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چکیده
مقدمــه :بــروز شــرایط اضطــراری میتوانــد اثــرات جبرانناپذیــری بــه ســازمانها وارد نمایــد .چنیــن
پیامدهایــی در یــک محیــط دانشــگاهی کــه تجمعــی از ســرمایههای علمــی کشــور حضــور دارنــد میتواننــد
شــدیدتر شــود .معمــوالً محیطهــای دانشــگاهی بــه دلیــل ماهیــت غیــر صنعتــی کــه دارنــد کمتــر بــه
موضوعاتــی ماننــد آمادگــی و طرحریــزی در برابــر شــرایط اضطــراری پرداختهانــد .در ایــن مقالــه ســعی شــده
اســت کــه میــزان آمادگــی مجتمــع آموزشــی دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان در برابــر شــرایط اضطــراری
احتمالــی ســنجیده شــود.
روش کار :جهــت تدویــن چکلیســتهای ابتدایــی از اســتاندارد ایــزو  22399اســتفاده شــد .یــک تیــم
ممیــزی تشکیلشــده و مجتمــع آموزشــی دانشــگاه علــوم پزشــکی را بــر اســاس پنــج ســرفصل اصلــی:
طرحریــزی ،منابــع ،ســاختار ســازمانی ،ارتباطــات و شناســایی ســناریوها مــورد ارزیابــی قــرارداد .نحــوه نمــره
دهــی هــم بــر اســاس یــک مقــدار عــددی از  0تــا  3طراحــی شــد .اصــول کلــی مورداســتفاده در نمونهبــرداری
هــم بــر اســاس جم ـعآوری شــواهد و مقایســه آن بــا معیارهــای ممیــزی بــود.
یافتههــا :وضعیــت آمادگــی مجتمــع آموزشــی دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان در برابــر شــرایط اضطــراری
در هیچیــک از ســرفصلهای اصلــی موردبررســی مناســب قلمــداد نشــده و حداقــل نمــره همکســب نگردیــد.
کمتریــن نمــره مربــوط بــه شناســایی و ارزیابــی ســناریوها و بیشــترین نمــره هــم بــه منابــع موجــود مربــوط
میشــد.
نتیجهگیــری :بــا توجــه بــه نتایــج کسبشــده بــه نظــر میرســد کــه بــه طراحــی و اســتقرار یــک سیســتم
مدیریــت شــرایط اضطــراری ،متناســب بــا محیطهــای دانشــگاهی و آموزشــی نیــاز باشــد .عملیتریــن
پیشــنهاد ممکــن ،اســتقرار چنیــن سیســتمی بــر اســاس اســتانداردهای مشــابه در دســترس میباشــد.

مقدمه
توانایــی مدیریــت کــردن شــرایط اضطــراری ،یکــی از قابلیــت هــای
حیاتــی هــر ســازمانی محســوب مــی شــود .صدمــات بالقــوه یــک
بحــران جــدی بــه بافــت ،اقتصــاد و عملیــات یــک ســازمان مــی
توانــد حیــات آن را بــه مخاطــره انداختــه و نتایــج فاجعــه بــاری را بــه
دنبــال داشــته باشــد .چنیــن حوادثــی مــی تواننــد ریشــه صنعتــی،
طبیعــی یــا انســان ســاز داشــته باشــند .ریســک تحمیــل شــده
ناشــی از یــک بحــران بالقــوه را مــی تــوان در ســه عامــل فرکانــس
بــروز ،میــزان آســیب پذیــری ســازمان در برابــر شــرایط اضطــراری
مــورد مطالعــه و شــدت پیامدهــای احتمالــی آن واکاوی کــرد [.]1

