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Abstract 
Background and Aim: Hospitals are complex and potentially vulnerable institutions, which require urgent 

attention in the circumstances of the accident. Accidental accountability is actually damaged by helping or 
intervening during or immediately after death in order to preserve life and the minimum and basic needs of the 
people. This study aimed to hospital preparedness for emergency response in Iran. 

Methods: This study was a quantitative research that performed by using structural equation modeling in 
selected hospitals. The study population included 200 people of all hospital personnel. Data collection was done 
by Hospital Disaster Preparedness Self-Assessment Tool (command and control, communication, safety and 
security, triage, capacity building, sustainability of vital and basic services, human resources, support and 
logistics management, post-accident recovery and medical emergencies, program Hospital Emergency Response 
for various types of incidents, Hedging and Crisis Management, Hospital Emergency Response and Capacity 
Response Scenarios, Hospital Emergency Response and Emergency Response Scenario). Validity was measured 
by content validity and reliability of the questionnaire by Cronbach's alpha (r = 92%). Using exploratory and 
confirmatory factor analysis, were identified the factors affecting hospital preparedness for emergency response 
in Iran. Data analysis was performed using SPSS 18 and LISREL 8.8 software 

Results: The findings of this study showed that the average emergency response rate for hospitals in 
Kermanshah in case of accidents and disasters was 2.87. The highest responsiveness among the components 
studied was related to communications with an average of 3.21, and the worst response status for the congestion 
management program in accidents and crises was estimated at 2.54. 

Conclusion: The average response rate of the hospitals was evaluated at the medium level. It is essential that 
planning and providing a chartered account and its implementation for dealing with accidents and disasters in all 
hospitals is essential. It should also not be forgotten about the role of hospitals in providing incident service, 
prioritizing programs and budgets. 
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اي آموزشی در مواحعه با حوادث ه مارستانیب یاورژانس ییپاسخگوافزایش عوامل موثر بر بررسی 
 و بالیا
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 دهکیچ

. ها نهادهاي پیچیده و به طور بالقوه آسیب پذیر هستند، که در شرایط اوژانسی نیاز به توجه فوري داردبیمارستان :فهدزمینه و 
 هیحداقل و پا يازهایبالفاصله بعد از بال به منظور حفظ جان و ن ای نیانجام مداخالت ح ای یاز کمک رسان پاسخگویی اورژانسی در واقع

در مواجهه با حوادث  ي آموزشیهامارستانیب یاورژانس ییپاسخگو شیبر افزا عوامل موثر هدف این پژوهش تعیین. است دهید بیمردم آس
 .بود ایو بال

این پژوهش از نوع مطالعات کمی بود که با استفاده از مدل یابی معادالت ساختاري در بیمارستان هاي آموزشی یکی از  :هاروش
جمع آوري داده ها از . بود) اداري، بالینی و پشتیبانی(نفر از کارکنان بیمارستان  200نمونه مورد مطالعه شامل .استان هاي کشور انجام شد

، در ابعاد فرماندهی و کنترل، )2011(طریق پرسشنامه  محقق ساخته بر مبناي چک لیست پاسخگویی اورژانسی سازمان جهانی سالمت 
بازیابی بعد از ش ظرفیت، تداوم خدمات حیاتی و پایه، نیروي انسانی، مدیریت پشتیبانی و تدارکات، ارتباطات، ایمنی و امنیت، تریاژ، افزای

 ویسنار، و بحران ها ثازدحام در حواد تیریبرنامه مد، انواع حوادث يبرا مارستانیب یبرنامه پاسخ اورژانسی، پزشک يها تیحوادث و فور
روایی پرسش نامه از طریق روایی . انجام شد مارستانیها در ب ییو توانا یاورژانس ییپاسخگو منابع، مارستانیب انیتلفات انبوه در م نیتمر

عوامل موثر بر با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تائیدي . سنجیده شد) =r% 92(محتوا و پایایی پرسشنامه از طریق آلفاي کرونباخ
انجام  LISREL 8.8و   SPSSتجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار  .ها شناسایی شدی بیمارستاناورژانس ییپاسخگو شیافزا
  .شد

. نمره بود 5از میانگین  2.87هاي آموزشی مورد مطالعه در مواجهه با حوادث و بالیا، میانگین پاسخگویی اورژانسی بیمارستان: ها یافته
 در ازدحام مدیریت و بدترین وضعیت پاسخگویی مربوط به برنامه 3.21ین بیشترین  امتیاز پاسخگویی مربوط به بعد ارتباطات با میانگ

  .بود  5از  2.54ها با امتیاز  بحران و حوادث
ریزي و  داشتن برنامه. در سطح متوسط ارزیابی شد ههاي مورد مطالعامتیاز میانگین پاسخگویی اورژانسی بیمارستان: گیري نتیجه

چنین نباید از نقش برجسته هم. ها ضروري استارائه چارچوپی مدون و اجراي آن براي مواجهه با حوادث و بالیا در تمام بیمارستان
  .ها قرار دادها و بودجهها در ارائه خدمات رسانی زمان حوادث غافل ماند و آن را در اولویت برنامهبیمارستان

 
 پاسخگویی اورژانسی، حوادث و بالیابیمارستان،  :ها کلیدواژه
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 بختیاري و همکاران/  14

