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مدیریت بحران مبتنی بر اصول هفتگانه مهندسی  هنجاریابی پرسشنامه 
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 چکیده 
مقاومت    یبر اصول هفتگانه مهندس  یبحران مبتن  تیریپرسشنامه مد  یابیهنجارتحقیق حاضر با هدف  

انجام گرفته است. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از  لحاظ  شهر پارس آباد یمارستانهایدر ب یریپذ
های پارس آباد  توع تحقیق توسعه ای است. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه کارکنان اداری بیمارستان  

  5بود  44ها مشغول به کار بودند. از آنجایی که تعداد عامل 1401)ارس، امام خمینی و شهدا( که در سال 
  برای KMOو  بارتلت نمونه کفایت می کرد، برای نمونه انتخاب شد. همچنین آزمون  220برابر آن یعنی؛  
، از روش نمونه گیری    گیرینمونه  روش نمونه مورد استفاده قرار گرفته است.   حجم  بودن  تعیین مناسب
مدیریت بحران مبتنی بر اصول  آوری اطالعات مورد نیاز  ابزار جمعای استفاده شده است.   تصادفی طبقه

و   انیآزاداز پرسشنامه محقق ساخته بر اساس یافته های  هفتگانه مهندسی مقاومت پذیری در بیمارستانها
 فردی   مشخصات  و   عمومی  اطالعات  حاوی  پرسشنامه.  است   (لیکرت  طیف)  بسته   پاسخ  با (  1395)  همکاران

  برگشت  عدد  225  که  گردید  توزیع  و   تهیه  عدد  240  تعداد  به  که  بود  بسته   سوال   44  و(  محل کار  جنسیت،)
در تحقیق حاضر از آمار توصیفی برای ویژگیهای جمعیت شناختی و برای برازش مدل، از مدل    .  شد  داده

صورت    استفاده گردیده که با استفاده از نرم افزار آموس  -تحلیل عاملی تاییدی  -گیری ساختاری  اندازه
در    یریذمقاومت پ  ی بر اصول هفتگانه مهندس  ی بحران مبتن  تیریپرسشنامه مد   یابیهنجارگرفته است.  

 انجام و سنجه ها مورد تایید قرار گرفتند. شهر پارس آباد  یمارستانهایب
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 مقدمه 
مدیریت بحران، فرایند عملکرد برنامه ریزی مقامات دولتی و دستگاههای اجرایی را تا بهبود اوضاع و رسیدن  

کند. سیستم جامع مدیریت بحران مخاطرات بالقوه و منابع موجود را ارزیابی  خص میشعادی مبه سطح  
کند که منابع موجود با مخاطرات موازنه داشته باشند و بتواند با استفاده از  کرده و طوری برنامه ریزی می

ترین نقاط ضعف  امروزه عمده  .(Rafiatian and Motahari, 2012: 18)  منابع موجود بحران را کنترل کند
، کمبود ضوابط و مقررات جامع و مانع و پراکندگی و  مدیریت بحران عدم هماهنگی و همکاری سازمانها

، محدودیت منابع مالی است، اما خوشبختانه نقاط قوت بسیاری نیز  ناکافی بودن قوانین و مقررات موجود
نوعدوستی در جامعه و    ی هامل تجارب مفید در مدیریتوجود دارد که خود شا تعاون و  بحران و روحیه 

توان با مرتفع  همچون جمعیت هالل احمر است که می   NGOمشارکت خوب و ارزشمند مردم و سازمانهای  
نمودن نقاط ضعف و توجه بیشتر به نقاط قوت راه را برای عملکرد هر چه بهتر و قویتر در امر مدیریت 

بتواند تحقیق در   هیچ الگوی واحدی کهبا این وجود  .  (89:  1396)موالیی و همکاران،    هموار نمودبحران  
 محققان تمایل  . را راهنمایی کند وجود ندارد  و طراحی الگوی مناسب آن   خصوص موضوع مدیریت بحران 

میتراف و تمرکز کنند،  بحران  فرایند مدیریت  اجزای  از  بر یک عنصر خاص   1ریواستاوا ش دارند هر کدام 
(  1989)  3بحران، ترویت و کلی های مدیریت( بر تیم1986)  2( بر حسابرسی بحران، نلسون ـ هارچلر1987)

( بر یادگیری از  1990)  5مقابل بحران، اشریدر ( بر آمادگی در1987)  4های مدیریت بحران، ریلی بر برنامه 
یی الزم برای آمادگی در مقابل بحران و نیز عهدنامه  بر فعالیتها (1992)  6وقایع ناگوار، پاوچانت و میتراف 

 زبا بحرانها تمرکز کردند و تحقیقهایی را انجام دادند. در هر صورت باید فرایندی ا سازمانی برای مقابله
از قسمت مهمی شود که همة عناصر فوق را در بر داشته باشد چون هر کدام از آنها طراحی مدیریت بحران 

