با و 18 نسخه 
 یهاداده لیتحل. شد انجام 05/0 یمعنادار سطح در اریمع انحراف و
 مدل اساس بر یریتفس و یفیک یمحتوا لیتحل وهیش به یفیک
  .شد انجام یدگیها

 یهاداده یآورجمع و اجرا مراحل در. یاخالق مالحظات
 نیا و بماند محرمانه هایآزمودن اطالعات تمام شد یسع پژوهش
 و بوده محرمانه هاآن اطالعات که شد داده هایآزمودن به نانیاطم
 زمان در. شد خواهد لیتحل نام ذکر بدون و یگروه صورتبه فقط
 مورد در کنندگانشرکت به ها،آن لیتکم از قبل و هاپرسشنامه ارائه
 از. شد داده حیتوض دهند، انجام دیبا که یتیفعال و پژوهش نوع
 شد متعهد محقق. دیگرد اخذ آگاهانه و یکتب نامهتیرضا افراد همه
 را خود یهاآزمون جینتا افتیدر به لیتما یاکنندهشرکت اگر که

 قرار اریاخت در ،یشناختروان مسائل تیرعا با را هاآن باشد، داشته
  .دهد
 

ـــی کوتاه در دوره عوامل فردی مؤثر بر انتقال آموزش (1جدول  ـــص مدت تخص
 بازآموزی خود امدادی و دگر امدادی در نیروی انتظامی )ناجا(

 هامؤلفه شاخص
تعداد 
 گویه

 میانگین
انحراف 
 استاندارد

خطای 
استاندارد 
 میانگین

 عوامل
 فردی

آمـــــادگـــــی 
 یادگیرنده

3 49/2 68/0 03/0 

 03/0 69/0 2 3 انگیزه آموزش
فرد  فیــت  ظر
 برای انتقال

5 07/3 83/0 04/0 

انـــتـــظـــارات 
ــرد  ــک ــل ــم  -ع
ــرای  ــالش ب ت

 انتقال

4 19/2 75/0 03/0 

انـــتـــظـــارات 
ــرد  ــک ــل ــم  -ع

 نتایج
3 45/2 8/0 04/0 

انـــتـــظـــارات 
خود  -عملکرد 
 ییکارا

4 37/2 77/0 03/0 

 02/0 5/0 42/2 22 جمع کل

 

 هایافته
 پژوهش، یهاافتهی لیوتحلهیتجز یکم   بخش در. مطالعه یکم   فاز
 سه نیب در را ازیامت نیباالتر یسازمان عوامل که داد نشان جینتا

 در آموزش انتقال در را ریتأث نیشتریب و کردند کسب یاصل عامل
 در یامداد دگر و یامداد خود یبازآموز مدتکوتاه یتخصص دوره

 عوامل ازآنپس و( 80/2± 42/0) داشتند( ناجا) یانتظام یروین
 جداول( )42/2±5/0) بودند یفرد عوامل و( 76/2± 76/0) یآموزش

 . (3 تا 1
 عوامل فیتوص با ارتباط در 1 جدول یهاافتهی که طورهمان

 انتقال، یبرا فرد تیظرف دهد،یم نشان آموزش انتقال بر مؤثر یفرد
 آموزش زهیانگ کهیدرحال است، آورده دست به را ازیامت نیکمتر
  .است داشته را تیوضع نیبهتر

 یآموزش عوامل انیم از دهد،یم نشان 2 جدول یهاافتهی
 شده درك ییمحتوا اعتبار نسبت انتقال طرح آموزش، انتقال بر مؤثر
 در 93/2) است برخوردار یترنامناسب نیانگیم از ریفراگ توسط
  .(64/2 با سهیمقا

 یهادوره در آموزش انتقال در عامل نیترمهم عنوانبه
 آموزش یمنف و مثبت یامدهایپ ران،یفراگ ازنظر ناجا یآموزش
 طرح در دیبا که شودیم محسوب آموزش انتقال در عامل نیترمهم
 (.3 جدول) ردیگ قرار موردتوجه یآموزش یزیربرنامه
 

مدت تخصــصــی کوتاه در دوره عوامل آموزشــی مؤثر بر انتقال آموزش (2جدول 
 بازآموزی خود امدادی و دگر امدادی در نیروی انتظامی )ناجا(

 هامؤلفه شاخص
تعداد 
 گویه

 میانگین
انحراف 
 استاندارد

خطای 
استاندارد 
 میانگین

 عوامل
 آموزشی

 04/0 96/0 93/2 3 طرح انتقال

ــــار  ــــب ــــت اع
محتوایی درک 
ــط  شــده توس

 فراگیر

3 64/2 89/0 04/0 

 03/0 76/0 79/2 6 جمع کل

 
مدت تخصصی کوتاه در دوره عوامل سازمانی مؤثر بر انتقال آموزش (3جدول 

 بازآموزی خود امدادی و دگر امدادی در نیروی انتظامی )ناجا(

 هامؤلفه شاخص
تعداد 
 گویه

 میانگین
انحراف 
 استاندارد

خطای 
استاندارد 
 میانگین

 عوامل
 سازمانی

پیــامــدهــای 
 فردیمثبت 

3 01/3 93/0 04/0 

پیــامــدهــای 
 منفی فردی

3 28/3 82/0 04/0 

حـــمـــایـــت 
 همکاران

3 44/2 71/0 03/0 

حـــمـــایـــت 
 مافوق

3 74/2 9/0 04/0 

مــمــانــعــت 
 مافوق

3 42/2 95/0 04/0 

فـــرصـــــت 
 استفاده

2 93/2 96/0 04/0 

انتظارات 
  -عملکرد 

مقاومت در 
 برابر تغییر

3 
93/2 

 

96/0 

 

04/0 
 

ــارات  ــظ ــت ان
کرد  ل م  –ع
 بازخورد

3 7/2 72/0 03/0 

 02/0 42/0 8/2 23 جمع کل 

 
 از ،یکم یهاافتهی یریگیپ منظوربه. مطالعه یفیک فاز
 درباره را خود تجارب شوندگانمصاحبه. شد استفاده یفیک پژوهش
 در کد یفراوان) تیاهم بیترت به امداد آموزش در موجود تیوضع
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 لیتحل. داشتند انیب 4 جدول در شدهارائه شرح به ،(هامصاحبه
 یهایریگمیتصم که داد نشان مصاحبه از حاصل یفیک یهاداده
  است داشته را یفراوان نیشتریب ،یآموزش تیریمد و کالن
 ازنظر که داد نشان زین یکم فاز جینتا که طورهمان ،(4 جدول)

