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Abstract 
Background and Aim: The Red Crescent Society of the Islamic Republic of Iran is an Iranian non-profit 

organization and a member of the International Red Cross and Red Crescent Movement, which has relief and 
humanitarian activities. The purpose of this study was to evaluate and prioritize the services of the Red Crescent 
Society. 

Methods: This is a descriptive cross-sectional study conducted in 2017. The statistical sample of the study 
was 10 experts of the Red Crescent Society. Data collection was done using a researcher-made questionnaire 
with a content validity ratio of 0.99 and a content validity index of 0.79%. Cronbach's alpha was also 0.85 and 
the findings were analyzed using hierarchical analysis technique using Expert Choice11 software. 

Results: Evaluation and ranking of the dimensions affect the services of the Red Crescent population has 
been achievedby this order:. rescue in accidents (0.619), rescue in road accidents (0.154), voluntary activities 
(0.115), youth and education (0.060), and services for patients and the disabled (0.052).  

Conclusion: According to the prioritization, the Red Crescent Society can have the best performance in 
disaster relief and in accordance with the last priorities, that was the youth and education and service to patients 
and the disabled, which seems to be parallel work with other organizations, it is suitable to outsource these 
services to other organizations. 
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  هالل احمر تیخدمات جمع يبند تیو اولو یابیارز
 کشور يها استاناز   یکی يمورد مطالعه

  
 4ینیحس یمجتب ،*،3انیمحمد محمد ،2يم بهادریکر محمد ،1يزیارد یمعصوم یعل

 
  رانیتهران، ا ،یواحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسالم ،یو علوم اجتماع تیریدانشکده مد ،یو درمان یخدمات بهداشت تیریگروه مد 1
  رانیتهران، ا ،یواحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسالم ،یو علوم اجتماع تیریدانشکده مد ،یو درمان یخدمات بهداشت تیریگروه مد 2

  .مسئول سندهیو نو رانیتهران، ا) عج..(ا هیسالمت پژوهشگاه بق تیریمد قاتیپژوهشگر مرکز تحق ،یمنابع انسان تیریمد یتخصص يدکترا 3 
  رانیتهران، ا ،یواحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسالم ،یو علوم اجتماع تیریدانشکده مد ،یو درمان یخدمات بهداشت تیریگروه مد 4 

  
 دهکیچ

سرخ  بیصل یالملل نیاز نهضت ب يو عضو یرانیا یرانتفاعیسازمان غ کی رانیا یاسالم يهالل احمر جمهور تیجمع :فهدزمینه و 
هالل احمر  تیخدمات جمع يبند تیو اولو یابیپژوهش ارز نیهدف از ا. و بشردوستانه دارد يامداد يها تیو هالل احمر است که فعال

 .است
که نمونه آماري  یجامعه خبرگان فن. انجام گرفت 1396این مطالعه از نوع توصیفی بوده که به روش مقطعی در سال  :هاروش

محتوا  یینسبت رواساخته که مقدار  جمع آوري داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق. هالل احمر بودند تینفر از خبرگان جمع10تحقیق
با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله  ها افتهیبه دست آمد و  85/0کرونباخ  يآلفا نیهمچن.  است  ددرص 79/0محتوا  ییو شاخص روا  99/0

  .مورد تحلیل قرار گرفت Expert Choice11مراتبی با استفاده از نرم افزار 
، امدادونجات 0.619امدادونجات درسوانح با وزن : بیهالل احمر به ترت تیابعاد تاثیرگذار بر خدمات جمع يو رتبه بند یابیارز: ها یافته

با وزن  نیو معلول مارانی، خدمات ب 0.060، جوانان وآموزش با وزن  0.115داوطلبانه با وزن  يها تی، فعال 0.154در حوادث جاده با وزن 
  .بدست آمده است  0.052

عملکرد را در امداد و نجات در سوانح داشته باشد و با توجه  نیبهتر تواند یم يبند تیهالل احمر با توجه به اولو تیمعج: گیري نتیجه
 قهیها دارد وظ سازمان گریبا د) يکار يمواز( يرا که تداخل کار نیو معلول مارانیبه ب یآخر جوانان و آموزش و خدمت رسان يها تیبه اولو

  .دیواگذار نما يها سازمان گریخدمات را به د نیا
  

 .هالل احمر تیامداد و نجات، جمع ،یابیارز :ها کلیدواژه
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  مقدمه
ناملموس، زودمصرف و  فرآیندي از فعالیت  يا خدمت، تجربه

هاي کم و بیش نامحسوس که بـه طـور طبیعی اما نه لزوماً 
همیشگی، در تعامالت بـین مشـتریان و کارکنـان و یـا منـابع 

