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Abstract 

Background and Objective: Population growth and development of cities 

has several consequences, including an increase in residential fires. 

Residential fire is one of the most important scenarios requiring quick 

response which encompasses various and serious threatening risks for 

responding to team members. Therefore, the present study aimed to 

determine the critical tasks of fire operation response to structural fire 

scenarios using Task and Training Requirements Analysis Methodology. 
Materials and Methods: The present study was conducted on 10 fire 

stations in Hamadan, Iran. Among various operational scenarios, the 

residential fire scenario was selected for further analysis using expert 

opinions. The selected scenario was analyzed in detail by Hierarchical Task 

Analysis. The final selected task was assessed regarding skill decay, practice 

effectiveness, task sensitivity, and teamwork level. 
Results: Out of 126 tasks for residential fire scenarios, 54 tasks encompass 

the most skill decay potential and 71 tasks include the highest level of team 

supporting activities. Considering the sensitivity and teamwork level, 9 tasks 

had the highest levels of vulnerabilities. Securing the incident scene in 

coordination with other organizations showed the highest level of 

vulnerability.  

Conclusion: Due to the variety of scenarios and tasks of firefighter teams, 

some duties possess higher levels of skill decay potential. Therefore, it is 

necessary to identify, analyze, and manage those activities through a 

systematic approach. 
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  چکیده

. باشدمی دادن رخ حال در گذشته از ترگسترده شهری حوادث بروز شهرها، جمعیت افزایش با سابقه و هدف:

 جدی هایریسک با سوزیآتش حوادث به پاسخ عملیات. است مسکونی حریق حوادث، این ترینمهم از یکی

 و تجزیه روش از استفاده با است شده سعی مطالعه این در. باشدمی همراه پاسخ تیم اعضای برای ناشناخته و

 و شده شناسایی پاسخ هایتیم بحرانی هایفعالیت ،اضطراری پاسخ هایتیم آموزش و وظایف الزامات تحلیل

 .گردد مشخص هاآن مهارتی هاینیازمندی

 مطالعه با. شد انجام همدان شهر در نشانیآتش یستگاها 10 با ارتباط درحاضر  مطالعه ها:مواد و روش

انتخاب  یمسکون سوزیآتشمختلف،  یوهایسنار یناز ب ،مشورت با متخصصان و یاتیعمل مختلف سناریوهای

 هایشاخص یی،نها یفوظا یو برا شد تحلیل مراتبیسلسله یلو تحل تجزیه یمبنا بر یاتعمل ین. ایدگرد

 .گرفتقرار  یمورد بررس یفوظا یو سطح کار گروه یفهوظ یتحساس ین،تمر یافت مهارت، اثربخش یلپتانس

 افت پتانسیل بیشترین وظیفه 54 مسکونی، منازل حریق اطفای سناریوی در وظیفه 126 بین از ها:یافته

 شامل را تیم کلی عملکرد از پشتیبانی سطح بیشترین وظیفه 71 و داشتند را تیم کلی عملکرد و مهارت

 .بود پذیریآسیب سطح بیشترین دارای هاسازمان سایر همکاری با حادثه محیط سازیایمن. شدندمی

 مهارت افت به نسبت وظایف از برخی نشانی،آتش هایتیم وظایف و سناریوها تنوع به توجه با گیری:نتیجه

 مهارت افت مستعد وظایف مند،نظام هایروشاز  استفاده با است الزم رو این از ؛دارند باالتری پتانسیل

 .گیرد صورت هاآن در ارتباط با مهارت افت از جلوگیری جهت الزم اقدامات و شده تحلیل و شناسایی

 

 TTRAM ؛تیمی کار؛ اضطراری شرایط ؛شهری حوادث واژگان کلیدی:

 علوم دانشگاه یبرا نشر حقوق یتمام

 .است محفوظ همدان یپزشک

مقدمه
 افزایش با شهرها تراکم و شهری جمعیت رشد افزایشی روند

 محتمل، حوادث بین از. است همراه شهری رویدادهای و حوادث

 حوادث ترینمهم جمله از بالقوه پیامدهای و تکرر با سوزیآتش

 شده ارائه آمار آخرین طبق. [2،1] شودمی محسوب شهری حوزه

 :CITF) نجات و نشانیآتش خدمات المللیبین انجمن توسط

International Association of Fire and rescue Services) 