 و نموده افتیدر را ازیامت نیشتریب یسازمان عوامل ناجا کارکنان
 .است آموزش انتقال در عامل نیترمهم

 
 آموزش امداد ینه  عوامل مؤثر بر انتقال آموزش درزم (4جدول 

 هاکدهای محوری مستخرج از مصاحبه
 ریزیو برنامه هاگیرییمموارد مرتبط با مدیریت، تصم

 فراگیران و کارکنان سازمانموارد مرتبط با 

 موارد مرتبط با سیستم آموزشی در حال اجرا و مدرسین

 
 ت،یریمد با مرتبط موارد ،یفراوان ازنظر یمحور کد نیترمهم

 شدهاستخراج متمرکز یکدها که بود هایریگمیتصم و یزیربرنامه
 (.5 جدول) است شدهداده شینما 5 جدول در
 

 هاگیریریزی و تصمیمتوصیف کد محوری مدیریت، برنامه (5جدول 
 هاگیریریزی و تصمیمموارد مرتبط با مدیریت، برنامه

 در اولویت نبودن امداد و عدم توجه کافی به آن

 ریزی آموزشیبرنامه

 طرح درس مناسب و لزوم تغییرات در ساختارها

 یازکردن امکانات موردن فراهم

 اهمیت ارزیابی سیستم

 
در اولویت نبودن امداد و عدم توجه کافی به آن بیشترین 

 2در مصاحبه  بارهینفراوانی را در میان کدهای متمرکز داشت. درا
ها بودن مهم نبودن نتیجه و تنها به دنبال برگزاری دوره»شاهد بیان 

 بودیم. « های آموزشو عدم توجه به میزان و کیفیت خروجی
هایی اتخاذ شود سیاست»در این موضوع  4شونده مصاحبه

شود، جدی گرفته های امدادی که برای کارکنان برگزار میکه دوره
ال اجباری بودن گذراندن دوره امداد برای ترفیع مثعنوانشود. به
دیدگاه کلی سازمان به » 5شونده را بیان نمودند. مصاحبه« درجه
آموزش  کهیبوده، درحال های امدادی بیشتر به حالت هزینهآموزش

ایشان در ادامه «. گذاری و حفظ سرمایه استامداد، نوعی سرمایه
بحث امداد و نجات بسیار در پلیس بسیاری از کشورهای جهان، »

ها به میزانی است که پلیس شود و وسعت آموزشجدی گرفته می
را در حد یک  یمارستانیب یشتوانایی ارائه خدمات امدادی پ

کند. عالوه بر آموزش، تجهیزات هر شخص شامل یار پیدا میپزشک
« آوردپکیچ امدادی نیز بوده که امکان ارائه این خدمات را فراهم می

ای از پلیس منهتن آورده شد نیز نمونه 2بیان نمودند. در مصاحبه  را
توانند در ها به میزانی است که میهای امدادی برای آنکه آموزش

سالمت »به  5شونده حد بهیار خدمات امدادی ارائه دهند. مصاحبه
جزو زیربناهای توسعه هر سازمانی بوده و سازمان در انتصاب 

ایشان به اهمیت سالمت وامداد اطمینان  فرماندهان، از آگاهی
های معاونت آموزشی )مجتمع توان از ظرفیتحاصل نماید. می

های ویژه فرماندهان استفاده کرد. این آموزشی( برای برگزاری دوره
های بهداشت، دیدگاه فرماندهان ها باید عالوه بر آموزش پایهدوره

ینه، به شکل نوعی هز یجارا اصالح نماید که به بحث سالمت، به
 یاننیز باب 6شونده اشاره کردند. مصاحبه« گذاری نگاه کنندسرمایه

توجه به »دهد، اینکه، سازمان به موضوع بهداشت ارزش کافی نمی
ها اجباری باشد، الزم های بازآموزی که شرکت در آنبرگزاری دوره

 های نشانیکی از راه»، 8را یادآوری نمودند. در مصاحبه « است
در دانشگاه  آمدهیشتوان اتفاقات پدادن اهمیت آموزش امداد؛ می

های اولیه را با مسئولین موردبحث قرارداد و نشان داد که اگر آموزش
امدادی مناسب داده بشود، این حوادث تلفات کمتری خواهد 

خصوص در حل مطرح شد. ایشان همچنین بهعنوان راهبه« داشت
شده برای درس امداد بسیار در نظر گرفتهواحد درسی »مورد دانشگاه 

ها شود که زمان کمی برای کارگاهکم است. این واحد کم باعث می
را بیان نمودند. « اختصاص داده شود و کیفیت آموزش کاهش یابد

سازمان و مسئولین باالدستی، به دلیل اینکه » 10در مصاحبه 
ت کافی به اند اهمیخودشان مستقیم با بحث امداد درگیر نبوده

گیری برای ریزی و تصمیمدهند. مسئولین نیز در برنامهامداد نمی
ایشان درباره «. صدایی ندارندآیتم مختلف آموزش، هماهنگی و یک

های امدادی کم است و زمان و واحد درسی برای کارگاه»دانشگاه 
به  1را بیان نمودند. در انتها در مصاحبه « باید افزایش یابد

امداد  ینه  مند و توانمند درزمکافی از کارکنان عالقه یتحماعدم»
توانند ها میشود. این حمایتباعث کاهش کیفیت امدادرسانی می

که عملکرد امدادی فراتر از حد انتظار داشته،  یبه تقدیر از کارکنان
تسریع فرایندهای ترفیع درجه در صورت داشتن سابقه امداد و یا 

دو »که  شدهیانب 9و در مصاحبه « ودمواردی مشابه این انجام ش
امداد، عدم احساس نیاز سیستم و نبود انگیزه  ینه  مشکل اصلی درزم

های جنبه»و توصیه به « مدرسین است یکافی در فراگیران و گاه
قانونی باید به مسئولین نیز گوشزد شود. توجه شود که قانون در 

باید ترس از موارد امدادرسانی، حامی نیروهای امدادی است و ن
 شد.« امدادرسانی وجود داشته باشد

ریزی آموزشی بود. در دومین کد متمرکز ازنظر اهمیت، برنامه
ار بودن آموزش» 5مصاحبه  های امدادی، نیاز به با توجه به فر 
 باریکهای بازآموزی است )حداقل ریزی برای برگزاری دورهبرنامه
وری توجه به تعریف دقیق با یادآ 6بیان شد. در مصاحبه « در سال(