کننـده خـدمت، فیزیکـی یـا کاالها و یا سیستم هـاي ارایـه 
 يو برا[ ].  باشد  تریانرویداده تـا راه حلـی بـراي مسـایل مشـ

 تیفیاز ک انیاست به انتظارات مشتر یهدف کاف نیحصول به ا
[ ]. گرفته شود  یشیاز آن پ ایداده شود  یخدمات، پاسخ مناسب

 ندیفرا جهیخدمات عبارت است از قضاوت درك شده در نت تیفیک
انتظارات خود را با درك خود از خدمت  انیکه مشتر ،یابیارز
 انیمشتر یآگاه گر،ید ییاز سو[ ]. کنند یم سهیمقاشده  افتیدر

 گریتعداد رقبا، د شیو با افزا افتهی شیافزا زیاز کاالها و خدمات ن
به عبارت دیگر خدمات . باشند ینم یخدمت ایهر نوع کاال  رايیپذ

فع و مزایایی است که با استفاده از یک بسته آشکار و پنهان از منا
و تجهیزات پشتیبانی کننده  یالتکارهاي تسهیل کننده و تسه

  .پدید می آید
و ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده ضامن رشد و  مدیریت

امروزه . حیات سازمان خدمت دهنده و پیروزي در رقابت است
مسئله راهبردي  کیخدمات به عنوان  تیفیرقابت براي بهبود ک

کنند،  یم تیکه در بخش خدمات فعال ییبراي سازمانها ديیکل
 تیفیکه به سطح باالتري از ک ییسازمانها. شناخته شده است

 انیمشتر تمنديیسطوح باالتري از رضا  ابند،ی یخدمات دست م
 داریپا یرقابت تیبه مز یابیرا به عنوان مقدمه اي براي دست

سلسله  ندیفرآ يریرسد با با بکارگ یبه نظر م.خواهند داشت
. نفعان پرداخت يخدمات از منظر ذ یابیتوان به ارز یم یمراتب

 لهیدهد که به وس یامکان را م نیا یسلسله مراتب لیروش تحل
 ماتیتصم ،یعیطب يریگ میتصم يندهایفرا عیساده نمودن و تسر

 ندیاصـوالً فرآ. اتخـاذ شـود ـدهیچیدر مورد موضوعات پ يمؤثر
به  دهیچیپ تیوضع لیوتحل هیتجز يبرا يا وهیش یسلسله مراتب

 رهایمتغ ـایبخـش هـا  ـنیا دنیآن و چ یبیترک يبخش ها
  [ ].است  یبراساس نظم سلسله مراتب

 ازیالزام و تعهد و ن ت،یاحساس مسئول يبه معنا ،ییپاسخگو
نسبت به خود  ای گرانیاعمال فرد نسبت به د کردن هیبه توج

شده و مورد  همان اصول شناخته زین یو انتظارات منطق[ ] است
است  يندیفرا ییپاسخگو[ ].و استانداردها هستند نیقوان ایقبول 

 ازمندین یبخش و مراکز توان مارستانیها اعم از ب که تمام سازمان
خود  يها تیبه فعال دنیبخش تیآن به منظور مشروع ياجرا

احساس  شیباعث افزا تواند یم یده پاسخ يارتقا[ ]. هستند 
از خدمات  يریگ بهتر مردم در بهره يهمکار زیو ن شیآسا

مطالعات [ ]. سالمت شود و به بهبود سالمت افراد منجر شود 
کشورها  ییدر سطح عملکرد پاسخگو ییها تتفاو دهند ینشان م

به تمام شهروندان بدون  دیسالمت با ستمیس[ ]. وجود دارد
 به عالوه، [ ]. پاسخگو باشد یاجتماع يها یژگیگرفتن ودرنظر

 
اند که  برده ینکته پ نیبه ا ییاروپا ياز کشورها ياریبس

سالمت در حفظ  ستمیس ییبه توانا یدرمان یخدمات بهداشت ندهیآ
ها  به آن ییمردم و پاسخگو رییدر حال تغ يازهایو توازن ن عادلت

دارد  یبستگ یعموم نانیمناسب و به منظور تداوم اطم يا وهیبا ش
 .[ ]  

 يها يریگ میتصم يدر آغاز برا یسلسله مراتب ندیفرآ
ارائـه شـد و سپس در  يمـتالطم فـاز طیمحـ ـکیدر  يانفراد
 يهـا يـریگ میاسـتفاده از آن در تصـم یبه چگونگ 1980دهه 

در  یسلسله مراتب ندیاستفاده از فرآ. پرداختـه شـد  یگروهـ
نـه تنهـا  کـهباعـث خواهـد شـد  یگروهـ يهـا يـریگ میتصـم