   مدیریت بحران سازمانی هستند.
ظرفیتهنگامی عمومی  که  ساختارهای  های  انسانی،  منابع  فرهنگی،  ظرفیت  تکنولوژی،  مانند  نظام  یک 

پذیری، نقطه ضعف، میزان  آسیب ثر، میزان انعطاف و پاسخگویی، از ظرفیت تخریب،ؤمسئول، ایدئولوژی م

 ,.Kienzle et al)  شودگفته می   های بالقوه کمتر باشد، بحرانهای بیرونی و حجم بحران دخالت متغیر

  موجود  زمان   کوتاهی  فرصت،  یا  تهدید  عنصر  سه   از  ایآمیزه  را   بحران  هر  بارز  هایمشخصه(.    86 :2017
اندازند،  می  خطر   به   را  گیریتصمیم  واحد   اهداف   بحرانی   هایموقعیت   کند.می   تعیین   وارده  روحی   میزان فشار  و

سازان را غافلگیر  کنند و تصمیمدهی پیش از تغییر دادن تصمیم را محدود میزمان موجود برای پاسخ مدت
اتی کمتر امکان سیستمکنند که ساختار ها زمانی بروز پیدا می بحران  (.Molaei et al., 2017: 86) کنندمی

هاست، به  چه برای امتداد حیات وجود دارد را برای حل مشکل فراهم کند. گسست ویژگی همه بحران از آن
دهد: مرحله پیش از بحران، مرحله اخطار  نگرند، بحران در چند مرحله رخ می بحران به صورت یک توالی می 
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مدیریت بحران، در   (. Hayes, 2016:66) شودور می یا تهدید، مرحله اثر که در آن بحران به ناگهان حمله
رود. بنابراین  ها تعداد آثار مرجع از انگشتان دست فراتر نمی رغم اهمیت روزافزون آنهای اقتصادی علیبنگاه

در کاهش  سازمانهاهای توسعه ملحوظ داشتن برنامه مدیریت جامع بحران به عنوان بخش مهمی از برنامه 
  تواند بسیار اثربخش باشدمیزان اثرات و تبعات ناشی از وقوع سوانح وکنترل خسارات و تلفات انسانی می

(Khorsand and Talkhabi, 2017: 95  .) 
بحران  حوزه    1مدیریت  اصطالحات  مجموعه  مدیریتاز  به  که  فعالیتاست،  از  چارهای  و جوییها،  ها 

دهد و هدف آن  انجام می  بحرانگردد، که مدیریت یک سازمان، در چالش با  هایی اطالق می دستورالعمل
معنای سوق دادن هدفمند جریان  ه  کاهش روند، کنترل و رفع بحران است. بطور کلی مدیریت بحران ب

  به شرایط قبل از بحران استپیشرفت امور، به روالی قابل کنترل و انتظار بازگشت امور در اسرع وقت،  
(Kinzle et al., 2017: 3طراحی مدل .)    ،و  طراحی  مدیریت بحران پیشگیری  به  اقدامات مربوط  کلیه 

مدیریت   طراحی مدلباشد.  می بحران ، سازماندهی و مدیریت منابع مورد نیاز در پاسخ به  مدیریت ریسک
ها و تجزیه و تحلیل آنها، در جستجوی  رانکه به وسیله مشاهده سیستماتیک بح  نوعی طراحی استبحران  

ها، پیشگیری نمود یا در صورت بروز آن،  ی است، که بوسیله آنها بتوان از بروز بحران و راهکارهای  یافتن ابزار
 ,Hayes)  در خصوص کاهش اثرات بحران، آمادگی الزم امداد رسانی سریع و بهبودی اوضاع، اقدام نمود

2016:67.)  

و  مدیریت   اوضاع  بهبود  تا  را  اجرایی  و دستگاههای  مقامات دولتی  ریزی  برنامه  فرایند عملکرد  بحران، 
کند. سیستم جامع مدیریت بحران مخاطرات بالقوه و منابع موجود را  خص می شرسیدن به سطح عادی م

و بتواند با  کند که منابع موجود با مخاطرات موازنه داشته باشند  ارزیابی کرده و طوری برنامه ریزی می
به طور کلی وظیفه مدیریت بحران کنترل بحران در زمان    استفاده از منابع موجود بحران را کنترل کند.