ای گاهی اوقات به دنبال وقوع حادثه»خود امدادی و دگر امدادی، از 
مثال سیل اخیر( از باالدست دستورهایی برای تغییر عنوانخاص )به

شود، که کاربردی نبوده و واقعا  جایگاهی در برنامه درسی داده می
توصیه نمودند  انتقاد داشتند و« های همگانی کارکنان نداردآموزش

ها اجباری های بازآموزی که شرکت در آنتوجه به برگزاری دوره»
ریزی برنامه»ایشان همچنین درباره دانشگاه به «. باشد، الزم است

آموزشی طوری است که در یک ساعت خاص، تعداد زیادی کارگاه 
شود که به دلیل محدود بودن امکانات، باعث زمان برگزار میهم
ادی از افراد از استفاده از کارگاه محروم شوند. این امر شود تعدمی

اشاره « ریزی بهتر داردنیاز به همکاری آموزش دانشگاه و برنامه
های ریزی کالسبرنامه»به شکل  3کردند. این مورد در مصاحبه 

زمان چندین امداد با در نظر گرفتن امکانات باشد و از برگزاری هم
« ها یک کارگاه عملی در دسترس است(کالس پرهیز شود )زیرا تن

درس »در همین زمینه اشاره کرد که  7شونده اشاره شد. مصاحبه
واحد درسی در دانشگاه بوده که  5/1امداد و بهداشت در حال حاضر 

نیز  10و  8که در مصاحبه « رسد نیاز به افزایش آن استبه نظر می
شده برای فتهواحد درسی در نظر گر»به ترتیب این مورد به شکل 

شود که زمان درس امداد بسیار کم است. این واحد کم باعث می
ها اختصاص داده شود و کیفیت آموزش کاهش کمی برای کارگاه

های امدادی کم است و زمان و واحد درسی برای کارگاه»و « یابد
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همچنین باور  7شونده شده است. مصاحبهاشاره« باید افزایش یابد
آموزی و توجه بیشتر به مباحث عملی، چه مهارت»داشت که 

های دیگر، بیشتر موردتوجه سازمان بهداشت چه در زمینه ینه  درزم
به  این  2و  9های در رابطه با دانشگاه در مصاحبه«. قرار داشته باشد

موضوع که فضای فیزیکی کالس متولی و مسئول ثابت ندارد که 
ات آموزشی شده باعث نبود نظم در کالس و آسیب دیدن امکان

نیز به همین موضوع اعتقاد داشت.  7شونده است. مصاحبه
حلی را پیاده و ارائه کرده بودند که هنوز نیز خود راه 11شونده مصاحبه

اداره »است. ایشان پیشنهاد داد که  بارهیندر حال بحث و رایزنی درا
 ایافزار آموزشی، مجموعهامداد و انتقال پکیج آموزشی شامل نرم

های آموزشی و تجهیزات آموزش خود امدادی و از تصاویر و فیلم
دگر امدادی طراحی نماید و پیشنهاد داد جایگزین سیستم کنونی 

و همراه استادی مجرب و  شدهیهپکیج ته 5شود. به این شکل که 
های مختلف داده شود و با کمک مجتمع آموزشی، ماهانه به استان

های یکسان های موردنیاز آموزشتهدر طول یک ماه، در تمامی رس
تواند جایگزین سیستم و استاندارد داده شود. این سیستم می

میلیارد ریال  10کنونی نیز گردد. هزینه برآورد شده این طرح حدودا  
 «.بوده است

طرح درس مناسب سومین کد متمرکز ازنظر اهمیت بود. 
سب با شرایط طرح درس باید متنا»توصیه نمود که  2شونده مصاحبه

 4شونده مصاحبه«. سازمان و کارکنان و به شکل بومی طراحی شود
ها محدود به موارد طرح درس و سرفصل»در ادامه این مطلب 

ای که کاربرد کمتری کاربردی و پایه شود. از طرح موارد پیشرفته
در طراحی »نیز  7را توصیه نمود. در مصاحبه « دارند پرهیز شود
سازی و نیازسنجی پلیس حتما  موردتوجه قرار میمحتوای درسی، بو

هایی که مثال بررسی شود که در مرزبانی یا سایر رستهعنوانگیرد. به
ها حوادث و بالطبع نیاز به آشنایی به اصول اولیه امداد بیشتر در آن

ها ها، کالساست، چه نیازهای امدادی وجود دارد و با توجه به آن
این مطلب که  8شونده ره قرارداد. مصاحبهرا مورداشا« طراحی شود

تدوین کتاب و یا رفرنسی مشترک و منسجم توسط سازمان نیاز »
که برگزار شود، اهداف سازمان  یها در هرزماناست تا این دوره

به این  9را یادآوری کرد. در مصاحبه « امداد را پوشش دهد ینه  درزم
ها بر همه آموزشنبود طرح درسی جامع که »شده که مطلب اشاره

و « وری آموزش شده استاساس آن انجام شود، باعث کاهش بهره
بندی ها سطحکالس»امداد دانشگاه  یهاهمچنین در رابطه باکالس

آموختگان و نیروهای کادری ها برای دانشاند و آموزشنشده
اولیه توسط یک استاد تدریس  یهایکسان است. بهداشت و کمک

شود و این موضوع گاهی باعث کاهش کیفیت آموزش نمی
توصیه به  11شونده را بیان نمود. در پایان نیز مصاحبه« گردد.می
تر باشند و از ورود به موارد پیشرفته امداد دوری ها کاربردیآموزش»

 داشت.« های دارویی(خصوص درمانشود )به
رمین کد متمرکز ازنظر اهمیت بود. این کمبود امکانات چها

، 4، 3های خصوص در مورد دانشگاه مطرح شد که در مصاحبهکد به
کم بودن فضا و امکانات آموزشی و »به ترتیب به شکل  9و  8، 7

لزوم توجه مسئولین به بحث فراهم نمودن شرایط و امکانات الزم 
کافی نبوده تجهیزات و فضای موجود در حال حاضر »، «برای آموزش

ها کافی نیست امکانات الزم در کارگاه»، «ها استو نیاز به بهبود آن
شود. های بهداشتی سازمان توصیه میو استفاده از دیگر ظرفیت

تنها توان فضایی را در بهداری برای آموزش نهمثال میعنوانبه
دانشجویان دانشگاه، بلکه سایر کارکنان استان طراحی و تجهیز 

