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چکیده
مقدمــه :جهــت مقابلــه بــا شــرایط اضطــراری و مدیریــت مؤثــر بحرانهــا در ســازمانها ،بــه یــک سیســتم
نظاممنــد نیــاز اســت .مدیریــت شــرایط اضطــراری دارای فازهــای مختلفــی مثــل پیشــگیری ،آمادگــی ،پاســخ
و بازیابــی اســت کــه فــاز آمادگــی دارای بیشتریــن اهمیــت میباشــد .یکــی از مهمتریــن عوامــل مؤثــر در
آمادگــی برگــزاری مانورهــای تمرینــی هســتند .جهــت برگــزاری مناســب یــک مانــور ،بــه داشــتن ســناریویی
اســتاندارد و جامــع نیــاز اســت .علیرغــم اهمیــت سناریونویســی و برگــزاری مکــرر ایــن تمرینهــا در صنایــع
کشــور ،الگــوی پذیرفتهشــده و واحــدی جهــت سناریونویســی وجــود نــدارد .هــدف ایــن مطالعــه ارائــه روشــی
مناســب جهــت تهیــه یــک ســناریوی تمریــن اضطــراری اســت.
روش کار :جهــت انجــام ایــن مطالعــه دو الگــوی مرســوم سناریونویســی ،یعنــی  22398 ISOو برنامــه ارزیابــی
تمرینهــای امنیــت ملــی آمریــکا مــورد اســتفاده قــرار گرفتنــد .معیــار "کاربردپذیــری" ایــن دو روش ،بــا
اســتفاده از روش تحلیــل سلســلهمراتبی مقایســه شــدند .گروهــی از کارشناســان مدیریــت بحــران ،بــا نمــره
دهــی بــه معیارهــای کاربردپذیــری و نهایتـاً مقایســه آنهــا از طریــق روش تحلیــل سلســلهمراتبی روش ارجــح
را انتخــاب کردنــد.
یافتههــا :بررســی کاربردپذیــری دو روش نشــان داد کــه الگــوی ارائهشــده توســط اســتاندارد 22398 ISO
از نظــر کاربــران دارای کاربردپذیــری بیشتــری اســت .در برخــی از زیــر معیارهــا ماننــد ســهولت یادگیــری و
رضایتمنــدی ،روش برنامــه ارزیابــی تمرینهــای امنیــت ملــی آمریــکا دارای ارجحیــت بــود امــا برتــری الگــوی
ایــزو در معیارهایــی مثــل اثربخشــی و کارایــی باعــث برتــری نهایــی بــر الگــوی برنامــه ارزیابــی تمرینهــای
امنیــت ملــی آمریــکا شــد.
نتیجهگیــری :بــرای تهیــه ســناریوی تمرینــی مانورهــا بایــد از الگوهــای مناســب اســتفاده شــود .روش
ارائهشــده در الگــوی  22398 ISOنســبت بــه الگــوی ارائهشــده برنامــه ارزیابــی تمرینهــای امنیــت ملــی
آمریــکا دارای کاربردپذیــری بیشتــری میباشــد.
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مقدمه
کنتــرل مؤثــر شــرایط اضطــراری و بحرانهــا نیازمنــد اســتقرار
سیســتم مدیریــت شــرایط اضطــراری اســت .زنجیــره مدیریــت
شــرایط اضطــراری شــامل پیشــگیری ،محدودســازی اثــرات،
آمادگــی ،پاســخ و بازیابــی در برابــر حــوادث اســت [ .]1در ایــن
زنجیــره ،فــاز آمادگــی دارای بیشتریــن اهمیــت اســت [ .]2آمــاده
بــودن یــک ســازمان در برابــر شــرایط اضطــراری تابــع عوامــل
متعــددی ازجملــه تأسیســات و زیرســاختها ،نیــروی انســانی،
تجهیــزات ،دانــش ،آمــوزش و در دســترس بــودن منابــع بیرونــی
میباشــد [ .]3برگــزاری مانورهــا و تمرینهــای اضطــراری یکــی