  1399بهار ، 1 ، شماره1 دوره                                 بهداشت نظامی يمجله ارتقا

  مقدمه
انسان از روزي که آفریده شده حوادث و اتفاقات کوچک و 

این حوادث و . بزرگ در محیط پیرامونش به وجود آمده است
بالیاي طبیعی و غیر طبیعی همواره منابع مادي و انسانی بشر را 
تهدید می کند که حداقل با عوارض شدید مالی، جانی و روانی 

 جمعیت از% 1 تنها یرانا اینکه با همچنین. )1(همراه هستند 
 ناشی تلفات% 6 از بیش ولی است داده اختصاص خود به را جهان

 ایران). 2( است داده اختصاص خود به را جهان طبیعی حوادث از
 به همچنین و کشور چند با بودن مرز هم و همسایگی دلیل به

 مختلف مناطق بودن خیز سیل و گسل روي بر گرفتن قرار دلیل
شرایط اوژانسی  ).3( باشدمی غیرطبیعی و طبیعی حادثه معرض در

وضعیتی است که در یک مقیاس کوچک نیاز به توجه فوري دارد، 
. تر استبالیا نیز همان شرایط اورژانسی اما در مقیاس بزرگ

رود به یک وضعیت خطرناك اي است که انتظار میبحران واقعه
  ). 4( بالیا باشدختم شود، خواه آن واقعه از نوع اورژانسی یا از 

پاسخگویی اورژانسی رویدادي است که مدیریت آن، فرآینـد  
از کمک  که در واقع. طلبدیا امکاناتی غیر از مدیریت جاري را می

بالفاصله بعد از بال بـه منظـور    ای نیانجام مداخالت ح ای یرسان
ـ د بیمردم آس هیحداقل و پا يازهایحفظ جان و ن  ).5(اسـت   دهی

هــدف در پاســخگویی اورژانســی ایجــاد شــرایط مناســب بــراي 
تشخیص و پاسخ بموقع در جهت جلوگیري از بـدتر شـدن حـال    

). 6(باشـد  بیمار با هدف کـم کـردن تلفـات و مـرگ بیمـار مـی      
. ها نهادهاي پیچیده و به طور بالقوه آسیب پذیر هستندبیمارستان

د، خـدمات  در طی یک حادثه، یک وقفـه در ارتباطـات اسـتاندار   
پشتیبانی خارجی، عرضه مواد الزم، کمبود کارکنان، تجهیزات و یا 

. تواند عملیـات بیمارسـتانی را مختـل نمایـد    ملزومات حیاتی می
تواند دسترسی به کمبود کارکنان، تجهیزات و ملزومات حیاتی می

از این سـو بیمارسـتان همـواره     . هاي ایمن را کاهش دهدمراقبت
در طی یـک  ). 7(حوادث غیرمنتظره آماده سازد  باید خود را براي

حادثه بزرگ با مصدومان فراوان، هدف مراکز درمانی انجـام هـر   
ها و تغییر در استفاده از منابع در دسترس کاري براي نجات انسان

تمـام سـطوح   . باشد تا بتوان جان انسان بیشتري را نجات دادمی
د بـه بیشـترین تعـداد    باید بهترین پاسخ را تا جایی که امکان دار

   ).8(مصدومان ارائه نمایند
هاي دانشگاه ي که در مراکز اورژانس بیمارستانطبق مطالعه

علوم پزشـکی قـزوین و ایـران انجـام شـده بـه ترتیـب میـزان         
سـایر  ). 7،9(را عنـوان کـرد   %  44.17و %  70.72پاسخگویی را 

-ان میمطالعات صورت گرفته در زمینه آمادگی در مواجهه با بحر
ها، تا به رغم حوادث و بالیاي مختلف و احتمال تکرار آن. باشند

کنون پژوهشی در زمینـه تحلیـل عوامـل مـوثر بـر پاسـخگویی       
اورژانسی انجام نشده است و پژوهش هاي موجو صرفا بصـورت  

پژوهش حاضـر بـا   . توصیفی وضعیت پاسخگوي را سنجیده است
در ایران  يمارستانهایب یاورژانس ییبر پاسخگو هدف عوامل موثر

ـ مواجهه بـا حـوادث و بال    فرمانـدهی،  و کنتـرل  از نظـر ابعـاد   ای
 خـدمات  تـداوم  ظرفیت، افزایش تریاژ، امنیت، و ارتباطات، ایمنی
 از پـس  مواد و موجودي، بازیابی مدیریت انسانی، ضروري، منابع
 تمـرین  هـا ، سـناریو   بحران و حوادث در ازدحام حادثه، مدیریت

 بـراي  بیمارستان اورژانسی بیمارستان، پاسخ میان در انبوه تلفات
 در هــا توانـایی  و اورژانسـی  پاسـخگویی  حـوادث و منـابع   انـواع 

  .بیمارستان صورت گرفت

  ها روش
تحلیل عاملی  روش با که است تحلیلی -توصیفی این مطالعه

جامعه مورد . انجام شدهاي اموزشی در کرمانشاه  بیمارستان 7 در
 هـا  بیمارسـتان  انتخاب. هاي بودکلیه پرسنل بیمارستانپژوهش 
تصادفی و به روش  بصورت پرسنل بیمارستان و اي طبقه بصورت

