مقالۀ پژوهشی

شرشئ نگ دد .شین تحقینق نا هننر رهنش شرزینا ش
ریسک

یق فمرت کمّش ه تنثثی تنی سننی ی

ح ش آسمزشدینه

یق شنجا شن.

هط ریسک

روش :در شین سطالعة تمفنیاش -تحلیلنش ،ش تننش نا
شهننتااده شز رهش شرزیننا ش ریسننک
سیسنهننا ) ،(FRAMEریسننک
خنننی یمارهنننتا

یننق نن شی
یننق نن شی 15

ضنن ت رهنننملشکنن

ینهنشننی سحاهنن شننن .تننی سنننی ی

(ص)

حنن ش

یمارهتا تشکیل ه آسمزش دیننن ،عن شز آ سینزش
تثثی تی سنی ی

ح ش در هنط ریسنک سحاهن

شن .دشدهها ههیل نن ش نزشر  SPSS-20در هنط
ارزیابی ریسک حریق به روش  FRAMEو
بررسی تأثیر تیم مدیریت بحران آموزشدیده
بر سطح ریسک حریق در بیمارستان حضرت
رسولاکرم(ص) فریدونشهر سال 1395
علی محمد اصالنی ،1احسان حبیبی

2

 .1کارشننساا شرشننن سیسنهننش ینشش ن

نن شی،

دشنشکنة ینشش  ،دشنشگاه علنم پزشنکش شفنایا ،

سعسشدشری  P<0/05نا آزسنم هیلکاکسنم تحلینل
شن.
یافتهها:

یق هاختما هنا

طمر سیانگین ،ریسک

ه سحتمیات آنیا  ،0/57 0±/ 51ریسک
هاکسا  4/60 2±/ 37ه ریسک
 1/81 1±/مد .ا تمجن ن

یق ن شی

یق عالی هنا 56

نن غی قا نل ق نمل در

شی ش

رهش  ،FRAMEریسک

 .2نمیسسنة سسئمل ،شهتاد گن هه سیسنهنش ینششن

در سحنهدة غی قا ل ق مل ناسطلمب مد .هجمد تنی
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شی ،دشنشکنة ینشش  ،دشنشنگاه علنم پزشنکش
شفایا  ،شی ش
Email:habibi@hlth.mui.ac.ir

دریافت96/6/1:

پذیرش97/1/22:

چکیده

سنی ی

ح ش آسمزش دینه ،ریسک

کاهی ریسک

یق سعسشدشر مد)P<0/05( .
هضنعی

سیار ا شرزشنش هسنتسن ،نماینانگ ر ناه ه هنوس
جمشسع نیز سش اشسن .تخ یب یک یمارهتا یا آهیب

سشتمش تا ن نس تاً زیادی ریسک

آ در شث

یق ،سمکن شه

یمارش ه کارکسا ه هلب شعتماد سقاسات سحلش شمد
ه
46

سمجب آ خنسات هوس

فنمرت فنحی

نناسطلمب شیمسنش

یق در یمارهتا سمرد سطالع  ،در فنمرت شیجناد
ه هازسا دهنش تنی سننی ی

اعث آهنیب دینن

یق رش طمر

ستمهط  31/04درفن ک ک ده نمد ه شینن تنثثی در

نتیجهگیری :ا تمج

مقدمه :یمارهتا ها عنوهه ن شیسکن دشرشینشهنای

یق عالی ها ه هناکسا

حن ش در یمارهنتا
ینق رش کناهی

دشد.
کلمات کلیدی:
یمارهتا

ینق ،ریسنک ،شرزینا ش ریسنک،

ارزیابی ریسک حریق به روش  FRAMEو بررسی تأثیر تیم مدیریت بحران آموزشدیده

خنسات مری ه رهزس ه ستمقن  ،ه ن سمجنب آ

مقدمه
آتی ه ب تحمالت گست دهشی در

شگ چ دهتیا ش

زننگش رهزس ه شن ،هلش در سمشقعش ،شهتااده نناشیمن
ه خارج شن آ شز کست ل ه ب هز مشدث ناگمشر

درسانش سمردنیاز رش دریا
دپارتما

دشرنن]4[ .