فرکانــس بــروز شــرایط اضطــراری از جملــه موضوعــات بحــث برانگیز
بــوده و در حــال حاضــر روش پذیرفتــه شــده ای جهــت تعییــن
فرکانــس بــروز شــرایط اضطــراری در دســترس نمــی باشــد [.]2
آســیب پذیــری ،مشــخصاتی از یــک ســازمان اســت کــه ســبب مــی
شــود در حضــور یــک بحــران ،آن ســازمان در ایفــای نقــش هــای
خــود دچــار مشــکل شــده و حتــی حیــات اش را از دســت دهــد.
عوامــل متعــددی مــی تواننــد ســبب افزایــش آســیب پذیــری یــک
ســازمان در برابــر شــرایط اضطــراری شــوند .عمــده ایــن عوامــل بــه
ضعــف هــای ســازمان در مدیریــت شــرایط اضطــراری بالقــوه مربــوط
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مــی شــود [ .]3ســومین عاملــی در تعییــن ریســک هــای احتمالــی
یــک بحــران در نظــر گرفتــه مــی شــود ،شــدت پیامدهــای احتمالــی
یــک بحــران اســت .مولفــه هــای متعــددی بــرای تعییــن شــدت
یــک بحــران احتمالــی مفــروض اســت .بــرای مثــال ،ارزش ریالــی
خســارات وارده ،مــدت توقــف عملیــات ،خدشــه بــه اعتبــار ســازمان
و ســایر کمیــت هــای مشــابه از ایــن دســت معیارهــا محســوب مــی
شــوند .یکــی از موضوعاتــی کــه شــاید کمتــر بــه آن پرداختــه شــده
باشــد ،ارزش انســان هــای آســیب دیــده در بحــران هــا اســت .طبعــا،
بــروز آســیب بــه انســان هــا در یــک شــرایط اضطــراری ،منجــر بــه
تلفــات قابــل توجــه اجتماعــی و اقتصــادی در ســطح جامعــه مــی
گــردد .از ایــن رو ،مــی تــوان چنیــن نتیجــه گیــری کــرد کــه در
صــورت بــروز شــرایط اضطــراری در محیــط هایــی کــه ارزش هــای
انســانی باالتــری (از دیــدگاه اقتصــاد دانــش محــور) داشــته باشــند،
ریســک بحــران باالتــر خواهــد بــود [.]4
بــدون شــک یکــی از مراکــز ثقــل ارزش هــای علمــی هــر جامعــه
ای ،دانشــگاه هــا و محیــط هــای علمــی آن جامعــه هســتند .در
صــورت بــروز شــرایط اضطــراری در مراکــز علمــی و آموزشــی،
پتانســیل آســیب بــه بخــش عظیمــی از ســرمایه هــای علمــی
کشــور در قالــب اســاتید ،دانشــجویان و کارمنــدان وجــود دارد.
بنابرایــن ،الزم اســت کــه برنامــه هــای جامعــی جهــت مدیریــت
شــرایط اضطــراری احتمالــی در ایــن مراکــز تدویــن ،اجــرا و تمریــن
گردنــد .ایجــاد شــرایطی کــه پاســخگوی حداقــل نیــاز هــای افــراد
در شــرایط اضطــراری باشــد در مراکــز آموزشــی ،امــری حیاتــی
محســوب مــی گــردد .پاســخ بــه ایــن ســئوال کــه حداقــل ســطح
آمادگــی الزم در شــرایط اضطــراری در فضاهــای آموزشــی چقــدر
بایــد باشــد ،پاســخ هــای متفاوتــی را بــا خــود بــه همــراه دارد []5
 .امــروزه ،داشــتن آمادگــی الزم بــرای مواجهــه بــا شــرایط اضطــراری،
از الزامــات حیاتــی مراکــز علمــی و آموزشــی محســوب مــی شــود.
در مراکــز آموزشــی ،متولیــان و ســازمان دهنــدگان در امــر شــرایط
اضطــراری بایــد بــر روی طراحــی بهتــر و تجهیــزات ایمــن و آمــوزش
کارکنــان و دانشــجویان ،کاهــش زمــان پاســخ در برابــر شــرایط
اضطــراری ،افزایــش آمــوزش تیمهــای امــداد و نجــات و توســعه
طرحهــای خــروج اضطــراری کــه بــا قوانیــن ایمنــی تطابــق دارنــد
تمرکــز کننــد .طــرح پاســخ اضطــراری در مراکــز آموزشــی ،قســمت
اساســی و جداییناپذیــر از اســتراتژیهای مربــوط بــه پیشــگیری از
رویدادهــای نامطلــوب هســتند .تمــام تیمهــای مشــارکتکننده در
واکنشهــای اضطــراری اعــم از فرمانــده رویــداد ،افســر اطالعــات،
تیــم امــداد و نجــات ،تیــم خدمــات پزشــکی و غیــره نیازمنــد
مســئولیتهای مشــخص تعریفشــدهای بــرای طرحهــای پاســخ
اضطــراری میباشــند [ .]6در مباحــث مربــوط بــه شــرایط اضطــراری
در مراکــز آموزشــی وب ســایت هــا و دیتــا ســنتر هــای ویــژه ای بــه