جمـع آوري داده هـا از طریـق پرسشـنامه      .شـد  انجام جایگزینی
ساخته شده بر مبناي چک لیست پاسخگویی اورژانسـی سـازمان   

ه بخـش کـ   2پرسـش نامـه داراي   . بـود  )2011(جهانی سالمت 
بخش اول مربوط به مشخصات دموگرافیک افراد شرکت کننده و 

خـدمت، نـوع نخصـص،     نام بیمارستان، سـنوات (سوال  4شامل 
پاسخگویی بعد  13بخش دوم سواالت مربوط به . بود) تحصیالت

فرمانـدهی و  (متغیر یا گویـه آشـکار بـود    68اورژانسی که شامل 
سؤال، تریاژ  5یت سؤال، ایمنی و امن 5سؤال، ارتباطات  5کنترل 

 5سؤال، تداوم خدمات پایه و حیـاتی   5سؤال، افزایش ظرفیت  5
 5سؤال، مـدیریت پشـتیبانی و تـدارکات     5سؤال، نیروي انسانی 

سـؤال،   5پزشـکی   هـاي  فوریـت  و حوادث از بعد سؤال، بازیابی
سـؤال،   6حـوادث   انـواع  بـراي  بیمارستان اورژانسی پاسخ برنامه
 سـؤال، سـناریو   7هـا   بحـران  و حـواد  در ازدحام مدیریت برنامه
 پاسخگویی سؤال، منابع 3بیمارستان  میان در انبوه تلفات تمرین

مورد سنجش قـرار  ) سؤال 7بیمارستان  در ها توانایی و اورژانسی
اي لیکـرت در  گزینه 5مقیاس پاسخگویی بر اساس طیف . گرفت

بـراي   4 مـره ن ، اطالع خیلـی زیـاد   براي 5 نمره. نظر گرفته شد
 1 نمره و خیلی کم براي 2 نمره ، تاحدودي براي 3 نمره ، مطلع
روایی پرسش نامه از طریق روایـی   .شد منظور مطلع نیستم براي

) =r% 92(محتوا و پایایی پرسشـنامه از طریـق آلفـاي کرونبـاخ    
معیار ورود پرسنل در بیمارستان هاي مورد نظر بـه  . سنجیده شد

فعالیت، حداقل به مدت یک سـال بـود و   پژوهش، داشتن سابقه 
معیار خروج آنها عدم تمایـل بـه شـرکت در پـژوهش و نـاقص      

روند نمونه گیـري بـه ایـن    . پرشدن پرسشنامه در نظر گرفته شد
ترتیب بود که پس از مشخص شدن بیمارسـتان هـاي منتخـب    
برحسب تعداد پرسنل شاغل در هر بیمارستان ، تعداد نمونـه هـر   

سپس طی مراجعات مختلف ، پرسنل شـاغل  . دیدمرکز تعیین گر
واجد شرایط، افرادي که داراي معیارهـاي الزم بـراي شـرکت در    

ها طرح بوده و تمایل به شرکت در پژوهش داشتند از تمامی واحد
در شیفت هاي مختلف به صورت تصادفی و به روش جـایگزینی  
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بـراي اجـراي پـروژه    . انتخاب و در پژوهش شـرکت داده شـدند  
شوراي پژوهشی، حراست و (وزهاي الزم از مراجع ذي صالح مج

کسب گردید و براي رعایت اصول اخالقی ) هاروساي بیمارستان
تحلیل توصیفی . ها در مقاله خودداري شداز آوردن نام بیمارستان

انجام شـد و   SPSSو مقایسه میانگین ها با استفاده از نرم افزار 
یل مدل معادالت ساختاري به براي شناسایی عوامل اصلی از تحل

ضـمن اسـتفاده از آمـار     .استفاده شد LISRELکمک نرم افزار 
ابعاد پاسـخگویی اورژانسـی در بیمارسـتان    توصیفی و استنباطی، 

هاي فوق الـذکر بـا اسـتفاده از روش تحلیـل عـاملی اکتشـافی       
سپس با استفاده از  تحلیل عاملی تاییـدي و بـر   . شناسایی شدند
ساختاري مدل یابی، مدل مفهومی ترسـیم و بـا    اساس معادالت

انجام تحلیل عاملی تاییدي در طی چند مرتبه مدل ارایه و تاییـد  
  .گردیدند

  نتایج
ــه ــی    یافت ــل بررس ــاي پــژوهش حاص ــنامه  200ه پرسش

-نتـایج نشـان داد کـه در میـان رسـته     . توزیع شده، دریافت شد
درصــد از شــرکت کننــدگان  59.5هــاي شــاغل در بیمارســتان 

ــش  ــژوهش از بخ ــه    در پ ــوده، ک ــتان ب ــالینی بیمارس ــاي ب ه
ــت،       ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ــه را ب ــم نمون ــترین حج بیش

-درصـد بخـش   18.5هـاي اداري و  درصـد بخـش   22همچنین 
در ایـن مطالعـه   . هاي پشتیبانی بیمارسـتان تشـکیل داده اسـت   