تر مدیریت کرد. محدودت توان بسیار راحتاین فضا را مینمود. 
ها این حلبودجه یکی از علل اصلی کمبود امکانات است. یکی از راه

استاد شده و  ینریزی آموزشی و تأماست که دانشگاه متولی برنامه
امکانات و فضای مناسب آموزشی را به  ینبهداری نیز وظیفه تأم

، کارایی الزم را شدهیهیل آموزشی تهبعضی از وسا»، «عهده بگیرد
شود در زمان خرید امکانات آموزشی، توصیه می یطورکلندارد. به

حتما  با کارشناسان درمان مشورت شود یا از ایشان درخواست ارائه 
کمبود امکانات از موانع »و « کارگاه امداد شود یازلیست موارد موردن

طور که در قسمت اناست. هم شدهیانب« مهم آموزش امداد است
نحوه  ینه  حل مناسبی درزمراه 11قبل بیان شد، در مصاحبه شماره 

 آموزش بیان شد و بودجه تخمینی بسیار مناسبی داشت.
کد متمرکز بعدی این هسته، اهمیت ارزیابی سیستم بود. 

در حال نبود آمار دقیق از وضعیت »بیان کرد  1شونده شماره مصاحبه
وادث مرتبط با ناجا باعث شده نتوان ارزیابی کنونی مصدومین در ح

ترین مناسبی از سیستم آموزش انجام داد و باید یکی از مهم
حل سازمان در بخش امداد، رفع این مشکل باشد. راه هاییتاولو

همکاری با سازمان اورژانس کشور و درخواست  بارهینپیشنهادی درا
است. این آمار در کنار  های ناجاشده مرتبط با رستهآمار حوادث ثبت

تواند دارد، می هایتآماری که بهداری کل از حوادث طی مأمور
جهت دادن دید  یااستفادهتخمین مناسبی و زیربنای اولیه قابل

اولیه از وضع موجود و همچنین ارزیابی تغییراتی که در آینده اعمال 
که نیز به این موضوع اشاره شد  4در مصاحبه «. خواهد شد، باشد

ها جهت بهبود هر سازمانی است و در حال ارزیابی از اولین قدم»
حاضر سازمان در بحث امداد نیز نیازمند ارزیابی کلی و نه لزوما  با 

انجام شود و  surveyشود نوعی جزییات است. پیشنهاد می
مثال عنوانهای مختلف ارزیابی گردد )بهنیازهای سازمان در رسته

این «. ترین حوادث امدادی مشخص شوند(شایعبا بررسی مرزبانی، 
وضعیت ارزیابی » شدهیانبه این شکل ب 8مطلب در مصاحبه شماره 

بایست ابتدا یک سری معیار در حال حاضر اصال  مناسب نیست. می
برای ارزیابی وضعیت امدادرسانی تعریف گردد، سپس این معیارها 

ود. بحث ارزیابی در گیری شده و آمارهای سالیانه مقایسه شاندازه
طور به 11شونده مصاحبه«. شده استحال حاضر کامال  فراموش

مستقیم به نیازهای سازمان از دیدگاه دفتر امداد و انتقال بهداری 
های ناشی از گلوله و حوادث ترومای نافذ و آسیب»کل اشاره دارد 

د رسشده به دفتر هستند. به نظر میترافیکی بیشترین موارد گزارش
مباحث امدادی کنترل خونریزی و مدیریت اولیه بیمار ترومایی و 

خصوص در حوادث ترافیکی )چه زمانی به مصدوم دست نزنیم، به
چگونگی انجام ارزیابی اولیه( نیاز به توجه ویژه سیستم آموزشی 

 «.سازمان دارند
ها بود. آخرین کد متمرکز، توجه ویژه به سرپنجه یتدرنها
ها و ها باید در سرپنجهبه نظر آموزش» بارهیندرا 11شونده مصاحبه
ها های انتهایی سیستم جدی انجام شود. در این قسمتقسمت

ها کالس کهیمعموال  افسران با تحصیالت پایین هستند که درصورت
 وجهیچهباشند، به شدهیجنبه عملی نداشته باشد یا تخصصی طراح
نین گاهی گروهی از بهیاران مورد استقبال قرار نخواهد گرفت. همچ

های خوانند تا دورهرا از شهرهای مختلف کشور به تهران فرامی
و صحبت با این  ینینشبازآموزی برای ایشان برگزار شود. طی هم

ها در مرکز عزیزان، به نظر بهتر است که ما به شکل قطبی، کالس
زار شدن ها و بین چند استان برگزار گردد تا شاهد مؤثرتر برگاستان
 را بیان کرد. « ها بودآن
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در درجه بعد فراگیران مورداشاره قرارگرفته بودند. در این کد 
شده شامل مسائل ترین کدهای متمرکز استخراجمحوری، مهم

سازی درباره اهمیت امداد، قانونی و نگرانی درباره آن، لزوم فرهنگ
نگیزه برای باال، کم بودن ا یمندبازخوردهای دریافت شده و عالقه

های علمی الزم برای مشارکت در آموزش و ارائه امداد، نبود زمینه
های امدادی، فشردگی برنامه کاری/درسی فراگیران دریافت آموزش

کافی از کارکنان  یتحماو خستگی به هنگام آموزش و عدم
 (.6جدول مند بود )عالقه

 
تخصصی  توصیف کد محوری فراگیران و کارکنان درباره دوره (6جدول 
 مدت بازآموزی خود امدادی و دگر امدادی در نیروی انتظامی )ناجا(کوتاه

 موارد مرتبط با فراگیران و کارکنان سازمان
 مسائل قانونی و نگرانی درباره آن

 سازی درباره اهمیت امدادلزوم فرهنگ

 باال یمندعالقهبازخوردهای دریافت شده و 

 کم بودن انگیزه برای مشارکت در آموزش و ارائه امداد

 نیازهای علمینبود پیش

 فشردگی برنامه کاری/درسی

 
شده بود. وجود در مورد مسائل قانونی به دو نکته کلی اشاره

بیان کرد  1شونده شماره قانونی اولین مورد بود. مصاحبه یخألها
که مواردی را شاهد بوده که به دنبال امدادرسانی، آسیبی به مصدوم 

ها افسر و مجتمع آموزشی درگیر تا مدت»واردشده و به دنبال آن 
پیشنهاد  8شونده شماره اند. مصاحبهبوده« مسائل قانونی پرونده