طــور تخصصــی در ســطح جهــان فعالیــت مــی کننــد .ایــن ســایت ها
کــه از نظریــات متخصصــان در امــر شــرایط اضطــراری اســتفاده می
کننــد راهنمــای خاصــی در مــورد هــر یــک از مراحــل سیســتم هــای
مدیریــت شــرایط اضطــراری تدویــن کــرده انــد .بــه عنــوان مثــال
ســایت ( )ESA: Emergency and Safety Allianceبــرای ایجــاد
پایــه هــای بــرای آمــوزش ،حمایــت ،و ابزارهــای مــورد نیــاز بــرای
مدیــران و متولیــان مراکــز آموزشــی در مباحــث مربــوط بــه طــرح
ریزهــای شــرایط اضطــراری بــه صــورت یــک تیــم یکپارچــه منطقــه
ای در کشــور کلمبیــا فعالیــت مــی کنــد .در مطالعــه ای کــه توســط
یــک تیــم پژوهشــی در ایــاالت متحــده آمریــکا در خصــوص آمادگــی
و پاســخگویی بــه شــرایط اضطــراری بــر روی افــراد در محیــط هــای
کاری مختلــف (خدمــات غذایــی ،نظامــی ،دانشــگاه هــای فیزیــک،
و ســازمان عدالــت بــرای نوجوانــان) انجــام شــده اســت ،مشــخص
شــده کــه میــزان آمادگــی کارکنــان در ســازمان هایــی کــه نظــام
آموزشــی مناســبی بــرای مقابلــه بــا شــرایط اضطــراری ایجــاد کــرده
انــد ،نســبت بــه ســازمان هــای فاقــد برنامــه بیشــتر بــوده اســت [.]7
در ایــن مطالعــه ،ارزیابــی دوره ای آمادگــی ســازمان در برابــر شــرایط
اضطــراری توصیــه شــده اســت.
در پژوهشــی دیگــر کــه توســط  Glenn I.Haweو همکارانــش
در خصــوص تخصیــص منابــع الزم بــرای یــک حادثــه در شــرایط
اضطــراری و بــا اســتفاده از نــرم افــزار شــبیه ســازی مبتنــی بــر
عامــل ( )ABS: Agent-based simulationانجــام شــد ،جنبــه
هــای مختلــف از پاســخ ســرویس هــای امــدادی ،ســرویس هــای
اطفــای حریــق ،پلیــس و ...مدلســازی شــده و نتیجــه گیــری شــد
کــه بیــن نیــاز بــه تخصیــص منابــع و شــدت حــوادث بالقــوه ارتبــاط
مســتقیمی وجــود دارد [ .]8مطالعــه دیگــری کــه در خصــوص
بررســی وضعیــت ایمنــی و آمادگــی بیمارســتانهای دانشــگاه علــوم
پزشــکی ایــام در برابــر بالیــا در ســال  1392انجــام شــد ،نشــان
داد کــه در تمامــی بیمارســتانهای مــورد مطالعــه هیــچ گونــه برنامــه
عملیاتــی جهــت پاســخ بــه مخاطــرات داخلــی و خارجــی وجــود
نداشــته و در صــورت وقــوع یــک حادثــه بــزرگ ،ایــن بیمارســتانها
بــا مشــکل جــدی مواجهــه خواهنــد شــد [ .]9مطالعــه Shiwaku
دربــاره ســطح تــاب آوری مــدارس ژاپــن در برابــر شــرایط اضطراری
هــم بــر لــزوم تقویــت ارتباطــات بیــن حــوزه هــای آموزشــی و
جامعــه و تســهیم بیشــتر طراحــان در فراینــد طرحریــزی در زمینــه
شــرایط اضطــراری تاکیــد داشــت [ .]4لــزوم توجــه بــه مدیریــت
شــرایط اضطــراری بالقــوه نیــاز تمــام ســازمان هــای بــا تعامــات