ــدرك      ــژوهش م ــده در پ ــرکت کنن ــراد ش ــروه اف ــرین گ بزرگت
ـ   درصـد از جامعـه آمـاري را     58.5از  تحصیلی کارشناس بـا امتی

اطالعـات پایـه در پـژوهش بصـورت کلـی و      . تشکیل داده انـد 
  . ها به شرح جداول ذیل می باشد به تفکیک بیمارستان

محاسبه شد بدین صورت  5میانگین کلی امتیازات در مبناي 
، )01/2- 3(، متوسط )01/1-2(، ضعیف )0- 1(که خیلی ضعف 

در نظر گرفته شد، بر این ) 01/4-5(، خیلی خوب )01/3- 4(خوب 

اساس طبق یافته هاي بدست آمده باالترین امتیاز مربوط به بعد 
که در سطح خوب  1.10و انحراف معیار 3.21ارتباطات با میانگین 

 مدیریت محاسبه گردید همچنین کمترین امتیاز مربوط بعد برنامه
اف معیار و انحر 2.54ها با میانگین بحران و حوادث در ازدحام
میزان کل پاسخگویی . که در سطح متوسط ارزیابی شد 1.01

در سطح  2.87ها با میانگین اورژانسی در حوادث در بیمارستان
  )1جدول شماره .(متوسط قرار گرفت

ــاد پاســخگوي      ــازات ابع ــانگین امتی ــتالف می ــی اخ بررس
، )p=.04(کنتــرل  و اورژانسـی نشـان داد کــه ابعـاد فرمانـدهی    

 ، افـــزایش)p=.001(امنیـــت  و ، ایمنـــی)p=.02(ارتباطـــات 
حیــــاتی  و پایــــه خــــدمات ، تــــداوم)p=.031(ظرفیــــت 

)p=.046(ــروي ــانی  ، نی ــدیریت)p=.006(انس ــتیبانی ، م   پش
 هـاي  فوریـت  و حـوادث  از بعـد  ، بازیابی)p=.025(تدارکات  و

ــراي بیمارســتان اورژانســی پاســخ ، برنامــه)p=.02(پزشــکی   ب
باشـد بنـابراین فرضـیه    مـی ) p=.002(حوادث بـر اسـاس    انواع

وجود ارتبـاط معنـاداري آمـاري بـین نـوع بیمارسـتان و میـزان        
  . پاسخویی اورژانسی تایید شد

متغیــر آشــکار اســتفاده  68بـراي انجــام تحلیــل عـاملی  از   
مکنـون  (ابتدا با انجام تحلیـل عـاملی اکتشـافی عامـل هـا      . شد
رت دیگـر داده  بـه عبـا  . مرتبط با گویه هـا شناسـایی شـدند   ) ها

ــدند   ــا خالصــه ش ــل ه ــوچکتري از عام ــه ک ــا در مجموع در . ه
واقع با انجام تحلیـل عـاملی اکتشـافی  مـا بـه دنبـال کـاهش        

ــودیم   ــاختار ب ــایی س ــا و شناس ــل  . داده ه ــام تحلی ــت انج جه
عاملی اکتشافی ابتـدا از ایـن مسـئله اطمینـان حاصـل شـد کـه         

اسـتفاده قـرار    داده ها  را می توان بـراي انجـام تحلیـل ، مـورد    
ــون   ــتفاده از آزم ــا اس ــري   KMOداد و ب ــه گی ــت نمون از کفای

  .اطمینان حاصل شد که به شرح ذیل می باشد

 میانگین کلی امتیازات ابعاد پاسخگویی اورژانسی در مواجهه با حوادث و بالیا در بیمارستان هاي کشور .1جدول 
  برآورد پاسخگویی اورژانسی انحراف معیار میانگین تعداد نمونه ابعاد پاسخگویی 

  **** 0.86 3.17 200 کنترل و فرماندهی
  **** 1.10 3.21 200 ارتباطات

  **** 0.88 3.18 200 ایمنی و امنیت
  **** 0.92 3.07 200 تریاژ

  *** 0.94 2.88 200 ظرفیت افزایش
  **** 1.003 3.01 200 حیاتی و پایه خدمات تداوم

  *** 0.90 2.91 200 انسانی نیروي
  *** 0.99 2.77 200 تدارکات و  پشتیبانی مدیریت
  *** 1.04 2.57 200 پزشکی هاي فوریت و حوادث از بعد بازیابی
  *** 1.04 2.71 200 حوادث انواع براي بیمارستان اورژانسی پاسخ برنامه
  *** 1.01 2.54 200 ها بحران و حوادث در ازدحام مدیریت برنامه
  *** 1.10 2.57 200 بیمارستان میان در انبوه تلفات تمرین سناریو
  *** 0.98 2.74 200 بیمارستان در ها توانایی و اورژانسی پاسخگویی منابع

]   ***  2.87  200  میزان کل پاسخگویی اورژانسی
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 بختیاري و همکاران/  16

  1399بهار ، 1 ، شماره1 دوره                                 بهداشت نظامی يمجله ارتقا

  *****خیلی خوب ****                        خوب               *** متوسط **                     ضعیف *                    خیلی ضعیف 
  مورد مطالعه هاي بیمارستان در بالیا و درحوادث اورژانسی پاسخگویی مختلف ابعاد امتیازات میانگین اختالف مقایسه .2جدول 