یق شس یکا در افلة زسانش ین هال های

ن کنارگی ی

 2006تا 2010طمر ستمهط هن هنال  6240سنمرد

یق رش پ رنگت سشهنازد .نا هجنمد

یق [ ،]5ه طش هنالهنای 2009تنا  2013ن طنمر

ه سخ ش سششمد ک شین سسثل شهمی
شفمل شیمسش

ش شد یمنار ه آهنیبدیننگا نمنشتمشنسنن خننسات

شیسکنن شز دینننگاه شیمسننش

یننق ،هنناختما هننای

یمارهتا ها ه س شکز ینششتش ه درسانش جنزه شسناکن
ک خط ط ق سنی سش شمنن ،هلش شهتاادة رهزش نزه

ستمهط ه هال  5650سمرد
خنسات هوس

گزشرش ک ده شه ]6[ .

رهش مشدث دههالة کشمر نینز نماینانگ ش نزشیی

شز شن ژیهای نم ه شننمش سنمشد قا نلششنتعال در شینن

تعنشد

سحیط هنا ،یمنارش سنت ی ه س شجعن کسسننگا ن

آنیاه ]7[ .

شیسگمن شساکن ک شغلب شز سحنهدی های جسمانش ه

یق رش در س شکز شرشئن

یقها هخسارشت شنسانش ه شقت ادی ناشش شز

شهنناا تحقیقننات لننم ه همکننارشنی،

یننق در

آهیبپذی ی نس تاً اال ه تمشنایش

کتش خمردشرنن ،لنزه تمجن جننی ن شیمسنش

یمارهتا ها عل

یق در شین س شکز رش یی شز پیی سط ح سشهنازد.

پایین هاکسا آ  ،سعممالً ا س گهسین ناالیش همن شه
شه ]8[ .

[]1
عوهه ،یمارهتا ها ه س شکز شرشئن دهسننه خننسات

همچسین تمجن ن شینن سمضنم کن یمارهنتا هنا

هوس  ،هن سای هنای نا شرزشنش ن شی هن کشنمر

در س لة پاهخ

هستسن .تخ یب ه آهنیب دینن آنینا نار شقت نادی
االیش

عسمش شفلشت ین پایة نظا هوس
ح ش شز شهمی
شن

هم شه دشرد]2[ .

هینژهشی خمردشرننن ه اینن در

ننمشدث سقنناه اشننسن [ ،]9لننزه تمج ن ن

شهلی آ هزیس دشرد]3[ .

سقا ل ا آهنیبهنای نالقمه ناشنش شز نمشدث ناال

تثکین هازسا جینانش ینششن
ااظ

س سش
ه  ،ششاره
یس

شز یمارهتا ها در ش شیط شضط شری

شین نکتن دشرد .یمارهنتا هنا در طنمل

ه چیارهاع

این

شقنشسات شج شیش پی شسنم شنساخ

ه کناهی هنط

سخاط شت ه شاسل عالی هایش سانسن شساهایش عوئ

یمنار دشرننن ه نمنشتمشنسنن ن

ح ش ه جلمگی ی شز تثثی سساش آ ن هنازسا هنا،

نمزشدش ه یمنارش

همچسین عالی هنایش سانسنن پنیی یسنش ،پیشنگی ی،

آهانش تخلی شمنن .شگ ق شر شه
نیازسسن س شق

سش د .سنی ی

ح ش

شیسن ناس ریزی عملکن د ه

های هیژه زننه مانسنن ،یمارهنتا هنا

کار خمد شدشس دهسن .شگ کار یمارهنتا هنا ه

س شکز شرشئ دهسنة خنسات هوس

سختل شنمد ،شرشئن

سقا ل  ،کست ل سسا ع ه ازیا ش شه ]10[ .
در سطالعة هاهین ه همکارش تمفنی شننه ،سننی ش
هازسا ها این ا تشکیل تی سنی ی