اجتماعــی محســوب مــی شــود .مراكــز آموزشــي از جملــه دانشــگاه
هــا و دانشــكده هــا هــم از ايــن قاعــده مســتثا نيســتند .تراكــم
بــاالي ســرمايه انســاني شــامل دانشــجويان ،اســاتيد و نيروهــاي
اجرايــي لــزوم توجــه بــه ایــن برنامــه ريــزي هــا را نمایــان تــر
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از اســتاندارد  22399:2007 ISOاســتفاده شــد .ایــن اســتاندارد
یکــی از بهتریــن مراجــع ارزیابــی ســطح آمادگــی ســازمان هــا در
برابــر شــرایط اضطــراری اســت .بــا اســتفاده از ایــن اســتاندارد،
ســازمان هــا مــی تواننــد نــه تنهــا ســطح آمادگــی خودشــان در
برابــر شــرایط اضطــراری ارزیابــی نماینــد ،بلکــه مــی تواننــد یــک
بــر اســاس آن یــک سیســتم مدیریــت شــرایط خــاص خودشــان را
طراحــی نماینــد [ .]10جامعــه پژوهــش ایــن مطالعــه هــم شــامل
بخــش هــای مختلــف مجتمــع آموزشــی دانشــگاه علــوم پزشــکی
همــدان ،از جملــه آزمایشــگاه هــای میکروبیولــوژی ،آزمایشــگاه
هــای عوامــل فیزیکی-شــیمیایی ،ارگونومــی و دیگــر کارگاه هــای
تحقیقاتــی ،کتابخانــه هــا ،البراتورهــا و کالس هــای تدریــس و ســالن
هــای اجتماعــات انتخــاب شــد .جهــت بررســی وضعیــت جــاری و
نمــره دهــی بــه پارامترهــای مــورد اشــاره در چــک لیســت اســتاندارد
مربوطــه از روش ممیــزی اســتفاده شــد .یــک تیــم ممیــزی از تیــم
تحقیــق زیــر نظــر یکــی از اعضــای تیــم کــه ســابقه علمــی و اجرایــی
بیشــتری داشــت تشــکیل شــد و زیــر نظــر مســئول ممیــزی،
عملیــات بررســی ســازمان انجــام شــد .بــه همیــن منظــور ،پــس
از تهیــه مســتندات الزم ،هماهنگــی هــای اجرایــی انجــام شــد و
مســئولین ذیربــط بــه تیــم مطالعــه معرفــی شــدند .تکمیــل و ثبــت
اطالعــات هــم بــا روش مشــاهده ،بررســی ســوابق ،تســت فیزیکــی
و عملیاتــی تجهیــزات ،بررســی شــواهد موجــود ،مصاحبــه حضــوری
بــا مســئولین و مدیــران بخــش هــای مختلــف هــر ســایت و در
نهایــت ورود اطالعــات بــه چــک لیســت هــای مربوطــه انجــام شــد.
در مجمــوع 94 ،آیتــم مرتبــط بــا ســنجش میــزان ســطح آمادگــی
در مواجهــه بــا شــرایط اضطــراری در قالــب  5ســرفصل اصلــی مــورد
بررســی قــرار گرفــت .تصویــر  1ســرفصل هــای اصلــی مــورد بررســی
در ایــن مطالعــه را نشــان مــی دهــد.
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جهــت کمــی ســازی وضعیــت مــوارد بررســی شــده از یــک سیســتم
نمــره دهــی  0تــا  3اســتفاده گردیــد .جــدول  1مفهــوم هــر نمــره
را نمایــش مــی دهــد.
جــدول  :1سیســتم نمــره دهــی مــوارد بررســی شــده در ســنجش
ســطح آمادگــی در برابــر شــرایط اضطــراری
نمره

