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Today in the world that most of communities rely on advanced technology, 

there are many risk factors threaten structures and buildings. There is 

also no complete and stable security and there are always fear for  

irreparable damage due to accidents and painful events, especially fire. 

Hospitals and treatment centers are important in preventing and fighting 

against fire because on the one hand the patients are hospitalized and 

disabled and on the other hand due to many expensive equipments. As 

result, preventive measures and strong management are necessary at the 

time of the fire. This study was conducted to evaluate the safety status of 

hospitals in term of ability to prevent and combat the fire in Babol as the 

most populous city in Mazandaran province in north ofI iran. 

In this descriptive, analytical. And field study conducted at 2017, the 

status of fire safety in five biggest hospitals in the Babol city and district 

are evaluated. Following the coordination and obtaining the necessary 

permissions from the hospitals, the standard checklists included 

Information on safety indicators completed. Then the situation of the 

hospitals measured in comparison with each other. And data analysed 

with SPSS program for evaluation of mean and standard deviation. 

Finally, the hospital's safety status and risk factors have been identified in 

the form of reports and suggestions, and delivered to the responsible 

authorities for improvement the safety status. 

Safety indicators of hospitals are as follow as: Rohani 86.65% ± 10.80; 

Beheshti;75.01%± 18.96; Yahya nezhad 60.09%± 23.42; Babol clinic 

74.12%± 11.21; Mehregan 97.39%± 4.26. 

the highest percentages of implementation of safety requirements are 

related to the Emergency Response Safety (95.71%) and the least is 

related to the safety index of the structure (55.71%). 

Safety status of 8.57% of hospitals is weak, 34.29% of them is moderate, 

and 57.14% of them is favorable. 
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 مقدمه-1
و...ورزشایدرماانی،مسکونی،هایساختماندرحریقفرآینداست.بودهاهمیتحائزگذشتهازورزشیاداری،درمانی،مسکونی،هایسازهدرایمنیبحث   

نجااتامکاانکههستندناتوانیافراداعمومبیمارستانساکنینکهآنجاازبود.خواهدپدیدارمالیوجانیلحاظبهکهاستپدیدهتریندردناکوترینپرهزینه

وهادساتگاهوجاوددلیلبهعاالوهبهشاود،یجاانخساراتباعثتواندمیدیگریعمومیمکانهرازبیشتربیمارستاندرسوزیآتشبنابراینندارندراخاود

آسایببیمارساتانعماومیوجهاهباهیداًشدالبتاهوشودنیزبزرگیمالیخساراتباعثتواندمیسوزیآتشبیمارستان،درمتعددوقیمتگرانتجهیزات

مها فاکتورهایازیکیسوزیآتشدربرابررستانبیماایمنیکند،واردبیمارستانپیکرهبرراناپذیریجبرانخساراتتواندمیسوزیآتشکهآنجااز.برساند

 گیرد.قرارکارشناسیبحثموردومدیریتتوجهموردبایدوآیدمیحساببهبیمارستانایمنیونگهداریدر

معموالناایمنشرایطدراحتیاطیبیباتوأمردنککاربهمربوطعاداتاست.احتیاطی()بیناایمنعملکردکار،ازناشیحوادثبروزدرموثروبزرگعاملیک   

باهتوجاهبااباشاد.میمشکلرفعوکارکنانانگیزشدرمؤثریبسیارکمکایمنی،ابعادبرتأکیدباشغلیآموزشباشد.میکارانجامچگونگیازناآگاهینتیجه

وهساتندارتباطدرسالمتیعنیبشریثروتبهاترینگرانبهکهبیمارستانحساسجایگاهودارداختصاصهابیمارستانبهکههاییسوزیآتشعمدهسه 

هایبیمارستانحریقایمنیبررسیبااطارتبدرپژوهشیکهشدی انبرندارندراخودنجاتامکانکههستندناتوانیافرادعمومابیمارستانساکنینکهازآنجا

یارائاهوهابیمارساتانایمنایساطحقاءارتبرایبتوانی حریقایمنییزمینهدرهابیمارستانقدرتوضع نقاطشناساییباتابدهی انجامبابلشهرستان

 [.1]دهی ارائهپیشنهاداتیهامکانایندرحریقازجلوگیریراهکارهای

 آوری جماعا ربیماار  ایمنای باا مرتبط معیارهای درمانی، مراکز ارزیابی روشهای مهمترین بررسی با( 1399عظیمی حسینی و همکاران )   

 19 اساتخرا  نجرباهم پاژوهش این های یافتهکردند. تعیین آنتروپی روش طریق از و خبرگان نظر از استفاده با آنها را اهمیت میزان و نمودند

شاترین میازان اهمیات معیارهای امکانات درمانی و پایش بیمار و مدیریت ایمنی بیماار دارای بی درآنها که بیمارگردید ایمنی مدیریت معیار

 .]2[بودند 

کلیاهکاهپرداختنادهمادانهاایبیمارستاندرعمومیآموزشیهایبیمارستاندرایمنیمدیریتوضعیتبهایمطالعهدر(1377)پوروکیلیانآص    

صاورتباهموارددرصدد75ایمنیآموزشبخشدربودند.نشدهیدهسازمانایمنیافسرداشتنوایمنیکمیتهتشکیلنظرازپژوهشموردهایبیمارستان

اتمیانرژیسازمانیهابازرستوسطلوژیرادیوواحدهایازنیمیواستشدهابالغاشعه،ازحفاظتقانونبخشدرهابیمارستانوکلیهبودنشدهیزیربرنامه

 [.3]استگرفتهقراربازرسیمورداشعه،نشتنظراز

وباودتوصیفیومقطعیورتصبهپرداخته،کرمانپزشکیعلومدانشگاهآموزشیهایبیمارستانایمنیوضعیتبررسیبهکه(1389)همکارانوخالوئی   

بهداشاتوزارتاساتانداردسشنامهپراستفادهباهاداده.شددادهانجامکرمانپزشکیعلومدانشگاهآموزشیبیمارستانچهارمختل واحدهایوهابخشدر

وضاعیتساطحسهردایمنیوضعیتشده،کسبنمراتبراساس.گردیدآوریجمعمختل هایبخشمشاهدهومصاحبهطریقازوپزشکیآموزشودرمان

 .[4]شدبندیتقسی نامطلوبومطلوبنسبتاًمطلوب،

مطلاوبیایمنایوضاعیتهااانبیمارساتازیاکهای کهبود1/15و8/66مطالعهموردهایبیمارستاندرایمنیوضعیتنمراتمعیارانحرافومیانگین   

7/72وپشاتیبانیشهایبخ4/30بستری،بخشهای3/13تشخیصی،بخشهایدرصد5/12واحدها،وبخشهاتمامازدرصد8/27درایمنیوضعیت.نداشتند

انبارسوزی،آتشکنترلواحدیبخشهاازکدامهی وبودویژهمراقبتبخشبهمربوطایمنیمطلوبوضعیتدرصدباالترینبود.مطلوبویژه،بخشهایدرصد

 نبودند.برخوردارمطلوبیوضعیتازاونکولوژی،کودکان،مامایی،وزناناورژانس،دارویی،

وبیمارانبرایخطراتیبهمنجردتوانمیشرایطاین.باشدنمیمطلوببیمارستانیواحدهایوهابخشاکثردرایمنیوضعیتکهدهدمینشانمطالعهاین   