 .Sum of Squares df Mean Square F Sig  ابعاد پاسخگویی اورژانسی

 کنترل و فرماندهی
 0.04 2.25 1.64 6 9.87 بین گروه ها
   0.72 193 140.66 درون گروه

    199 150.54 کل

 ارتباطات
 0.02 2.58 3 6 18.01 ها گروه بین

   1.16 193 224.44 گروه درون
    199 242.45 کل

 امنیت و ایمنی
 0.001 3.83 2.76 6 16.56 ها گروه بین

   0.72 193 139.13 گروه درون
    199 155.69 کل

 تریاژ
 0.22 1.37 1.15 6 6.95 ها گروه بین

   0.84 193 163.15 گروه درون
    199 170.1 کل

 ظرفیت افزایش
 0.031 2.37 2.02 6 12.12 ها گروه بین

   0.85 193 164.59 گروه درون
    199 176.72 کل

 حیاتی و پایه خدمات تداوم
 0.046 2.18 2.12 6 12.74 ها گروه بین

   0.97 193 187.62 گروه درون
    199 200.36 کل

 انسانی نیروي
 0.006 3.15 2.43 6 14.63 ها گروه بین

   0.77 193 148.99 گروه درون
    199 163.62 کل

 تدارکات و  پشتیبانی مدیریت
 0.025 2.48 2.37 6 14.24 ها گروه بین

   0.95 193 184.57 گروه درون
    199 198.82 کل

 هاي فوریت و حوادث از بعد بازیابی
 پزشکی

 0.02 2.57 2.69 6 16.16 ها گروه بین
   1.04 193 202.12 گروه درون

    199 218.29 کل

 براي بیمارستان اورژانسی پاسخ برنامه
 حوادث انواع

 0.002 3.67 3.68 6 22.13 ها گروه بین
   1 193 193.48 گروه درون

    199 215.61 کل

 و حوادث در ازدحام مدیریت برنامه
 ها بحران

 0.27 1.27 1.3 6 7.79 ها گروه بین
   1.01 193 196.69 گروه درون

    199 204.49 کل

 میان در انبوه تلفات تمرین سناریو
 بیمارستان

 0.17 1.51 1.82 6 10.92 ها گروه بین
   1.2 193 232.29 گروه درون

    199 243.21 کل

 توانایی و اورژانسی پاسخگویی منابع
 بیمارستان در ها

 0.72 0.61 0.59 6 3.59 ها گروه بین
   0.98 193 189.27 گروه درون

    199 192.86 کل

 و آزمون بارتلت  KMOجدول  .3جدول 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .931 

Bartlett's Test of Sphericity 
Approx. Chi-Square 12071.692 

df 2278 
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 17/  یآموزش يها مارستانیب یاورژانس ییپاسخگو شیافزا

Sig. .000 

و باالتر از  93/0برابر با  KMOبا به دست آمدن مقدار 
می باشد مشخص گردید که همبستگی هاي موجود در بین  70/0

داده ها براي تحلیل عاملی مناسب می باشد و کفایت نمونه 
سپس . گیري براي انجام تحلیل عاملی اکتشافی وجود دارد

تمامی ضرایب تعیین متغیر . تحلیل عاملی اکتشافی صورت گرفت
هستند و بنابراین نیازي به حذف هیچ  5/0باالي ) سواالت(ها 

یک از سواالت نبوده و تحلیل عاملی اکتشافی مجدد نیز الزم 

بعد به عنوان  13ي دوم سپس براي تحلیل عاملی مرتبه.نبود
متغیر آشکار و پاسخگویی اورژانسی به عنوان متغیر پنهان در نظر 

بر . دو مدل ساختاري ابعاد پاسخگویی ترسیم گردی. گرفته شد
استاندارد شکل  حالت در پاسخگویی ابعاد ساختاري اساس مدل

 در ازدحام مدیریت برنامه بعد به مربوط تأثیر بیشترین ،1شماره 
 بعد به مربوط تأثیر کمترین و 88/0 امتیاز با ها بحران و حوادث

.شد کسب 49/0 امتیاز با ارتباطات
  

  
  اورژانسی در حالت استانداردمدل ساختاري ابعاد پاسخگویی  .1شکل 

  
  بحث

ي حاضر، وضعیت پاسخگویی با توجه به نتایج مطالعه
در  2.87هاي کشور با میانگین امتیاز اورژانسی در بیمارستان

 و پور نتایج مطالعات حسن. سطح متوسط قرار گرفته است
و در سطح %  17/44 اورژانسی پاسخگویی میانگین همکاران

و مطالعات ترایت و همکاران در ایالت ) 9(متوسط ارزیابی شد 
ها در برابر بحران را ویرجینیاي آمریکا میزان آمادگی بیمارستان

). 10(خوانی دارندمتوسط گزارش کردند که با مطالعه حاضر هم
 کل آمادگی با میانگین) 1387( همکاران و نتایج مطالعات اجاقی

نتایج ). 11(شد ارزیابی ضعیف حد در و درصد8/23 ها بیمارستان
 اورژانس آمادگی که میزان همکاران و شایان مطالعات پرتوي