از ابزارهــای کارآمــد و رایــج در فــاز آمادگــی در برابــر شــرایط
اضطــراری اســت .ایــن نــوع تمرینهــا در طرحریــزی ،آمــوزش و
تبــادل دانــش در زمــان اضطــراری کاربــرد گســتردهای دارنــد [.]4
مانورهــای شــرایط اضطــراری اغلــب بــا اهدافــی مثــل عیبیابــی
سیســتم پاســخ ،افزایــش تــوان پاســخ ،جلــب همــکاری و ارتقــای
فرهنــگ عمومــی و مشــخص شــدن ســطح فعلــی ظرفیــت پاســخ
شــرکتها برگــزار میشــوند.
اســاس یــک مانــور خــوب بــر یــک ســناریو جامــع و طراحیشــده
اســتوار اســت .ســناریو شــرحی اســت از وضعیــت و توالــی
رویدادهــای فرضــی کــه قــرار اســت در آینــده رخ دهنــد [.]5
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در یــک ســناریو ،مراحــل یــا الگــوی خاصــی بــرای اجــرای یــک
فعالیــت شــرح دادهشــده و بــر اســاس آن اقدامــات تمرینــی اجــرا
میشــوند .طراحــی صحیــح یــک ســناریو میتوانــد در تقویــت
ســاختار پاســخ در زمــان حــوادث و همچنیــن کاهــش ســطح
خســارات بســیار مفیــد باشــد.
درعینحــال اگــر ســناریوی یــک مانــور بــه درســتی طراحــی
نشــده باشــد میتوانــد مشــکالتی را بــرای ســازمان ایجــاد کنــد
کــه حتــی بدتــر از شــرایطی شــود کــه مانــوری برگــزار نمیشــود.
بــرای مثــال میتــوان بــه هزینههــای بــاالی یــک مانــور (بــه ویــژه
مانورهــای سراســری) ،تعطیلــی ســایت در زمــان مانــور ،عــادی
شــدن شــرایط بــرای کارکنــان شــرکت و ســندرم چوپــان دروغگــو
اشــاره کــرد [ .]6همچنیــن ،خطاهــای احتمالــی در تهیــه ســناریو،
ضعــف و کمبــود در کیفیــت و عناصــر ضــروری یــک ســناریو
میتوانــد ســبب اتــاف منابــع ســازمانی ،ناشــناخته مانــدن نقــاط
ضعــف سیســتم پاســخ و بــرآورد اشــتباه از تــوان ســازمان در پاســخ
بــه یــک بحــران شــود [ .]7اســتفاده از قالبهــای اســتاندارد و
تأییدشــده میتوانــد تــا حــد زیــادی از خطاهــای فــاز طراحــی
یــک مانــور بکاهــد .غیــر از چنــد الگــوی محــدود کــه بــرای
مانورهــا طراحیشــدهاند ،الگــوی یکســانی در ایــن زمینــه در
دســت نیســت .پژوهشهــای زیــادی در زمینــه بررســی مشــخصات
انــواع تمرینهــای اضطــراری انجامشــدهاند کــه هــر کــدام بــه
بررســی جنبــه یــا نــوع خاصــی از مانورهــا پرداختهانــد .بــرای
مثــال:
 Berlinو  Carlstromبــه بررســی نــوع خاصــی از تمرینهــا بــه
نــام مانورهــای اشــتراکی اقــدام کردهانــد [.]8
 Smithو همکارانــش بــه بررســی ابعــاد تمرینهــای مباحثــهای
پرداختهانــد [.]6
 Greenو همــکاران بــه فرآینــد سناریونویســی در بحرانهــای
پزشــکی اشــارهکردهاند [.]9
 Fowkesو همــکاران هــم بــه موضــوع تمرینهــای اضطــراری در
مراکــز خدمــات بهداشــتی پرداختهانــد [.]4
همچنیــن دو اســتاندارد راهنمــا بــرای طراحــی و تمریــن شــرایط
اضطــراری اســتاندارد  22398 ISOو  HSEEPمیباشــد.
جهــت طراحــی و تمریــن شــرایط اضطــراری دســتورالعملها،
اســتانداردها و راهنماهــای متفاوتــی وجــود دارد .در ایــن زمینــه
دو اســتاندارد 2012 :Societal security( 22398 ISO
—  )Guidelines for exercises and testingو HSEEP
(Homeland Security Exercise and Evaluation Program,
 )Overview and Exercise Program Managementاز
جامعیــت و مقبولیــت بیشــتری برخــوردار هســتند .اســتاندارد ISO
 22398راهنمایــی مناســب بــرای طرحریــزی ،اجــرا ،مدیریــت،