ح ش آسنادگش
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ازهازی یک یمارهتا تخ یبشنه ده ش هناخ

سنی ی

در پینا هنال 2009

ح ش رش طمر زشیسنهشی شی پیشگی ی ه

علش سحمن شفونش ،ش سا

یش

الز رش در هازسا ها سسظمر سقا ل ا پتانسنیلهنای

دششتسن ،ه نم عالی هنای شنجنا شننه در هش ننها

سخ ب ح ش شیجاد کسسن]11[ .

سوک شنتخناب ن شی شرزینا ش ریسنک خنیهنا در

شنجمن سنی ی

ریسک س شکز هوس

ک ده ،س شکز هوس

شس یکا تمفنی
نمشدث ه

این آسادگش پاهخ

وهای دشخل یا خارج سجممعن رش دششنت اشنسن ،ه
شین کار شز ط یق تشکیل تی سننی ی
پاهخ

حن ش ن شی

ش شیط شضنط شری شنجنا شنمد ه ناسن هنا

فمرت دهرهشی ا ضمر شعضا آزسایی ه شرزیا ش
شمنن]12[ .

سسا ع شنسانش در طنمل حن ش  ،نقنی سسنا ع

شنسانش آسمزشدینه ،ق ل ه عنن شز هقنم

ادثن ینا

در سطالعات شنجا شنه تمهط آلمز ه همکارش [،]14
لک اال ه همکارش [،]15
س شکز هوس

سننی ی

شضنط شری در

ا هنر پاهنخ سساهنب ،پیشنگی ی ه

کاهی هزیس های مشدث تمج شنه شه  .لذش ضمن

شیجاد ،هازسا دهش ه آسمزش تنی سننی ی

ح ش در یمارهتا ها عسمش گا شهاهش ه سؤث در
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کاهی خسارشت ه تلاات شنسنانش ،شرزینا ش ریسنک
یننق ه رهننش ه تننثثی تننی سنننی ی
آسمزشدینه در ریسک
گ

حنن ش

یق ،هنر شین سطالع ق شر

.

شین سطالعة تمفنیاش تحلیلنش ،در خنیهنای عنال
ض ت رهمل شک

(ص) ینهنشی در

 1395شنجا شنن .ق نل شز شجن شی طن ح ،سمش قن
مای

سسئمال یمارهتا

ه

فمرت سکتنمب شخنذ

شن .همة خی هنایش کن شرت نا سسنتقی نا یمنار
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شهتااده شن .ی

جاسعت ین ،شاارت ین ه عملشتن ین رهش شرزینا ش
ریسک

یق سش اشن.
سمشرد زی ششاره ک د:

شز جمل سزشیای آ سشتمش
کمتاه ،چک ک د هضعی
هط

سمجمد

خط ق ل شز ه گمن توش

تخمین سیزش

ی

خسارشت.

ه تمهط شریک د هم

شج ش در زسا
شی شرزیا ش
شی ی مد ،ه

تمهع یا ت  ،رهش

ک در 1970سستش شن
2

 ،تمهع ه تمهط آقای

سینینیا ه همکارش در شی ش سمرد هسجی ه شعت ار
هسجش ق شر گ

]16،17[ .

ی هط ریسک

یق رش فنمرت سجنزش ن شی

هاختما ها ه شسمشل ( ،)Rهاکسا ه ش شد ( )R1ه نم
عالی هنای شنجنا شننه در هناختما درخ نمص
هقم

یق ( ،)R2شهاا سحاهن ة ریسنک نالقمه

شی هاختما ه سحتمینات آ ) ،(Pریسنک نالقمه
شی هاکسا ه ش شد ) ،(P1ههمچسین ریسنک نالقمه
شی عالی های شنجا شننه ( )P2سحاهن سنشکسنن.
هط پذی ش ریسک شی هاختما ه سحتمینات آ

روش تحقیق

یمارهتا

ریسک

یق شی سیسنها شه

همئیسش سکس گ یتس شه

ح ش  ،سؤث ه یاتش شرزیا ش شن]13[ .