جرم بودن  حالینفراگیران گوشزد شود، اما درعاین موارد به »داد که 
ها یادآور گردد. به فراگیران آموزش داده شود عدم امدادرسانی به آن

های که انجام اقداماتی مانند ارزیابی اولیه مصدوم و اشاره به یافته
آن در گزارش کتبی حادثه، نیروهای سازمان را در مقابل تبعات 

اجباری بودن امدادرسانی و «. شتاحتمالی قانون مصون خواهد دا
های آموزشی دومین بخش ضرورت اشاره به آن در تمامی دوره

شونده مثال مصاحبهعنوانعنوان اولین کد متمرکز بود. بهقانون به
پزشکی قانونی فعالیت  ینه  ای درزمطور حرفهکه خود به 9شماره 
عدم کمک  کند کهنثر صریح قانون بیان می»کند، اشاره کرد که می

ماه تا  6، جرم است و یدهدبه مصدوم جرم توسط شخص آموزش
یک سال حبس را به دنبال دارد. متأسفانه این موضوع به فراگیران 

شود و باعث شده که موارد متعددی از عدم آموزش داده نمی
امدادرسانی کارکنان سازمان و به دنبال آن شکایت و محکوم شدن 

نیز به این موضوع  3و  1شوندگان مصاحبه «.کارکنان را شاهد باشیم
و ضرورت آگاهی افسران به آن اشاره نمودند. آخرین مورد در کد 
متمرکز قانون، اطمینان  خاطر دادن به حمایت قانون از افسران بود. 

خأل دادن  اطمینان »در این زمینه اشاره کرد که  1شونده مصاحبه
ظر قانونی ارائه خدمات خاطر به کارکنان بسیار ملموس است. ازن

های مرتبط امدادی به مصدوم الزم بوده و به دلیل اینکه ایشان دوره
عمد قانون از  یرهای غاند، در زمان بروز آسیببا امداد را سپری کرده
ذکر کرد که  3شونده شماره و مصاحبه« نمایدامدادگر حمایت می

دادن اطمینان به کارکنان که قانون در حوادث حامی و پشتیبان »
 «.ایشان است، باید در تدریس امداد گفته شود

سازی درباره دومین کد متمرکز ازنظر اهمیت، لزوم فرهنگ
جای خالی »بیان کرد که  1اره شونده شماهمیت امداد بود. مصاحبه

سازی و نشان دادن اهمیت بحث امداد در زندگی فردی، فرهنگ

عالوه بر اهمیت آن در حوادث مختلف مرتبط کاری احساس 
استفاده از »حل به عنوان راهبه 7شونده شماره مصاحبه«. شودمی
طور روزمره با آن مواجه های فراوانی که همه ما پزشکان بهمثال
مثال فردی که عنوانیم و بیان آن به شکلی گویا الزم است. بههست

تنها به دلیل عدم اهتمام در فراگیری امداد شاهد فوت پدر خود بود 
ها درگیر افسردگی و و نتوانست اقدام مناسب را انجام دهد و مدت

استفاده از »اشاره نمود یا « شده بود یشناختسایر مسائل روان
اسب برای بیان اهمیت امداد در زندگی فردی تبلیغات و رسانه من

مثال تهیه فیلم کوتاهی که چگونه شخصی که با امداد آشنا عنوانبه
قهرمان محل  ینوعبوده توانسته جان دیگری را نجات دهد و به

عنوان به 3و  2شونده شماره توسط مصاحبه« کار/زندگی خود شود
 حل بیان شدند.راه

باالبود.  یمنددریافت شده و عالقه سومین مورد، بازخوردهای
به ترتیب اشاره کردند که  6و  5، 4، 3شوندگان شماره مصاحبه

مثبت بوده  یطورکلبه یرندگانگبازخوردهای دریافتی از آموزش»
فراگیران »، «دهندیاست و عالقه فراوانی به امداد و نجات نشان م

باانگیزه بوده و ها به شکل عملی، بسیار در مقابل برگزاری کارگاه
اکثر کارکنان انگیزه باالیی برای »، «بازخوردها اکثرا  مثبت بوده است

عالقه و  یطورکلبه»و « های بهداشت وامداد دارنددریافت آموزش
البته، به «. انگیزه فراگیران در موضوعات بهداشت وامداد باالست

 یدمنعالقه ینکهاین موضوع اشاره شد که به دالیل متنوعی، باا
شود. باالست، انگیزه کمی برای یادگیری امداد مشاهده می

با اشاره به این مطلب عنوان داشت که  3شونده شماره مصاحبه
در کنار نیروهای سازمان، باعث  یاتحضور نیروهای بهداری در عمل»

شده در صورت بروز هر حادثه، کارکنان احساس نیاز به ارائه امداد 
ی بهداری تکیه کنند. این موضوع البته نداشته و تنها به نیروها

نقطه قوت بهداری و باعث افتخار مجموعه است، اما در زمان 
آموزش و جهت افزایش انگیزه فراگیر، باید اشاره شود که ممکن 

عملیاتی نباشد یا  یهااست بهداری در همه شرایط، همراه با گروه
زمان طالیی  پیوندد که دراتفاقاتی که در زندگی شخصی به وقوع می

امداد، تنها و تنها شما حضور دارید و جان انسانی در دستان 
عالوه بر اشاره به حضور  7شونده شماره مصاحبه«. شماست

عنوان علتی برای کاهش به یاتنیروهای بهداری در تمامی عمل
یکی دیگر از علل کمبود انگیزه، »انگیزه برای یادگیری امداد، به 

شک تدریس است. عدم استفاده از فیلم و های نامناسب و خشیوه
تصاویر مناسب آموزشی، عدم درگیر نمودن دانشجو در فرایند 

هایی از این آموزش و استفاده از مطالب و اسالیدهای قدیمی، مثال
مورد بوده و در زمان تدریس باید اهمیت امداد برای همه فراگیران 

مره، عالقه ایشان را هایی از زندگی روزشرح داده شود و با ذکر مثال
کم بودن ارزش واحد »اشاره نمود. ایشان همچنین « جلب نمود

درسی بهداشت وامداد باعث شده که فراگیران عالقه و انگیزه کافی 
را از سایر علل عدم انگیزه دانست. در « برای یادگیری نداشته باشند

 اشاره شد و یاتنیز به حضور دائم بهداری در عمل 1مصاحبه شماره 
مند و کافی سازمان از کارکنان عالقه یتحماعدم»عالوه بر آن 