 .باشدمیضروریالزممداخالتانجامایمنی،وضعیتبهبودوخطراتاینکاهشبرایوشودبیمارستانیپرسنل

مقطعایوتحلیلایتوصیفینو ازکهتهرانپزشکیعلومدانشگاهمنتخبهایبیمارستانایمنیمدیریتوضعیتبررسیبهکه(1931)همکارانوچتروز   

پایااورواایمنایمادیریتلیستچکطریقازهادادهوگردآوریشدانجامتهرانپزشکیعلومدانشگاهبهوابستهبیمارستانچهاردرمطالعهاینشد.انجامبود،

دیدگاهازعملهایاتاقارزیابیاستانداردهایوبیمارستانساختاروسازمانارزیابیحوادث،وایمنیکمیتهمدیریتوسازمان:زمینهسهدرسوال109شامل

کروساکالآزماونومعیاارانحارافومیاانگینوSPSSآمااریافزارنرمازاستفادهباهادادهآنالیز.گرفتانجامایگزینهپنجلیکرتمقیاسدرایمنی،مدیریت

نتاایجو50/72داشاتقارارمناسبیوضعیتدروشدارزیابیایمنی،مدیریتدیدگاهازآنساختاروبیمارستانسازمانارزیابیمولفهدر.گرفتصورتوالیس
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بااآنکمتارینو00/90امتیازبا1بیمارستانبهمربوطحوزهایندرهابیمارستانسویازشدهکسبامتیازمیانگینبیشترینعمل،هایاتاقارزیابیازحاصل

 [.5]شدمیمربوط4بیمارستانبه09/69امتیاز

آموزشیهایدورهبرگزاریوایمنیریتمدیبرنظارترسدمینظربهلیکن.شدتعیینقبولقابلحددرهابیمارستانایندرایمنیوضعیتنتایج،بهتوجهبا   

 .باشدمیضروریمداوم،

اینپرداختند،شیرازپزشکیمعلودانشگاهآموزشیهایبیمارستاندرممیزیروشبهایمنیوضعیتارزیابیبررسیبهکه(1391)همکارانوجهانگیری   

بررسیموردایمنیممیزیوشربهبیمارستانهاایمنیوضعیتگرفت،انجامشیرازشهرآموزشیهایبیمارستانکلیهدرمقطعیروشبهکهتوصیفیمطالعه

گاردآوریمساتنداتررسایبنیازومختلا هایبخشمس ولینومدیرانبامصاحبهمشاهده،طریقازنیازمورداطالعاتوتهیهممیزیلیستهایچک.شد

پرتوهاایمنیبهمربوطایمنیماتالزاتحققمیزانبیشترینبود.درصد58بررسیموردبیمارستانهایکلدرایمنیالزاماتتحققدرصدمیانگین.شدهگردید

ایمنایوضعیتشد.ارزیابیطمتوسمابقیدرصد75وضعی مطالعهموردهایبیمارستانازدرصد25ایمنیوضعیتبود.ایمنیمدیریتبهمربوطکمترینو

دلیلمهمترینبود.ضعیفیبتانسسطحدرحریقایمنیواضطراریشرایطدرواکنشبرنامهایمنی،مدیریتموضوعاتدرویژهبهبررسیموردبیمارستانهای

 [.6]بودایحرفهبهداشتوایمنیمسائلزمینهدرسازمانیساختارنبودومس ولیتهانبودنمشخصموضو این

101اساتانداردNFPAاسااسبارشایرازپزشاکیعلاومدانشاگاهمنتخبهایبیمارستاندرحریقریسکارزیابیبهکه(1393)همکارانوجهانگیری   

شایرازپزشکیعلومدانشگاهیرازششهرهایبیمارستانساختمان16مجمو دروبیمارستان8درکهباشدمیکاربردیومقطعیتوصیفینو ازاند،پرداخته

افزارنرمواردشدهردآوریگاطالعاتسپس.شدندتکمیلمیدانیهایبررسیطریقازواستخرا NFPA101استانداردازارزیابیهایلیستچک.شدانجام

25/6حریاق،شبخاازدرصاد5/87بررسایموردهایساختمانکلاز.گرفتندقرارتحلیلموردوگردیده(CFSES)حریقایمنیارزیابیایرایانهیسامانه

درصد25/6هابیمارستانازیکیدرفقطمجمو در.بودندبرخوردارقبولیقابلوضعیتازعمومیحریقایمنیبخشازدرصد25/56وخروجیبخشازدرصد

 .[7]بودقبولقابلبخشسههردرحریقریسکسطح

هایراهبهبهتردسترسینظرزاهاساختمانطراحیشاملخروجیحیطهدرالزمایمنیاقداماتاستالزمهابیمارستاندرحریقریسکسطحبهبودبرای   

 .آیدعملبهاضطراریخرو هایراهسازیاستانداردوتعدادافزایشخروجی،

تحقیاقایاندرگرفت.قرارررسیبموردمیالدی2015سالدرپژوهشیدرمالزیدولتیهایبیمارستاندرآتشبرابردرایمنیمدیریتاجراییمشکالت   

 دارد.وجودزمینهینادرتحقیقکمبودزیرا،کندمیمشخصرامالزیبیمارستانیهاساختماندرحریقایمنیمدیریتاجرایبهمربوطمشکالت

ایانباهدساتیابیباراینگهداریومیرتعوبیمارستانمدیریتپیمانکارانمس ولین،باهامصاحبهواسنادبررسیمشاهده،شاملاستفادهموردیهاروش   

 است.هدف

 ردند.گمیبیانپیشنهاداتارائهنهایتاًوبندیجمعگیری،نتیجهها،دادهتحلیلوتجزیهشناسی،روشمقاله،ادامهدر   

 پژوهششناسیروش-2

یجنتااکاهاستیپژوهشیاربردکپژوهش.یباشدمیاپرسشنامههاهدادیگردآوریهایوهشلحاظازمیباشدمیدانیوتحلیلیتوصیفی،کهیقتحقینادر   

درخااصمشاکالتوئلمسااحالدراهآنیریگکاربهیجنتاکهاستیکارپژوهش،نو یناهدفینبنابرا.یدآکاربهمشکالتحلویازهانرفعدرآنازحاصل

 [8]باشدیمجامعه

ناو ازیفیتوصایاقتحقیاکحاضاریاقتحقنمود،یابیارزیمایشپیقطرازرامطالعهموردجامعهیهایژگیویتوانمیفیتوصیقاتتحقدرکهییآنجااز   

ازیبرخروابطیلتحلویهتجزمنظوربهیاوینیبیشپیاعملیراهنماعنوانبهونقشهوطرحباکهاطالعاتیآورجمعازاستعبارت(یمایشاست.)پیمایشیپ

افازارنارمویسااختارمعاادالتروشازوکنادیماستفادهاطالعاتیآورجمعیبرایدانیمویاخانهکتابروشازپژوهشینالذا.یردگیمصورتیرهامتغ

SPSSدهد.مینشانراپژوهشایندرتحقیقروشمراحل(،1)نموداراست.شدهاستفادههادادهیلتحلویهتجزمنظوربه 
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 حاضرپژوهشدرتحقیقروشمراحل(:1)نمودار

دارایکهبودندبابلشهرستانیهاستانیماربدرکهکارکنانازیکمتعدادوبحرانیریتمدویابالویمارستانبیمنیایابیارزینولؤمسشاملیآمارجامعه   