 بزرگ کشور 57 در نشانی،آتش هایسازمان گزارش براساس و

 مرگ مورد هزار 62 تا 17 و حریق میلیون 5/4 تا 5/2 ساالنه دنیا

 میزان بیشترین. دهدمی روی آن از ناشی مستقیم میر و

 یک تا هزار ششصد با متحده ایاالت به مربوط شهری سوزیآتش

 بیشترین و بوده سال یک طول در حادثه هزار پانصد و میلیون

 پاکستان هند، کشور سه به مربوطاز آن  ناشی میر و مرگ میزان

 در شهری حریق از ناشی مرگ مورد هزار 25 تا 10 با روسیه و

 رانیا کشور در موجود، آمار راساسب. باشدمی سال یک طول

 تعداد که دهدیم رخ قیحر حادثه هزار 100 یال 20 حدود ساالنه

 موجب مورد 4500 مرگ، به منجر هاآن از مورد 1000 تا 200

 الیر اردیلیم 450 به کینزد و یمال خسارات و دیشد جراحات

 جزء رانیا کشور رو، نیهم از. دینمایم جادیا یمال خسارات

 حسابهب نیسنگ یمال و یجان یهانهیهز با پرحادثه یکشورها

 . [4،3] دیآیم

 ایحرفه بهداشت مهندسی مجله 50تا  41 صفحات ،1399 بهار ،1شماره  ،7دوره          

 مقاله پژوهشی
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 انو همکار پرچمی 