عنوان علت دیگر کم بودن به« توانمند )پاداش، امتیازات کاری(
انگیزه در فراگیری امداد و ارائه خدمات امدادی توسط کادر سازمان 

 اشاره شد.  
نیازهای علمی موردنیاز مورد بعدی، در نظر نگرفتن پیش

بسیاری از »اشاره کرد که  5شونده د. مصاحبهآموزش امداد بو
های امداد را ندارد. بسیاری های الزم برای دورهزمینهفراگیران، پیش
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از نیروهای سازمان، دیپلم یا لیسانس انسانی یا ریاضی بوده و 
ها کمی تخصصی باشد، باعث کاهش انتقال زبان کالس کهیدرصورت

در این زمینه  11شونده صاحبهم«. شودآموزش و عالقه فراگیران می
اکثر نیروهای سازمان مدارک تحصیلی مرتبط با »بیان کرد که 

هایی که ارتباطی با علوم رشته یطورکلهای انسانی و بهرشته
های مرتبط زیستی و تجربی ندارند، داشته و ورود مستقیم به مقوله

ود. در گنگ و نامفهوم خواهد ب یها نامناسب، گاهبا امداد برای آن
ریزی درسی، این مورد حتما  موردتوجه قرار گیرد و برنامه
عنوان مقدمات برای همه تدریس ای بهمثال، حتما  جلسهعنوانبه

نیازهای علمی اطمینان حاصل شود تا از پوشش داده شدن پیش
شده که تدریس به نیروهای سازمان شود. موارد متعددی مشاهده

شده که عالوه بر عدم انتقال نجامهای تخصصی پزشکی ابا واژه
در «. شده استمناسب، باعث کاهش عالقه فراگیران نیز می

گاهی اوقات مدرسین از زبان »بیان شد که  10مصاحبه شماره 
کنند که منجر به عدم درک مطلب توسط تخصصی استفاده می
 «.شودبعضی از فراگیران می

ین کد متمرکز فشردگی برنامه درسی و یا کاری کارکنان، ششم
برنامه روزانه »اشاره کرد که  1شونده شده بود. مصاحبهاستخراج

-های مرزبانی و راهنماییخصوص در رستهسنگین افسران به
های امدادی نیز هستند، رانندگی که جامعه هدف اصلی آموزش

های طالیی آموزش به انجام وظایف و باعث شده که زمان
ان اکثرا  خسته برای دریافت داده شود و کارکن هایتمأمور
ها های امدادی مراجعه کنند. همچنین راضی کردن رستهآموزش

خصوص در موارد برای اختصاص چندین روز کاری نیروهای خود، به
کنند که روزانه موارد مرزی، بسیار دشوار است. فرماندهان بیان می

و امکان ترخیص و اعزام نیروهای  یجادشدها یتمتعددی مأمور
پذیر امکان وجهیچههای خود امدادی بهود برای شرکت در دورهخ

حل نیست. این مورد چالشی جدی است که نیاز به صحبت و ارائه راه
دانشجویان خسته و در »ذکر کرد که  2شونده شماره مصاحبه«. دارد

تنها شوند و این مسئله نهساعات نامناسب تحویل مدرسین می
دهد، بلکه باعث کاهش قرار می یرت تأثکیفیت آموزش را بسیار تح

اکثر »اشاره شد که  10در مصاحبه شماره «. شودانگیزه مدرس نیز می
فراگیران از نبود فرصت کافی برای مطالعه خارج از کالس انتقاد 

 «.داشتند
سومین کد محوری ازنظر فراوانی، موارد مرتبط با سیستم 

شده ی متمرکز استخراجآموزشی در حال اجرا و مدرسین بود که کدها
 شده است.نمایش داده 7جدول در 

 
 در دوره توصیف کد محوری سیستم آموزشی در حال اجرا و مدرسین( 7جدول 

 مدت بازآموزی خود امدادی و دگر امدادی در نیروی انتظامی )ناجا(تخصصی کوتاه
 و مدرسینموارد مرتبط با سیستم آموزشی در حال اجرا 

 انتخاب مناسب مدرس
 توانمندسازی مدرسین

 تدریس هاییوهش
 انگیزه و تعهد سازمانی

 ارزیابی

 
 1شونده شماره در مورد انتخاب مناسب مدرس، مصاحبه

استفاده از مدرسانی که تجربه روزانه برخورد با مصدوم و شرایط »
کمبود مدرس در  یطورکلبحرانی را داشته باشند استفاده شود. به

را بیان « های پیش  روی مجتمع آموزشی استسطوح ملی از چالش
اولویت اول در انتخاب »که  شدهیانب 2کرد. در مصاحبه شماره 

آموزش  ینه  تنها در بحث امداد، بلکه درزممدرسین، داشتن تجربه نه
مند به آموزش استفاده شود و نیاز به عضویت باشد، از افراد عالقه

های در مصاحبه«. عنوان شرط الزم برای تدریس نباشدازمان، بهدر س
اساتید مدارک تحصیلی مرتبط با امداد داشته »به ترتیب  6و  5، 4

های آموزشی تخصصی امدادی را گذرانده باشند یا حداقل دوره
صورت عملی درگیر امداد و شرایط باشند. همچنین اساتید باید به

توانایی »، «فی در این زمینه داشته باشنداورژانس باشند و تجربه کا
آموزش دومین ویژگی مهم مدرس است.  ینه  و تجربه کافی درزم
مالک انتخاب اساتید نباشد. به نظر  وجهیچهمدرک تحصیلی به

رسد پیش از شروع کالس، مدرسین اهمیت خود امدادی و دگر می
و در زندگی  های مرتبط با امدادها و داستانامدادی را با ذکر مثال

مدرسین از کادر درمانی باشند »و « روزمره، به فراگیران القا نمایند.
موارد « و سابقه تدریس داشته باشند. مدرک مدرس اهمیتی ندارد

در قسمت مدرسین حساسیت  7شونده شماره اشاره شدند. مصاحبه
بعضا  شاهد هستیم که مدرسین »بیشتر نشان داد و بیان کرد که 

ارائه  ینه  ه، عضو کادر درمانی نبوده و سابقه کافی درزمشداستفاده
خدمات امدادی ندارند. الزم است اساتید سابقه کارهای عملی 

امداد و اورژانس داشته باشند. در غیر این صورت اساتید  ینه  درزم
بیان  8در مصاحبه شماره «. امداد توانمندسازی شوند ینه  حتما  درزم
ادر درمانی و ترجیحا  پزشک یا پرستار اساتید حتما  از ک»شد که 
شونده به این نکته اشاره کرد ، مصاحبه9در مصاحبه شماره «. باشند
های بهداشت داشته باشند اساتید باید اطالعات کافی در زمینه»که 

مثال از کادر درمانی عنوانو به شکل تخصصی استفاده شوند، به
روز بودن اهمیت به بیشتر در موارد کالس امدادی استفاده شود.