و %  72/70 بالیا با مقابله در مطالعه مورد درمانی آموزشی مراکز
  ). 7(شد در سطح خوب ارزیابی

کنترل میانگین امتیاز  و در این مطالعه در زمینه فرماندهی
هاي مورد مطالعه در این دهد بیمارستاننشان میبود که  3.17

 و پور ها با نتایج حسنبعد در سطح خوبی قرار دارند که این یافته
در وضعیت خوب  %)59/68( که بعد فرماندهی و کنترل همکاران

 و همکاران و همچنین با نتایج مطالعات حیدري) 9(ارزیابی شد
وب ارزیابی شد در سطح خ%)  8/77(میزان آمادگی فرماندهی 

 از همکاران و اما با نتایج مطالعات اجاقی). 12(باشندهمسو می
 شد ارزیابی متوسط سطح در%)  3/32( فرماندهی ي سامانه نظر

که  همکاران و شایان و همچنین با نتایج پژوهش پرتوي ).11(
در باالترین  )% 8/83( فرماندهی و کنترل میزان آمادگی حیطه
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 بختیاري و همکاران/  18

  1399بهار ، 1 ، شماره1 دوره                                 بهداشت نظامی يمجله ارتقا

خوانی و در وضعیت خیلی خوب ارزیابی شد همآمادگی قرار داشت 
 توان می کارآمد مدیریتی سیستم یک وجود صورت در). 7(ندارند 

 ایجاد و ها مسئولیت تشریح منطقی، مدیریت ساختار یک ایجاد با
 حداقل به را منفی اثرات این شفاف دهی گزارش هاي کانال
 کارگیري به با را درمانی خدمات راندمان بیشترین و رساند

  ). 13(آید  بدست انسانی منابع حداقل و امکانات کمترین
 3.21نتایج پژوهش حاضر در بعد ارتباطات با میانگین امتیاز 

 و شایان پرتوي مطالعات که در سطح خوب ارزیابی شد با نتایج
و در سطح  )% 5/75( ارتباطات حیطه آمادگی که میزان همکاران

 و گوهري همینطور با نتایج پژوهش). 7(خوب ارزیابی شد 
در سطح  ) 54/3 ±/. 96( میانگین رسانی با اطالع بعد همکاران

باشند راستا میي حاضر همخوب ارزیابی شد که با نتایج مطالعه
 پاسخگویی میزان همکاران و اما با نتایج مطالعات عامریون). 14(

 در) 7/22 ±7/2(  معیار انحراف و میانگین اب ارتباطات ابعاد در
 همچنین با نتایج پژوهش حسن ).15( شد ارزیابی متوسط سطح

در سطح  )% 47/39( ارتباطات میزان آمادگی همکاران و پور
هر چند این بعد ). 9(ضعیف ارزیابی کرده بود همسویی نداشت 

 "باالترین امتیاز را در بین سایر ابعاد کسب کرد، اما به قول داوب 
). 16( "هم کفایت نمی کند%  99در مقابله با حوادث آمادگی  تا 

 ارتباطی هايسیستم مطالعه مورد هايبیمارستان از آنجایی که
 از اما بود شده بینی پیش حوادث زمان در مناسبی جایگزین نسبتاً

تر قوي جهت در لذا. بودند کمی برخوردار کارکنان و تسهیالت
 روزتري به و ترآماده امکانات از باید واحد این عملکرد کردن
  .شود استفاده حوادث در پاسخگویی جهت

) 3.18(از دیگر نتایج این پژوهش میانگین بعد ایمنی و امنیت 
در ارزیابی بعمل آمده در سطح خوب قرار داده شد که با نتایج که 

 امنیت و ایمنی بعد در آمادگی میزان همکاران و شایان پرتوي
با نتایج  و همینطور ).9( شد ارزیابی خوب سطح در%)  63.01(

%)  64(از نظر بعد امنیت ) 2009( همکاران و  پژوهش والسکایی
 اما با نتایج  ).17(خوانی دارد در سطح خوب ارزیابی شده بود هم

 هابیمارستان تمامی در همکاران و یگانه محمدي يمطالعه
 از بیمارستان عملکرد در اثرگذار و حیاتی حساس، هايبخش
همچنین با  ).18( بودند برخوردار کم بعضاً و متوسط ایمنی سطح

 میزان آمادگی در بعد ارتباطات همکاران و پور حسن مطالعات
). 9(خوانی ندارند در سطح ضعیف ارزیابی شد هم )% 47/39(

 شرایط با زمان حوادث در بیماران و تجهیزات پرسنل، امنیت حفظ
 به نظر. دارد خاص توجه به نیاز لیکن است متفاوت بسیار عادي

 کردن مدون و دقیق ریزيبرنامه با توانمی ترپاسخگویی مطلوب
  .یافت دست مهم این به اجرایی اصول

طبق نتایج مطالعه در بعد تریاژ میزان پاسخگویی در این بعد 
که با نتایج . در وضعیت خوب قرار گرفت است) 3.07(با میانگین 

پاسخگویی مربوط به  بیشترین همکاران و پور پژوهش حسن
-و وضعیت خوب ارزیابی شد هم )% 30/70( هابیمارستان تریاژ