توان گفت رابطه بحران با  باشد، و به طو خالصه میبسیار کوتاه با استفاده از بهترین اصول ها و روشها می
با بحران و به حداقل رساندن خسارات ناشی    مدیریت بحران عبارتست از بهینه سازی شرایط برای مقابله 

 (. Seeger & Sellnow, 1998: 79) باشدازبحران می 

  بحران  فرماندهى   بر  نظارت  و  ریزى   برنامه  و   عرضه  افزایش  تقاضا،  کاهش   شامل  بحران   مدیریت  پروسه  
ترقبه،  م غیر  حوادث بروز از قبل و بوده کافى اختیارات و تخصص داراى که است کسى بحران  مدیر. است

مدیر بحران باید  .  ها را آماده نمایدتمام امکانات موجود سخت افزارى و نرم افزارى براى تک تک بحران 
به دنبال راه کارهایی جهت کاستن ابعاد بحران باشد. به عبارت دیگر آثار هر عامل را با پارامترهای دیگر  

بحران باید تفکر استراتژیک را یاد بگیرد یعنی بتواند    سنجید و پس از تحلیل نسبت به رفع آن بکوشد مدیر
با حضور مداوم در  ندارد مگر  امکان  امر  این  به آشفتگی ذهنی خویش در کوتاهترین مدت نظم بخشد 

 (.  Klein.& Dawar, 2004: 112) طلبدبحرانها نهایت پایداری مدیریت این سازمان را می

 
1 Crisis management 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA_%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86
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یافته توسط اعضای عبارت است از، تالش نظام بحران یتبراساس نظرات »پیرسون« و »کالیر«، مدیر
از سازمان، در جهت پیشگیری از بحرانها و یا مدیریت اثربخش آن در  نفعان خارجسازمان همراه با ذی

  .زمان وقوع
 بحران از سه مرحله اصلی تشکیل شده است که عبارت است از مدیریت بحران گویند مدیریتای میعده

از وقوعقبل، حین و   از وقوع .بحران بعد  باید سه فعالیت کلیدی صورت گیرد: تشکیل تیم   بحران قبل 
ای رویه  در سازمان، ایجاد یک سناریویی که بدترین حالت ممکن را نشان دهد، و تعریف بحران  مدیریت

 .(Yan et al., 2017: 40) بحران اجرایی استاندارد برای انجام فعالیتهایی قبل از وقوع
تمایل   سه فعالیت اصلی باید انجام شود: تمرکز بر اشاعه اخبار و اطالعاتی که مورد بحران ان وقوعدر زم

به  نفر  باشد، مشخص کردن یک  ارسالعموم  و  به صورت   عنوان سخنگوی سازمان،  گزارشها  و  پیامها 
 امل ایجاد کنندهدو فعالیت اصلی باید صورت گیرد: شناسایی عو  بحران ها. بعد از وقوعای در رسانه حرفه

  بحران  سازی آنها از نتایج و اثراتنفعان برای آگاههای آینده و برقراری ارتباط با ذیبرای استفاده بحران 
(Hashemi et al., 2017: 400 .) 

و یا به حداقل رساندن اثرات آن به هنگام وقوع   بحران فرایندی است برای پیشگیری از بحران مدیریت
 ریزی و سپس روشهایی را برای اداره و حل آن جستجوبدترین وضعیتها را برنامه فرایند بایدبرای انجام این  

 (.Kamali and Mirzaee, 2017) کرد
برنامه بحران  اگر مدیریت برای کنترلرا  برای  بحران ریزی  را  تعریف کنیم در آن صورت چهار مرحله 

بینی شوند، سپس  های ناگوار پیش نخست باید پدیدهباید به انجام رساند.   بحران  ریزی برای کنترلبرنامه 
تشکیل و آموزش داده شوند   بحران های مدیریتهای اقتضایی تنظیم گردند، پس از آن باید تیم برنامه  باید

ها، آنها را به صورت آزمایشی و با تمرین عملی به  برنامه  و سازماندهی گردند و سرانجام باید برای تکمیل
 (. Hashemi et al., 2017: 400) اجرا در آورد
از روشهای منظمی برای  بحران پذیر: در ممیزی خیز و آسیبو بررسی نقاط بحران  بحران بینیالف ـ پیش

هنگامی که مدیران یک سلسله از پرسشهایی نظیر  .شودپذیر استفاده میخیز و آسیب یافتن نقاط بحران 
کنند، سناریوهای چه پیش خواهد آمد؟« را مطرح می   و »اگر چنین شود، «»چه خواهد شد، اگر چنان شود؟

بندی بحرانها«  طبقه » گیرند. در این مرحله، ممکن است استفاده ازناگوار« موضوع بحث قرار می »حوادث
ناگهانی یکی از مدیران کلیدی، برای همة سازمانها  مفید و مثمرثمر باشد. وقوع برخی از بحرانها نظیر مرگ

از   است؛  بهمحتمل  رو  به این  توجه  با  توجه داشت که هر سازمان،  باید  قابل تصور است؛ ولی   راحتی 

 Chong)  ریزی کندآنها برنامه پذیریهای خاص خود را دارد و باید برای مقابله باویژگیهای خاص خود، ضربه

& Lee, 2017: 329.)  