مطالب تدریس شده باال است. گاهی اساتید از اسالیدهای چندین 
 «.نمایندسال قبل خود استفاده می

دومین کد متمرکز ازنظر اهمیت، توانمندسازی مدرسین بود. 
های بازآموزی را به شکل برگزاری دوره 3شونده شماره مصاحبه

یانه به شکل کارگاه و عملی های بازآموزی سالبرای اساتید نیز دوره»
ها و مباحث توان سرفصلها میبرگزار شود. طی همین دوره

شونده بیان کرد. مصاحبه« آموزشی را مطرح نمود و اصالح کرد
کرده بود، تر نیز به بحث توانمندسازی اشارهکه پیش 7شماره 

های بازآموزی برای اساتید نیز سودمند است. در این برگزاری دوره»
ها متخصصین طب اورژانس به ارائه نکات کلیدی در زمان رهدو

نظر پیرامون موضوعات مرتبط با آموزش پرداخته و با بحث و تبادل
دوره با اساتید، به رفع نواقص بپردازند. توجه شود که این دوره به 

« و اسالید کفایت نشود سخنرانی شکل عملی نیز باشد و تنها به ارائه
های همچنین برگزاری دوره»نیز  8مصاحبه شماره  را اشاره نمود. در

بازآموزی برای اساتید به شکل عملی و تئوری بسیار مفید خواهد 
برای »شده و نیز به این کد اشاره 10است. در مصاحبه  شدهیانب« بود
های بازآموزی طراحی نمود. البته توان دورهروزرسانی اساتید، میبه

های برگزارشده، شاهد ت و در دورههمکاری در این زمینه کم اس
 است. شدهیانب« خصوص پزشکان نبودیمحضور کافی اساتید به

، 3های های تدریس، کد متمرکز بعدی بود. در مصاحبهشیوه
ها شیوه تدریس و زبان انتقال آموزش»به ترتیب در این مورد  7و  4

های شدر حد سواد و اطالعات فراگیران باشد و توجه بیشتر به آموز
امدادی اولیه و دوری از مطرح نمودن مباحث پیشرفته باشد 

مثال آموزش کریکوتیروئیدوتومی و عدم توجه به مانور عنوان)به
های امدادی، تنها به شکل تئوری نباشد و حتما  بحث»، «هایملیخ(

مدرسین در اسالیدها از تصاویر »و « صورت عملی تدریس شودبه
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استفاده نمایند و اکتفا به  یفیتموزشی باکهای آای و فیلمرایانه
 دیده شد. « متن و نوشته نکنند

 2شونده در کد بعدی که انگیزه و تعهد سازمانی بود، مصاحبه
نیاز به عضویت در سازمان را شرط الزم انتخاب مدرس ندانسته و 

نیز  9داند. این مطلب در مصاحبه تنها عالقه به تدریس را کافی می
گاهی اوقات اساتید نیز انگیزه کافی ندارند و باید از » شده واشاره

شده است.  یدتأک« انگیزه خودداری نموداستفاده از اساتید بی
ترین ویژگی داشتن تعهد سازمانی، مهم» 5در مصاحبه  حالینباا

عضوی از سازمان باشد افتخار  کهینمدرسین این دوره باشد )به ا
 است. شدهیانب« کند(

بیان کرد که  5شونده شماره کد نیز، مصاحبهدر آخرین 
های امدادی باید جنبه عملی داشته باشد درست است که آموزش»

 حالینو از مطرح نمودن مباحث صرفا  تئوری باید دوری کرد، باا
انجام شود تا کارکنان  یران  های پایانی باید کمی سختگارزیابی

دگر امدادی مجاب به فراگیری و درک اهمیت خود امدادی و 
 «.شوند
 

 بحث
ی در مطالعه حاضر نشان داد که عوامل سازمانی  نتایج فاز کم 

مدت تخصصی کوتاه عامل در انتقال آموزش در دوره ینترمهم
بازآموزی خود امدادی و دگر امدادی در نیروی انتظامی )ناجا( است. 

های کالن و مدیریت گیرینتایج فاز کیفی نیز نشان داد که تصمیم
عامل در بهبود انتقال آموزش است. نتایج  ینترآموزشی، مهم

 که نشان داد اوکراین رد و همکاران Yamkovenko مطالعه
موانع  ینترمهم آموزشی هایبرنامه طراحی به مربوط فاکتورهای
ریزی لذا باید به برنامه [.16]است  دانش انتقال سیستم در موجود
 هایفرصت تاای داشت عنوان یکی از عوامل سازمانی توجه ویژهبه

 .آید فراهم فردمنحصربه هایقابلیت به کارکنان دستیابی برای الزم
های درست مدیریتی ایجاد گیریواسطه تصمیمها بهاین فرصت

تایوان  ( در2003) و همکاران Holton  پژوهش نتایج .[16]شودمی
 فردی عالوه عواملبه سازمانی آموزش نوع که است این از حاکی
و  محمدینتایج مطالعه  [.17]هستند  مهم یادگیری انتقال برای

 بر مؤثر و آموزشی سازمانی فردی، عوامل که داد نشان همکاران
پرستاران  دیدگاه از خدمت ضمن آموزش هایدوره یادگیری انتقال
 سطح از اما بیشتر متوسط سطح از جهرم پزشکی علوم دانشگاه
 از غالب مؤثر عامل که شد همچنین مشخص است. کمتر مطلوب
در  پژوهشی نیز جعفریو  فرهاد [.18] است فردی عامل آنان دید
در شرکت پااليشگاه نفت  عوامل مؤثر براي انتقال آموزش مورد
 دادند. نتایج انجام هالتون آموزش انتقال مدل اساس بر تهران

که بین عوامل فردی، آموزشی و سازمانی با نشان داد  پژوهش
انتقال آموزش رابطه معناداری وجود دارد. بیشترین سهم عوامل 
مؤثر بر انتقال آموزش را عامل طراحی آموزشی و سپس به ترتیب 