تثکین

یق شز رهش  1FRAMEک

سعسش رهش شرزیا ش

شرزیا ش کمّش ریسک ،هزیسة ک  ،قا لی

در سطالعننة هشردشرلی ن ننا عسننمش رهیک ن د رشه ن دی
سنی ی

یمارهتا قن شر گ ن  .ن سسظنمر شرزینا ش ریسنک

) ،(Aهط پذی ش ریسک شی ش شد ) ،(A1ه نینز
هط پذی ش ریسک شی عالین هنا) .(A2هنط
ااظن

ن شی هناختما ه سحتمینات ) ،(Dهننط

ااظ

شی ش شد ) ،(D1ه همچسین هط

ااظ

Fire Risk Assessment Method for Engineer

1

Erik De Smet

2
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ن شی عالی ن هننا ) (D2رش شننننشزه گی ن ی سننشکسننن.

قسمتش ک

ریسننکهننا در شیننن رهش نمایننانگ شنننت خطنن

ریسک آ این سساهی یا کمت شز ینک شنمد .ن شی

سش اشسن.

شعنشد االت شز یک ،ریسک غی قا لق مل شه  ،ه ن

در رهش ی  ،سسظنمر شز خطن  ،شن شیط ه پتانسنیل
ن هز آهنیب سننش اشنن ه ریسننک ع نارت شهن

شز

سب ش تمنال هقنم ه شننت آ .

زرگش خط

شننشزة کنا ش سحا ظن

شین سعسش شه

ک هنط

ااظن

سنششنمد ،عنند

شیمسنش در ش ن

ریسک القمه پایین سش اشن ه هیست نیاز

سنشخلن

دشرد]17[ .

سعیار های ریسک القمه شاسل اکتمر های دهت هنش،

ق ننل شز شنجننا سحاهن ات عملننش تمهننط نن ش ننزشر،

یق ،نا شهنتااده شز

شطوعات سمرد نیناز شز ط ینق شنننشزهگین ی (طنمل،

جنننشهل ه سننملهننای ننن ش ننزشر سحاهنن شننن.

جمنعآهری شنن.

هضعی

تیمی  ،گست ش ه ار

هیژه ه ن سال ،تنثسین آب،

اکتمر هایش سانسن ااظ

رهایش ش شد ه شسمشل ه سقاهس

ع ض ،شرتاا ) سشاهنه ه س ا
ا تمج

پیچینه نمد ه جن ناالی سحاهن ات

هناختمانش ن عسنمش

سمرد شهتااده در رهش ،سسظمر تسییل در سحاه ات

اکتمر های ااظتش ه اکتمر های زسا تخلین  ،ننم

ه ش زشیی ه ع

همة سحاه ات ا ن ش نزشر

عالینن  ،شرزش ه هش سننتگش سحننل یزیکننش سننمرد

 Excelشنجا شن.

شرزیا ش ،ن عسنمش پنذی ش ریسنک در نظن گ تن
سششمنن .افل تقسی ریسک القمه  Pن
ض ب هط پذی ش ریسنک  Aدر هنط
 ،Dریسک

افنل
ااظن

یق 𝑹 نا گذشری سششنمد ،کن ن شی

هاختما  ،عالی ها ه ش شد فمرت سجزش شهناا
𝐏

ه دق

سسظمر شرزیا ش تثثی تی سننی ی

حن ش  ،ق نل شز

تشکیل تی  ،شرزیا ش ریسک شهلی تمهط سحقق شنجا
شن .ا تشکیل تی ه آسمزشهای شرشئ شنه در زسیسنة
شطاای

یق ،شیمههای تخلی  ،گنزشرش ه شرت اطنات

در ش شیط شضط شری ،ه های سمضمعات آسمزشش در

سنننمل کلنننش 𝐃∗𝐀 = 𝑹 سحاهنن ه در نیاینن

رهش ،پس شز گذش

فمرت یک عند نه هش ن یا سشگ دد.