ی برای مواجهه با بحرانهای احتمالی،  های اقتضایبرنامه  :بحران ب ـ تهیه برنامه اقتضایی برای مواجهه با
گیرد.   گردند تا در صورت بروز مشکل، مورد استفاده قراربرنامة پشتیبانی تنظیم می در قالب یک مجموعه

کلیه عالیم هشدار دهندة حوادث و سوانح   المقدور؛ای تنظیم شوند تا حتی های اقتضایی باید به گونه برنامه 
سازی یا تعدیل وضعیت بحرانی طراحی، و نتایج مورد انتظار از هر  خنثی را مشخص کنند، اقداماتی برای
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امور توجه شود؛ به طوری که   های اقتضایی باید کامالً به جزئیاتبینی کنند. در تنظیم برنامهرا پیش اقدام
ای  های جمعی برچه کسانی باید از رسانه  بحران، با بینی کرد که در هنگام مواجههحتی گاهی باید پیش 

بار استفاده کنند. همچنین باید مشخص شود که دقیقاً در چه مصیبت آگاه ساختن مردم از وقوع یک سانحة
باید جایگزین   اقداماتی باید صورت پذیرد و در صورت عملی نشدن اقدامات اولیه، چه اقداماتی شرایطی چه 

کنند تا پاسخگوی ان« معرفی میسخنگوی سازم»  آنها گردند، در برخی از سازمانها، یک نفر را به عنوان
 .جمعی باشد و در مواقع بروز حوادث بحرانی، با مردم ارتباط برقرار کند هایپرسشهای مطبوعات و رسانه

بحرانی و اضطراری قرار  همچنین گاهی فهرستی از اسامی افراد و مدیرانی که باید در جریان وضعیتهای
های رادیو های برنامهگیرد. در مواردی نیز شماره تلفنمی  ط قرارشود و در اختیار عوامل ذیربگیرند تهیه می 

 ,Farhadi, 2014: Ghasemi & Vazifeh Demirchiدر دفتر کار مدیران قرار دارند ) و تلویزیون محلی،

2018 .) 
های گروهدر سازمانها با   بحران های مدیریتو آموزش نیروی انسانی: تیم بحران  ج ـ تشکیل تیم مدیریت

شوند،  العاده )مانند گروگانگیری( تشکیل می وضعیتهای فوق ضربت در نیروی انتظامی که برای برخورد با
متنوعی  ها برحسب نوع بحرانهایی که احتمال وقوع دارند، از تخصصهای متعدد وگروه شباهت دارند. این

 . (Farhadi, 2015: Ghasemi & Vazifeh Demirchi, 2018) گردندبرخوردار می 
( تلخابی  و  عنوان »1396خرسند  با  تحقیقی  در  شهر  (  در  بحران  ارتباطات  مدیریت  بومی  مدل  طراحی 

که  تهران رسیدند  نتیجه  این  به  بار «  شش کلیه  کارکردهای  روی  سنجش  مورد  متغیرهای  گانه  عاملی 
نه، ایجاد همبستگی  رسانی، آموزش، پایش و رصد محیطی رسا)اطالعای در مدیریت پیش از بحران رسانه 

چنین بر طبق اطالعات کسب شده، کلیه اند. همعمومی و هدایت افکار عمومی و ارتباطی( معنادار بوده
)الزامات  ها برای مدیریت اثربخش بحران  گانه رسانه بارعاملی متغیرهای مورد سنجش روی الزامات شش

ارتباط ساختاری  الزامات  رسانه،  نیروهای  الزامات  مخاطبمدیریتی،  ویژگی  ارتباطات،  ات،  بودن  محور 
 .اندای و پاسخگویی( معنادار بودهمطالعات زمینه

 رویارویى براى عمومى بخشى آگاهى چهارچوب ( در تحقیقی با عنوان »طراحى1396موالیی و همکاران )

احل  ایجاد یک طرح مشخص با مدیریت علمی و دقیق در تمامی مربحران« به این نتیجه رسیدند که   با
قبل، حین و بعد از حوادث غیر مترقبه از طریق انجام اقدامات پیشگیرنه به صورت پیش بینی نوع و زمان  
بحران، تشکیل گروه ها و کمیته های حوادث، متشکل از تیمهای پزشکی و پیراپزشکی جهت پذیرش 

نان و انجام مانورهای مسئولیتها و نظارت بر اجرای دقیق انجام امور امدادرسانی، آموزش و آشنایی کارک
دوره ای جهت آمادگی و رویارویی با این حوادث ارائه واکنش در حین بروز بحران ، ارزیابی، بازنگری و  

در این مقاله سعی شده است با بهره گیری از  .تحلیل بهبودها بعد از حوادث غیر مترقبه ضروری است
آمری بیمارستان های  بخشی  اعتبار  و  ممیزی  سرآمدی   (JCAHO) کااستانداردهای  اروپایی  مدل  نیز  و 

مباحث استراتژیک تا روشهای اجرایی آمادگی و مقابله با بحرانها خصوصا حوادث و     (EFQM)سازمانها  
 .بالیا برای مدیران بیمارستان ها طرح گردد
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طراحی مدل مدیریت بحـران )با رویکرد نظام مدیریت منابع انسانی(  ( در تحقیقی با عنوان » 1391قلیزاده )
« به این نتیجه رسید که  MADM-Fبرای مدیریت بالیای طبیعی در بیمارستان های شهر تهران با فنون  