آنها  بیحفظ شود، بلکه معا یگروه يریگ میفنـون تصم يـایمزا
  [ ].برطرف شود  ـزین) يو تـک فکـر نـهیهماننـد سـرعت، هز(

با عنوان ارزیابی خدمات ارائه ) 1390(گرانیخمر و د قیتحق
هالل احمر به شهروندان با میزان فاصله هر شده از سوي جمعیت 

کدام از شاخص هاي مورد بررسی با شاخص ایده آل مثبت 
سنجیده شد و با تعیین نزدیکی نسبی داده ها به رتبه بندي 

مدل به  سباتشاخص ها نتایج نشان می دهد، نتایج نهایی محا
، A2اولویت بندي شده است که بوکان A3>A1>A2صورت 

  [ ].می باشد  A3هین دژ و شا A1مهاباد
با عنوان بررسی میزان ) 1394(گرانیاذانی و د قیتحق

برخورداري پایگاه هاي جاده اي جمعیت هالل احمر از امکانات و 
 139تجهیزات تخصصی و الزامی امداد و نجات نشان داد که 

درصد از مجموع  49پایگاه جاده اي در جمعیت هالل احمر که 
مناسبی  اناترا دربرمی گیرند از امک کل پایگاه هاي جاده اي

براي ارائه خدمات امداد و نجات در حوادث و سوانح رانندگی در 
جاده هاي برون شهري برخوردارند و بیش از نیمی از این پایگاه 

ها امکانات و تجهیزات  درصد از آن 51یعنی ) پایگاه 143(ها 
  [ ].مناسبی براي ارائه خدمات امداد و نجات ندارند 

سازمان  کی رانیا یاسالم يهالل احمر جمهور تیجمع
سرخ و  بیصل یالملل نیاز نهضت ب يو عضو یرانیا یرانتفاعیغ

موارد در  یو در برخ رانیهالل احمر است و در داخل کشور ا
 تیو بشردوستانه فعال يامداد يها تیمناطق جهان به فعال گرید

اتفاقات  ومقابله با حوادث  يهالل احمر، برا تیجمع. دارد
جامعه را در مقابل  يکوشد که اعضا یدر جامعه م یاحتمال

را  یاحتمال عیاز وقا يریشگیپ نهیو زم دهیبخش تیرخدادها مصون
  . فراهم آورد شیاز پ شیب

شود که  یهالل احمر ارائه م تیتوسط جمع یمختلف خدمات
لذا . ستندیبرخوردار ن تیو اولو تیخدمات از اهم نیاز ا یبرخ

با  نیبنابرا. شوند یخدمات شناساس نیضرورت دارد که مهمتر
ها  آن يبند تیعوامل موثر بر ارائه خدمات و اولو ییشناسا

 یو اثربخش ییراکا شیافزا يرا برا يبهتر يراهکارها توان یم
  .سازمان ها ارائه داد
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 و همکاراني زیارد یمعصوم/  88

و   ییحاضر به دنبال شناسا قیتوجه به موارد فوق، تحق با
  .هالل احمر است تیجمعخدمات  يبند تیاولو

  
  پژوهش ينظر چارچوب

 یقیشده و مطالعه تطب انجام قاتیو تحق اتیتوجه به نظر با
آن کاال  یها است که خروج تیفعال يآن ها، خدمات شامل همه 

مصرف  دیعموما در همان زمان تول.  ستین یکیزیف يسازه ا ای
به . کند یشود  و ارزش افزوده را به شکل گوناگون خلق م یم

موثر  برخدمات یو عوامل تیفیاصول ک ات،یخصوص یطور کل
  :است

مشخصه عمده خدمات در : خدمات اتیخصوص-الف
  .نامحسوس بودن، تغییر پذیري، تفکیک ناپذیري، فناپذیري است

ناملموس بودن، سطح نااطمینانی مصرف : بودن نامحسوس
  . کننده را هنگام انتخاب رقیب افزایش می دهد

اگر خدمت توسط کسی ارائه شود، ارائه : ي ناپذیر تفکیک
  . کننده هم بخشی از خدمت خواهد بود

امروزه تمایل روزافزونی براي خدمات مبتنی بر : پذیري  تغییر
بسیاري از سازمان ها با ارائه خدمات مبتنی . تجهیزات وجود دارد

بر ماشین تالش می کنند از تغییر پذیري خدمات خود بکاهند تا 
  [ ].یق نام تجاري قویی براي خود بسازند از این طر

فنا پذیري خدمات . خدمات را نمی توان انبار کرد:  فناپذیري
مشکل عمده اي محسوب می شود، زیرا می توان از قبل براي 

