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خدماتتامینبرایضروریراهیکعنوانبهبیمارستانهادربحرانشرایطموثرمدیریت
.میشودمحسوببحرانیشرایططولدرمداومبهداشتیهایمراقبت

اجرایی،سازماناجرایی،تصمیمهایبکارگیریدرمنظمفرآیندینیازمندبحرانمدیریتبرای
بالیامخربنتایجواثراتکاستنبرایجامعهتطابقظرفیتازاستفادهوراهکارهاسیاستها،
.میباشیم

درماندروبهداشتسیستمتوانمندیسالمتحوزهدربحرانمدیریتمراحلترینمهمازیکی
.استدرمانیوبهداشتیخدماتارائهجهتآوریتابایجاد

بیانمسئلهومقدمه

موادوروشهاسواالتاهدافوسابقهتحقیقضرورتاجرامقدمه
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بیانمسئلهومقدمه
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شوکهایبهپاسخوجذبمقاومت،دربیمارستانهاتوانایی"بصورتبیمارستانآوریتاب
اولیهتحالبهبرگشتسپسوضروریبهداشتیخدماتجریانوحفظحیندربحرانیشرایط

.استشدهتعریف"جدیدحالتباسازگارییا

ویبهداشتشبکههایآمادگیدراقداماولین،بیمارستانهاوضعیتازاطالعوارزیابی

هاستبحرانوحوادثمقابلدردرمانی

وکردیعملآمادگیغیرسازهای،وسازهایپذیریآسیبمخاطرات،شناختشاملارزیابیاین

درارستانهابیمآمادگیبهبوددرگاماولینعنوانبهلجستیکیوانسانیمختلفظرفیتهای

استبحرانهاوحوادثبرابر
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وهابیمارستانروزیشبانهرسانیخدمتاهمیتبهتوجهبانهایتدر

آوریتاببهبودجهتریزیبرنامهونظارتارزیابی،اهمیت

ه،شدانجاممطالعاتبررسیهمچنینوحوادثبرابردربیمارستانها

ریاوتاببرموثرابعادسازیمفهوموشناساییهدفباحاضرپژوهش

نظروجامعمروراساسبربالیاوبحراندربیمارستانیمراکزسازمانی

.استسازیمدلقالبدربیمارستانیخدماتحوزهمتخصصین

ضرورتاجرا

موادوروشهاسواالتاهدافوسابقهتحقیقضرورتاجرامقدمه
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مروری بر مطالعات و متون گذشته  
یافته ها سال محققین

8این.بودبیمارستانیآوریتاببرموثرکلیعامل8شناساییازحاکیپژوهشنتایج
دل،مآغازینسطح.یافتندساختارمدلسازیتوسطکلیسطح4درشدهشناساییعامل

حاکیمدلبرازشنتایجهمچنین.بوداطالعاتفناوریوارتباطاتسیستموپایه ایعوامل
..بودساختاریسازیمدلتوسطگرفتهشكلروابطتاییداز

1399 صفاری دربرزی و
همكاران

دستهوآوریجمعزیردامنه27واصلیدامنه3درشاخص هادادنشانمطالعهایننتایج
بودنداداریآوریتابوزیرساختسازه،آوریتابشاملاصلیدامنه3.شدندبندی

1399 فالح علی آبادی و
همكاران

 هایبحرانودرحوادثدرمانوبهداشتشبكه هایآوریتابدادنشانمطالعهایننتایج
مخاطرات:شاملشاخص12دربحرانازپسوحینپیشین،مرحله3تفكیکدرشیمیایی،

نور،ماآموزش،امكانات،وظرفیت هامستندات،سازه ها،وضعیتشیمیایی،تهدیداتو
باطات،ارتبحران،مدیریتوفرماندهیاتاقمدیریتی،سیستم هایانسانی،سرمایه های

.گردیدارائهمربوطهزیرگروه هایباپایشوممیزیحوادث،تحلیلوتجزیه

1399 آهسته و همكاران 
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مروری بر مطالعات و متون گذشته  

یافته ها سال محققین

ضعیفوضعیتدارایمولفه3آوری،تابمولفه5میاندردادنشانمطالعهایننتایج
آوریتابقوتنقاطعنوانبهبحرانزماندرسیستمسازگاریومتنوعنیازهایبودندرفع