پیچیدگی فزاینده جوامع مختلف و گسترش ارتباط و وابستگی چند جانبه صنایع، زمینه مساعدی برای رشد 
کمی وکیفی فرصت ها و تهدیدهای محیط، فراهم ساخته است. چنانچه از یک سو رشد و توسعه تکنولوژی  

نسان را در جدال با رخداد های طبیعی قدرتمند ساخته و از سویی دیگر پیچیدگی و ارتباط تنگاتنگ صنایع ا
سبب بروز معضالت همه جانبه در رخدادهای ظاهراً واحد شده است. مقایسه قطع برق یک روستا با مورد  

اگر  . ع پیشرفته است مشابه در یکی از شهرهای بزرگ جهان بخوبی نشان دهنده درجه آسیب پذیری جوام
در گذشته بخشی از سازمان ها ) شاید روابط عمومی( مسئولیت رویارویی با بحران را به عهده داشت اکنون  
مالی  نهاد های  برنامه ها سبب شده،دولت ها،  این  وپیشرفت  پیچیدگی  و  دانسته  آنرا مهم  کل سازمان 

ات ناگهانی و پیش بینی نشده رو آورده و شرکت های خدماتی و... به شناخت روش های برخورد با تغییر
 .مدیریت بحران واقعاً بخشی از تمام برنامه های استراتژیک سازمانها گردد

( رویکرد مدیریت ریسک  1391رفیعتیان و مطهری  برای مطالعه  عنوان »طراحی مدلی  با  تحقیقی  ( در 
امل دانش، آگاهی و تفاهم را مورد برای مدیریت بحران و ایمنی باید عوبحران« به این نتیجه رسیدند که 

 .توجه قرار داد و مسئولیت آن را بین دستگاههای گوناگون جامعه و افراد تقسیم کرد
( در تحقیقی با عنوان »مدلسازی سیستم مدیریت بحران« به این نتیجه رسیدند  2017کینزله و همکاران )

بط با یکدیگر هستند به طوری که اولی  مدیریت بر بحران و مدیریت در بحران دو مقوله جدا و مرتکه  
مقدم بر دومی است زیرا این تنها بحران نیست که تعیین کننده خسارت است، بلکه میزان آمادگی در پاسخ 
مناسب به بحران توسط دست اندرکاران است که با هر گونه سهل انگاری موجب وسیعتر شدن دامنه ی  

اساس ظرافت برخورد مدیران در کنترل نمودن شرایط بحران،  بحران و خسارتهای بیشتر خواهد شد. بر این  
را صحیح   بحران  بتوان  که  در صورتی  است.  مهارت  و  تجربه  دانش،  آن،  اصلی  که جوهر  است  هنری 
مدیریت نمود نتایج بسیار موفقیت آمیزی به دنبال خواهد داشت و بدین منظور می توان جریان پیشرفت  

نمود. همچنین می توان کنترل امور را در کوتاهترین زمان ممکن به منظور  امور را به روال معمول هدفمند  
چین بارها به علت حوادث و سوانح طبیعی آسیب دیده و   کاهش خسارتهای ناشی از بحران انتظار داشت.

دامنه حوادث آ ن نتایج زیانباری را به همراه داشته است . خشکسالی ، سیالب ،گردباد، طوفان ، زمین لرزه  
دیگر وقایع طبیعی همه ساله به مناطقی از کشور چین آسیب می رساند.فرسایش خاك و پیشروی بیابان   و

ها نیز خسارت هایی به این کشور وارد می کند.این مقاله به تعریف بحران، مدیریت بحران و چگونگی  
از بحران و مدیریت   مقابله کشور چین با بحرانهای طبیعی می پردازد. ابتدا در بخش نظری به تعریف روشن

بحران و عوامل اجرایی آن اشاره شده است، سپسدر ادامه راهکارهای را که کشور چین به عنوان یکی از  
کشورهای در معرض شدید بحرانهای طبیعی برای مقابله با بالیای طبیعی بکار می گیرد مورد بررسی قرار  

برای مواجهه با بالیای طبیعی مورد استفاده    گرفته است. نتایج نشان داد که کشور چین شش راهکار عمده
 .قرار می دهد که امیدواریم این راهکارها بنحو شایسته در کشورمان مورد استفاده قرار گیرند

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/578769
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/578769
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/578769
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/578769
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( در تحقیقی با عنوان »طراحی و مدلسازی مدیریت بحران بر مبنای هدف و سناریوسازی«  2016هایس )
ده از سیستم مدیریت بحران می توان به مشکل بودن پیگیری  از عمده دالیل استفابه این نتیجه رسید که  