  . کارکنان برنامه ریزي کرد
: خدمات شامل تیفیاصول ک: خدمات تیفیاصول ک-ب

  .است ریمشارکت فراگ ند،یبهبود فرا ،يمشتر يتمرکز رو

 هیمبنا پا نیبر ا تیفیک یکنون يایدر دن: يمشتر يرو تمرکز
 یدارد  اگر سازمان يمشتر کیشده است  که هر کس  يگذار

 یستیکند  با نیخود را تام یداخل انیمشتر يازهایبخواهد ن
  . مستمرا برآورده گردد   شیازهایانتظارات و ن

ساخته  یس اصول مقدماتبر اسا یبهبود دائم: ندیفرا بهبود
 تیاقدامات وابسته و فعال يکسری جهیکار را نت نکهیشده و آن ا

  . داند یم یخروج کیمنتج  به  يها
فعال کردن  ای ر،یبه مشارکت فراگ دنیرس: ریفراگ مشارکت

شود  و شامل  یارشد شروع م تیریدر مد يرهبر ي دهیپد
کارکنان در  هیکل ياستعدادها يریبکارگ يبرا يها تیفعال

  . رقابت کسب درامد است  جادیسازمان و ا
  عوامل موثر بر خدمات-ج
 یعوامل مختلف) 1985(نظر پاراسورامان و همکارانش  از
و جوابگو بودن، درجه  ییپاسخگو زانیاعتماد، م تیقابل: مانند
خدمات، تفاهم و درك متقابل،  نیو تضم یبخش نانیاطم

دمات، ارتباطات، به خ یمحسوس بودن، سهولت دسترس
تواضع و ادب، اعتبار داشتن و قابل قبول بودن، ظاهر  ت،یصالح

بودن،با  ش،موجودیو آسا یو مرتب بودن،راحت يزی،تمیشناخت بایز
 تیفیاز ک يبر انتظارات مشتر: محصوالت تیمحبت بودن،امن

  [ ].خدمات اثر گذارند
نظر  زیشده و ن انجام قاتیو تحق اتیتوجه به نظر با

آنها، عوامل احصا شده، مدل  يساز یکارشناسان و نخبگان و بوم
    :پژوهش قرار گرفت نیادامه ا يمبنا ریز

  

  
  پژوهش یمفهوم يالگو: 1شکل

  
  ها روش

این تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی بوده و از لحاظ هدف، 
جامعه مورد مطالعه در . ردیگ یقرار م يکاربرد قاتیزمره تحقدر 

 یهالل احمر در استان م تیجمع رانیاین پژوهش خبرگان و مد
  . نفر بوده است 10ها  باشد که تعداد آن

 

 
 
هالل احمر استان،  از  تیخدمات جمع يبند تیاولو رمنظو به

اده استف یزوج ساتیساخته به صورت مقا ابزار پرسشنامه محقق
  شد 

پرسشنامه  از نظرات افراد  ییمنظور فراهم کردن روا به
راهنما و استاد مشاور با استفاده از  دیرشته، اسات نیمتخصص در ا

   ییمحتوا ییو شاخص روا  ییمحتوا ییدو روش نسبت روا
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محتوا را کسب  ییمقدار نسبت روا 99/0 دیسواالت با. استفاده شد
محتوا از  ییروا خصشا یدر مرحله بعد جهت بررس.  کردندیم

پژوهش حداقل مقدار  نیروش والتز و باسل  استفاده شد که در ا
  .  درصد بود 79/0شاخص  نیا يقابل قبول برا
براي اندازه گیري پایایی از روش آلفاي کرونباخ  همچنین
براي محاسبه ضریب آلفاي کرونباخ، ابتدا انحراف . دیاستفاده گرد

معیار نمرات هر زیر مجموعه از سواالت پرسش نامه و انحراف 
با استفاده نرم افزار آماري ) زیرمجموعه ها(معیار کل سواالت 

SPSS 21  يکرونباخ برا يالفا بیمقدار ضر. محاسبه شد 
هم  یکرونباخ کل يباشد و آلفا یم 7/0از  شتریبعد ها ب یتمام

می توان گفت سواالت  به دست آمد که بر این اساس 85/0مقدار 
  .پرسشنامه تحقیق از پایایی مناسب برخورداراست

بهره  SPSS21داده ها از نرم افزار   لیو تحل هیتجز يبرا
 يبا استفاده از شاخص ها یفیگرفته شد که در سطح توص

به  انسیو وار اریانحراف مع ن،یانگیمانند محاسبه م یپراکندگ
به  یاطالعات پرداخته شده است و در سطح آمار استنباط فیتوص