تفسیر

0

عدم وجود آیتم مورد بررسی در سازمان

1

آیتم مورد بررسی وجود دارد اما اجرا نشده یا اثربخش نیست.

2

آیتم مورد بررسی در سازمان وجود داشته ،اجرا شده و تا
حدودی اثربخش است.

3

آیتم مورد بررسی در سازمان وجود داشته ،اجرا شده و
اثربخش می باشد.

همــان طــور کــه پیشــتر اشــاره شــد ،نمــره دهــی بــر اســاس جمــع
آوری شــواهد (مصاحبــه ،مشــاهده ،تســت ،نمونــه بــرداری و  )...انجام
شــده و نمــره ای متناســب بــا وضعیــت ،مطابــق جــدول  1بــه آیتــم
هــای مــورد بررســی اختصــاص مــی یافــت .در بررســی وضعیــت
آمادگــی دانشــگاه در برابــر شــرایط اضطــراری ،اصــل مبتنــی بــر
شــواهد بــودن مــورد تاکیــد تیــم ممیــزی قــرار گرفتــه و تاکیــد
شــد کــه از نمــره دهــی بــه مــواردی کــه شــواهد مناســب در اختیــار
نبــوده خــودداری شــده و مراتــب در چــک لیســت هــای نمــره دهــی
ثبــت گــردد .در هــر مــوردی هــم کــه ابهــام یــا اختــاف نظــری
وجــود داشــت ،موضــوع اختــاف بــه مســئول تیــم ممیــزی ارجــاع
داده مــی شــد .پــس از جمــع آوری مــوارد بررســی شــده ،جلســه
نهایــی بیــن افــراد تیــم بررســی کننــده برگــزار شــده و نتایــج جمــع
بنــدی شــده در فرمــت نهایــی گــزارش وارد شــد .هــر مــوردی کــه
اطالعــات موجــود در خصــوص آن ناقــص بــوده یــا اختــاف بــر ســر
موضــوع زیــاد بــود ،کنــار گذاشــته مــی شــد .در نهایــت وضعیــت هــر
آیتــم بصــورت میانگیــن گیــری شــده ثبــت و نهایــی شــد.
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مــی نمایــد .بــا توجــه بــه کمبــود مطالعــات حاضــر در زمینــه
بررســی ســطح آمادگــی مراکــز دانشــگاهی کشــور در برابــر شــرایط
اضطــراری احتمالــی ،ايــن مطالعــه بــا هــدف انــدازه گيــري ســطح
آمادگــي مجتمــع آموزشــی دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان در
برابــر شــرايط اضطــراري بــا اســتفاده از اســتاندارد بررســي ســطح
آمادگــي در برابــر شــرايط اضطــراري و تــداوم عمليــات در شــرايط
بحــران ( )ISO22399:2003طراحــی شــده اســت تــا ضمــن
ســنجش میــزان آمادگــي مجتمــع آموزشــی در برابــر شــرايط
اضطــراري و بحــران هــاي احتمالــي ،ضعــف هــا و کاســتی هــای
مرتبــط را شناســایی نمــوده و اقدامــات الزم جهــت کاهــش آســیب
پذیــری و مدیریــت موثــر حــوادث را فهرســت نمایــد.
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تصویــر  :2نمــرات مربــوط بــه ســرفصل هــای اصلــی آمادگــی در برابــر
شــرایط اضطــراری