در  همکاران و شایان پرتوي اما با مطالعات). 9(خوانی دارد 
خوانی در سطح خیلی خوب ارزیابی شد هم%  82ي تریاژ با زمینه

 بخش ترین اصلی و مهمترین حوادث بروز زمان). 19(ندارد 
 ارایه و حوادث از ناشی مراجعان و مصدومین به پاسخگویی جهت

 با مقابله مقدم خط تریاژ واقع در. باشد می نیاز مورد خدمات
 به شرایط ثبات و کاهش جهت در شده ایجاد بحران پیامدهاي

  ). 20(است  حوادث از آمده وجود
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بعد افزایش ظرفیت با 

در وضعیت متوسط قرار دارد، که با نتایج مطالعات ) 2.88(میانگین 
گراوندي و همکاران ظرفیت پذیرش و مداخالت درمانی با انجام 

ابر افزایش یافته و باعث بهبود خدمات بر 2.6اقدامات اصالحی 
هدف از ). 20(باشد ي حاضر همسو نمیشده است که با مطالعه

تهیه و اجراي برنامه ظرفیت سازي در بیمارستان، آگاهی و 
اطمینان از شناسایی نقاط ضعف و قوت بیمارستان به منظور 

هاي مختلف، پیشگیري و کاهش پیامدهاي ناشی از بروز بحران
خسارات جانی و مالی و همچنین باال بردن میزان ظرفیت کاهش 

  .پذیرش مصدوم در زمان بحران می باشد
ي حاضر در بعد تدام خدمات پایه و حیاتی با نتایج مطالعه
در سطح خوب ارزیابی شد که با نتایج ) 3.01(میانگین امتیاز 

ي پشتیبانی خدمات حیاتی مطالعات امیري و همکاران در حیطه
اما با ). 2(خوانی دارند در سطح خوب ارزیابی شد هم و%  80

 51/42 ضروري با امتیاز تداوم خدمات همکاران و پور نتایج حسن
  ). 9(باشد در سطح متوسط قرار گرفت همسو نمی% 

ي حاضر بعد نیروي انسانی با میانگین امتیاز نتایج مطالعه
 پور حسن در سطح متوسط ارزیابی شد که با نتایج مطالعات 2.98

در سطح متوسط %   18/50 انسانی میزان منابع همکاران و
 اما با نتایج مطالعات حیدري). 9(باشد ارزیابی شد هم راستا می

و در سطح خوب %  7/71میزان آمادگی نیروي انسانی  وهمکاران
 سوم دو بحران، زمان در). 12(باشد قرار گرفته بود همسو نمی

 خویشاوندان و خود سالمت به مربوط کارکنان هاينگرانی
 کارکنان روانی و روحی آمادگی براي بنابراین. است نزدیکشان

 ).21( باشد توجه مد نیز هاآن استرس کنترل و افراد نگرانی باید
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که در بعد مدیریت پشتیبانی و 

 در سطح متوسط قرار گرفته شدند که با 2.77تدارکات با میانگین 
و در سطح خوب %  70میزان پشتیبانی  همکاران و نتایج امیري
  ).  22(ارزیابی شد 

هاي پژوهش حاضر در بعد بازیابی بعد از حوادث و یافته
در سطح متوسط ارزیابی شد  2.57هاي پژشکی با میانگین فوریت

میزان پاسخگویی  و شایان پرتوي که با نتایج مطالعات مطالعات
بود و در سطح خوب قرار گرفته  %  02/59 حادثه از پس بازیابی

  ). 7(باشند شد همسو نمی
 اورژانسی پاسخ طبق نتایج پژوهش حاضر در بعد برنامه

در سطح  2.71حوادث با میانگین امتیاز  انواع براي بیمارستان
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 همکارانش و متوسط قرار داده شد که با نتایج مطالعات حمد
 بحران با مواجهه به نسبت ایینیپ دانش استرالیا جنوب پرستاران

اما با ). 23(خوانی دارد ي حاضر تا حدودي همدارند که با مطالعه
نتایج مطالعات علیزاده اطاقور و همکاران کلیه اقدامات اورژانسی 

در اسرع وقت .... بیماران شامل اعمال جراحی، بخیه، ویزیت و 
ه دیده توسط پرسنل مجرب و پزشکان متخصص به بیماران حادث

ارائه گردید توانایی بیمارستان براي پاسخگویی سریع به زلزله در 
 طبق نتایج مطالعات). 24(خوانی ندارد سطح خوب ارزیابی شد هم

 هابیمارستان آمادگی عنوان با پژوهشی در همکارانش و ریچارد
 آمار براي ملی مرکز متحده، ایاالت در اورژانسی پاسخگویی براي

 حوادث با مقابله در هابیمارستان تمام داد، نشان) 2008( بهداشتی
 هايبیماري شیوع ،%)8/97( طبیعی بالیاي ،%)99( شیمیایی

-هسته ،%)2/93( بیولوژیکی حوادث ،%)1/94( گیر همه و مسري
 برنامه%) 79.6( زا آتش و موادمنفجره و%) 3/81( رادیولوژي اي

باشد حاضر همسو نمیدارند که با پژوهش  اورژانسی پاسخگویی
 از موارد از اي پاره در فقط مطالعه مورد هاي بیمارستان در ).25(