 نظارمورداطالعاتیآورجمعهتجینمحقق.شدند.انتخابکوکرانفرمولاساسبرنفر384آنهامیانازکهبودندایمنیبحثدرمدتطوالنیاجراییسابقه

وینظارداناشباهرباوطماطالعااتهبارسایدنمنظاورباهیازنحاضارپاژوهشرسااند.یااریآنهاابهبتوانندکهکنندیماستفادهییروشهاازالجرمخود

 است:گرفتهبهرهیلذروشدوازپژوهشیاصولیمبان

 ای:کتابخانهال ( روش

ومادارکاساناد،ینترنتای،ایهاگاهیپابهمراجعهمانندیاکتابخانهروشازپژوهش،یشینهپوموضو یاتادبیگردآوروشناختمنظوربهپژوهش،ینادر   

 است.یدهگرداستفادهیخارجویداخلیعلممقاالت

 میدانی:ب( روش

بهاست.کردهاستفادهپژوهشنیادرمحققکهاستیایلهوسینمهمترکهشدهاستفادهپرسشنامهازهایهفرضیبررسیبرااطالعاتیآورجمعمنظوربه   

پاژوهشدراسات.شادههگرفتاارکابهپرسشنامهدرواستخرا یخارجمعتبرمقاالتازهاسنجهپژوهش،یهاسازهازیکهرسواالتاعتباررفتنباالمنظور

باامنظاور،ینباداسات.یاقحقتیهاادادهکسابیبرای مستقیروشویقتحقیجرایابزارهاازیکیکهاستپرسشنامهها،دادهیگردآوریاصلابزارحاضر،

اسات.شادهیبررسایااییپاوییوارهزحوینادرنظرانصاحبواورینمشوراهنمایداساتکمکبامعتبر،یهارفرانسازیآورجمعیهاپرسشنامهازاستفاده

قارارینیبازبموردحوزهنیامتخصصانتوسطیاییپاوییروایبررسجهتباشد.فه قابلممکنحدتاسواالتکهاستشدهیطراحیطورمذکورپرسشنامه

شامارباهیاریگانادازهیهاایااسقمنو ینتریجراازکهی ضعتایعالویرخ/یبلی ط2ازسواالتینایطراحیبرااست.شدهانجامالزماصالحاتوگرفته

 است.یدهگرداستفاده2و1جداولمطابقرود،یم

 امتیازاتوسواالت:1جدول

 امتیازات سواالت

 1 بلی

 0 خیر

 ازاتیامتوسواالت:2جدول

 امتیازات سواالت

 100-75 عالی

 75-50 خوب

 50-25 متوسط
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 25-0 ضعی 

 

درمتغیرهابهمربوطسواالتمچنینهاست.گردیدهارائهسواالتطراحیدررفتهکاربهمنابعهمراهبهمتغیرهااساسبرسواالتبندیتقسی جدولدراین   

باامارتبطساوال20برقای؛تتاسیسابامرتبطسوال18معماری؛بامرتبطسوال10سازه؛بامرتبطسوال7کهباشدمیسوال126شاملپژوهشپرسشنامه

3جادولدرتفصیلبهموارداین اضطراری.بخشبامرتبطسوال7پرتو؛برابردرایمنیبامرتبطسوال7حریق؛بخشاتخاذبامرتبطسوال57مکانیکی؛بخش

 باشد.میمشاهدهقابل

 پژوهشیهاهنگووابعاد،هاسازه:3جدول

 پنهانمتغیرهای *آشکارمتغیرهای سواالتتعداد

 ایسازهبخش - 7

 معماریبخش - 10

 برقیتاسیساتبخش - 18

 مکانیکیبخش - 20

 HSEوحریقبخش - 57

 پرتوبرابردرایمنیبخش - 7

 اضطراریشرایطدرواکنشبرنامهبخش - 7

 است.نشدهگرفتهبکارهاپرسشنامهدرآشکاریگویه* =       مجمو  سواالت            126
 منبع: یافته های پژوهش

 

 سنجشابزارپایاییورواییبررسی-1-2

 روایی-1-1-2

شدهذکرمواردینمهمترباشد.اربرخوردیاییپاوییروایرتفسویرتعبسهولت،تعالیاجرا،سهولتینیت،عمثلهاخصوصیتبرخیپایدارخوبآزمونیک   

کهاستیمعنبدانیناباشد،یارمعدوینایدارانامهپرسشاگراست.شدهپرداختهمورددوینایبررسبهینجاادرکه[.9]استیاییپاووییرواها،یژگیوینادر

دریقسامتاشاتباهیازانمهرچههکیطوربهرسدیمممکنحداقلبهنباشدصفراگرنظر،موردعواملوهامالکیریگاندازهدرقسمتاشتباهدرصدیایزانم

 .یندگویاییپارااعتمادیتقابلوییروارایریگاندازهدراعتبارباشد،کمتریریگاندازهعاملوهامالکمورد

یهاادادهه کهیمعنینبددسنجمیراتحقیقموردموضو ویرهامتغیقادقابزار،درشدهدر سواالتیاابزاریمحتواویاسمقکهاستیناییرواازمنظور   

عباارتباهیااوباشادنشدهحذفابزاریحتوامدریرهامتغسنجشبارابطهدریازنمورددادهازیبخشینکهاه ونباشدیازنبرمازادابزار،یقطرازشدهیگردآور

یپادرواقعااکاهکنادیمایریگندازهارایزیچهمانپرسشنامهیاآکهدهدیمپاسخسوالینابهییرواواقعدر[.10]ددهنشانیخوببهرایتواقعینعیگر،د

یایروامنظوربهاست.برخوردارتوامحییرواازینبنابراشداستفادهعبارات،مناسببرگردانیبراینمتخصصازتنچندنظراتازذالنه؟یای هستآنسنجش

ماوردSPSSافازارنرمتوسطیزنسازهییروابارابطهدرگرفت.قراریتصالحوییدتاموردینمحققورگانخبید،اساتنظراتازاستفادهباپرسشنامهیز،نیصور

 گرفت.قرارییدتا

 

 پایایی-2-1-2

روشدوهاریاآزمونیش،آزمایکینکهاازاستعبارتیاییپاکندیماشارهآزمونی نتایریپذتکراریایریپذاعتماددقت،ابیری،گاندازهیلهوسیکیاییپا   

استنظارتیکیازمندنتنهاینکهاعلتبهیداخلیسازگاریاثباتروششد.خواهدنائلواحدیجهنتیکبهآنآزمونوتکرارصورتدریزانمچهبهیریگاندازه

یااثبااتاست.شدهاستفادهیقتحقدرروشیناازیلدلینهمبهاست،مناسبیدانیممطالعاتیبراکامالاستیاییپاینتخمروشینتریجرایگردطرفازو
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آلفایبضرمقداریرزفرمولازاستفادهیدباابتداکرونباخیآلفامحاسبهیبرازد.ینتخمکرونباخیآلفاندمانیاییپایبضریکازاستفادهباتوانیمرایسازگار

 شود:محاسبه

(1) α =
𝐾

K−1
[1 −

∑ 1si
2K

i=1

σ2
] 