در مرحلــه دوم ،امتیــازات کلــی عناصــر تمامــی بخــش هــای مختلــف
پرسشــنامه در خصــوص میــزان آمادگــی در شــرایط اضطــراری ،بــا
همدیگــر در نظــر گرفتــه شــد و نمــودار کلــی میــزان آمادگــی
مجتمــع علــوم پزشــکی همــدان در مواجــه بــا شــرایط اضطــراری
ترســیم گردیــد (تصویــر  .)3نتایــج ایــن نمــودار نشــان مــی دهــد
کــه ســایت هــای مختلــف مجتمــع علــوم پزشــکی همــدان در 68
درصــد از مــوارد مــورد بررســی در پرسشــنامه مربوطــه ،فاقــد هــر
گونــه دســتورالعمل ،برنامــه یــا ســایر الزامــات مشــخص درخصــوص
آمادگــی در برابــر شــرایط اضطــراری بــوده ،در  29درصــد از مــوارد
دســتورالعمل هــا ،برنامــه هــا و الزاماتــی وجــود داشــته امــا هیــچ
کــدام از ایــن برنامــه هــا و الزامــات در ســازمان اجــرا نمــی شــده
و تنهــا در  3درصــد از مــوارد دارای دســتورالعمل هــا ،برنامــه هــا و
الزامــات مشــخص بــوده ،کــه بطــور جزئــی و تــا حــدودی در ســازمان
اجــرا مــی گردنــد.
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تصویــر  :3وضعیــت کلــی انطبــاق مــوارد مــورد بررســی در تعییــن
ســطح آمادگــی در برابــر شــرایط اضطــراری