ارزیابــی ،گــزارش دهــی و بهبــود مانورهــا را در شــرایط اضطــراری
شــرح میدهــد [ .]10بــا اســتفاده از ایــن اســتاندارد میتــوان
میــزان آمادگــی یــک شــرکت را بــرای اجــرای رســالتش در زمــان
بحــران ســنجید .اســتاندارد  22398 ISOبــر اســاس اصــول چرخــه
دمینــگ طراحیشــده و مراحــل کام ـ ً
ا منفــک شــدهای در فازهــای
مختلــف طراحــی ،طرحریــزی ،اجــرا و بررســی داشــته و میتــوان
گفــت یــک اســتاندارد جامــع در زمینــه سناریونویســی اســت.
آخریــن ویرایــش ایــن اســتاندارد مربــوط بــه ســال  2013میباشــد.
همچنیــن اســتاندارد  HSEEPنیــز در زیرمجموعــه دکتریــن
مانورهــای ســازمان امنیــت ملــی آمریــکا (Department of
 )Homeland Security :DHSدر ســال  2002در  ۵جلــد
منتشــر شــده اســت .جلــد یــک ایــن اســتاندارد راهنمایــی
کلــی بــرای اجــرای یــک مانــور اضطــراری میباشــد [ .]11بعــدا ً
جلــد دوم تــا پنجــم ایــن برنامــه هــم منتشــر شــد کــه تمرکــز
بیشتــری بــر روی تجزیــه تحلیــل مانــور و اقدامــات اصالحــی
پــس از مانــور داشــت .ایــن برنامــه کل محتــوای طراحــی ســناریو،
اجــرا و ارزیابــی مانــور را شــرح میدهــد .تصویــر  1خالصــه مراحــل
طراحــی ،اجــرا و تجزیــه تحلیــل یــک ســناریو را از دیــدگاه ایــن
برنامــه شــرح میدهــد .در حــال حاضــر ،جلــد اول ایــن برنامــه
کلیــات را شــرح داده ،جلــد دوم هــم مربــوط بــه طرحریــزی
و اجــرای ســناریو اســت .ســه جلــد بعــد هــم بــه ترتیــب بــه
ارزیابــی و بهبــود طرحریــزی ،مســتندات و فرمتهــای نمونــه
و مانورهــا و تمرینهــای پیشــگیرانه مربــوط میشــوند .بــا ایــن
حــال ،جســتجوهای صــورت پذیرفتــه نشــان میدهنــد کــه در
زمینــه مقایســه روشهــای سناریونویســی باهــدف انتخــاب روش
مناســبتر مطالعــهای انجامنشــده اســت .در ایــران نیــز برگــزاری
مانورهــای اضطــراری بــه یــک موضــوع روتیــن تبدیلشــده اســت.
بررس ـیهای متعــددی کــه توســط محققــان بــر روی ســناریوهای
تمریــن شــده انجامشــده اســت و همچنیــن تجربــه عملیاتــی در
ایــن زمینــه نشــان از پراکندگــی الگوهــای نوشــتن ســناریو در
کشــور اســت بــه طــوری کــه میتــوان ادعــا کــرد کــه الگــوی
واحــد و مناســبی جهــت نوشــتن ســناریوهای شــرایط اضطــراری
در کشــور وجــود نــدارد .در ایــن مقالــه ســعی شــده اســت کــه
ایــن دو اســتاندارد کــه دو الگــوی مرســوم بینالمللــی بــرای تهیــه
ســناریوهای شــرایط اضطــراری میباشــند را از طریــق مقایســه
قابلیــت اســتفاده آنهــا بــرای کاربــران ،باهــم قیــاس شــوند.
مطالعــه حاضــر نتایــج خروجــی از جلســات آموزشــی بــا
کارشناســان مدیریــت بحــران یــک منطقــه صنعتــی میباشــد .در
ایــن مطالعــه بــا اســتفاده از مفهــوم کاربردپذیــری ()Usability
و تحلیــل سلســلهمراتبی ( ،)AHPاز بیــن دو روش بــاال ،روش
ارجــح از نظــر کارشناســان انتخــاب شــد.
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روش کار
گــردآوری اولیــه اطالعــات دربــاره موضــوع مــورد پژوهــش بــه
صــورت مطالعــه کتابخانــهای انجــام شــد .در ابتــدا دو اســتاندارد
 22398 ISOو  HSEEPمــورد بررســی قــرار گرفتنــد .همــان طــور
کــه اشــاره شــد ،جلــد دوم  HSEEPو اســتاندارد 22398 ISO
الگــو و چارچوبــی را بــرای تهیــه یــک ســناریوی مناســب جهــت
تمریــن عملیاتــی یــا مباحث ـهای ارائــه میدهنــد .هــر کــدام از ایــن
رویکردهــا دارای مختصــات و چارچــوب خــاص مربــوط بــه خــود
میباشــند .در مرحلــه اول ،پــس از مطالعــه دقیــق بخشهــای هــر
اســتاندارد مراحــل تدویــن ســناریو در هر کــدام از دو روش اســتخراج
شــدند .جــدول  1مراحــل مختلــف طراحــی ،اجــرا و ارزیابــی را در
هــر دو روش نشــان میدهــد [.]7
جهــت بررســی قابلیــت اســتفاده هــر دو اســتاندارد ،ابتــدا یــک
کارگاه آموزشــی بــرای تیــم سناریونویســی شــرایط اضطــراری یــک