شین س ل ک نا شهنتساد ن جننشهل ه سنملهنای

 R2ریسک

ینق هناکسا ه ش ن شد ه

رهش فمرت گ ن  ،ه پنس شز شنجنا سشناهره نا

ت تیب

یننق نن شی ش نن شد،

یق عالی ها در سمل کلش

جنای P1 ،Pو  P2ه جنایگزین  Aه Dدر سخن ج
𝟏𝐏

A1و  A2و D1ه  D2ق شرسنننشگیننن د𝟏𝐃∗𝟏𝐀 = R1
P2

 R2 = A2∗D2ریسک ده

آسنه  R1 ،Rه  R2نا

عند یک ،کن تعنادل سینا هنط ریسنک
ط ش ننش ااظ ن

در

ینق ه

ش ن آ سننش اشننن ،سقایس ن

سشگ دد .هنر ی  ،شرزینا ش تعنادل نین پتانسنیل
خط  ،شقنشسات ااظتش ه ش تمال هقم شه  .ن شی

کارشساهننا رهش ،ریسننک
عالی ها ه هاختما ها

فمرت سجزش سحاه شن.

شز سحنهدی های سطالع سشتمش

شرزینا ش ق نل ه

عن تمهنط سحقنق ششناره کن د .نا تعینین ریسنک،
سیانگین نتایج ا یکنیگ سقایس ه سمشرد ن فنمرت
درفن کاهی ریسک یا شن .شی نشا دشد تثثی
تنی سننی ی

حن ش در کناهی ریسنک شز آزسننم

هیلکاکسم در ن ش زشر SPSS-20شهتااده شن.
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شی سحاه ة  R1ریسنک

ه ساه ،ا شرزیا ش ریسنک در

علش سحمن شفونش ،ش سا

یش

نممدشرهای شمارة  1تا  ،3نشا دهسنة سینزش ریسنک

یافتهها
جنننهل شننمارة  ،1ریسننک

یننق رش نن تاکیننک

حن ش

یق ق ل شز تشکیل ه آسمزش تی سننی ی

هاختما ها ،ش شد ه عالی ها ق ل شز تشنکیل ه پنس

سش اشن .نممدشر شمارة  ،1نشا دهسنة سیزش ریسنک

ح ش  ،شی همة هش ننهنای

یق شی هاختما ها مد ک االت ین عند ریسنک

یق رش ن شی

شی هش ن تثهیسنات ه رختشنمیخانن ه کمتن ین

تاکیک نشا سشدهن .نتایج نشا سشدهن

آسن .شین

شز تشکیل تی سنی ی

سمرد سطالع  ،ه درفن کاهی ریسک
ه کنش

ک ا شیجاد ه هازسا دهنش تنی سننی ی

ریسک

یق شی شتاقهای شیزهل

ده

حن ش در

نممدشر نمایانگ اال نمد عنند ریسنک هناختمانش

یمارهتا  ،شاهن کاهی ریسک شی هاختما هنا ه

شی هش نهای رختشمیخان ه تثهیسات ه سطلمب

سحتمیننات ن سیننزش  34/97درفننن ،ن شی هنناکسا

مد ریسک

 22/77درفننن ه نن شی عالینن هننای شنجننا شنننه

سمرد سطالع سش اشن.

درهاختما  35/36درفن مدی .