اهداف متعدد، کوتاه بودن زمان در دسترس ، نیاز شدید به اطالعات دقیق و بموقع، انجام تجزیه و تحلیل  
های سنگین اتخاد تصمیمات نادرست اشاره کرد. با استفاده از راهکارهای مدیریت بحران،  های ویژه، هزینه
نالیز ریسک و اصول سازماندهی که هر یک بطور جداگانه بخش هایی از مدیریت بحران  کاهش خطر و آ

را در بر می گیرند، سعی در ارایه یک متدولوژی برای طراحی سیستم مدیریت بحران در صنایع و کارخانجات  
 .صنعتی است که بتواند کل مراحل بحران را تحت پوشش قرار دهد

 

 شناسی تحقیقروش-3
حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از  لحاظ توع تحقیق توسعه ای است. جامعه آماری تحقیق حاضر تحقیق 

مشغول به   1401کلیه کارکنان اداری بیمارستان های پارس آباد )ارس، امام خمینی و شهدا( که در سال  
 آنچه  اما  ارد د  وجود  متعددی   نظرهای  تاییدی   و  اکتشافی  عاملی  تحلیل  در  نمونه  حجم   مورد  کار بودند. در

  در  ها  گویه  برابری  20  تا  10  نمونه   حجم  شود،می  رعایت  معتبر  تحقیقات  اکثریت  در  و  است  واضح  که
است   تاییدی  عاملی  تحلیل  در  هاعامل  برابری  2  نمونه  حجم   و  اکتشافی  عاملی  تحلیل

نمونه کفایت می کرد،    220برابر آن یعنی؛    5بود    44ها  از آنجایی که تعداد عامل  .(13ص،1391حبیبی،)
نمونه مورد استفاده    حجم  بودن  تعیین مناسب  برای  KMOو  بارتلت  برای نمونه انتخاب شد. همچنین آزمون

 ای استفاده شده است.  ، از روش نمونه گیری تصادفی طبقه گیرینمونه   روش قرار گرفته است.
اصول هفتگانه مهندسی مقاومت پذیری در  مدیریت بحران مبتنی بر  آوری اطالعات مورد نیاز  ابزار جمع

 طیف)  بسته  پاسخ  با(  1395)  و همکاران  انیآزاداز پرسشنامه محقق ساخته بر اساس یافته های    بیمارستانها
  سوال    44  و(  محل کار  جنسیت،)  فردی  مشخصات  و   عمومی  اطالعات  حاوی  پرسشنامه.  است   (لیکرت

 .  شد داده  برگشت عدد  225 که گردید توزیع و  تهیه  عدد 240 تعداد  به  که بود بسته
گیری  در تحقیق حاضر از آمار توصیفی برای ویژگیهای جمعیت شناختی و برای برازش مدل، از مدل اندازه

صورت   SPSSو    Amos  استفاده گردیده که با استفاده از نرم افزارهای    -تحلیل عاملی تاییدی  -ساختاری  
 گرفته است. 

 

 ی. بحث و اندازه گیر4

 اندازه گیری ساختاری مدل.  1. 4
 تحلیل  یا  ها  عامل   تجزیه   روش  ها   داده  مجموعة  در  موجود   اطالعات  تجزیة   برای   آماری  های  روش   از   یکی

  هنگام   بار  اولین  ( برای1904)  3اسپیرمن  چارلز  ( و1901)  2پیرسون   کارل  توسط   روش  است. این  1عاملی

 
1 Factor Analysis 
2 Karl Pearson 
3 Charles Spearman 
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  بررسی  مورد  متغیرهای  تعداد  زمانیکه  در  متغیرها  تأثیرگذارترین  تعیین  و برای  شد  مطرح  هوش  گیری  اندازه
 . شود استفاده می  باشد،  ناشناخته آنها بین  روابط و زیاد

 تهیه   دنبال  به  پژوهشگر  تحقیق،  این  استفاده شده است. در   1تأییدی  عاملی  در تحقیق حاضر از تحلیل
  توجیه  یا   تبیین  توصیف  اندك،   نسبتا   پارامتر  چند  پایه  بر   را   تجربی   هایداده  شودمی   فرض   که  است   مدلی

  یک( 1: شکل  به تواندمی که هاست داده ساختار درباره تجربی پیش اطالعات بر مبتنی  مدل این. کندمی
 های ویژگی   با انطباق  در  تستها  پاره  یا  هاگویه   برای   معین  کننده  بندی طبقه   طرح   یک (  2  فرضیه   یا  تئوری
 وسیع   هایداده  درباره  قبلی  مطالعات  از  حاصل  دانش(  4  یا  و  تجربی معلوم  شرایط(3  محتوا،  و  شکل  عینی
 (. Zare Chahouki, 2010,: 1 & 2) باشد
  ت،یریتعهد مد  پنهان  متغیر.  باشد  می   شده  مشاهده  متغیر  44فرعی    (سازه)  پنهان  متغیر  7  شامل  تحقیق  مدل