منطقــه صنعتــی ترتیــب داده شــد .ســپس هــر دو الگــوی مذکــور
بــه تفصیــل بــه آنهــا آمــوزش داده شــد .ســپس بــه آنهــا یــک
ســناریوی فرضــی داده شــد تــا بــر اســاس هــر دو اســتاندارد و
بــه طــور جداگانــه آن را تهیــه کننــد .در مرحلــه بعــد ،مقایســه
قابلیــت اســتفاده ایــن دو روش بــا اســتفاده از کمــی ســازی شــاخص
کاربردپذیــری ( )Usabilityانجــام شــد.
طبــق تعریــف ایــزو  2008 :25010کاربردپذیــری یــک محصــول
بــه صــورت زیــر تعریفشــده اســت" :درجــهای کــه یــک محصــول
بتوانــد توســط یــک کاربــر خــاص بــرای رســیدن بــه اهــداف مشــخص
خــود بــا اثربخشــی ،کارایــی و رضایتمنــدی از اســتفاده ،مــورد
اســتفاده قــرار گیــرد [ .]12در ایــن تعریــف مفهــوم قابلیــت یادگیــری
( )Learnabilityکار بــا محصــول هــم نهفتــه اســت کــه در مدلهــای
مختلــف کمــی ســازی کاربردپذیــری بــه آن اشارهشــده اســت .بــرای
هــر کــدام از ایــن معیارهــا تعاریــف زیــر ارائهشــده اســت:
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تصویر  :1مراحل تدوین سناریو در HSEEP

فرهادی و همکاران
جدول  :1مراحل تدوین سناریو در هر دو روش  22398 ISOو HSEEP

HSEEP

ایزو 22398
ایجاد بستر و زیربنای مناسب
گپ آنالیز و ارزیابی نیازها

جلب حمایت مدیریت

جلب حمایت مدیریت

تشکیل تیم طرحریزی

تعیین چارچوب مانور

تعیین زمان پروژه

تهیه مستندات طرحریزی

کنفرانس طرحریزی

طرحریزی (فقط ایزو )22398
تعیین اهداف
مدیریت تیم طراحی
مدیریت ریسک و امنیت اطالعات
-

جنبههای محیطی
لحاظ کردن جنسیت و تنوع
تأمین لجستیک
تست و آزمودن سیستمهای ارتباطات
طراحی و تهیه سناریو (در ایزو  22398فازهای طرحریزی و طراحی از هم تفکیکشدهاند)
تعیین روش مانور

تهیه شرح سناریو

آمادهسازی سناریو

تهیه مستندات سناریو

تهیه مستندات الزم

تأمین لجستیک سناریو

تهیه پلن تداخلی
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انتخاب نوع سناریو