نممدشر شمارة  ،2نشا دهسننة سینزش ریسنک

در سطالعننة شنجننا شنننه  13/33درفننن ریسننک

یق هاختما

شی ش شد سش اشن .ریسک

شی های هش نن هنای

ینق

یق در همة هش نهنای

هنناختما هننا ه سحتمیننات ،سیننانگین ،0/57 0±/51

سننمرد سطالع ن نن شی ش ن شد ه هنناکسا شز  1نناالت

 100درفن ریسنک ش ن شد ،سینانگین  4/60 ±2/37ه

(ناسطلمب) سش اشن .نممدشر شنمارة  ،3نشنا دهسننة

 53/33درفن ریسنک عالین هنای شنجنا شننه در

ینق ن شی عالین هاهن  .ریسنک

خننیهننای سننمرد شرزیننا ش ،سیننانگین 1/81 ±1/56
االت شز عند یک شن ،ک
ریسک

یق

تثثی تی سنی ی

یق شی عالی ها شز سجمم  15خنی تعننشد 8
خی شز  1االت شن .ریسک

یق شی عالین هنا

شهاا دهتمرشلعمل رهش سش اشنن.

در هش ن های رختشمیخان  ،تثهیسات ،شتناق عمنل،

ینق

آشپزخان  ،آزسایشگاه ،رشدیملمژی ،دینالیز ه زشیشنگاه

ح ش در کناهی ریسنک
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سعسشدشر مد)P<0/05( .
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سعسای نناسطلمب نمد

سیزش ریسک

االت شز ( 1ناسطلمب) سش اشن.
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جنهل شمارة  :1هط ریسک هاختما ها ،ش شد ه عالی ها ق ل شز شیجاد تی ه پس شزشهتق شر آ ه درفن کاهی ریسک
تاکیک خیها ()P<0/05

س مط

نام بخش

ریسک بدون وجود تیم مدیریت

ریسک پس ازایجاد و سازماندهی

بحران

تیم

میزان کاهش ریسک(درصد)

هاختما

ش شد

عالی ها

هاختما

ش شد

عالی ها

هاختما

ش شد

فعالیتها

R

R1

R2

R

R1

R2

R

R1

R2

آشپزخان

0/81

8/13

2/37

0/60

6/62

1/75

رختشمیخان

1/55

8/62

5/63

1/15

7/02

4/16

تثهیسات

1/79

6/24

4/05

1/33

5/08

2/99

دننش پزشکش

0/20

1/89

0/44

0/15

1/54

0/32

شهرژشنس

0/42

2/85

0/73

0/31

2/32

0/54

رشدیملمژی

0/74

7/11

2/26

0/55

5/79

1/67

آزسایشگاه

0/90

7/94

2/34

0/67

6/47

1/73

0/29

3

0/58

0/22

2/44

0/43

خی ج ش ش زنا

0/22

2/70

0/45

0/16

2/20

0/33

خی شطاال

0/19

2/77

0/78

0/14

2/26

0/57

شتاق شیزهل 1

0/13

3/06

0/46

0/10

2/49

0/34

شتاق عمل

0/48

5/38

3/25

0/36

4/38

2/40

زشیشگاه

0/28

3/15

1/10

0/21

2/56

0/81

دیالیز

0/41

3/58

2/16

0/30

2/91

1/59

شتاق شیزهل 2

0/12

2/57

0/54

0/09

2/09

0/40

سیانگین

0/57

4/60

1/81

0/42

3/75

1/34

شنح شر سعیار

0/51

2/37

1/56

0/38

1/93

1/15

خی ج ش ش
س دش

34/97

22/77

35/36
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بخش مورد مطالعه
نممدشر شمارة  :1هط ریسک

یق شی هاختما ها ه سحتمیات در خیهای یمارهتا ق ل شزشنجا سنشخل
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علش سحمن شفونش ،ش سا

نممدشر شمارة  :2هط ریسک

نممدشر شمارة  :3هط ریسک

یق شی ش شد در خیهای یمارهتا ق ل شز شنجا سنشخل

یق شی عالی ها در خیهای یمارهتا ق ل شزشنجا سنشخل
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نممدشر شمارة  :4سقایسة سیانگین ریسک

ز تشکیل تی ه ا تشنکیل
ه هازسا دهش تی سنی ی
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ح ش سش اشن.