.شدندمعرفی
2020 ریوس و همكاران

9گسستهرویدادسازیشبیهچارچوبیکازاستفادهبامطالعهایندرکهدادنشاننتایج
مدلتقاضاوفیزیكیفضاهایحیاتی،منابعبرآنتأثیراتبیمارستان،هرازحیاتیواحد
.دشارزیابیخطرناکحوادثاینبرابردربیمارستانسیستممقاومتوشدهسازی

تاببهبودبراستراتژی هاباالیپتانسیلدهندهنشانعددیآزمایشاتازحاصلیافته های
می باشدبیمارستانیآوری

2019
میلرهوکس و 

همكاران

وشدارائهبیمارستان هاآوریتابارزیابیبرایکمیچارچوبیکمطالعهایندر
زلزلهیاحتمالشكنندگیتحلیلوتجزیهاساسبررازلزلهبرابردرآوریتابمحققان

آلایدهونرمالتعمیراتیکمسیرگرفتننظردربارابازیابیزمانوکردندسازیکمی
.نمودندمحاسبه

2020 شانگ و همكاران
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متون  و وجه تمایز مرورجمع بندی 

ایندر.دارنددرمانیوبهداشتیهایسازمانآوریتابموضوعاهمیتازنشانخارجیوداخلیمطالعاتمرور

وراهكارارایه،ابزارسازی،ارزیابیهدفبامختلفشرایطدرآوریتابپیشبینهایومولفهوابعادبهمطالعات

.استشدهاشارهتوسعهوبهبودهایاستراتژیبیان

مطالعاتعجامبررسیباپژوهشایندرکهشدهسازیمفهوممعتبرمدلارایهقالبدرکمترمفاهیماینحالاینبا

.شدخواهدارائههابیمارستانسازمانیآوریتابالگویمتخصصین،نظرازاستفادهو
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9

:اصلیهدف

وبالیابحراندرقزوینبیمارستان هایسازمانیآوریتابمدلطراحی

:فرعیاهداف

وبالیابحراندربیمارستانهاسازمانیآوریتابابعادشناسایی•

ایبیمارستانهسازمانیآوریتاباولیهمدلقالبدرآنهاروابطموثروابعادسازیمفهوم•

وبالیابحراندرقزوین

وبالیابحراندرقزوینبیمارستانهایسازمانیآوریتابمدلاعتبارسنجی•

اهدافوفرضیات

1

2

3



موادوروشهااهدافوسواالتسابقهتحقیقضرورتاجرامقدمه
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:کاربردیاهداف

بینیپیشبرایابزاریثانیاوآنهااهمیتمیزانوموثرابعادشناختسبباوالحاضرپژوهش

وانیازهآناساسبرمیتوانکهبودخواهدبالیاوبحراندربیمارستانهااوریتابظرفیت

یاجرایمدیریتوبرنامههادرهمسوگزاریسیاستوکردهشناساییرااصالحیاولویتهای

.تداشبحرانیشرایطدردرمانیمراکزآوریتاببهبودبرایعملیاتیبخشهایدراثربخش

اهدافوفرضیات
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11

است؟کداموبالیابحراندربیمارستانهاسازمانیآوریتابابعاد(1سوال

؟استوبالیاکدامبحراندرقزوینبیمارستانهایسازمانیآوریتاباولیهمدل(2سوال
دامتابآوریسازمانیبیمارستانهایقزویندربحرانوبالیاکمعتبرونهاییمدل(3سوال
است؟

سواالت



مواد و روش ها
:مطالعهنوع

توانمیپژوهشنتایجاساسبرکهآنجاییوازتحلیلی-توصیفینوعازهدفنظرازحاضرپژوهش

.استکاربردینیزپژوهشگرفت،ماهیتکاربهراآنهاوارایهمناسبراهکارهای

12
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مواد و روش ها

مطالعاتجامعمرور:اولمرحله

؟دامندمرتبطباتابآوریسازمانیبیمارستانهادربحرانوبالیاکمولفههایابعادو:سوالمرور

کلیهمطالعاتتوصیفیو-2سالاخیردهمطالعاتکهدر-1شاملورودمعیار:معیارورود،خروج
.خواهدبودفارسیوانگلیسیزبانمطالعاتفقط-3متفاوتتحلیلیومقطعیبامتدولوژیهای

.مطالعاتیکهدرسایرحوزههاخدماتیانجامشدهاند-1شاملخروجهمچنینمعیار

هایواژهکلیدواستفادهازصاحبنظرانازطریقمطالعهمقاالتمرتبط،مشورتبا:راهبردجستجو
شدمناسبهرپایگاهدادهانتخابخواهد