 و مسکونی منازل در سکونت تراکم افزایش به توجه با

 سرعت به تواندمی هاسوزیآتش بروز تجاری، و اداری هایمحیط

 بنابراین، ؛نماید سرایت نیز مجاور مناطق به و کرده پیدا گسترش

. رسدمی نظر به جدی بسیار حوادث گونهاین سریع کنترل لزوم

 با سوزیآتش حوادث به فوری پاسخ انجام دیگر، سوی از

 تیم اعضای سالمت و ایمنی تهدیدکننده عملیاتی هایریسک

 اضطراری پاسخ عملیات ماهیت براین،عالوه. باشدمی همراه پاسخ

 همراه ناشناخته بعضاً و جدی هایریسک با شهری حوادث در

 اعزام نشانیآتش تیم اضطراری، پاسخ عملیات از بسیاری در. است

 در و است شده اعزام ایحادثه چه برای که داندنمی دقیقاً شده

 شدت. داشت خواهد مواجهه هاییریسک چه با حادثه صحنه

 اعضای برای آسیب بروز امکان و محیط بودن ناشناخته حادثه،

 اعضای وظایف سنگینی و سختی و سو یک از نشانیآتش تیم

 الزاماً  را شغل این ماهیت دیگر، سوی از نشانیآتش پاسخ هایتیم

 .است کرده تبدیل گروهی یا تیمی فعالیتی به

 و عملکرد بهبود بر تواندمی خود خودی به تیمی کار انجام

 هایمحیط در. باشد اثرگذار کار انجام برای انگیزه افزایش

 کنترل، هایاتاق اضطراری، عملیات صحنه همچون پراسترس

 تیمی تعامل و همکاری مشابه، هایمحیط سایر و عمل هایاتاق

 مجموع به نسبت تیم برآیند عملکرد بهبود موجب تواندمی

 این هاسازمان در هاتیم فراوانی. بشود نفرات تکتک عملکرد

 مورد هاتیم و افراد عملکرد همواره که است کرده ایجاد را ضرورت

 .گیرد قرار تحلیل و تجزیه

 تواندمی اضطراری پاسخ هایتیم هماهنگ و صحیح عملکرد

 صحیح اجرای. نماید کمک حادثه ارزان و مؤثر سریع، کنترل به

 نیازمند اضطراری پاسخ هایتیم ویژه به هاتیم عملکرد

. است سیستمی چنین ابعاد دقیق بررسی و مندنظام ریزیبرنامه

 تعداد به مربوط روابط و پیچیدگى درك که داشت توجه باید

 پذیرامکان مفهومى ابزارهاى بدون مجموعه یک در افراد از زیادى

 است تیمی کار ارزیابی هایروش ابزارها، این از یکی. باشدنمى

 در مختلف هایتیم صورت به افراد از استفاده پی در که

 رشد به رو روند. اندآمده وجود به کاری پیچیده هایسیستم

 ظهور به منجر پیچیده فرایندهای و هاسیستم در هاتیم از استفاده

 مختلف هایویژگی ارزیابی برای مختلف رویکردهای و هاروش

 به Savoie مطالعه به توجه با. است شده تیم عملکرد با مرتبط

 طور به "تیم وجود" گزارشات با هاتیم از استفاده ،Salas از نقل

 سال در درصد 5 از که طوری به است؛ یافته افزایش چشمگیری

. است داشته افزایش 2010 دهه اواسط در درصد 50 به 1980

 از هاحوزه برخی در تیم عملکرد مورد در پژوهش حاضر حال در

 خدمات و هوایی ترافیک کنترل ارتش، هوایی، حوزه جمله

 . [5] است گرفته قرار توجه مورد بیشتر اضطراری

Park با ارتباط در که ایمطالعه در( 2015) همکاران و 

 کارهای انجام که رسیدند نتیجه این به دادند، انجام پرستاران

 کار بهبود باعث درست هایآموزش کنار در تیمی و گروهی

 عملکرد بررسی منظور به. [6] شودمی افراد این بین در گروهی

 و رویکردها ها،آن ایحرفه الزامات و نیازها تعیین و هاتیم

 مختلفی فاکتورهای و شده داده توسعه متعددی هایروش

 در( 2017) همکاران و Salas مثال برای است؛ گردیده پیشنهاد

 نمودند بیان دادند، انجام تیمی کار ارزیابی هدف با که ایمطالعه

 یک هایویژگی بایستمی تیمی کار عملکرد ارزیابی منظور به که

 به توجه با همچنین و کاری مختلف هایحوزه در را تیم

 یک در. [7] داد قرار بررسی مورد رفتارها و هانگرش احساسات،

 که خاصی هایمهارت و شناختی رفتاری، هایویژگی تیمی کار

 با را خود هاآن شودمی باعث شود،می یافت تیم اعضای در

 و Carol ارتباط، این در. دهند تطبیق انتظار مورد عملکرد

 تیمی کار تحلیل و بررسی هدف با را پژوهشی( 2000) همکاران

 که رسیدند نتیجه این بهو  دادند انجام نفره چند هایسیستم در

 طراحی تیم، انتخاب ویژگی سه به باید موفق تیم یک داشتن برای

 هایتحلیل انجام و تیم آموزش. شود توجه تیم آموزش و وظیفه

 کار نیازهای و خاص شرایط با افراد شودمی موجب تیمی کار

 داشته هشد محول وظایف انجام در بهتری عملکرد و یافته تطابق

 با پژوهشی طی نیز( 2017) همکاران و Stephen. [8] باشند

 فرایندی حوادث این بروز در انسانی فاکتورهای تحلیل هدف

 انسانی فاکتورهای و تیمی کارهای تحلیل و تجزیه که دادند نشان

 تواندمی گاز و نفت صنایع در کاربرد قابل و مهم ابزار یک عنوان به

 خاص هایزیرگروه در هاآن بندیطبقه و حوادث شناسایی به

 انجام در افراد عملکرد بهبود بر آموزش تأثیر. [9] شود منجر

 و بوده سودمند بسیار صنعتی هایمحیط در ویژه به وظایف

. شود وریبهره افزایش و انسانی خطاهای کاهش به منجر تواندمی

 با( 2014) همکاران و نظیر توسط که ایمطالعه درراستا،  ینا در

 هایوضعیت آگاهی بر آموزشی هایروش تأثیر بررسی هدف

 و وظایف تحلیل که گردید مشخص شد، انجام صنایع اپراتورهای

 ایمنی عملکرد و وریبهره افزایش باعث تواندمی افراد آموزش

 . [10] شود افراد

 تحلیل و تجزیه روش تیمی، کار ارزیابی هایروش از یکی

 TTRAM: Task and Training) آموزش و وظایف الزامات

Requirements Analysis Methodology )این. باشدمی 

 و اضطراری پاسخ هایتیم وظایف تحلیل و تجزیه برای روش

. است شده طراحی هستند، بحرانی کارهای مسئول که افرادی

 هستند آموزش مداخالت نیازمند که هاییفعالیت برای روش این

 برای روش این از که ساخت خاطرنشان باید. باشدمی مناسب یزن

 و کاری هایآموزش طی عملکرد و مهارت تحلیل و تجزیه

 .[11] شودمی استفاده تمرینات همچنین

 در بحرانی وظایف تحلیل و شناسایی اهمیت به توجه با

 روش از استفاده با است شده سعی مطالعه این در تیمی، کارهای

TTRAM پاسخ هایتیم در شاغل گروه وظایف تحلیل و تجزیه 

 در همدان ایمنی خدمات و نشانیآتش سازمان اضطراری

 وسیلهبدین تا شود انجام مسکونی منازل حریق اطفای سناریوی
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 آموزش و وظایف الزامات تحلیل و تجزیه                            

 .گردند شناسایی بحرانی وظایف

 