تعیین قابلیتها ،وظایف و اهداف

وسایل واقعی سازی سناریو

اجرای سناریو
برگزاری جلسه پیش مانور

تنظیم صحنه مانور

جلسه توجیهی استارت آپ

توجیه مشارکتکنندهها

راهاندازی مانور

اجرای مانور

ثبت مشاهدات

جلسه هات واش
جلسه ارزیابها و کنترلر ها

جلسه توجیهی پس از مانور
تجزیه تحلیل سناریو (در ایزو  ،22398این قسمت بنام بهبود مطرحشده است)
بررسیهای پس از مشاهده

تعیین روش ارزیابی

انجام ارزیابی

طرحریزی ارزیابی

بازنگری مدیریت

جمعآوری دادهها

تهیه اقدامات اصالحی
پیگیری اجرا

برنامههای بهبود

رضایتمنــدی ( :)Satisfactionاحســاس یــک اســتفادهکننده از
یــک سیســتم یــا لــذت بــردن از کار بــا سیســتم اســت [.]15
قابلیــت یادگیــری ( :)Learnabilityسیســتم بایــد یادگیــری راحتی
داشــته باشــد تــا اســتفادهکننده بتوانــد بعــد از آمــوزش بــه ســرعت
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اثربخشــی ( :)Effectivenessقابلیــت انجــام یــک کار بــه شــکل
کامــل اســت [.]13
کارایــی ( :)Efficiencyدرســت انجــام دادن یــک کار یــا مــدت
زمــان صــرف شــده بــرای انجــام کار اســت [.C¤c*]14

تجزیه تحلیل دادهها
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با سیستم کار کند [.]16
ازآنجاییکــه کــه هــدف ایــن مطالعــه انتخــاب گزینــه مناســب
بــرای انجــام بهینــه فرآینــد سناریونویســی اســت ،تــاش شــد کــه
بــا بررســی و مقایســه الگوهــای موجــود ،مؤثرتریــن ،کاراتریــن و
قابلپذیرشتریــن روش توســط کارشناســان امــر انتخــاب شــود کــه
بــرای ایــن منظــور از روش مقایســه فرآینــد تحلیــل سلســلهمراتبی
( )AHP: Analytical Hierarchical Processاســتفاده شــد.

فرآینــد تحلیــل سلســلهمراتبی در انتخــاب گزینــه
مناســب

12

تصویر  :3زیر معیارهای نمره دهی معیارهای انتخاب سناریو

توضیح
دو گزینه دارای ارزش برابر هستند و ارجحیتی بر هم ندارند.
گزینه یا شاخص  iنسبت به  jکمی بهتر است.
گزینه یا شاخص  iنسبت به  jبهتر یا مهمتر است.
گزینه یا شاخص  iنسبت به  jخیلی بهتر است.
گزینه یا شاخص  iنسبت به  jخیلی بهتر بوده و ارجحیت مطلق دارد.
ارزشهای را نشان میدهد .مث ً
ال  4اهمیتی بین  3و  5دارد.
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جدول  :2پرسشنامه خبره AHP
وضعیت مقایسه  iنسبت به j
ارزش
ترجیح یکسان
1
کمی بهتر
3
بهتر
5
خیلی بهتر
7
کام ً
ال بهتر
9
بینابین
6-4-2