  ؛يمارآ ياز آزمون ها قیمنظور پاسخ به سواالت تحق
. تست استفاده شده است یآزمون ت رنوف،اسمی–کولموگروف 

جمع آوري شده  یزوج يپرسشنامه  يالزم به ذکر است داده ها
ه از با استفاد Expert Choice11بااستفاده ازنرم افزار   زین

که یکی از تکنیک هاي AHP(( یسلسله مراتب ندیروش فرآ

منظور تصمیم  بهتصمیم گیري با معیارهاي چند گانه است و 
گیري و انتخاب یک گزینه از میان گزینه هاي مختلف تصمیم با 
توجه به شاخص هایی که تصمیم گیرنده تعیین می کند، و از 

متیاز به آنها به کار می طریق مقایسه دو به دوي گزینه ها و ارائه ا
  . گردد یرود و وزنهاي مطلق مربوط به هرمعیار محاسبه م

است که با توجه به  يتک نمونه ا tمربوط به آزمون  جینتا
 3آنها با مقدار  نیانگیتمام ابعاد م يبرا يدار یمقدار معن

است که فرد نه موافق  یمعن نیو به ا کرتیشاخص ل نیانگیم(
اختالف باالتر از  نیدارد و ا ياختالف معنادار) است و نه مخالف

 شتریب  3هرچه از عدد  ابعاد نیا انیم میدان یم. باشد یم 3عدد 
کمتر باشند  3و هرچه از عدد  شتریباشند نشان دهنده موافقت ب

 يتک نمونه ا tآزمون . باشند یم شترینشان دهنده مخالفت ب
 75از  شتریاز مولفه ها ب کیهر  ازیامت نیانگیدهد که م یم نشان

  .درصد نمره قابل اکتساب بوده است
 

  
  نتایج

  خبرگان یهاي جمعیتی شناخت ویژگی
پژوهش در بین خبرگان و  یدلفـ ياعضا يآمار نمونه

در مراحل 1نفر، بر اساس جدول  10نظران به تعداد  صاحب
  .  مشارکت داشتند قیتحق نیمختلف ا

 
  خبرگان پژوهش شناختی جمعیت: 1جدول

  درصد  فراوانی  سطوح  متغیر

  

  درصد  فراوانی  سطوح  متغیر
  10  1  11-20  سابقه کار  80  8  مرد  جنسیت

  90  9  21-30  20  2  زن

  سن
55-45  2  20  

  تحصیالت
  20  2  لیسانس

فوق لیسانس و   60  6  65-55
  80  8  باالتر

  نفر 10: تعداد کل خبرگان  20  2  65باالتر از 

 
: یشناخت تیجمع يرهایدهنده متغ نشان 1جدول شماره 

درصد شرکت  20درصد شرکت کنندگان مرد و  80که  تیجنس
 20صفر،   45-35و  35-25طبقات  یکنندگان زن، سن با فراوان

سال،  65درصد باالتر از  20و  65-55درصد  60،  55-45درصد 
سال  20 تا 11درصد  10سال سابقه کار،  10تا  1سابفه کار که از 
. اند سال سابقه کار داشته 30تا  21درصد  90سابقه کار و 

و   سانسیمدرك ل يدرصد دارا 20که  یلیمقطع تحص نیهمچن
در روش . اند و باالتر بوده سانسیمدرك فوق ل يد دارادرص 80

  . نفر است 18-8  نیمعموال ب یخبرگ
  

 
  يا تک نمونه یت آزمون
ها، سطح  داده رنوفاسمی –استفاده از آزمون کولموگروف  با

، امداد و نجات در )182/0(امداد و نجات در سوانح: يدار یمعن
، آموزش )203/0(داوطلبانه يها تی، فعال)381/0(حوادث جاده

، )232/0(نیو معلول مارانیو خدمات ب) 592/0(امداد و نجات
با . داده ها است عیبدست آمد که نشان دهنده نرمال بودن توز

تمام ابعاد  يبرا 05/0از  شتریب يدار یمقدار معن نکهیتوجه به ا
مربوط به  جینتا. گرفته شد tبه استفاده از آزمون  میبود، تصم

  .آورده شده است2در جدول  یون تآزم
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 و همکاراني زیارد یمعصوم/  90