 هامواد و روش
 مقطعی نوع از تحلیلی -توصیفی مطالعه یک حاضر پژوهش

 و ایمنی خدمات سازمان در و 1398 سال در که باشدمی

 پژوهشی جامعه. است شده انجام همدان شهرداری نشانیآتش

 گاهایست 10 در مستقر اضطراری پاسخ هایتیم بین از مطالعه این

 نتخابا عملیاتی نیروی 135 :شامل شهر سطح در نشانیآتش

 وهایسناری به پاسخ هاایستگاه این. گردید تحلیل و تجزیه و گشت

 عملیات الکتریکی، حوادث نجات، و امداد جمله از مختلفی

 مسکونی صنعتی، تجاری، اداری، مختلف مراکز در اطفایی مختلف

 .دارند عهده بر را پراکنده سناریوهای سایر از وسیعی طیف و

 .است شده داده نشان 1 شکل در مطالعه این اجرای کلی فرایند

 سازمان کارشناسان با مشورت از پس گام اولین در

 شهری، سوزیآتش فرکانس و اهمیت به توجه با و نشانیآتش

 انتخاب بعدی هایبررسی برای مسکونی منازل حریق سناریوی

 بیشترین دارای سناریوها سایر با مقایسه در سناریو این. گردید

 مطالعه، سناریوی انتخاب از پس .بود بالقوه پیامدهای و فرکانس

 و تجزیه روش از استفاده با سناریو این به پاسخ تحلیل و تجزیه

 HTA: Hierarchical Task) وظیفه مراتبیسلسله تحلیل

Analysis )شد انجام. HTA ترینکامل از یکی عنوان به 

 مورد مختلف هایحوزه در وظیفه تحلیل و تجزیه هایروش

 عنوان به HTA از حاصل نتایج. [12] گیردمی قرار استفاده

 آموزش و وظیفه الزامات تحلیل و تجزیه انجام برای اولیه ورودی

 

 
 مطالعه انجام فلوچارت: 1 شکل

(TTRAM )گردید استفاده. 