تصویر  :2الگوی انتخاب روش ارجح سناریونویسی
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پــس از اینکــه کارشناســان شــرایط اضطــراری و مدیریــت بحــران
ســناریوهای مذکــور را تهیــه کردنــد ،از آنهــا خواســته شــد تــا
معیارهــای چهارگانــه اثربخشــی ،کارایــی ،رضایتمنــدی و ســهولت
یادگیــری هــر الگــو را بــر اســاس روش وزن دهــی  AHPنمــره
دهــی کننــد .فراینــد تحلیــل سلســلهمراتبی در هنگامــی کــه عمــل
تصمیمگیــری بــا چنــد گزینــه رقیــب و معیــار تصمیمگیــری
روبروســت ،میتوانــد اســتفاده گــردد .معیارهــای مطرحشــده
میتوانــد کمــی و کیفــی باشــند .اســاس ایــن روش تصمیمگیــری
بــر مقایســات زوجــی نهفتــه اســت .تصمیمگیرنــده بــا فراهــم
آوردن درخــت سلســلهمراتبی تصمیــم آغــاز میکنــد .درخــت
سلســلهمراتب تصمیــم ،عوامــل مــورد مقایســه و گزینههــای رقیــب
مــورد ارزیابــی در تصمیــم را نشــان میدهــد .ســپس یــک ســری
مقایســات زوجــی انجــام میگیــرد .ایــن مقایســات وزن هــر یــک از
فاکتورهــا را در راســتای گزینههــای رقیــب مــورد ارزیابــی در تصمیــم
را نشــان میدهــد .نهایت ـاً منطــق فرآینــد تحلیــل سلســلهمراتبی بــه
گونــهای ماتریسهــای حاصــل از مقایســات زوجــی را بــا یکدیگــر
تلفیــق میســازد کــه تصمیــم بهینــه حاصــل آیــد [ .]17تصویــر 2
الگــوی تصمیمگیــری در انتخــاب روش مناســبتر در تهیــه یــک
ســناریو شــرایط اضطــراری را بــا روش  AHPنشــان میدهــد.
جهــت تعییــن زیرپارامترهــای هــر کــدام از ایــن عوامــل از مــدل
ارائهشــده در تحقیــق  Alain Abranاســتفاده شــد [ .]15تصویــر
 3زیرمجموعههــای پارامتــری نمــره دهــی هــر کــدام از ایــن زیــر
 Aاز مقایســه زوجــی
معیارهــا را نشــان میدهــد .در روش  HP

گزینههــا بــر اســاس معیارهــای انتخابشــده اســتفاده میشــود.
بــه عبــارت دیگــر ،کارشناســان مشــخص میکننــد کــه از منظــر
یــک معیــار مشــخص ،هــر گزینــه نســبت بــه گزینــه دیگــر چقــدر
ارجحیــت دارد [ .]18جــدول  2پرسشــنامه خبــره مــورد اســتفاده را
نمایــش میدهــد .در اولیــن مرحلــه از اجــرای فراینــد  ،AHPالزم
اســت کــه وزن معیارهــا نســبت بــه یکدیگــر مشــخص (نرمالیــزه)
شــده و پــس از محاســبه میانگیــن هندســی آنهــا ،بــرداری ویــژه هــر
کــدام از معیارهــا مشــخص شــوند .جــدول  3وزن دهــی هــر کــدام از
معیارهــا را نســبت بــه هــم نشــان میدهــد.

فرهادی و همکاران
جدول  :3نظر یکی از متخصصان در زمینه اهمیت نسبی معیارهای شاخص قابلیت استفاده
اثربخشی

کارایی

رضایتمندی

یادگیری

میانگین وزنها

اثربخشی

1

1/3

1/5

1

0/10

کارایی

3

1

1/3

3

0/28

رضایتمندی

5

3

1

2

0/48

یادگیری

1

1/3

1/2

1

0/14

شاخص سازکاری ()CI/RI

0/08

جدول  :4وزن دهی گزینهها بر اساس معیارهای انتخابشده
اثربخشی
ایزو 22398
HSEEP

ایزو 22398

HSEEP

میانگین هندسی

11

3

1/73

1/3

1

0/57

کارایی
ایزو 22398
HSEEP

1

1/3

0/57

3

1

1/73

رضایتمندی
ایزو 22398
HSEEP

1

2

1/41

1/2

1

0/70

یادگیری
1/2

1

0/70
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یافتهها
مقــدار وزن معیارهــای مــورد لحــاظ جهــت تعییــن کاربردپذیــری
بــرای انتخــاب روش مناســب سناریونویســی در جــدول  3ارائهشــده
اســت .پــس از محاســبه بــردار ویــژه هــر معیــار ،نمــره دهــی هــر
کــدام از الگوهــا (گزینههــا) بــر اســاس تکتــک معیارهــا انجــام
شــد .جــدول  4نتیجــه نمــره دهــی هــر کــدام از گزینههــا بــر
اســاس هــر یــک از معیارهــا را نشــان میدهــد .پسازاینکــه
مقایســات زوجــی گزینههــا بــر اســاس معیارهــا انجــام شــد ،گزینــه
ارجــح بــر اســاس رابطــه زیــر بــه دســت آمــد:
گزينــه اول (ایــزو + )0/24 * 0/284( + )0/097 * 0/75( )22398
(0/611 = )0/1 * 1/41( + )0/5 * 0/66
گزينــه دوم (+ )0/284 * 0/75( + )0/097 * 0/24( )HSEEP
(0/43 = )0/1 * 0/33( + )0/5 * 0/33
بــر اســاس نتیجــه بــه دســت آمــده میتــوان نتیجهگیــری کــرد
کــه از نظــر کارشناســان ،قابلیــت اســتفاده از الگــوی ارائهشــده
توســط اســتاندارد ایــزو  22398نســبت بــه الگــوی ارائهشــده
توســط  HSEEPدارای ارجحیــت اســت.