  1399، 2 ، شماره1 دوره                       نظامی           ارتقاي بهداشتمجله 

  مختلف يرهایمتغ يبرا يتک نمونه ا یآزمون ت: 2جدول
 آزمون تی تست

 
 متغیرها

Test Value = 3 

  انحراف  میانگین
  معیار 

  تفاوت  مقادیر آزمون
  با 

  میانگین 

  %95فاصله اطمینان 
tدرجه مقدار  

  يزادآ 
P- value  حد  

  پایین 
  حد 
  جهینت  مقدار  باال

  3647/1  9015/1  75862/1  قبول  000/0  29  297/28  31522/0  6286/4  امدادونجات درسوانح 
  5787/1  3349/1  64039/1  قبول  000/0  28  840/22  38677/0  6404/4  امدادونجات در حوادث جاده

  8565/1  1675/1  36667/1  قبول  000/0  29  037/14  53326/0  3667/4  داوطلبانه يها تیفعال
  1347/1  3521/1  54762/1  قبول  000/0  27  244/16  50415/0  5476/4  وآموزش جوانان
  9337/1  3466/1  54023/1  قبول  000/0  28  291/16  50915/0  5402/4  نیو معلول مارانیب خدمات

  آنها است نیانگیتمام ابعاد م يبرا يدار یاست که با توجه به مقدار معن يتک نمونه ا tمربوط به آزمون  جیدهنده نتا نشان 2جدول شماره 
  

 تیآزمون تحلیل سلسله مراتبی عوامل تاثیرگذار بر اولو جینتا
  هالل احمر يبند

به منظور AHP( (استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی  با
هاي مختلف از  تصمیم گیري و انتخاب یک گزینه از میان گزینه

 ها، انجام  ها و ارائه امتیاز به آن طریق مقایسه دو به دوي گزینه
 
 

 
پذیرفته است و در نهایت نتایج بدست آمده با استفاده از نرم 

قرار گرفت و وزن هاي  تحلیلمورد  Expert Choice11افزار 
در ابتدا عوامل اصلی . ر معیار محاسبه گردیدمطلق مربوط به ه

تحقیق و سپس عوامل فرعی مورد قضاوت خبرگان قرار گرفت 
  .است  9- 3به شرح جداول جیکه نتا

  هالل احمر يبند تیرتبه بندي عوامل تاثیرگذار بر اولو: 3جدول

  ابعاد
نح

سوا
 در

ات
نج

ادو
مد

ا
  

در 
ت 

جا
دون

مدا
ا

ث 
واد

ح
اده

ج
  

انه
طلب

داو
ي 

 ها
ت

عالی
ف

  

ش
موز

 وآ
ان

وان
ج

  

ین
لول

 مع
ن و

ارا
بیم

ت 
دما

خ
  

زن
و

تبه  
ر

  

ري
زگا

سا
خ 

نر
  

  1  0.619  7  8  8  6  1  امدادونجات درسوانح 

0.08  
  2  0.154  3  3  2  1  6/1  امدادونجات در حوادث جاده

  3  0.115  2  4  1  2/1  8/1  فعالیت هاي داوطلبانه
  4  0.060  2  1  4/1  3/1  8/1  جوانان وآموزش

  5  0.052  1  2/1  2/1  3/1  7/1  خدمات بیماران و معلولین
 

  . ها مورد قبول است در قضاوت يسازگار باشد، یم 0.1نرخ کمتر از  نیا نکهیباشد که با توجه به ا یم 0.08 يمربوط نرخ سازگار جیدهنده نتا نشان 3جدول شماره 
 يها تی، فعال)0.154(، امدادونجات در حوادث جاده)0.619(امداد و نجات درسوانح: بیهالل احمر به ترت تیابعاد تاثیرگذار بر خدمات جمع يبند رتبه نیهمچن

 .بدست آمده است) 0.052(نیو معلول مارانی، خدمات ب)0.060(، جوانان وآموزش)0.115(داوطلبانه
 
 
 

  هالل احمر تیرتبه بندي عوامل ابعاد تاثیرگذار بر خدمات جمع: 4جدول

  رتبه  وزن  زیرمعیار  اصلیمعیار 

  امدادونجات درسوانح

  1  0.537  جستجو و نجات
  2  0.193  تغذیه اضطراري

  3  0.166  اسکان اضطراري
  4  0.073  لجستیک و پشتیبانی

  5  0.031  خدمات پیش بیمارستانی

  در حوادث جاده امدادونجات
  1  0.566  رها سازي

  2  0.262  اسکان اضطراري در راه ماندگان
  3  0.118  انتقال مصدومین

  4  0.055  خدمات پیش بیمارستانی
  1  0.500  کمک به مددجویان حوادث  داوطلبانهي ها تیفعال
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  2  0.427  جذب داوطلب و خیر
  3  0.073  شناسایی مددجویان 