 :آندرکه   

α:آزمونکلییایپابیضر 

 پرسشنامهسواالتتعداد:

s_i:آامسوالبهمربوطانسیوار 

2σ:آزمونسواالتکلانسیوار 

 است.شدهاستفادهکرونباخآلفااریمعازپژوهش،نیادرییایپایبررسجهت   

درپرسشانامهییایاپاواساتدهیگردمحاسبهکرونباخیآلفا،SPSSافزارنرمازاستفادهباپژوهشنیادرکهاستییایپالیتحلیبرایشاخصکرونباخآلفا   

 است:شدهمشخص4جدول

 پرسشنامهییایپا:4جدول

 پنهانمتغیرهای آشکارهایمتغیر سواالتتعداد کرونباخآلفایضریب

 ایسازهبخش - 7 729/0

 معماریبخش - 10 7/0

 برقیتاسیساتبخش - 18 7/0

 مکانیکیبخش - 20 729/0

 HSEوحریقبخش - 57 929/0

 پرتوبرابردرایمنیبخش - 7 7/0

 اضطراریشرایطدرواکنشبرنامهبخش - 7 999/0

  = مجمو  سواالت 126 818/0

 

تماامیشاود،میدیده(4جدول)درکههمانطورلذاباشد،می(7/0)مساویبزرگترمعیاراینبرایمناسبمقدارکهآنجاییبرایمناسبمقدارکهآنجاییاز   

 باشند.میبرخوردارمناسبیپایاییازپژوهشهایسازه

 ساختاریمعادالتدرسازیمدلمراحل-3

 [:11]اشدبیمیرزشرحبهکهنمودیطرایمراحلیدبا،SEMازاستفادهباآنیجنتایرتفسوهایرمتغیانمروابطیلتحلیبرا   

 

 

 هینظرکیهیپابرالگو)مدل(نمودنمشخص-1-1-3

یکمرحلهینادر.یردگیمخودبهیمختلفیهاشکل،یلتحلمختل یکردهایروینهدرزمکهاستیرهامتغینبروابطدربارهیآمارعبارتیکمدلیاالگو   

نشاانیرهاامتغیاانمیعلطروابوشدهی ترسیرمسنموداریکابتدایعنیشود.یمیهتهیاضیریایساختارمعادالتیهنظریکترجماناساسبرالگویامدل
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ینچنادازاساتبهتاروشاودیماوصالآنهابهوانتخابیمناسبشدهمشاهدهیهایرمتغیاهاشاخصپنهان،یرهایمتغنمودنمشخصازپسشود.یمداده

 .یردگیمصورتیاتیعملویمفهومی تعرکمکبهکاریناوشوداستفادهپنهانیرمتغیریگاندازهیبراشاخصیکیجابهشاخص

 الگوایمدلنییتعحالتیابیارز-2-1-3

باشاد،شادهیانبیپارامترهایرابفردبهمنحصرحلراهیکآوردندستبهیبرایطیشرامستلزممدلیستبایمکهاستیاساسبریابیارزمرحله،ینادر   

 .یردگیمصورت

 یشنهادیپیالگویبرانیتخمارائه-3-1-3

یسمااتریاکتکرارهردرکهیارتکریندهایفرآازکهاستشدهمشاهدهیهادادهمجمو یروازآزادیپارامترهاینتخمآوردندستبهشاملمرحلهینا   

یادتولباهمنجریسماتردوینایسهمقااست.شدهیلتشکگردد،یمیسهمقاشدهمشاهدهیهادادهکوواریانسیسماترباوشودیمساختهیضمنکوواریانس

 .برسدممکنحداقلبهیماندهباقیسماتریناکهیابدیمادامهییجاتااهتکراریناوشودیمیماندهباقیسماتریک

 الگوپردازشایتناسبیابیارز-4-1-3

ینباد.باشادمعاادلشدهمشاهدهیهادادهکوواریانسیسماتربایضمنکوواریانسیسماترکهداردتناسبهشدهمشاهدیهادادهبامدلیاالگویهنگام   

یاابیارزمادلیریپاذآزماونیاتقابلومدلتناسبیکلیارمعیبررساز:استعبارتمرحلهینادرموجودگامینمهمترباشد.صفریکنزدیسماترکهیمعن

رایارهغواساتانداردیخطاایلقبزاییآمارهایسریکیفزارنرمبرنامه،شودیمزدهینتخمیمدلکهیهنگام؟یرخیااستیازنمورداصالحاتیاآکهموضو 

 کند.یممنتشرهادادهبامدلتناسبیابیارزدرباره

 مدلاصالح-2-3

 اند.بودهآزادآنازقبلکهییاپارمترهکردنثابتیااندبودهثابتقبالکهییپارامترهاکردنآزادیقطرازشدهزدهینتخموشدهیانبمدلیقتطب   

 مدلریتفس-3-3

مادلمادل(یشاده)پارامترهاخصمشاعواملیروبرمامرحلهینادرباشد،یمهادادهبامتناسبیکافطوربهمدلکهدهندنشانتناسبیهاآزموناگر   

 .یردگیمقراریابیارزموردمدل،یپارامترهایمعنادارمرحلهینادر.یی نمایمتمرکزشدهمتناسب

 یساختارمعادالتیابیمدلکیتکنباقیتحقانجامیهاگام-4-3

 یقتحقیاصلیهایرمتغییشناسا -1-4-3

 یرهامتغسنجشیبراپرسشنامهیهته -2-4-3

 یقتحقیهایهفرضینتدو -3-4-3

 یقتحقیهایهفرضاساسبریمفهوممدلیطراح -4-4-3

 هادادهیگردآوروهاپرسشنامهیعتوز -5-4-3

 یساختارمدلیطراح -6-4-3

 مشاهدهقابلریمتغوپنهانمتغیر-5-3

یسااختارمعاادالتیاابیمادلویعااملیلتحلبحثیژهوبهیآماریهایلتحلدریاساسمفهومدوشدهمشاهدهیهایرمتغوپنهانیرهایمتغیاهاسازه   

منظاورینهمابهتند.یسنشاهدهمقابلی مستقصورتبهکههستندییهایرمتغشودیمیادیزنمکنونیرمتغعنوانتحتآنهاازکهپنهانیهایرمتغهستند.

مشااهدهیهاایارمتغهاسنجهینادهند.یمیلتشکراپرسشنامهسواالتهمانکهکنندیماستفادهییهایهگویاهاسنجهازپنهانیرهایمتغسنجشیبرا

 هستند.شده
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 هادادهلیتحلوهیتجزویاستنباطآمار-4

دادهی تعماجامعاهناامبهیبزرگترروهگبرچگونهنمونهنامهبیکوچکگروهمطالعهازحاصلیجنتاکهاستینابرنظرهموارهیاستنباطآماریهایلتحلدر   

 [.9]دشو

باهنموناهازحاصالیجنتاازمون،آو(ینبرآورد)تخمکمکبهسپسشده،محاسبهجامعهازیریگنمونهیقطرازنمونهیهاشاخصابتدایاستنباطآماردر   

پاژوهشینادر[.12]انندخویمینباطاستآمارراآنباشد،استنتا واستنباطازسخنهرجایآمارمباحثدریکلطوربهواقعدرشوند.یمدادهی تعمجامعه

 .استشدهاستفادهمدلبردازشیبررسودادهایلتحلویهتجزجهتآموزشافزارنرمو(SEM)یساختارمعامالتیسازمدلاز