 [.19] اندعوامل سازمانی و عوامل فردی داشته
و عدم توجه  های کیفی در اولویت نبودن امداددر تحلیل داده
ریزی آموزشی، طرح درس مناسب و لزوم کافی به آن، برنامه

تغییرات در ساختارها، فراهم کردن امکانات موردنیاز، اهمیت 
های مرتبط با عنوان مقولهها بهارزیابی سیستم، توجه به سرپنجه

ها، و مسائل قانونی گیریریزی و تصمیمکد محوری مدیریت، برنامه
سازی درباره اهمیت امداد، ره آن، لزوم فرهنگو نگرانی دربا

باال، اهمیت انگیزه برای  یمندبازخوردهای دریافت شده و عالقه

نیازهای علمی، مشارکت در آموزش و ارائه امداد، توجه به پیش
های مرتبط با عنوان مقولهتوجه به فشردگی برنامه کاری/درسی به
انتخاب مناسب  یتدرنهاکد محوری فراگیران و کارکنان سازمان و 
های تدریس، انگیزه و تعهد مدرس، توانمندسازی مدرسین، شیوه

های مرتبط با کد محوری سیستم عنوان مقولهسازمانی و ارزیابی به
آموزشی در حال اجرا و مدرسین در ارتباط با آموزش امداد شناسایی 

توجه به همه عوامل با توجه به وضعیت و شرایط حاکم بر  شدند.
آموزش در کارکنان ناجا و عوامل فردی  ینه  درزم هاگذارییاستس

های فراگیران و همچنین انتخاب اساتید باتجربه در زمینه
های آموزشی کننده اثربخشی دورهتواند تضمین، میشدهیزیربرنامه

های آموزشی الزم است ابتدا ریزی و اجرای برنامهباشد. لذا در طرح
های آموزشی فراگیران، شرایط و ظرفیت و پس از نیازسنجی نیاز

توانایی و عوامل انگیزشی فراگیران مورد ارزیابی قرار گیرد و سپس 
انجام  ینانهبصورت واقعریزی آموزشی بهبا توجه به شرایط برنامه

نیازمند  شدهیاجرای برنامه آموزشی طراح یتپذیرد و درنها
ها ریزیم است در برنامهگیری از اساتید مجرب خواهد بود که الزبهره

صورت پذیرد و با ارزیابی اساتید در هر  یخوبشناسایی اساتید به
گردد، اساتید برتر ازنظر فراگیران برای دوره آموزشی که برگزار می

نتایج این مطالعه را  های بعدی شناسایی گردند.استفاده در دوره
آموزشی در  هایدورههای بازآموزی یا سایر توان در برگزاری دورهمی

 مقاطع مختلف نیروهای ناجا استفاده نمود. 
زیر جهت بهبود انتقال دانش در  هایشنهادبر اساس نتایج پ

مدت بازآموزی خود امدادی و دگر امدادی در تخصصی کوتاه دوره
 گردد:نیروی انتظامی )ناجا(، ارائه می

رجه های ترفیع ددر نظر گرفتن توانایی امدادی در دستگاه. 1
 نیروهای سازمان و انتخاب فرماندهان

 اصالح دیدگاه باالدستان و فرماندهان درباره اهمیت امداد. 2
 سازی جوانب قانونی امداد در حوادثشفاف. 3
استفاده از شیوه مناسب برای ارزیابی وضعیت کنونی ازنظر . 4

 آمارهای حیاتی در حوادث 
 یقبول باز آموزشل قابلکه با فواص ینوعریزی آموزشی بهبرنامه. 5

 انجام شود
ریزی آموزشی با توجه ها و برنامهتوجه بیشتر به نیازهای سرپنجه. 6

 هابه نیاز آن
 هاتر شدن ارزیابی دورهجدی. 7

 
ریزی آموزشی مدنظر موارد مرتبط با دانشگاه که الزم است در برنامه

 قرار گیرد:
 هابه کالسیافته افزایش واحد درسی و ساعت اختصاص. 1
 هاتجدیدنظر در فضای فیزیکی و امکانات کالس. 2
 ریزی آموزشی و طرح درستجدیدنظر در برنامه. 3
 مشخص نمودن موضوعات موردنیاز افسران و طراحی بسته. 4
 آموزشی بومی و با توجه به این نیازها. 5
 خرید تجهیزات با نظر و مشورت با مدرسین انجام شود.. 6
 ها مسئول مشخصی در نظر گرفته شودکارگاهبرای . 7
 در انتخاب مدرسین توجه به سابقه کاری در اولویت قرار گیرد. 8
 ریزی جهت توانمندسازی اساتیدبرنامه. 9
 ریزی جهت افزایش انگیزه مدرسانبرنامه. 10
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 گیرینتیجه
 نیترمهم یسازمان عوامل که داد نشان حاضر مطالعه یهاافتهی

 خود یبازآموز مدتکوتاه یتخصص دوره آموزش انتقال در عامل
 یطرف از. است( ناجا) یانتظام یروین در یامداد دگر و یامداد
 در عامل نیترمهم ،یآموزش تیریمد و کالن یهایریگمیتصم
 .است امداد یهادوره نیا یاثربخش و یآموزش تیوضع بهبود
 

 تقدیر و تشکر
این مطالعه و کارکنان پرستاری و  کننده دراز تمامی بیماران شرکت

این مقاله  پزشکی بیمارستان امام خمینی تهران سپاسگزاریم.
نامه خانم دکتر پگاه ساسانپور جهت اخذ درجه برگرفته از پایان
 .استعلوم پزشکی تهران  ای پزشکی از دانشگاهدکتراي حرفه

 

 یقدردان و تشکر
 نیا در کنندهشرکت افراد از را خود یقدردان مراتب مقاله سندگانینو

 نیام یانتظام علوم دانشگاه کارکنان و نیمسئول از نیهمچن و طرح
 .دارندیم اعالم
 منافع تضاد
 در یمنافع تعارض گونهچیه که ندیمانیم حیتصر مقاله سندگانینو

 .ندارد وجود حاضر مطالعه قبال
 سندگانینو سهم
 و بودند میسه آن یبازنگر و مقاله هیاول نگارش در سندگانینو همه
 مطالب صحت و دقت تیمسئول حاضر، مقاله یینها دیتائ با همه
 .رندیپذیم را آن در مندرج
 یمال منابع

.است شدهنیتأم مقاله سندگانینو توسط هاهنیهز 
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