بحث
امــروزه ،یکــی از چالشهــای مهــم و تهدیدکننــده هــر ســازمانی،
بــروز شــرایط اضطــراری و پیامدهــای احتمالــی آن اســت .بــا توجــه
بــه ایــن موضــوع ،الزم اســت کــه برنامــ ه هــای مدیریتــی جهــت
کنتــرل و مدیریــت چنیــن شــرایطی تهیــه و اجــرا شــود .محیــط
هــای دانشــگاهی بــه دلیــل تراکــم بــاالی نیروهــای فرهیختــه در
قالــب اســاتید ،دانشــجوها و کارمنــدان از یــک ســو و گــردش بــاالی
جمعیتــی و عــدم آشــنایی بــا شــرایط اضطــراری احتمالــی ،از جملــه
محیــط هــای آســیب پذیــر در برابــر شــرایط اضطــراری محســوب می
شــوند [ .]11علیرغــم اهمیــت موضــوع مدیریــت شــرایط اضطــراری
در مجتمــع هــای آموزشــی ،متاســفانه اســتاندارد مشــخصی در ایــن
زمینــه وجــود نــدارد کــه چنیــن ســازمان هایــی بتواننــد بــر اســاس
آن سیســتم مــورد نیــاز خودشــان را طرحریــزی کننــد .یک سیســتم
مدیریــت شــرایط اضطــراری ،سیســتمی اســت کــه بــه ســازمان هــا
کمــک مــی کنــد بتواننــد بــا اثربخــش تریــن شــکل ممکــن ،شــرایط
اضطــراری بالقــوه و محتمــل را مدیریــت نماینــد [ .]3ضعــف در
ســاختار طرحهــای مربــوط بــه مدیریــت شــرایط اضطــراری در ایــن
ســازمانها ،کمبــود تجهیــزات مــورد نیــاز در مواقــع اضطــرار ،عــدم
تعامــات دوجانبــه بــا نهادهــا و ســازمانهای دیگــر در امــر امــداد
نجــات و پشــتیبانی در شــرایط اضطــرار ،عــدم توجــه بــه مناطــق
پرخطــر و کار بــا مــواد شــیمیایی و خطرنــاک در آزمایشــگاههای
ایــن اماکــن نمونههــای بــارزی از شــکافها و نقصهــای مهــم
در اماکــن آموزشــی میباشــد [ .]12 ,6در برخــی مطالعــات اثبــات
شــده اســت کــه حتــی علیرغــم اینکــه محیــط هــای آموزشــی
بــه زعــم خــود طرحریــزی هــای الزم بــرای مقابلــه بــا شــرایط
اضطــراری را انجــام داده انــد ،بررســی رســمی مــی توانــد ضعــف
هــای ســاختاری را در طرحریــزی هــای آنهــا نمایــان ســازد [.]13
بطــور کلــی مــی تــوان گفــت کــه مقولــه طرحریــزی جهــت مقابلــه
بــا شــرایط اضطــراری در محیــط هــای آموزشــی بــا کیفیتــی کــه
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یافته ها
در ایــن مطالعــه ابتــدا عوامــل مختلــف مرتبــط بــا آمادگــی در
شــرایط اضطــراری بــه تفکیــک بخــش هایــی کــه در پرسشــنامه
عنــوان شــده بــود مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت و نمــره هــر آیتــم
بــا توجــه نــوع امتیــاز آن محاســبه و نمــودار مربوطــه ترســیم
گردیــد .تصویــر شــماره  ،2نتایــج حاصــل از بررســی ســرفصل هــای
زیرمجموعــه ســطح آمادگــی مجتمــع علــوم پزشــکی همــدان را
نشــان مــی دهــد .همانطــور کــه از شــکل مشــخص اســت ،وضعیــت
آمادگــی در برابــر شــرایط اضطــراری در مجتمــع آموزشــی دانشــگاه
علــوم پزشــکی همــدان قابــل قبــول نیســت .بــا ایــن حــال ،وضعیــت
پارامترهــا نســبت بــه هــم قابــل مقایســه هســتند .بــرای مثــال ،نتایج
بــه دســت آمــده نشــان داد کــه ضعیــف تریــن نمــره مربــوط بــه
شناســایی و ارزیابــی شــرایط اضطــراری احتمالــی در ایــن مجتمــع
اســت .بهتریــن وضعیــت هــم بــه وضعیــت منابــع در دســترس ،مــورد
نیــاز در شــرایط اضطــراری مربــوط مــی شــد.
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نتیجه گیری
نتایــج مطالعــه حاضــر نشــان داد کــه وضعیــت آمادگــی مجتمــع
آموزشــی دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان در برابــر شــرایط
اضطــراری در هیــچ یــک از ســرفصل هــای اصلــی مــورد بررســی
مناســب قلمــداد نشــده و حداقــل نمــره هــم کســب نگردیــد.
کمتریــن نمــره مربــوط بــه شناســایی و ارزیابــی ســناریوها و
بیشــترین نمــره هــم بــه منابــع موجــود مربــوط مــی شــد .در
مدیریــت شــرایط اضطــراری ،شناســایی خطــرات و ارزیابــی ریســک
اولیــن و مهمتریــن فعالیــت هســتند .تــا خطــرات بهخوبــی و
کامــل شناســایی نشــوند ،مدیریــت کــردن آنهــا بهخوبــی مقــدور
نمیشــود .لــذا اساســا سیســتم مشــخص و تعریــف شــده ای
جهــت مدیریــت شــرایط اضطــراری احتمالــی در مجتمــع آموزشــی
دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان وجــود نداشــته و نمراتــی کــه هــم
در بخــش هــای مختلــف کســب شــده انــد ،احتمــاال بــا ســایر مــوارد
الزامــی در ســایر سیســتم هــای مدیریتــی همپوشــانی نداشــته انــد.
مدیریــت شــرایط اضطــراری ،دربردارنــده مجموعــه اقدامــات الزم
بــرای پیشــگیری از بــروز حــوادث ،کنتــرل فــوری آنهــا در صــورت
بــروز ،بــه حداقــل رســانی تبعــات احتمالــی ایــن رویدادهــا و
بازگردانــدن فــوری شــرایط ســازمان پــس از پایــان بحــران اســت .بــا
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مــورد انتظــار اســت انجــام نمــی شــود [ .]14در برخــی مطالعــات بــه
بررســی دقیــق تــر نقــاط ضعــف سیســتم هــای آموزشــی در زمینــه
مدیریــت شــرایط اضطــراری بالقــوه پرداختــه شــده اســت .بــرای
مثــال ،مــواردی مثــل ضعــف منابــع [ ،]15اشــکال در سیســتم هــای
ارتباطــات [ ]4و عــدم طرحریــزی پــس از بحــران [ ]16از جملــه
ایــن مــوارد محســوب مــی شــوند.