13
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مواد و روش ها

مطالعاتجامعمرور:اولمرحله
یاستراتژسرچازاستفادهبااطالعاتیپایگاههایازیکهردرجستجو:دادههااستخراجنحوه

کیدهچوعنواندرکهمقاالتیتمامیکهصورتاینبه.شدخواهدانجامبیسدیتاهرتعریفشده
نیزمختلفیپایگاههادرتکراریعناوینبامقاالتسپس.میشوندانتخابباشد،کلیدیکلماتآنها

نعناویازفهرستیدرنهایت.شدخواهداعمالخروجوورودمعیارهایوشدهخارجمرورفراینداز
افتنیبرایگزینششدهمطالعاتفهرست.میگرددتهیهپایگاههادرشدهجستجومقاالتتمام

.شدندخواهحذفمرتبطغیرمطالعاتوگرفتهقرارغربالگریموردموضوع،بهآنهامرتبطترین
مافزارنرازاستفادهباتکراریمواردحذفهمچنینوچکیدهعناوینارزیابیوساماندهیهمچنین
Endnote)منابعمدیریت X6)شدخواهدانجام

:پایگاههایدادهمورداستفاده

Web of Science, Scopus, Sciences direct, OVID, CINHAL, EBSCO, Google Scholar,

Iranmedex, SID, Irandoc

14
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مواد و روش ها

expert)خبرگاننشستتشکیل:دوممرحله panel)

ازهکسازمانیآوریتاببرموثرعواملکهبودخواهدآنبرسعیمتخصصیننشستمرحلهدر

موثربعاداموضوعی،زمینهپیشاینباوتعریفبازخبرهافرادبرایاستآمدهدستبهقبلمرحله

.شودسازیمفهوم

تجربهودانشازکههستندافرادیتعریفشدهاندخبرهبهعنوانمطالعهازمرحلهایندرکهافرادی

سالمت،گزاریسیاستسالمت،مدیریتبیمارستانی،درمانی،وبهداشتیخدماتدرزمینهکافی

.برخوردارندمرتبطمفاهیموسایرپرستاریبالیا،وبحراندرسالمت

15
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مواد و روش ها

expert)خبرگاننشستتشکیل:دوممرحله panel)

وضیحاتتارائهازپسوخواهدگرفتانجامقبلیهماهنگیشرکتکنندگانباجلساتانجامازقبل

.شدخواهدثبتآنهاآگاهانهیرضایتکسبازپسصرفاًنظراتپژوهش،اهدافمورددرالزم

ستنشنظراتوموضوعشناختپایهبرابعادبینروابطتمامیهمچنیناولیهالگویبیاندر

.بودخواهدمتخصصین

سازیهوممفالگودرمولفههاتریناولویتباوترینمهمتنهاشدخواهدسعیخصوصایندرهمچنین

انجاملاحتمامتغیرها،زیادبسیارتعدادوجودصورتدرکهچرامیرودکاربهابزارسازیدروشوند

مییابدکاهشباال،نمونهحجمبهنیازدلیلبهسازیمدلمطلوب

16
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مواد و روش ها
ساختاریمعادالتالگویابیبرمبتنیاعتبارسنجی:سوممرحله

بمیشودمحسوتحلیلیاینفازکامالً.اینمرحلهدرپاسخبههدفسوممطالعهطراحیگردیدهاست
وبرایانجامآنازدادههایجمعآوریشدهازمرحلههایقبلاستفادهشدهومدلنهاییحاصلاز

سجموارائهبهصورتمنروابطعلیبینمتغیرهابهمنظوربررسی.یافتههایکمیپرداختهخواهدشد
یتوانکهازطریقاینرویکردم.استفادهشدهاستمدلمعادالتساختاریمدلنهاییازتکنیک

کنیکاینت.قابلقبولبودنمدلهاینظریرابااستفادهازدادههایهمبستگیموردآزمونقرارداد
:مرحلهبهشرحزیرتشکیلمیشودپنجاز
شاملساختمدلاولیه:بیانمدل(1
شاملجمعآوریدادههاوساختماتریسهایمتغیرها:تخمینمدل(2
جشضرورتشاملبررسیکلیمعیارتناسبمدلوقابلیتآزمونپذیریآنوسن:ارزیابیتناسب(3

انجاماصالحات
اصالحمدل(4
تفسیرمدل(5

یپیشپژوهششاملابعادومولفههاالگویمعتبرشدهدرنهایتبااستفادهازدادههایاینمرحله
بینآنهاارائهخواهدشد

.