بحث
مطالعــه حاضــر باهــدف بررســی قابلیــت اســتفاده دو الگــوی
سناریونویســی در اســتاندارد  2013 :22398 ISOو برنامــه ارزیابــی
تمرینهــای امنیــت ملــی آمریــکا در تهیــه ســناریوهای تمریــن
بــرای شــرایط اضطــراری انجــام پذیرفــت .نتایــج ایــن مطالعــه
کاربردپذیــری باالتــر الگــوی ارائهشــده در ایــزو  22398را نســبت
بــه  HSEEPدر تهیــه ســناریوهای واکنــش در شــرایط اضطــراری
در صنایــع داخلــی را تأییــد نمــود .اجــرای مانورهــای اضطــراری
میتوانــد در تســتکردن برنامههــای اضطــراری ،ارتباطــات و
نمایــش قابلیتهــای مختلــف پاســخدهندگان بــه یــک بحــران
اســتفاده شــود [ .]19بــرای اجــرای یــک مانــور مؤثــر و کارا ،بــه
داشــتن یــک ســناریو مناســب بــا طرحریــزی دقیــق نیــاز اســت.
بهتــر اســت بــرای طرحریــزی یــک ســناریو کامــل از یــک الگــوی
اســتاندارد اســتفاده شــود .البتــه ایــن توصیــه ،نافــی اســتفاده
ســازمانها از روشهایــی کــه خــود طراحــی میکننــد نیســت.
از طــرف دیگــر بایــد اشــاره داشــت کــه داشــتن یــک ســناریوی
مناســب بــه تنهایــی کافــی نیســت و بایــد حتمــاً فــاز اجــرا و
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HSEEP

1

2

1/41
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نتیجهگیری
بــرای نوشــتن یــک ســناریو اســتاندارد بایــد از الگوهــای اســتاندارد
اســتفاده کــرد .روشــی کــه بــرای سناریونویســی مــورد اســتفاده
قــرار میگیــرد بایــد بــرای اســتفادهکنندگان قابلقبــول باشــد.
ایــن مقالــه قابلیــت قبــول دو الگــوی ارائهشــده در  HSEEPو
ایــزو  22398را باهــم مقایســه کــرد .بــرای کاربــران داخلــی ،الگــوی
ارائهشــده در ایــزو  22398نســبت بــه  HSEEPدارای قابلیــت
قبــول بیشــتری میباشــد.
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ارزیابــی مناســبی هــم پــس از طراحــی ســناریو انجــام شــود [.]20
متأســفانه در تحقیقــات انجامشــده ،مطالعــه مشــابهی در خصــوص
مقایســه روشهــای سناریونویســی یافــت نشــد .هرچنــد در برخــی
از تحقیقــات بــه مقایســه پارامترهــای الزم درون یــک ســناریو
اشارهشــده اســت [.]9
نتایــج مطالعــه حاضــر نشــان داد کــه کاربردپذیــری از الگــوی
اســتاندارد ایــزو  22398بــرای کاربــران تحقیــق بیشــتر اســت .ایــن
کاربردپذیــری در چهــار پارامتــر اثربخشــی ،کارایــی ،رضایتمنــدی
و ســهولت یادگیــری بررســی شــدند .البتــه بایــد بــه ایــن نکتــه
اشــاره کــرد کــه برتــری الگــوی ارائهشــده توســط ایــزو  22398بــر
الگــوی  HSEEPخیلــی چشــمگیر نبــوده و ممکــن اســت برخــی
کاربــران بــا روش  HSEEPبهتــر کار کننــد .نکتــهای کــه شــاید
بتــوان آن را بــه صــورت برجســتهتر مــورد بحــث قــرارداد ایــن اســت
کــه روش ارائهشــده توســط اســتاندارد ایــزو  22398نســبت بــه
الگــوی آمریکایــی دارای اثربخشــی و کارایــی بیشــتری بــوده و در
عــوض ،الگــوی  HSEEPدارای رضایتمنــدی و ســهولت یادگیــری
بیشــتری میباشــد .شــاید بتــوان دلیــل ایــن موضــوع را چنیــن
عنــوان کــرد کــه ســاختار جزئیتــر و دقیقتــر اســتاندارد ایــزو
(جداســازی طرحریــزی از طراحــی ســناریو و پرداختــن بیشــتر بــه
بهبــود) دلیــل برتــری دو پارامتــر اثربخشــی و کارایــی الگــو باشــد .از
طرفــی ممکــن اســت برتــری روش  HSEEPدر دو فاکتــور ســهولت
یادگیــری و رضایتمنــدی بــه نحــوه نــگارش متــن ایــن برنامــه
بازگــردد .متــن استفادهشــده در  HSEEPدارای نــگارش انگلیســی
آمریکایــی بــوده و احتمــاالً بــرای ترجمــه ،کار و آمــوزش نســبت
بــه متــن ایــزو کــه نگارشــی مبتنــی بــر ()BS: British Standard
داشــته و دارای چارچوبــی خشــکتر و رســمیتر اســت راحتتــر