 افت تحلیل و تجزیه اصلی عنصر دو دارای TTRAM روش

 و تجزیه. باشدمی تمرین اثربخشی تحلیل و تجزیه و مهارت

 مورد وظایف از دسته آن شناسایی منظور به مهارت افت تحلیل

 هاآن برای کافی آموزش یا تمرین اگر که گیردمی قرار استفاده

 انجام در مهارت افت دچار زمان مرور به است ممکن نشود، انجام

 در مهارت افت ایجاد. شوند تیم کلی عملکرد و وظایف صحیح

 وظیفه، انجام سختی عامل سه از است تابعی وظیفه یک اجرای

 . نظر مورد وظیفه انجام فرکانس و قبلی یادگیری میزان

 یا و تمرین سطح بررسی منظور به تمرین تحلیل و تجزیه

 مشخص عملکرد یا وظیفه یک با ارتباط در تمرینی هایمهارت

 فتا ایجاد احتمال باشد، باالتر تمرین سطح هرچه. شودمی انجام

 تمرین اثربخشی تحلیل و تجزیه. است کمتر وظیفه آن در مهارت

 فرکانس، مقدار، هایسنجه محاسبه :شامل وظیفه یک برای

 با و ارتباط این در .باشدمی تمرین سازیشبیه قابلیت و کیفیت

 و مهارت افت تحلیل و تجزیه پارامترهای سازیکمی هدف

 اطفای سناریوی در ضروری وظیفه هر برای تمرین اثربخشی

 افت استعداد منظر از مطالعه تحت وظایف مسکونی، منازل حریق

 شده داده شرح دستورالعمل براساس تمرینات اثربخشی و مهارت

 شده داده اختصاص نمره. شدند سازیکمی TTRAM روش در

 یقطر از تمرینات اثربخشی و مهارت افت بر تأثیرگذار عوامل به

 این. گردید مشخص نشانیآتش خبرگان و سرپرستان با مصاحبه

 افت حلیلت و تجزیه پارامترهای. باشدمی 3 تا 1 بین عددی مقدار

 .است شده داده نشان 1 جدول در تمرین اثربخشی و مهارت

 اعداد جمع از وظیفه هر مهارت افت شاخص بعد، مرحله در

 انجام فرکانس وظیفه، سختی پارامتر سه به شده داده اختصاص

 تمرین اثربخشی شاخص. آمد دست به قبلی یادگیری و وظیفه

 کیفیت تمرین، مقدار عامل چهار جمع از نیز وظیفه هر برای

 پس. گردید محاسبه سازیشبیه قابلیت و تمرین فرکانس تمرین،

 تمام برای تمرین اثربخشی و مهارت افت هایشاخص محاسبه از

 با شاخص دو این مقایسه ،HTA در شده شناسایی وظایف

 طور به. شد انجام مطالعه مورد وظایف از هریک در یکدیگر

 اثربخشی شاخص از مهارت افت شاخص تفاضل هرچه طبیعی

 افت ایجاد برای نظر مورد وظیفه پذیریآسیب باشد، باالتر تمرین

 تفاضل شاخص، دو این مقایسه برای. بود خواهد کمتر مهارت

 مهارت افت شاخص نمره از تمرین اثربخشی شاخص نمره

 دسته سه به شده شناسایی وظایف اساس، همین بر و شد محاسبه

 :گردید بندیطبقه زیر کلی

a) باعث هاشاخص مقایسه به توجه با که وظایفی :مثبت نمرات 

 .شوندمی تیم کلی عملکرد و مهارت سطح حفظ و پشتیبانی

b) اثر هاشاخص مقایسه به توجه با که وظایفی یا :صفر نمره 

 .  دارند تیم کلی عملکرد در خنثی

c) هاشاخص مقایسه به توجه با که وظایفی یا :منفی نمرات 

 . شوندمی تیم کلی عملکرد و مهارت کاهش باعث
 

انتخاب سناریو پاسخ به شرایط اضطراری

HTAتجزیه و تحلیل سناریوی انتخاب شده با استفاده از روش 

انجام تجزیه و تحلیل افت مهارت

محاسبه نمره شاخص افت مهارت

انجام تجزیه و تحلیل تمرین

محاسبه شاخص اثربخشی تمرین 

مقایسه کردن دو شاخص قبلی، افت مهارت و اثربخشی تمرین

شناسایی وظایف بحرانی 

توصیه برای وظایف بحرانی شناسایی شده
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 انو همکار پرچمی 

 تمرین اثربخشی و مهارت افت تحلیل و تجزیه در وظایف دهینمره هایآیتم: 1 جدول

 شاخص
 کمیت

1 2 3 

 مهارت افت تحلیل و تجزیه

 خاص تمرین به نیاز بدون و راحت وظیفه وظیفه سختی
 اجرا قابل اولیه، آموزش به نیاز

 افراد بیشتر توسط

 باال، آموزش و تمرین به نیاز

 کم افراد توسط اجرا قابل

 وظیفه انجام فرکانس
 در کم زمان صرف ،است تکرارکم وظیفه

 آن انجام برای سناریو

 آن انجام صرف متوسط زمان

 سناریو در متوسط تکرار با ،شودمی

 صرف زیادی زمان ،مکرر بسیار

 شودمی آن انجام

 قبلی یادگیری
 کمی یادگیری وظیفه این صحیح انجام برای

 است الزم

 وظیفه این صحیح انجام برای

 است الزم متوسطی یادگیری

 وظیفه این صحیح انجام برای

 است الزم زیادی یادگیری

 تمرین اثربخشی تحلیل و تجزیه

 است کم وظیفه این با مرتبط تمرین مقدار تمرین مقدار
 وظیفه این با مرتبط تمرین مقدار

 است متوسط

 این با مرتبط تمرین مقدار

 است زیاد وظیفه

 است کم وظیفه برای تمرین انجام فرکانس تمرین فرکانس
 وظیفه برای تمرین انجام فرکانس

 است متوسط

 برای تمرین انجام فرکانس

 است زیاد وظیفه

 نیست مناسب وظیفه برای تمرین کیفیت تمرین کیفیت
 نسبتاً وظیفه برای تمرین کیفیت

 است خوب

 وظیفه برای تمرین کیفیت

 است خوب

 سازیشبیه قابلیت
 نداشت، وجود یتقابل ینا اگر و گرفتیم تعلق آن به 1 امتیاز داشت، وجود تمرین سازیشبیه قابلیت وظیفه برای اگر

 شدنمی داده آن به امتیازی

 

 [11] وظیفه حساسیت میزان :2 جدول

 باشد؟می حیاتی مأموریت کارایی و موفقیت برای چقدر وظیفه این: سؤال

 وظیفه هایویژگی وظیفه حساسیت

 *کم

 .باشند داشته مأموریت کلی موفقیت برای منفی پیامدهای یا خطا است بعید

 .باشدنمی کلی مأموریت از مهمی جزء و نداشته اهمیتی چندان وظیفه

 .کرد پوشیچشم مدت طوالنی هایدوره برای توانمی وظیفه این از

 *متوسط

 .بیندازند خطر به را مأموریت موفقیت است ممکن و دارند متوسطی پیامدهای ضعیف، عملکردهای یا خطا

 .باشدمی اثرگذار کلی مأموریت بر و بوده مهم حدی تا وظیفه

 .نیست الزم آن برای فوری اقدام اما دارد؛ توجه به نیاز وظیفه

 *زیاد

 .شود منجر مأموریت شکست به تواندمی وظیفه درست اجرای در نقص. دارد پی در را وخیم عواقب بیشترین زیاد احتمال به خطا