 مدلانیب-1-4

گوناهیجهاواقاعدراسات.یسااختارمعاامالتیسازمدلدرموجودمراحلینمهمترازیکیمرحلهیناواستمدلیرسمیانبهمانواقعدرمرحلهینا   

آوردنبدساتبعادمرحلهمدلیانبازپسکند.مشخصویانبرااستیرهامتغیانمروابطدربارهکهراخودمدلمحققاولینکهامگریگرد،نمصورتیلیتحل

 است.شدهمشاهدههادادهازیامجموعهیروازآزادیپارامترهاینتخم

آشاکاریرهاایمتغباشاند.یماپنهانیقتحقیرهایمتغیهکلدهد.یمنشاناستانداردیبضراینتخمحالتدررایقتحقیساختارمعامالتمدل1شکل   

یاگوناهباهنشدهمشاهدهبا(ضیی)ب3مکنونیرهایمتغکهیحالدرشوند،یمیریگاندازهپژوهشگریلهوسبهی مستقیاگونهبهشدهمشاهدهیا(یل)مستط

دوبهخودنوبهبهمکنونیرهایتغشوند.میماستنباطشدهیریگاندازهیرهایمتغینبیهایهمبستگیاروابطاساسبربلکهشوند،ینمیریگاندازهی مستق

یطایمحویساازمانی،تکنولاوژامالعویرهایمتغیقتحقینادرشوند.یمی تقسدهندهجربانیابرونزایرهایمتغویرندهگیانجریازادرونیرهایمتغنو 

مادلعناوانتحاتاولیدستهوند.شیمی تقسدستهدوبهیبضراباواعدادشکلینادراست.درونزااطالعاتیست سیریکارگبهیرمتغوبرونزایرهایمتغ

 .یندوگیعاملیبارهااصطالحارامعادالتیناباشند.یمآشکاریرهایمتغوپنهانیرهایمتغینبروابطکههستندیریگاندازه

یبضارایاناشاوند.بهیمافادهاستیقتحقسواالتبهییگوپاسخیبراوباشندیمپنهانیرهایمتغینبروابطکههستندیساختارمعادالتدومیدسته   

ی،عااملیبارهاااسااسربارد.کابرآوردرایرمسیبضراویعاملیبارهاتوانیمیبضراینتخمحالتدرمدلبهتوجهباشودیمگفتهیرمسیبضرااصطالحاً

رایکمتارسه باشدداشتهیترکوچکیبضراکهیشاخصوداردیشتریبسه مربوطهیرمتغیریگاندازهدرباشد،داشتهرایعاملباریشترینبکهیشاخص

یریبکاارگباررایرتااثینکمتاریطیمحعواملویرتاثیشترینبیتکنولوژعواملکهگفتتوانیمیرمسیبضربهتوجهباکند.یمیفاامربوطهیریگاندازهدر

 است.داشتهاطالعاتیست س

 

 یمنیاتیریمد:1شکل

 هامتغیریعاملیبارهاسنجش-2-4
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یانایاانگرب،شود3/0ازیشتربیاوربرابمقدارینااگرکهشوندیممحاسبهسازه،آنباسازهیکیهاشاخصیهمبستگمقدارمحاسبهیقطرازیعاملیبارها   

اسات.قباولقابالیریگاندازهدلمآنمورددریاییپاوبودهیشتربسازهآنیریگاندازهیخطایانسوارازآنیهاشاخصوسازهینبیانسوارکهاستمطلب

 است.یدهگردیانبپژوهشیهاسنجهیعاملیبارهامقدار5جدول

 پژوهشیهاسنجهیعاملیبارهامقدار:5جدول

Estimate وابستهمتغیر مستقلمتغیر 

 Q4 ایسازهعامل 971/0

 Q5 ایسازهعامل 893/0

 Q6 ایسازهعامل 950/0

 Q7 ایسازهعامل 834/0

 Q16 معماریعامل 938/0

 Q17 معماریعامل 937/0

 Q105 حریقعامل 979/0

 Q106 حریقعامل 928/0

 Q107 حریقعامل 972/0

 Q108 حریقعامل 903/0

 Q109 حریقعامل 972/0

 Q110 حریقعامل 972/0

 Q111 حریقعامل 972/0

 Q112 حریقعامل 903/0

 Q113 پرتوبرابردرایمنیعامل 625/0

 Q114 پرتوبرابردرایمنیعامل 937/0

 Q115 پرتوبرابردرایمنیعامل 938/0

 Q121 اضطراریعامل 187/0

 Q125 اضطراریعامل 750/0

 Q126 اضطراریعامل 793/0

 SPSS24افزارنرمازاستفادهبامنبع:

 دارد.یریگاندازهمدلبولققابلیاییپاازنشانکهاستیشترب3/0ازسواالتهمهیبرایعاملباریبضراشود،یممشاهده5جدولدرکهطورهمان

 یاجملهدوآزمون-3-4

فار یطراحدرمعموالشود.یمادهاستفینمعیایدهپددرمتغیریکیرتاثعدمیایرتاثیصتشخیبرایآمارجامعهیکیانگینمآزمونهمانندآزمونینا   

 است.متغیریرتاثیانگربH1ومتغیریرتاثعدمیانگربH0آزمونینایها

بارمساتقلیرهایمتغیجهنتدر.دشویمییدتاH1وشودیمردH0باشد،یم05/0کمتریرهامتغتمامیمعنادارکهدهدمینشانیاجملهدوآزمونیجهنت   

 باشند.یمیرگذارتاثوابستهیرمتغیرو

یرتااثدرصاد98/0ینااناطمطحسادربابلشهرستانآتشبریمنیایریتمدیوهشبریاسازهعاملسبکاتخاذیمعنادارآماراساسبراول:یهفرضآزمون   

 ت.اسگرفتهقرارییدتاموردیهفرضواست.ی مستقنو ازویخطه بایرمتغدویناینبرابطهودارد.یمعنادارومثبت

ومثباتیرتااثدرصاد98/0نیناااطمساطحدربابالشهرستانآتشبریمنیایریتمدیوهشبریمعمارعاملیمعنادارآمارهاساسبردوم:یهفرضآزمون   

 است.گرفتهقرارییدتاموردیهفرضواست.ی مستقنو ازویخطه بامتغیردویناینبرابطهودارد.یمعنادار

یرتااثدرصاد98/0ینااناطمحساطدربابالشهرستانآتشبریمنیایریتمدیوهشبریبرقیساتتاسیایمزایمعنادارآمارهاساسبرسوم:یهفرضآزمون   

 ت.اسگرفتهقرارییدتاموردیهفرضواست.ی مستقنو ازویخطه بامتغیردویناینبرابطهودارد.یمعنادارومثبت

درصاد98/0ینااناطمساطحردبابالشهرستانآتشبریمنیایریتمدیوهشبریکیمکانیساتتاسیایمزایمعنادارآمارهاساسبرچهارم:یهفرضآزمون   

 است.فتهگرقرارییدتاموردیهفرضواست.ی مستقنو ازویخطه بایرمتغدویناینبرابطهودارد.یمعنادارومثبتیرتاث
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ومثباتیرتااثدرصاد98/0ینااناطمساطدربابالشهرساتانآتاشبریمنیایریتمدیوهشبریقحرعاملیمعنادارآمارهاساسبرپنج :یهفرضآزمون   