17

موادوروشهااهدافوسواالتسابقهتحقیقضرورتاجرامقدمه



مواد و روش ها
:گیرینمونهشیوه

.نداردمصداق:(مطالعاتجامعمرور)

ستادیویصفهایحوزهمدیرانوگزارانسیاستونظرانصاحبکلیهپژوهشجامعه:(خبرگاننشستتشکیل)

مبتنیزهحوهردرکهبودخواهدهدفبرمبتنیمرحلهایندرگیرینمونهروش.بودخواهدقزوینپزشکیعلومدانشگاه

.شدخواهدانجاممطالعهدرشرکتبهدعوتافراد،تخصصودانشوخبرگیبر

هایحوزهاسانکارشنوکارکنانکلیهشاملمطالعهجامعه:(ساختاریمعادالتبرمبتنیمدلاعتبارسنجی)

درگیرینمونهمنطقازمطالعهروشبهتوجهباگیرینمونهبرای.بودخواهدقزوینپزشکیعلومدانشگاهستادیوصفی

هایمولفهدادتعازایبهپژوهشهایمتعیربینعلیمسیرتحلیلوتبیینبرایساختاریمعادالتسازیمدلمطالعات

.آیددستبهنمونهتعدادتاشدهضرب5درهامولفهتعدادکهطوریبه.استشدهاستفادهابعادازیکهربینپیش

18
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مرحلهاول

دوممرحله

سوممرحله



مواد و روش ها
:هادادهتحلیلوتجزیهوآوریجمعروش

19
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ابزارمورد
استفادهدر
مراحل

مرحلهاول

مرحلهدوم

مرحلهسوم

ه،مطالعسالونام:شاملدادهآوریجمعفرماستفادهموردابزار
وصخصدرنتایجازایخالصهومکاننویسنده،پژوهش،روشنوع
.بودخواهدموثرهایمولفهوابعاد

،ردتایید،جهتنظردهیلیستچکاستفادهموردابزار
ایهمولفهوایعادخصوصدرنظراتکردناضافهوتلخیص
.بودخواهدموثر

رافیکدموگاطالعاتدویخش:شاملپرسشنامهاستفادهموردابزار
ازیسمفهومهایمولفهوابعاداهمیتمیزانخصوصدرسواالتو

.بودخواهدتاییپنجلیکرتامتیازیبندیطیفباشده



مواد و روش ها
:هادادهتحلیلوتجزیهوآوریجمعروش
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ادهخواهدازآمارتوصیفیجهتخالصهسازیدادههایتوصیفیدرقالبمیانگینوانحرافمعیاراستف

.شد

.بودخواهد0/05درسطحمعنیداریSPSS-v18نرمافزارمورداستفادهدراینبخش

__________________________________________________________________________________________

،شاخصریشهی(GFI)،شاخصنیکوییبرازشX2/dهمچنینجهتبرازشمدلازشاخصهای

،شاخص(CFI)،شاخصبرازشمقایسهایتعدیلیافت(RMSEA)میانگینمربعاتخطایبرآورد

.استفادهخواهدشد(NFI)شدهنُرمبرازندگی

.خواهدبود8نسخهAMOSافزارمورداستفادهدراینبخشنرم



محدودیت های پژوهش

واهدسعیخکه،مطالعاتهاازمرورفهلموبرایاستخراجمدلسازیمطالعاتباروشکمبود
.شدبابیانسرچاستراتژیقویتاحدیمحدودیتجبرانشود

نمونهدرقسمتارزیابیبرازشمدلکهسعیخواهدشدبابیاناهدافهمکارینکردن
پژوهشانگیزهالزمرابرایپاسخگوییکسبکرد
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مالحظات اخالقی

دانشگاهپژوهشیمعاونتازمجوزکسببهاقدام

دانشگاهاخالقکمیتهازپژوهشانجاممجوزکسببهاقدام

مطالعهموردهایدادهگزارشدرامانترعایت

آننتایجچاپوپژوهشاجرایدرضوابطرعایت
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ارزش افزوده

هاانبیمارستبودنآورتابوبودنآمادهیبرنامهتدوینبرایمدلیکردنفراهم-1

هابیمارستانکردنآورتاببرایمسیریکردنروشن-2

مدیرانوگزارانسیاستبرایهابیمارستانآوریتاباهمیتکردنبرجسته-3

بیمارستان

بالیاوبحرانازقبلهاکارراهواقداماتکردنمندنظام-4

هابیمارستاننیازهایپیشبینیپیشبهکمک-5
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