 .باشدمی مهم و بحرانی مؤلفه یک مأموریت سراسر در و دارد اهمیت بسیار وظیفه

 .دارد نیاز فوری عمل و توجه دقت، به وظیفه

 .شودمی گرفته نظر در 3 نمره زیاد سطح یبرا و 2 نمره متوسط سطح ،1 نمره کم سطح برای* 
 

 نمره تمرین، اثربخشی و مهارت افت شاخص محاسبه از پس

 نمرات مطالعه این در. گرفت قرار تحلیل مورد آمده دست به

 مهارت بر توجهی قابل منفی اثرات اینکه دلیل به صفر و مثبت

 شدند گذاشته کنار مطالعه از مرحله این در نداشتند، تیم اعضای

 سطح و حساسیت محاسبه) بعدی فاز وارد منفی نمرات فقط و

 میزان نهایی، شاخص محاسبه از پس. گردیدند( تیمی کار

 مطالعه مورد وظایف از هریک گروهی کار ارزیابی و حساسیت

 وظیفه هر حساسیت سطح. گرفت قرار گیریاندازه مورد انتخابی

 صحیح اجرای عدم یا خطا بروز بالقوه پیامدهایدهنده نشان

 کار ارزیابی مقیاس. باشدمی اصلی مأموریت بر وظایف از هریک

 تیمی فعالیت به مطالعه مورد وظیفه وابستگی میزان نیز گروهی

 دو این دهینمره معیارهای 3 و 2 جداول در. دهدمی نشان را

 هایشاخص محاسبه از پس پایان در. اندشده داده نشان سنجه

 کار ارزیابی و وظیفه حساسیت تمرین، اثربخشی مهارت، افت

 .آمد دست به زیر معادله براساس وظیفه هر نهایی نمره گروهی،

 
 کار سطح نمره+  وظیفه حساسیت نمره= )وظیفه پذیریآسیب سطح

 ǀشاخص دو مقایسه نمرهǀ× ( وظیفه گروهی
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 آموزش و وظایف الزامات تحلیل و تجزیه                            

 [11] گروهی کار ارزیابی مقیاس: 3 جدول

 است؟ نیاز مورد وظیفه این انجام برای تیمی کار از سطح چه: سؤال

 خارجی گروهی کار برای دیگری و گروه داخلی اعضای برای یکی: داد اختصاص توانمی را بندیدسته نوع دو

 وظیفه هایویژگی گروهی کار سطوح

 *کم

 .شود انجام وظایف سایر از جدا کامالً  صورت به تواندمی همچنین. شود انجام فرد عملکرد براساس تنهایی به تواندمی وظیفه

 .نیست نیاز تیم اعضای بین هماهنگی یا تعامل هیچ تقریباً

 .شود انجام تیم اعضای سایر با موازی صورت به تواندمی وظیفه

 *متوسط

 .دارد وجود افراد بین وظیفه هایوابستگی از برخی و خارجی/داخلی منابع مورد در اطالعات تبادل از متوسطی درجه به نیاز

 .است نیاز گروه اعضای بین هاهماهنگی از برخی به شود، انجام موفقیت با وظیفه اینکه برای

 .باشندمی ضروری زیروظایف بین متوالی هایوابستگی از برخی

 *زیاد

 مرتب و هماهنگ گوییپاسخ و فعالیت توالی واکنش، هماهنگی :شامل تیم اعضای بین منابع و اطالعات از پویا تعامل یک

 .است ضروری وظیفه آمیزموفقیت انجام برای

 .گردند بندیزمان دقت با و شده هماهنگ یکدیگر با موازی صورت به باید هافعالیت

 .است تیم اعضای سایر عملکرد به وابسته بسیار اقدامات

 .شودمی گرفته نظر در 3 نمره زیاد و برای سطح 2نمره  متوسطسطح  ،1 نمره کم سطح برای* 

 