و قابلقبولتــر بــوده اســت .از طرفــی ،مطالعــه حاضــر دارای نقــاط
ضعفــی اســت کــه میتــوان در مطالعــات بعــدی آن را برطــرف کــرده
و نتایــج دقیقتــری بــه دســت آورد .اولیــن نکتــهای کــه میتــوان
بــه آن اشــاره کــرد ایــن اســت کــه در مطالعــه حاضــر فقــط از دو
رویکــرد بــرای سناریونویســی استفادهشــده اســت .ممکــن اســت
قالبهــای دیگــری چــه در ســطح بینالمللــی و چــه در ســطح
داخــل کشــور وجــود داشــته باشــند کــه بتــوان آنهــا را هــم در
اجــرای مطالعــه مشــابه مــورد اســتفاده قــرارداد .نکتــه دیگــر اســت
کــه ایــن مطالعــه بــرای ســناریوها و مانورهــای عملیاتــی صــورت
پذیرفتــه و مانورهــای مباحثــهای را پوشــش نمیدهــد .درهرحــال،
مهمتریــن توصیــهای کــه میتوانــد دربردارنــده ارتقــای هــر دو
روش پیشــنهادی موجــود باشــد ایــن اســت کــه بهتــر اســت ســلیس
و روان بــودن  HSEEPبــا ســاختار جامــع ایــزو  22398درهــم
آمیختــه شــده و روشــی کاملتــر تولیــد شــود .چنیــن ادغــام و
یکپارچهســازی الگوهــای سناریونویســی میتوانــد بــه عنــوان یــک
الگــوی داخلــی ،طراحیشــده و بــرای تهیــه ســناریوهای داخلــی از
آن اســتفاده کــرد.
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Abstract
Introduction: A systematic approach is needed for effective coping in an incident. In
such a system, preparedness is a top priority. The organization’s readiness depends on
factors, including regular exercises. To conduct proper exercise, it is necessary to have a
comprehensive scenario. Despite repetitive execution of exercises, there is no commonly
accepted template. The present study aimed at selecting the preferred method for
developing an emergency exercise.
Methods: In the present study, ISO 22398 and HSEEP, as two common patterns were
compared through quantifying their usability and chosen by AHP. A panel of crisis experts
scored the usability criteria of methods and selected the preferred method.
Results: The assessment of usability of both patterns revealed the preference of ISO
pattern over the HSEEP pattern. The HSEEP method had better score in learnability and
satisfaction, yet the effectiveness, efficiency and total score were higher for ISO 22398.
Conclusions: To develop an emergency scenario, it is necessary to follow a suitable
pattern. The pattern presented by ISO 22398 is more usable in comparison with the
HSEEP pattern.