-5-10  شامل؛ ترتیب  ی بهریانعطاف پذ  ،یآگاه  ،یآمادگ  ت،یشفاف  ،ی ر یادگیفرهنگ    ،یریخطاپذ فرهنگ
و  شده هستند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای آماری آموس   مشاهده متغیر 3-3-14-3-6

 استفاده شده است. اس پی اس اس 

 توزیع متغیرها . 2. 4

آموس استفاده    افزار  نرم  کمک  با  3و چولگی 2  کشیدگی  های  شاخصاز    برای بررسی نرمال بودن داده ها

  تا   -2دامنه    و  کشیدگی  برای  قبول  قابل  بازه  عنوان  + به7تا    -7  دامنه  از  ( استفاده2010)  شده است. بایرن
تا   -284/1بین    هاآیتم  بر اساس نتایج چولگی تمام.    نموده است  پیشنهاد  نرمال  توزیع  برای چولگی  +2

بر این اساس همه متغیرها دارای توزیع نرمال    قرار دارد. 144/1تا  -034/1کشیدگی آنها بین و  -098/0
 می باشند.  

 نمونه  حجم  بودن . مناسب3. 4
  استفاده شود    4بارتلت  آزمون کرویت  های  شاخص  از  نیز  گیری  نمونه  کفایت  و  روایی  اولیه  بررسی  منظور

  این  در  نمونه  حجم  کفایت  شرطاست.    ضریب  از  استفاده  نوسان  در  یک  و  صفر   بین  همواره  آن  مقدار  که
  واحد   ماتریس   یک  متغیرها  بین  همبستگی  ماتریس   که   است  جهت  این  از   عاملی  تحلیل  انجام  جهت  تحقیق 

 جدید های عامل  تعریف و  شناسایی امکان  و  داشته  وجود معناداری ارتباط متغیرها بین  و نیست  همسانی و
   .(Momeni and Qayyumi, 1389:194 & 198) دارد وجود متغیرها همبستگی اساس  بر

 برای مناسب بودن حجم نمونه    KMO: آزمون بارتلت و7جدول 

 896/0 بارتلت  آزمون کرویت های شاخص

 126/19972 2آزمون خی
    2832 درجه آزادی

 000/0 سطح معنی داری

 
1 Confirmatory Factor Analysis 
2 Kurtosis 
3 Skewness 
4 Bartlett's test of sphericity 
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  5  از  و کوچکتر  000/0برابر با    بارتلت  آزمون(  Sig)  داری  معنی  دهد که سطحنشان می  7نتایج جدول  

  یک( تناسب   به  نزدیک)  است  882/0  برابر  1KMOشاخص  مقدار  که  آنجایی  از  همچنین  و  باشد  می  درصد
 عاملی خوب است. تحلیل برای هاداده

 

 گیری مدل اندازه. 4. 4

  مرتبط   عالوه  به  تحقیق  های  داده  با  تئوری  میان  منعطف  تعامل  اساس  بر  ساختاری   معادله  مدل  روش
 ,Fornell & Larckerشود )  می   اجرا  واقعی  دنیای  بهتر  جهت درك  تئوری  و  تجربی   معلومات  نمودن

 برای مدل   تحلیلی  چنین  هستند،  ها  پدیده  از  برایندی  شده  معرفی  های  سازه  اغلب  که  مواردی  در   (. 1981
 شامل   ساختاری  معادله  سازی  مدل  است.  تایید  مورد  شده  مشاهده  و  پنهان  متغیرهای  اساس  بر  سازی

 . است  چندگانه گروه های مقایسه و چندگانه های شاخص با متغیرهایی گیری، اندازه خطاهای

گشتاور نمره  3003شود، حاوی متغیر موجود در مدل محاسبه می 44ماتریس واریانس ورودی که از روی 
  171به شود ) در کل  واریانس می بایستی محاس  95وزن رگرسیونی،    78ای است. برای مدل اندازه گیری،  

بنابرین مدل دارای درجه آزادی   باید برآورد شود(.  بنابرین     3003-171=2832)   2832پارامتر  ( است و 
دهد که مدل  دو نشان می-شود. آزمون نیکویی برازش کایمقدار آماره نیکویی برازش کای دو محاسبه می 

 مفروض، داده ها را به خوبی برازش کرده است.  
  گیری برای   اندازه  مدل  کیفیت  با  رابطه  در   هستند،  پایایی  بخش  رضایت  سطح   در   ها  سازه  که   نآ  دلیل  به 

 قرار   برازش  مورد  گیری  اندازه  داشت. با استفاده از نرم افزار آموس مدل  اطمینان  توان  می  کامل،  نمونه
چهار    شود،  می  مشاهده  که  همانطور.  است  شده  آورده  8جدول    در  برازش  کلی  های  شاخص   مقدار .  گرفت