 است.گرفتهقرارییدتاموردیهفرضواست.ی مستقنو ازویخطه بایرمتغدویناینبرابطهودارد.یمعنادار

یرتااثدرصاد98/0ینااناطمسطحردبابلشهرستانآتشبریمنیایریتمدیوهشبرپرتوبرابردرایمنیعاملیمعنادارآمارهاساسبرشش :یهفرضآزمون   

 ت.اسگرفتهقرارییدتاموردیهفرضواست.ی مستقنو ازویخطه بایرمتغدویناینبرابطهودارد.یمعنادارومثبت

یرتااثدرصاد98/0ینااناطمحساطدربابلشهرستانآتشبریمنیایریتمدیوهشبریاضطراریطشراعاملیمعنادارآمارهاساسبرهفت :یهفرضآزمون   

 .استگرفتهقرارییدتاموردیهفرضواست.ی مستقنو ازویخطه بایرمتغدویناینبرابطهوداردیمعنادارومثبت

 بیمارستانمختلفموضوعاتایمنیهایشاخصتحققدرصد-4-4

دقیقبررسیپروژه،اجرایضمنیهانقشهبررسیبهولینمسؤبامکررجلساتطیومراجعهبیمارستانبهابتداپژوهشنیازمورداطالعاتبهرسیدنجهت   

پردازی .میشدهتدوینیهالیستچکپاسخبررسیبهHSEوتاسیساتیواحدهایمس ولینحضوربابازدیدهاییطیحالاست.شدهپرداختهایمنیموارد

5/0امتیاازباشد،کردهرعایتستانداردادرصد50تاپاسخکهصورتیدروشودمیلحاظ0صورتاینغیردرو1امتیازباشد،استانداردهامطابقهاپاسخچنانچه

 د.شومیمحاسبه100درضربامتیازاتکلبرشده،آوریجمعامتیازاتتقسی ازایمنیتحققدرصددانجامسروشودمیلحاظ

بااومطالعهموردیهامارستانیبیهکلدریمنیامختل یهاجنبهیهایستلچکنمودنپرازپسکهیباشدمصورتینابه6جدولدرآمدهبدستیرمقاد   

دربااویاساازهبخاشرد1شمارهانیمارستبدرمثالعنوانبهوگرفتهصورتیر:خ0متوسط،:5/0ی،بل:1اعدادصورتبهیدهیازامتیتوضع3گرفتننظردر

 :یباشدمیلذشرحبهمحاسباتلذابوده،5آمدهبدستیازاتامتجمعوبخشینادرسوال7تعدادگرفتننظر

 :1شمارهیمارستانبیاسازهبخشتحققدرصد   

   (2)(
1+1+1+0/5+0/5+0/5+0/5

7
) ∗ 100 = 71 

 ید:آیمبدستهایمارستانبتعدادبری تقسمطالعهموردیهایمارستانبیاسازهبخشیازاتامتجمعازیانگینمبهمربوطی رد   

   (3)71+36+21+57+93

5
= 55/71 

 :یباشدمیلذشرحبهمحاسباتیارمعانحرافبخشدر   

   (4)𝛿 = √
∑(𝑎−𝑏)^2

𝑐
 

 :آندرکه   

 δ:یارمعانحراف   

 aشده:کسبامتیاز   

 b:میانگین   

 cها:یمارستانبتعداد   

 :یاسازهبخشدریروحانیمارستانبدرمثالعنوانبهو   

   (5)√
(71−55/71)2+(36−55/71)2+(21−55/71)2+(57−55/71)2+(93−55/71)^2

5
= 25/31 

دادهنشانمطالعهموردنیمارستاب5دریبررسموردمختل یهاجنبهیبرایمنیاهایشاخصتحققدرصدعنوانتحت6جدولیرمقادیهکلینصورتابه   

 دارند.راتحققشاخصیانگینمینکمترویشترینب3و5شمارهیمارستانب،شودمیمشاهدهکههمانطوراست.شده

 هامارستانیبدریمنیایهاشاخصتحققدرصد:6جدول

 

 

 هابیمارستان

سازهبخش

 ای

خشب

 معماری

بخش

تاسیسات

 برقی

بخش

تاسیسات

 مکانیکی

بخش

وحریق
HSE 

بخش

درایمنی

 پرتوبرابر

واکنشبرنامهبخش

 اضطراریشرایطدر
 یانگینم

انحراف

 معیار

658/6 86 3 2 100 94 0 71 روحانی  801/0  

701/5 100 9 6 80 75 0 36 بهشتی  196/8  

609/0 100 9 2 60 58 0 21 نژادیحیی  242/3  
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112/4 93 6 4 75 69 5 57 کلینیکبابل  131/1  

933/7 100 0 0 100 89 0 93 مهرگان  426/0  

71/55 میانگین  00/3  22/72  00/83  77/8  14/7  71/95  
  

31/35 معیارانحراف  88/0  08/13  35/13  80/4  33/36  65/32  
  

 

باهمرباوطشاخصباالترینبینیدمیطورهمانکهآمدهبدست(6)جدولازمقادیراینکهاست.شدهدادهنشانایمنیهایشاخصتحققدرصد2شکلدر   

 باشد.میایسازهبخشبهمربوطشاخصکمترینواضطراریشرایطدرواکنشبرنامهبخش

 

 هامارستانیبدریمنیایهاشاخصتحققدرصدنیانگیم:2شکل

 (%)ایمنیهایشاخصبندیسطح-5-4

75مطلاوب)ودرصاد(75یالا50)متوساطدرصد(،50)کمترازی ضعسطحسهدریمنیاالزاماتتحققدرصدبراساسیزنیمارستانهابیمنیاسطوحدر   

 است.شدهانجامدرصد(100یال

 ایمنی)%(هایشاخصبندیسطح:7جدول

 مطلوب متوسط ضعی  سطوح

 20 40 40 ایسازه

 40 40 20 معماری

 40 60 0 برقی

 60 40 0 مکانیکی

 40 60 0 حریق

 100 0 0 پرتو

 100 0 0 واکنشبرنامه

 SPSS24افزارنرمازاستفادهبامنبع:

کالیاساازهبخاشدرمثاالعناوانباهلاذاباشاد%20یمارستانبهرسه یبایستم(%100)یازامتکلازویباشدمعدد5یمارستانهابتعدادکهییآنجااز   

سازهبخشدری ضعستونیرابدرصد40فوقدرجدوللذاباشندیمی ضعسطحدر7جدولدرشدهکسبیازامتبهتوجهبایمارستانب2تعدادیمارستانهاب

یدرصادبرا40فاوقرجادولدلذایباشندممتوسطسطحدر1شمارهدرجدولشدهکسبیازامتبهتوجهبایگردیمارستانب2تعداددرضمن.یگرددمثبتیا

ثباتمطلوبستونیبرارصدد20فوقجدولدرلذامطلوبسطحدرشدهکسبیازامتبهتوجهبایمارستانب1ویگرددمثبتیاسازهبخشدرمتوسطستون

 است.یدهگرد

55/71
73/00 77/22 83/00 78/77

87/14
95/71

0/00

20/00

40/00

60/00

80/00

100/00

120/00
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باهاسات،پرتوبرابردرایمنیویاضطراریطشرادرواکنشبرنامهبهمربوطهایشاخصتحققدرصدینباالتردهد،یمنشان3شکلنموداریناکههمانطور   