توجــه بــه ضعــف ســاختاری و اساســی کــه در ایــن حــوزه مدیریتــی
در مجتمــع آموزشــی علــوم پزشــکی همــدان یافــت شــد ،پیشــنهاد
شــفاف ایــن پژوهــش اســتقرار یــک سیســتم مدیریــت شــرایط
اضطــراری ،مختــص محیــط هــای آموزشــی در ایــن مجتمــع اســت.
اگرچــه عناصــر اصلــی چنیــن سیســتمی همــان مــواردی هســتند
کــه تحــت عنــوان "ســرفصل هــای ارزیابــی ســطح آمادگــی در برابــر
شــرایط اضطــراری" مــورد بررســی قــرار گرفتنــد ،امــا مــی تــوان
ایــن سیســتم را متناســب بــا محیــط هــای آموزشــی بازســازی
مجــدد نمــود .ســایر اســتانداردهای مدیریتــی از قبیــل (BCM-
 ،]17[ )Business Continuity Managementو اســتانداری کــه
در ایــن مطالعــه از آن اســتفاده گردیــد (Incident Preparedness
)and Operational Continuity Management-IPOCM
[ ]11از ایــن جملــه انــد .ایــن اســتانداردها مــی تواننــد ســازمان را
در پیــاده ســازی یــک سیســتم مدیریــت جامــع مدیریــت شــرایط
اضطــراری یــاری نماینــد .بــه طــور اجمالــی ،پیشــنهادهایی کــه مــی
تــوان در قالــب اجــرای یــک طــرح پیــاده ســازی سیســتم مدیریــت
شــرایط اضطــراری ارایــه داد شــامل مــوارد زیــر هســتند:
• شناســایی ســناریوهای احتمالــی و تحلیــل پیامدهــا ،فرکانــس و
آســیب پذیــری در برابــر آن ســناریوها
• اجرای اقدامات الزم در زمینه کاهش احتمال یا پیامد رویدادها
• افزایــش ســطح آمادگــی ســازمان از طریــق طرحریــزی ،تجهیــز،
تعریــف وظایــف ،تمریــن ،آمــوزش و ارتباطــات
• پاســخ فــوری بــه هــر ســناریو متناســب بــا طــرح هــای از پیــش
تدویــن شــده
• بــازآوری ســریع دانشــگاه پــس از بــروز حــوادث احتمالــی و
عملیاتــی ســازی فــوری مجتمــع
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Abstract
Introduction: Emergencies can impose huge tolls on the organizations. Such consequences,
due to aggregation of the experts, could lead to the more catastrophic outcomes in the
academic environments. Usually, the academic environments are less familiar with the
management of the emergencies. The present paper aimed to measure the preparedness
level against the emergencies in the Hamadan University of Medical Sciences.
Methods: In this study, a basic checklist was developed based on the ISO 22399:2003.
Then, an audit team was established and conducted the audit process. Five core
elements that were investigated included planning, organizational structure, resources,
communication and scenario analysis. These items were scored 0-3 according to the
sampling audit evidences.
Results: The overall status of all elements was assessed as "unacceptable". The least score
belonged to the scenario analysis and the most was related to the resources.
Conclusions: Regarding the obtained results, it seems that there is a vital need to establish
an emergency management system for Hamadan University of Medical Sciences. The
most practical offer is following the accepted standards for implementing an emergency
management system.