  جوانان وآموزش
  1  0.432  آموزش همگانی

  2  0.377  آموزش تخصصی
  3  0.143  جذب جوانان داوطلب

  4  0.049  فراغتاوقات 

  نیو معلول مارانیخدمات ب
  1  0.491  داروخانه
  2  0.411  درمانگاه

  3  0.098  خدمت رسانی به معلوالن 
 

 هی،  تغذ)0.537(جستجو ونجات : امداد و نجات در سوانح اریمع ریهالل احمر با  ز تیرتبه بندي عوامل ابعاد تاثیرگذار بر خدمات جمع بیدهنده ترت نشان 4جدول شماره 
 يرها ساز: يار امداد و نجات در حوادث جاده ایمع ری، ز) 0.031( یمارستانیب شی،  خدمات پ)0.073(یبانیو پشت کی،  لجست)0.166(ي، اسکان اضطرار)0.193(ياضطرار
،  500حوادث  انیکمک به مدد جو: خدمات داوطلبانه اریمع ری، ز 055یمارستانیب شی،  خدمات پ118 نی،  انتقال مصدوم262در راه ماندگان  ي،  اسکان اضطرار566

 اریمع ری، ز098به معلوالن  ی،  خدمت رسان 411،  درمانگاه 491داروخانه : نیمعلولو  مارانیخدمات ب اریمع ری، ز073 انیمددجو یی،  شناسا427 ریجذب داوطلب خ
  .باشد یم 049، اوقات فراغت143،  جذب جوانان داوطلب 377 ی،  اموزش تخصص432 یهمگان آموزش: جوانان و آموزش

  
  بحث

و خدمات هالل احمر  يبند تیپژوهش حاضر به منظور اولو
بدین منظور و براساس اهداف تحقیق،  مدل سلسله . انجام گرفت

ها   توسط نرم افزار  پس از تحلیل داده. تدوین شد  یمراتب
نتایج،  در قالب جداول مربوطه ارائه شد و  بر  سیاکسپرت چو
  .  میپرداز یم يریگ جهیجداول  به نت لیو تحل هیاساس تجز

 یپس از بررس: مدل یاصل يها اریمع ییدودو سهیمقا یبررس
رتبه  619مده انجام شده امداد و نجات در سوانح با وزن بدست آ

امداد و نجات در حوادث جاده  با وزن بدست  ،يبند تیاول اولو
داوطلبانه با وزن بدست  تیفعال  ،يبند تیرتبه دوم اولو 154آمده 
جوانان و آموزش باوزن   ،يبند تیرتبه سوم اولو 115آمده 

و  مارانیو خدمات ب  يبند تیرتبه چهارم اولو 060بدست آمده  
 يبند تیرتبه چهارم اولو 052با وزن بدست آمده  نیمعلول

هالل  تیاساس جمع نیکه بر ا. باشد یخدمات هالل احمر م
عملکرد را در  نیتواند بهتر یم يبند تیاحمر با توجه به اولو

آخر  يها تیو با توجه به اولو. سوانح داشته باشد رامداد و نجات د
 را که  نیمعلولو  مارانیبه ب یجوانان و آموزش و خدمت رسان

 
 
 

سازمان ها دارد از  گریبا د) يکار يمواز( يتداخل کار
  .خود حذف کند يکار تیاولو

پس از : امداد و نجات در سوانح ییدودو سهیمقا یبررس
رتبه  535انجام شده جستجو ونجات با وزن بدست آمده   یبررس

رتبه  193با وزن بدست آمده  ياضطرار هیتغذ  ،يبند تیاول اولو
رتبه سوم،  166با وزن بدست آمده   يدوم، اسکان اضطرار

چهارم،  هرتب 073با وزن بدست آمده   یبانیو پشت کیلجست
 یرتبه پنجم م 031با وزن بدست آمده   یمارستانیب شیخدمات پ

 تیهالل احمر با توجه به اولو تیاساس جمع نیکه بر ا. باشد
 عملکرد را در بخش امداد و نجات در  نیهترتواند ب یم يبند

 

 
 تیو با توجه به اولو.سوانح را جستوجو ونجات داشته باشد

 يمواز( يکه تداخل کار را یمارستانیب شیآخر خدمات پ يها
 يکار تیدارد از اولو) اورژانس کشور(سازمان ها  گریبا د) يکار

  .خود حذف کند
: يامداد و نجات درحوادث جاده ا ییدودو سهیمقا یبررس

  566با وزن بدست آمده   يانجام شده رها ساز یپس از بررس
در راه ماندگان با وزن بدست آمده   يرتبه اول، اسکان اضطرار

رتبه  118با وزن بدست آمده   نیرتبه دوم، انتقال مصدوم 262
رتبه  055  مدهبا وزن بدست آ یمارستانیب شیسوم، خدمات پ