 هایافته
 سناریوی به مربوط وظایف مراتبیسلسله تحلیل و تجزیه

 زیرمرحله 135 و اصلی مرحله 9 مسکونی، منازل حریق اطفای

 تیم هایفعالیت اصلی مراحل. کرد مشخص سناریو این برای را

 به حادثه اعالم :از ندبود عبارت مزبور سناریوی در نشانیآتش

 به اعزام اضطراری، پاسخ تیم شدن تجهیز نشانی،آتش مرکز

 جستجو، عملیات انجام حادثه، محل در استقرار حادثه، محل

 سازیآماده ،ایستگاه به بازگشت عملیات، پایان اطفا، و نجات

 از بخشی 2 شکل در. مستندسازی و بعد عملیات برای منابع

 عملیات انجام و اعزام) سناریو شش و چهار مراحل زیروظایف

 در نشانیآتش وظایف برای شده انجام HTA در( تهویه و اطفا

 داده نشان نمونه عنوان به مسکونی منازل حریق اطفای عملیات

 مهارت، افت هایشاخص گیریاندازه به توجه با. است شده

 وظایف گروهی، کار سطح و وظیفه حساسیت تمرین، اثربخشی

 و دهینمره مسکونی منازل حریق سناریوی در نشانانآتش

 شاخص باالترین که دادند نشان نتایج (.4 جدول) شدند مرتب

 سایر با حادثه محیط سازیایمن وظایف به ترتیب به مهارت افت

 برای حادثه بررسی و مشاهده تیم، اعضای و همکار هایارگان

 ایمنی رعایت فرمانده، توسط عملیاتی طرح تهیه و هاتیم هدایت

 به مصدوم انتقال آتش، و دود در حرکت هنگام مناسب وضعیت و

 و ضبط و حادثه محل به رسیدن و اطفا انجام ساختمان، خارج

. شودمی مربوط عملیات پایان تا حادثه از اطالعات آوریجمع

 آبرسانی عملیات وظایف به نیز تمرین اثربخشی شاخص باالترین

. داشت اختصاص شده استفاده هایشلنگ کردن چک و اطفا برای

 محیط سازیایمن وظیفه که بودند آن از حاکی نتایج براین،عالوه

 سناریو پنج مرحله از تیم اعضای و همکار هایارگان سایر با حادثه

 درب کردن باز و ساختمان خارج به مصدوم انتقال وظایف و

 بیشترین دارای شش مرحله از سوختن حال در محیط

 فاکتورهای تمامی گرفتن نظر در با) مهارتی افت پذیریآسیب

 افت شاخص مقایسه نهایی نتایج 3 شکل. باشندمی (مطالعه مورد

 نمره دارای وظایف تعداد تفکیک به را تمرین اثربخشی و مهارت

 نشان مطالعه تحت سناریوی گانهنه مراحل از هریک برای منفی

 منفی، نمره دارای وظایف بیشتر تعداد که است بدیهی. دهدمی

. دهدمی نشان را مرحله و وظیفه آن پذیریآسیب بیشتر سطح

 داشتن با حریق اطفای و نجات ،جستجو عملیات اجرای مرحله

 افت مستعد وظایف بیشترین دارای منفی، نمره با وظیفه 29

 تجهیز ایستگاه، به حادثه اعالم مراحل یجنتا یمبنا بر. بود مهارت

 مستعد) منفی نمره با وظایف فاقد ایستگاه، به تیم بازگشت و تیم

 .بودند( مهارت افت
 

 بحث

 ترینخطرناك و پرتکرارترین از یکی عنوان به سوزیآتش

 نشانیآتش هایگروه مهم هایچالش از یکی شهری، حوادث

 حوادث از نوع این باالی حساسیت به توجه با. شودمی محسوب

 باالترین و زمان کمترین در نشانیآتش هایتیم است الزم

 عملکردو  نمایند مهار را هاسوزیآتش ممکن ایمنی و اثربخشی

 تا گیرد قرار ارزیابی مورد ایدوره صورت به نشانیآتش هایتیم

. شود حاصل اطمینان انتظار مورد پاسخ اعتماد قابلیت از

 منازل حریق اطفای سناریوی حاضر مطالعه در منظور،بدین

 مرحله 9 مطالعه این در. گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد مسکونی

 شناسایی مسکونی منازل حریق اطفای برای وظیفه 126 و اصلی

 اعضای مهارت افت بر تأثیر بیشترین دارای که نهایی وظایف و شد

 یج،نتا یمبنا بر. گرفتند قرار تحلیل و شناسایی مورد بودند، تیم

  به هاارگان سایر همکاری با حادثه محیط سازیایمن وظیفه
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 انو همکار پرچمی 

 
 مسکونی منازل حریق اطفای سناریوی HTA نمودار از بخشی :2 شکل

 