 برنامه داراي ها بیمارستان مداوم، آموزش هاي برنامه قبیل
 لزوم به توجه با .بودند اجرایی هاي دستورالعمل و مصوب عملیاتی

 موظف بیمارستانها تمام حوادث زمان در مناسب عملکرد داشتن
 تمام با مقابله ي زمینه در روشن و مدون ي برنامه داشتن به

 در مهم این که هستن..)  و اي طبیعی،هسته شیمیایی،( حوادث
 هایشان برنامه میان در تر پایین اولویتهاي در کشور بیمارستانهاي

  .دارد قرار
 و حوادث در ازدحام مدیریت از دیگر نتایج این پژوهش برنامه

در وضعیت متوسط ارزیابی شد،  2.54ها با میانگین امتیاز  بحران
پذیرش  بخش توانایی و همکاران تیمورزادهکه با نتایج مطالعات 

شده  بیان ارزیابی متوسط حد در براي کنترل ازدحام و شلوغی
 همکاران و حجت اما با نتایج مطالعات ).26( دارد همخوانی بود،

% 32/39 نمره با پذیرش ظرن از پژوهش واحدهاي آمادگی میزان
  ).  27(ضعیف قرار گرفته شد  حد در

 میان در انبوه تلفات تمرین نتایج مطالعه حاضر در بعد سناریو
در سطح متوسط ارزیابی شد با  2.57بیمارستان با میانگین امتیاز 

 در اجراي مانور بعد در همکاران و تیمورزاده نتایج مطالعات
اما با نتایج  ).26( دارند خوانیهم داشتند قرار متوسط وضعیت

-ها و محدودیتهاي مستانه و همکاران با عنوان توانمنديیافته
هاي دانشگاه علوم پزشکی هاي مدیریت بحران در بیمارستان

هرمزگان که طبق نتایج بین کمیته بحران، حیطه آموزش و 
ي معنی داري وجود دارد و مانورهاي مانورهاي آمادگی رابطه

). 19(خوانی ندارند ی در حد خیلی ضعیف ارزیابی شد  همآمادگ
براي ایجاد پاسخگویی در شرایط اضطراري، برگزاري مانورها 

به همین دلیل بیمارستان ها در راستاي ارایه . الزامی خواهد بود
هر چه بهتر خدمات در زمان بروز بحران باید یک برنامه عملیاتی 

با بحران داشته باشند و عدم از قبل تدوین شده در جهت مقابله 
اي موجب تغییر در پذیرش مصدوم، شرایط وجود چنین برنامه

ارایه خدمات اولیه و بی نظمی و سردرگمی در امور در بین کادر 
  ). 20(مختلف درمان در زمان حوادث خواهد شد 

 و اورژانسی پاسخگویی هاي پژوهش منابعاز دیگر یافته
 متوسط سطح در 2.74 امتیاز میانگین بیمارستان با در ها توانایی
مطالعات عامریون و همکاران در بعد  نتایج با که شد ارزیابی

-پاسخگویی به نیاز مصدومان در وضعیت متوسط قرار داشتند هم
 و فیزیکی محیط استانداردهاي بکارگیري با). 26(خوانی دارد 

 تجهیزات و تسهیالت آوري فراهم جهت در بیمارستانی، خدمات
 کارکنان کاري، مناسب فضاهاي ایمنی، شرایط مجهزتر، بیشتر،
در مواقع حوادث بدلیل ). 28(برداشت  گام صالحیت با و ورزیده

اینکه نیاز به پاسخگویی سریع دارد باید منابع مورد نیاز را هم در 
هاي مورد دسترس داشته باشد که در این خصوص بیمارستان

  .انددهمطالعه در سطح ضعیف قرار داده ش

  گیري نتیجه
نتایج تحلیل عاملی نشان داد بعد مدیریت ازدحام در حوادث و 

ها با بیشترین تآثیر بر میزان پاسخگویی، کمترین امتیاز را بحران
ها را کسب کرد و بعد ارتباطات با کمترین تأثیر در میان بیمارستان

ها بر میزان پاسخگویی، باالترین امتیاز را در میان بیمارستان
ي این است که در این نتایج نشان دهنده. کسب کرده است

ي هاي کشور  اولویت بندي صحیحی در زمینهبیمارستان
اند و بر بعدهاي با کمترین تأثیر پاسخگویی اورژانسی نداشته

اند که این خود بیشترین تمرکز را داشته و بالعکس عمل نموده
. ها شده استارستانباعث پایین آمدن امتیاز کلی پاسخگویی بیم

روساي بیمارستانی باید اطالعات الزم در زمینه مدیریت حوادث 
را آموزش ببینند تا بتوانند در زمان حوادث و بالبا بهترین عملکرد 

و بدنبال نقاط قوت و ضعف بیمارستان خود باشند . را داشته باشند
 .و در جهت تقویت نقاط قوت و بهبود نقاط ضعف عمل نمایند

  
مستخرج از پایان نامه این پژوهش  :ر و قدردانیتشک

س می باشد که در /238/5/12/340کارشناسی ارشد با کد 
   .انجام گرفته استبقیه اهللا دانشگاه علوم پزشکی 
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