هالل  تیاساس جمع نیباشد که بر ا یم يبند تیاولو چهارم
عملکرد را در  نیتواند بهتر یم يبند تیاحمر با توجه به اولو

 يرا در رهاساز يبخش امداد و نجات در حوادث جاده ا
 شیآخر خدمات پ يها تیو با توجه به اولو.داشته باشد نیمصدوم

) يکار يمواز( يرا که تداخل کار نیو انتقال مصدوم  یمارستانیب
خود  يکار تیدارد از اولو) اورژانس کشور(سازمان ها  گریبا د

  .حذف کند
 يها یپس از بررس: خدمان داوطلبانه ییدودو سهیمقا یبررس

 500حوادث با وزن بدست آمده   انیانجام شده کمک به مدد جو
رتبه دوم،   427با وزن بدست آمده   ریرتبه اول، جذب داوطلب خ

. باشد یمرتبه سوم م073با وزن بدست آمده   انیمددجو ییشناسا
 یم يبند تیهالل احمر با توجه به اولو تیاساس جمع نیکه بر ا

عملکرد را در بخش خدمات داوطلبانه را در کمک به  نیتواند بهتر
آخر  يها تیو با توجه به اولو.حوادث داشته باشد انیمدد جو

 گریبا د) يکار يمواز( يرا که تداخل کار  انیکمک به مدد جو
خود  يکار تیدارد از اولو) یستیامداد و بهز تهیکم(سازمان ها 

  .کندحذف 
پس از : يو ارتوپد یخدمات درمان ییدودو سهیمقا یبررس

رتبه   491بعمل آمده داروخانه با وزن بدست آمده  يها یبررس
 یرتبه دوم، خدمت رسان  411اول، درمانگاه با وزن بدست آمده 

 نیکه بر ا باشد یرتبه سوم م 098به معلوالن با وزن بدست آمده 
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تواند  یم يبند تیلوهالل احمر با توجه به او تیاساس جمع
  نیو معلول مارانیبه ب یعملکرد را در بخش خدمت رسان نیبهتر

آخر درمانگاه  يها تیو با توجه به اولو.را در داروخانه داشته باشد
با ) يکار يمواز( يرا که تداخل کار به معلوالن  یوخدمت رسان

 تیدارد از اولو) یستیوزارت بهداشت وبهز( سازمان ها  گرید
  .حذف کند خود يکار

 يها یپس از بررس: جوانان و آموزش ییدودو سهیمقا یبررس
رتبه اول،   432با وزن بدست آمده  یبعمل آمده آموزش همگان

، جذب رتبه دوم  377با وزن بدست آمده  یاموزش تخصص
رتبه سوم، اوقات فراغت   143جوانان داوطلب با وزن بدست آمده 

اساس  نیبر ا هک. باشد یرتبه چهارم م  049با وزن بدست آمده 
 نیتواند بهتر یم يبند تیهالل احمر با توجه به اولو تیجمع

داشته  یعملکرد را در جوانان و آموزش  را در آموزش همگان
آخر اوقات فراغت  را که تداخل  يها تیو با توجه به اولو.باشد
دارد ) ورزش و جوانان( سازمان ها  گریبا د) يکار يمواز( يکار

 .حذف کند دخو يکار تیاز اولو
 

  

  گیري نتیجه
 نیبهتر تواند یم يبند تیهالل احمر با توجه به اولو تیجمع

عملکرد را در امداد و نجات در سوانح داشته باشد و با توجه به 
و  مارانیبه ب یآخر، جوانان و آموزش و خدمت رسان يها تیاولو

ها دارد  سازمان گریبا د) يکار يمواز( يرا که تداخل کار نیمعلول
 .دیواگذار نما يها گر سازمانیخدمات را به د نیا قهیوظ

  
عدم دسترسی آسان به مدیران در  :تشکر و قدردانی

در  یو پژوهش یهاي شغلی مختلف  و کمبود سوابق مطالعات رده
 .پژوهش است نیا يها تیاز جمله محدود قیموضوع تحق نهیزم

 
و شرح  یکارگاه آموزش يبرگزار :نقش نویسندگان

در حوزه تصادفات جاده با سازمان اورژانس کشور و  يکار فیوظا
محور  کیاز دو ارگان در  میهالل احمر و حل مسئله حضور دو ت

آنان و انجام امور همانند  يها نهیاز اتالف هز يریوجلوگ
مانده از حوادثو  یبه معلوالن حوادث و معلوالن باق یرسان کمک

 یمورد م نیدر ا فشیکه وظا یبه ارگان دیبا زین یعیطب يایبال
  .سپرده شود) یستیسازمان بهز(باشد 
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