یق هاختما  ،عالی ها ه ش شد ق ل ه عن شز شنجا سنشخل

یش
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شتاق ها ه سنت زسا ک

بحث
ا تمج

سطالعة زش لش ه همکارش ک نشنا دشدننن،

ضمر آتی نشانا تا سحل

(کمت شز ده دقیق ) ،ک شز نقا قمت یمارهتا سمرد

لحاظ اال مد آهیبپذی ی یمارهتا ها در سقا ل

رهش سش اشن .شز جمل علل اال مد سیزش ریسک

سنی ش شرشن ه هیاهن گنذشرش

یق

ا ح ش  ،الز شه

یق شی ش شد ه عالی ها

نس

سنن ت ط ،تمیینننشتش جنننّی در خ ننمص کنناهی

هاختما  ،قنش

آهیبپذی ی شتخاذ نمایسن ،لذش تشکیل ه آسمزش تنی

ن مد دهت هش سساهب ن خ هجنشهنای شضنط شری،

سسظمر دینهشنن

ن مد هیست های خمدکار تشخیص ه شعنو خطن ه

سنی ی

ح ش در یمارهتا ها،

ناسة سسسج

ریسک

شی تخلیة کارکسنا ،

نقی سؤث شین تشکیوت در سمل رهش FRAME

نیز هیست های خمدکار آبپاش ،ه ن مد تی سنی ی

ن طننمر ستمهننط سمجننب کنناهی  31/04درفنننی

ح ش کارآسن شرزیا ش شن .کاهتو ه همکارش نشنا

ریسک

یق خمشهنن شنن کن شینن تنثثی شز لحناظ

دشدنن ک ه سنی ش ه ه کارکسنا اینن شز ریسنک

آساری سعسشدشر شه )P<0/05( .

هقم رهینشدهنای اجعن ارآگناه اشنسن ،ه ش نزشیی

در شین ین هش نهای تثهیسات ه رختشمیخانن ن

آگاهش اعث تغیی ر تارهای شیمسش کارکسا سشگن دد

نناال ه هضننعی

لحناظ طننمل تئننمریکش ه سسنا

دهت هش ناسساهب ،االت ین سیزش ریسک هاختما ها
ه هش نهای شیزهل
در ش

عل

سقاهس

نسن ش هناختما

هش ن ه دهت هش

یق کمتن ین

ریسک هناختما رش دششنتسن .هنط ریسنک
شی ش شد علن

آسن ک

هازسا دهش تی سنی ی

ح ش در یمارهتا ها قا ل

ینق،

نمرهزی ه همکارش ا عسمش
یق در هط

رهش هضعی

شیمسنش

یمارهتا های آسمزشنش شنی شز [،]4

ه ز ق ایش ه همکارش نا عسنمش هضنعی
یمارهتا های تح

شیمسنش در

پمشی دشنشگاه علنم پزشنکش

ینق100 ،درفنن

شیین یشنتش [ ،]21خنالمیش ه همکنارش نا عسنمش

ناسطلمب

شیمسش یمارهتا های آسمزشش ک سا

سعسش هضعی

شی هاکسا سش اشنن ،سشنا سطالعنة سیننی نینا ه

رهش هضعی

[ ،]22ش منی ه همکارش ا عسمش

رهش هضنعی

همکارش [ ،]16ه سطالعة ه هسگش ه همکارش [.]19

آهننیبپننذی ی یمارهننتا هننای تین ش در سقا لن ننا

در سطالعة ه هنسگش ه همکنارش سینزش  95درفنن

یق در یمارهتا هنا

ریسک عالی ها ه 89/74درفن ریسک هاختما ها
شز یک االت مد ،شز جمل علل تااهتها سشتمش ن
سمشرد زین ششناره کن د .تاناهت در هضنعی
هاختما  ،هجمد سس ع ذخی ة آب ،سسنا