یتوضاعینبادتریگاردرفطازاست.یافتهدستیبررسموردیمارستانهایبکلدردرصد100عددبهیبررسموردیهادادهمطابقشاخصدویناکهینحو

 است.یمعمارویاسازهیهابخشبهمربوطیمنیا

 

 )%(هامارستانیبیمنیایهاشاخصسطوح:3شکل

آنیانگینموجمعه بارامنییامختل یهاجنبهیکلیتوضعازآمدهبدستدرصد،هاشاخصتحققیزانمنظرازیمارستانهابیکلیتوضعمحاسبهیبرا   

 .یدآبدستسطح3دریکلیتوضعتای آوریمبدسترا

مطلاوبحسطدردرصد14/57ومتوسطسطحدرصد29/34وی ضعسطحدریمارستانهابازدرصد57/8شودمیمشاهده4شکلنموداردرکهطورهمان   

 برند.یمسربه

 

 ایمنیهایشاخصتحققزانیمنظرازیبررسموردیمارستانهایبیکلتیوضع:4شکل

اغلاباست.برخوردارایویژهیتاهمهاسوزیآتشهمچنینوگرفتگیبرقازپیشگیریجهتایمنیاصولبهتوجهالکتریکی،تجهیزاتازاستفادهعلتبه   

وتاسیسااتوبارقواحادوجودلهمسأایندالیلمهمترینازدارند.قرارمطلوبنسبتایتوضعدریمنیاهایشاخصتحققنظرازبررسیموردبیمارستانهای

 .باشدمیبرقهایتکنسینمداومنظارت

عادمحریاق،اطفااءویشاگیریپهاایروشحیطهدرپرسنلآموزشعدمبهتوانمیهابیمارستاندرحریقایمنیبهمربوطهایکمبودتریناهمیتپراز   

برخیدرخودکارپاشآبحسگرهایوحریقاعالمخودکارهایآالرمهمچنینوآتشضدهایبدرنبودحریق،برابردررفتهکاربهمصالحوموادکافیمقاومت

 کرد.اشارههستند،بستریذهنیافتادهعقبیامسن،کودکانبیمارانکههاییبخشدریاوعملاتاقمثلحساسهایبخش

جلوگیریهاحریقدرانسانیجایعفازتواندمیکهعواملیمهمتریندارد.حریقایمنییحیطهدرکشورهایبیمارستاناغلبضع ازنشاندیگرمطالعات   

 است.حریقاطفاءملیاتعانجامامن،هایمکانبهافرادانتقالوکردنخار دود،وآتشگسترشازجلوگیریوکنترلپیشگیری،اصولرعایتکند،

داشتهتوجهنیزسوزیرابرآتشبدرساختمانایمنیبهسازوساختومعماریاساسیمسائلیتمامکناردرهاساختمانسازندگاناستالزمپیشگیریبرای 

ساازدمیقادرراهانشانتشآوشدهحریقاطفاءعملیاتدرهیلتسسبب(NFPA101)استانداردهابامطابقآتشبرابردرایمنساختمانیکطراحیباشند.

 .کننداستفادهمختل مواردبرایاستانداردویکسانهایروشازکه

 قیحرخطرنظرازهامکانیبندمیتقس:8جدول
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 و...مسکونیمنازلمدارس،مثلمترمربعبرکیلوگرم50تامتوسططوربهسوختنیمواددانسیته خطرک مکان

 و...پالستیکیموادانبارک،پوشاانبارکوچک،تولیدیهایکارگاهمثلمترمربعبرکیلوگرم100تا50متوسططوربهسوختنیمواددانسیته متوسطخطربامکان

 پرخطرمکان
سوخت،مخازنبزرگ،هایانبارمثلشدیدسوزیآتشبینیپیشزیاد،اشتعالقابلموادذخیرهمترمربعبرکیلوگرم100ازبیشسوختنیمواددانسیته

 هاپاالیشگاه

 SPSS24افزارنرمازاستفادهبامنبع:

 یسوزآتشمستعدونیآفرخطریهامکانییشناسا:9جدول

 حریقاطفاءبرایاختصاصیتمهیدات پیشگیریبرایاختصاصیتمهیدات انتخابدلیل خطرمیزان مکان ردی 

 گازپودرکیلویی12عدد1 دودی)ترکیبی(وحرارتیدتکتورنصب سوختنیموادتراک  خطرپرمکانیازیادخطر مرکزیانبار 1

 پودریکیلویی6عدد1 (ترکیبی)دودیوحرارتیدتکتورنصب سوختنیموادتراک  خطرپرمکانیازیادخطر پزشکیمدارکبایگانی 2

 کیلویی25عدد1 (ترکیبی)دودیوحرارتیدتکتورنصب کنندهاکسیدگازهایدلیلبه خطرپرمکانیازیادخطر اکسیژنذخیره 3

 (ترکیبی)دودیوحرارتیدتکتورنصب سوختهایمشعلوجوددلیلبه خطرپرمکانیازیادخطر تاسیساتموتورخانه 4

 کیلویی25عدد1

 کیلویی12کپسولعدد1

 co2کیلویی6عدد1

 - دودی)ترکیبی(وحرارتیدتکتورنصب ارزشباوبرقیتجهیزاتدلیلبه خطرپرمکانیازیادخطر عملاتاق 5

 دودی)ترکیبی(وحرارتیدتکتورنصب برقیتجهیزاتوشیمیاییموادموجود خطرپرمکانیازیادخطر آزمایشگاه 6

 

 co2پودریعدد1

 

 (ترکیبی)دودیوحرارتیدتکتورنصب برقنوسانات خطرپرمکانیازیادخطر برقپست 7
 co2کیلویی6عدد1

 پودریکیلویی3عدد1

 پودریکیلویی6عدد2 (ترکیبی)دودیوحرارتیدتکتورنصب سوختنیموادتراک  خطرپرمکانیازیادخطر لندری 8

  (ترکیبی)دودیوحرارتیدتکتورنصب شیمیاییموادوجوددلیلبه خطرپرمکانیازیادخطر شیمیاییموادانبار 9

 SPSS24افزارنرمازاستفادهبامنبع:

بیمارساتانهایدرشاودمیدیده9درجدولهمانطورکه.استبودهاهمیتحائزومه بسیاررادیولوژیوپرتونگاریهایبخشدرپرتوایمنیاصولرعایت   

وبررسایموردابزاردرتفاوتلتعبهحالاینبابود.گردیدهمحقق)رادیولوژی(تشعشعاتایمنیبهمربوطشاخصدرصد14/87میانگینطوربهبررسیمورد

یتوضاعحاالهاربهاشت.دتواننمیایمنیهایشاخصوضعیتازرادقیقیمقایسه،شدهذکرهایپژوهشباپژوهشایندرایمنیشاخصبندیرتبهشکل

ایانبارپرتاوازحفاظتبخشسختگیرانهمقرراتوجودتوانمیراهابیمارستانرادیولوژیوپرتونگاریبخشهایدرپرتوایمنیهایشاخصرعایتمطلوب

 .دانستبخش

پایشعادمخارو ،هایراهوفراراصلیهایراهبودنامعلومنبهتوانمیاضطراریشرایطدرواکنشبخشخصوصردهابیمارستانیهاضع ترینعمده   