با    ( تقریبا در محدوده قابل قبول است،RMSEAشاخص برازش در محدوده قابل قبول است و شاخص )
(.  Ghasemi, 1389: 183شاخص برازش باید در محدوده قابل قبول قرار گیرد ) 3توجه به اینکه حداقل  

   . است تایید مورد مدل بنابراین
 مدل برازش کلی های مقدار شاخص  :8جدول 

 مقدارمدل شاخص و محدوده قابل قبول
GFI 924/0 

AGFI 820/0 

NFI 902/0 

RMSEA 065/0 

TLI 871/0 

CFI 936/0 

 658/11453 کای اسکوئر 

 
1 Kaiser Meyer Olkin 
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 2832 درجه آزادی
 000/0 سطح معنی داری

  آزمایشی   مرحله  در  معیار  به  وابسته  و  منطقی  روایی  گیرد.  قرار  تایید  مورد  باید  نیز  تحقیق  ابزار  روایی  طرفی  از
 بارهای   شد. مقدار  بررسی  کامل  نمونه   از  استفاده  با  افتراقی(  و  سازه )همگراروایی  و  گرفت  قرار  تایید  مورد

 هستند آن  ( نشان دهنده5/0عاملی زیاد )حداقل  کند. بارهایمی بررسی را  ها سازه  همگرای روایی عاملی
ابعاد مدیریت  هستند.    همگرا  مشترك  موضوعات  برخی  روی  ها  بخش  که روایی سازه  تعیین  به منظور 

یا   مکنون  متغیرهای  یافتن  هدف،  روش  این  در  گردید.  استفاده  تاییدی  عاملی  تحلیل  روش  از  بحران، 
 های یک مجموعه متغیرهای اندازه گیری شده با استفاده از رواسازی تحلیل عاملی است.  سازه

 

 . مدل نهایی  5. 4
با استفاده از نرم افزار آموس مورد تحلیل قرار گرفت. نرم افزار آموس مقدار معنی داری مدل کلی تحقیق 

دهد، بلکه مقدار وزن رگرسیونی )بتا( را نمایش داده و مقدار تی را تحت عنوان  تی را روی مدل نشان نمی
 (. 9دهد )جدول وزن رگرسیونی نمایش می

  ±96/1ها خارج از بازده  معنا دارند )تمامی آن  C.Rآزمون  های رگرسیونی استاندارد نشده طبق  تمای وزن
کند. این مقادیر  تغییر می   90/0تا    54/0(. مقدار وزن رگرسیون استاندارد شده از  P<0/05بوده و بنابراین

 شوند.  متغیر مشاهده شده به گونه ای معنادار، توسط عامل های مربوطه نشان داده می   44نشان میدهد که  
 C.Rآزمون : وزن رگرسیونی و 9جدول 

 C.R p-value مقدار بتا  متغیرهای مورد بحث

 0.000 9.288 1.42  تیریتعهد مد مدیریت بحران 
 0.000 9.326 1.405   یریخطاپذ فرهنگ مدیریت بحران 
 0.000 9.506 1.50  یریادگی فرهنگ مدیریت بحران 
 0.000 8.735 1.28   تیشفاف مدیریت بحران 
 0.000 8.514 1.38 ی آمادگ مدیریت بحران 
 0.000 8.850 1.29  یآگاه مدیریت بحران 
 0.000 8.880 1.22  یریپذ انعطاف مدیریت بحران 

 
کند. واریانس باقی مانده با  درصد تغییر می 5/96تا   6/30و یا بین  0/ 965تا    306/0واریانس بیان شده از 

 . است مدل عاملی ساختار تایید از حاکی نتایج دست میاید.به  1کم کردن این مقادیر از عدد 
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Standardization of Crisis Management Questionnaire based on 

seven principles of resilience engineering in Pars Abad hospitals 
 

 
Seyed Mehdi Mousavi Toulon, Sahar Hamdani 

 

 

Abstract 

This research is applied in terms of purpose and developmental research 

in terms of development. The statistical population of the present study 

is all administrative staff of Parsabad hospitals (Aras, Imam Khomeini 

and Shohada) who were working in 1401. Since the number of agents 

was 44, 5 times that means; 220 samples were sufficient, selected for 

the sample. Bartlett and KMO tests were also used to determine the 

suitability of the sample size. Sampling method Stratified random 

sampling method has been used. The data collection tool required for 

crisis management based on the seven principles of resilience 

engineering in hospitals is a researcher-made questionnaire based on 

the findings of Azadian et al. (2016) with a closed answer (Likert scale). 

The questionnaire contained general information and personal 

characteristics (gender, place of work) and 44 closed questions, which 

were prepared and distributed in 240 items, of which 225 were returned. 

In the present study, descriptive statistics for demographic 

characteristics and to fit the model, the structural measurement model - 

confirmatory factor analysis was used using Amos software. The 

standardization of the crisis management questionnaire based on the 

seven principles of resilience engineering was performed in Parsabad 

hospitals and the measures were approved. 
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