هنازة

مشدث [ ،]23هضعی

شیمسش

رش ناسطلمب گزشرش ک دنن.
سطالعة رششین ه همکارش

ک نشا دشد یمارهتا هنا

آسننادگش پنناییسش ن شی سنننی ی

ح ن ش دشرنننن ،ننا

کمچنک
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ن مد تجییزشت خمدکنار شطانای
االی یک ده

ینق

نشتنمجیش ن رشه هنای خن هج

شضط شری ،ن مد شسکانات تشخی ش ه شعنو

شیننن هنننر ننا شرزیننا ش ریسننک ه تشننکیل ه

دهننتیا ش شه ن  .در تحقیقننات شنجننا شنننه تمهننط

یق ،ک مد طمل تئنمریکش ه سسنا
آب شی شطاای

[]20

یش

 ش سا،علش سحمن شفونش

ینق رش

سشتمش تا ن نس تاً زیادی سینزش ریسنک

شرزیا شهای شنجا شننه در شینن سطالعن هن خنمشنش

 ق ل شز، پیشسیاد سششمد همة یمارهتا ها.کاهی دشد

]24[ .دشرد

شی تعیین سینزش خسنارشت ه

ادث

ینق

 نس،نمشقص

ن شرزینا ش ریسنک

ناسن هنای

هقم ه گمن

 دلیل شیسک،دهتمرشلعمل شج شیش رهش

ا شهتساد

شساخ

ریسک هاختمانش شی ده هش نن رختشنمیخانن ه

 کن در پنش آ سینزش تنثثی،شقنش کسسن

 در فمرت هقنم. سش اشن1/8  تا1/5 تثهیسات ین

 ق ل شز تحمیل هزیسن هنای،کست لش در کاهی ریسک
.شضا ش سشخص سششمد
سپاسگزاری
افنل طن ح تحقیقناتش س نمب شنمارة

شین سقال

ه کننن شخننوق شننمارة1395/4/13  سننمر395284

 درفن مد64  تا35 یق سیزش خسارت هشرده ین
ک نشا دهسنة لزه تمجن هینژه ن ن نب هیسنت
حن ش در

آبپاش ه تشکیل ه آسمزش تی سنی ی

 ن شی هنای هش ننهنا در.خیهای سذکمر سش اشن
 درفنن ینا10 یق سیزش خسنارشت

فمرت هقم

.آهرد سششمد

 کمیتننننة تحقیقنننناتIR.MUI.REC.1395.3.284
 دشنشگاه علم پزشکش،  دشنشکنة ینشش،دشنشجمیش
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 سؤلانا شینن سطالعن کمنال تشنک ه. شفایا شه
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Abstract
Background: Hospitals are valuable assets and represent welfare and health of
communities as well. Destruction or damage to hospital caused by fire may result in a
loss of trust in local authorities and injury to patients and staff that causes health
services is not provided correctly. This study aimed to assess both the fire risk
assessment quantitatively and the effect of trained crisis management team on fire
risk.
Method: In this descriptive analytical study, fire risk was calculated for the 15 wards
of Hazrat Rasoul-e Akram hospital of Fereydunshahr through fire risk assessment
method for engineers (FRAME) firstly. Then, crisis management team was formed
and trained; in the following, the effects of fire risk were calculated. Data analyzed by
SPSS-20 at a significant level of P <0.05 with Wilcoxon test.
Findings: According to the results, the building fire risk and their contents was on
average (mean=0/57, SD=0/51), the risk of fire for individuals was (mean=4/60,
SD=2/37) and the risk of fire for activities was (mean=1/81, SD=1/56); Given the
unacceptable extent in the FRAME method, the risk of fire for activities and
individuals were in an undesirable range. In addition, a trained crisis management
team reduced the fire risk level by an average of 31.4%. The effect of crisis
management team was significant in reducing the risk of fire. (P<0.05)
Conclusion: Due to the unfavorable conditions of fire safety in the mentioned
hospital, fire risk can be reduced greatly by organizing the crisis management team at
the hospital.
Keywords: fire, risk, risk assessment, hospitals
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