ازبعضایدراضاطراریطشارایدرمناسابواکانشانجامدرکارکنانکافیآموزشعدم،اضطراریهایخروجیبودناکافین،اضطراریخرو هایراهبینی

 نمود.اشارههابیمارستان

دیگارساویازوباشدنمیمقدورسوزیتشآهنگامدرافرادسریعتخلیهبیمارستانهادربیماروناتوانافرادحضورعلتبهشدذکر[5]مطالعهدرکههمانطور   

غیارو(نطوفااوزلزلاهسایل،طبیعی)نظیاربحرانهاایشااملبحرانیشرایطبروززماندرمصدومینصدماتشدتدرمان،درسزاییبهنقشهابیمارستان

چنایندرخدماتارائههتج"اضطراریشرایطدرواکنشبرنامه"استقرارباضروریستوداشتهسمی(موادگستردهرهایشوانفجارهاجنگ،طبیعی)نظیر

 .]12[ باشندداشتهراالزمآمادگیشرایطی

بسایارکاهدارندقارارطلاوبیموضاعیتدراضطراریشرایطدرواکنشبرنامههایشاخصتحققنظرازاهبیمارستانیتاکثرکهشدهدیدهمطالعهایندر   

هاایشاخصکاملققتحردکشوربیمارستانهایضع ازحاکینیزخصوصایندرگرفته(1391همکاران،و)جهانگیریصورتمطالعاتسایر.دارداهمیت

حاوادثبادرصدصدمواجههاناییتوکشوربیمارستانهایکهاستآمده(همکارانووردیاهلل)دیگرهایپژوهشدرو استیاضطرارشرایطدرواکنشبرنامه

 [.13]دندارنمنابعهمهکارگیریبهبارامترقبهغیرومترقبه
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میرسادنظاربهکهداردآنهادرعیتوضمشابهتازهابیمارستاندرکلیقحریمنیایکی،مکانبرق،یساتتاسمورددرویژهبههاشاخصپایینمعیارانحراف   

امکاانکشورهایبیمارستانایمنیینهزمدرموجودهایپژوهشکمبوددلیلبهاستگفتنی]14-17[باشدآنهاردمشابهمدیریتیسیست ازناشیآنعلت

خطراتکاملپیشگیریودقیقییشناساهدفباتریدقیقوربیشتمطالعات،استالزملذاه.نداشتوجوددیگرهایپژوهشابپژوهشاینجنتایدقیقمقایسه

 .شودانجامایمنیهایریسکو

 نتایجبندیجمع-6-4

حاضارپاژوهشدریاصلهدف.ستندهباالبهمتوسطسطحدروبررسیمورد...وبرقیتاسیساتمعماری،ای،سازههایجنبهازبیمارستانهاایمنیوضعیت   

جماعجهاتکاههاشنامهپرسشدند.بانتخاپژوهشیهامالکیبررسازپسکهباشدیمآتشبرابردربابلیهایمارستانبیمنیایریتمدشاخصیبررس

ماوردیآماارجامعاهینبایحضاورمراجعهیقطرازینوشتاریجپکیکصورتبهوسوال126شاملاستشدگرفتهنظردرنمونهیهاگروهازاطالعاتیآور

 نمود:حاصلارزیرنتایجمطالعهموربیمارستانهایدرایمنیمختل هایشاخصمیانگینید.گردیآورجمعویلتکمسپسویعتوزمطالعه

باهاضاطراریشارایطدراکانشوپرتاو،برابردرایمنیحریق،مکانیکی،وبرقیتاسیساتمعماری،ای،سازههایشاخصبررسیازپسروحانیبیمارستان-

 است.رسیدهدرصد65/86

باهیاضاطراریطشارادرکانشواپرتاو،براباردرایمنییق،حریکی،مکانویبرقیساتتاسی،معماری،اسازهیهاشاخصیبررسازپسبهشتیبیمارستان-

 است.یدهرسدرصد01/75

باهیاضاطراریطشارادرواکنش،پرتوبرابردرایمنییق،حریکی،مکانویبرقیساتتاسی،معماری،اسازهیهاشاخصیبررسازپسنژادیحیییمارستانب-

 است.یدهرسدرصد09/60

باهیاضطراریطشرادرواکنشتو،پربرابردرایمنییق،حریکی،مکانویبرقیساتتاسی،معماری،اسازهیهاشاخصیبررسازپسکلینیکبابلبیمارستان-

 است.یدهرسدرصد12/74

باهیاضاطراریطشارادراکانشوپرتاو،برابردرایمنییق،حریکی،مکانویبرقیساتتاسی،معماری،اسازهیهاشاخصیبررسازپسمهرگانبیمارستان-

 است.یدهرسدرصد39/97

 است:نمودهحاصلرازیرنتایجایمنی،مختل هایشاخصدربیمارستانیمیانگینهمچنین

 است.رسیده71/55بهمطالعهموردهایبیمارستانکلیهایسازهیزمینهدر-

 است.رسیده00/73بهمطالعهموردهایبیمارستانکلیهمعمارییزمینهدر-

 است.رسیده22/77بهمطالعهموردهایبیمارستانکلیهبرقیتاسیساتیزمینهدر-

 است.رسیده00/83بهمطالعهموردهایبیمارستانکلیهمکانیکیتاسیساتیزمینهدر-

 است.رسیده77/78بهمطالعهموردهایبیمارستانکلیهHSEوحریقیزمینهدر-

 است.رسیده14/87بهمطالعهموردهایبیمارستانکلیهپرتوبرابردرایمنییزمینهدر-

 است.رسیده71/95بهمطالعهموردهایبیمارستانکلیهاضطراریشرایطدرواکنشیزمینهدر-

 گیرینتیجه-5
براباردربابالیهاایمارستانبنییمایریتمدیریبکارگدرحاضریقتحقدریبررسموردعواملیهکلکهکندمیبیانفوق،نایجبهتوجهپژوهش،باماحصل   

یتیمااهیتحساساازیناشاتوانادیمیمنیادریقحروسازهبخشبهیتاهمیزانمینباالتریصتخصعواملینبازدارند.مثبتجهتدرودارمعنایرتاثآتش

یازانمینبااالتریصتخصامچناینهباشاد.یما(یکیمکانیایانسانعاملوبرقو)رعدیسوزآتشوزلزلهمانندیعیطبیایبالبرابردریمارستانبساختمان

یازانمخصوصدرباشد.یموادثحوقو ازقبلیآمادگبرنظارتیتاهمیریناپذانکاریایگویمنیایریتمددریاضطراریطشرادرواکنشاتخاذبهیتاهم

خصاوصدرکارد.اشاارهانیمارساتبپرسنلیحتویمارانبجس ،سالمتیتاهمویتحساسبهتوانیمیمنیایریتمدبرپرتوبرابردرایمنیبخشیتاهم

موتورخانهویجانبلوازمیارهدویدبازدیایاضطراربرقوجودیتاهمویتحساسهبتوانیمیمنیایریتمدبریبرقویکیمکانیساتتاسبخشیتاهمیزانم

 باشد.سوزیآنشبرابردرخودیمنیاوضعیتازبهترچههرشناختدرمطالعه،موردبیمارستانهایراهگشایتواندمیحاضرنتایجکرد.اشارهیمارستانبیها

 پیشنهاد می گردد این پژوهش در بیمارستانهای سایر مناطق کشور نیز انجام شود.
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