 مسکونی منازل حریق اطفای سناریوی در بحرانی وظایف نهایی تحلیل و تجزیه: 4 جدول

 پذیریآسیب
 حساسیت

 وظیفه

 کار سطح

 گروهی

 افت

 مهارت

 اثربخشی

 تمرین
 مرحله وظیفه

 استقرار حادثه محیط سازیایمن 4 9 3 2 25

 اطفا و نجات جستجو، ساختمان خارج به مصدوم انتقال 4 9 2 3 25

 اطفا و نجات جستجو، سوختن حال در محیط درب کردن باز 4 8 3 3 24

 اطفا و نجات جستجو، محبوسین/مصدوم کردن پیدا 4 7 3 3 18

 اطفا و نجات جستجو، هاپلهراه در سوختن قابل مواد حذف 5 8 3 3 18

 استقرار انتظامی نیروی کمک با خودروها تردد کنترل 4 7 3 2 15

 اطفا و نجات جستجو، لزوم صورت در سقف کردن سوراخ 4 7 3 2 15

 اطفا و نجات جستجو، ساختمان کل گاز و برق نمودن قطع 4 7 2 3 15

 اطفا و نجات جستجو، حریق واحد باالی طبقات در جستجو به اقدام 4 7 3 2 15

 
 تیم مهارت افت ایجاد جهت در وظیفه مستعدترین عنوان

 هماهنگی و ارتباطات به حادثه محیط سازیایمن. شد شناسایی

 مناسب ارتباطات وجود و است وابسته نهادها و هاسازمان سایر با

. [13] شود سازمانی بین هایهماهنگی تسهیل موجب تواندمی

 هماهنگی که شد داده نشان  Mathieuمطالعهراستا، در  ینا در

 عملیاتی مشترك اهداف به رسیدن برای یکدیگر با هاتیم اعضای

 یط زین Roberts و lVida. [14] رودمی شمار به مهمی نکته

  االتیا و فرانسه در حادثه تیریمد یهامیت یبررس به یپژوهش
 

5
رسیدن به محل حادثه 

0
نجات وا فا  حری  در منازل مسکونی: سناریو

7
پایان عملیات 

4
اعزام به محل حادثه

3
تجهیز شدن تی  ها

6
انجام عملیات جستجو نجات و ا فا  

3-6
انجام عملیات ا فا 

2-3-6
عملیات آبرسانی برای ا فا 

4-2-3-6
پهن کردن لوله کتان

5-2-3-6
بستن سر لوله مخصوص

6-2-3-6
باز کردن شیرآ  و تن ی  

راننده.فشار توس  آ

6-3-2-7
انجام ا فا 

3-3-6
استفاده از ک سولهای ا فا  
حری  پرتابل در صورت لزوم

1-2-3-6
این ی به پم  2.5بستن لوله 

3-2-3-6
اتصال لوله کتان به سه راهی

2-2-3-6

این ی 1.5بستن سه راهی 

2-6
 ایجاد تهویه برای خرو  دود

1-2-6
باز کردن در  و پنجره ها 

3-2-6
سورا  کردن سقف در 

صورت لزوم

2-2-6
باز کردن در  خرپشتی 

1-3-6
جلوگیری از سرایت حری  به 

واحد های دیگر/  بقات

1-1-3-6
حذف مواد  ابل سوختن 

در راه پله ها 

2-1-3-6
 ط  نمودن بر  و گاز کل 

ساختمان

3-4
راننده با فرمانده جهت .هماهنگی آ 

انتخا  مناسب ترین مسیر

4-4
باز نمودن مسیر برای خودروهای 
نجات و آت  نشانی توس  خودروی 

فرماندهی

5-4
گرفتن آدر  د ی  و ا العات   

کاملتر از حادثه در حین حرکت 
توس  فرمانده

6-4
برنامه ریزی و تجزیه و تحلیل اولیه  

پی  از رسیدن به محل حادثه 
توس  فرمانده

7-4
ارتبا  داشتن و هماهنگی کلیه 
اعضای تی  ها با بیسی  تاکی واکی

1-4
روشن کردن خودرو و حرکت توس   

راننده.آت  نشان

2-4
ثبت زمان اعزام تی  ها توس  مرکز  

فرماندهی عملیات

2-3
پوشیدن تجهیزات حفاظت فردی 
..شامل اورکت،شلوار،چکمه،کاله و

3-3
سوار شدن به خودروها

1-3
رفتن به سمت آشیانه و خودرو
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 آموزش و وظایف الزامات تحلیل و تجزیه                            

 
 تمرین اثربخشی و مهارت افت شاخص دو مقایسه منفی نمره به توجه با بحرانی وظایف تعداد نمودار: 3 شکل

 
 پاسخ یهامیت که دندیرس جهینت نیا به و پرداختند متحده

 یبحران طیشرا یسازمانده ای نظم جادیا با را خود نقش ،یاضطرار

 ییتنها به ینشانآتش میت یاعضا اگرچه. [15] کنندیم اعمال

 ریسا ورود با اما دهند؛ انجام را حادثه صحنه یسازمنیا توانندیم

 رایز بود؛ خواهد متفاوت تیوضع نیا ف،یوظا میتقس و هاسازمان

 تفاوت دهد،یم انجام یشخص کار در فرد کی که یفیوظا

 مطالعه جینتا نه،یزم نیا در. دارد یمیت فیوظا با یریچشمگ

Arthur به یابیدست منظور به که بودند آن از یحاک همکاران و 

 ییباال سطح از یبرخوردار نیهمچن و میت کی در مناسب عملکرد

 برون و درون یهماهنگ و ارتباطات به کارها انجام در ییتوانا از

 پژوهش در. [16] باشدیم ازین هامیت یاعضا نیب یکاف یسازمان

Feese 51 شامل) ینشانآتش میت 16 با ارتباط در همکاران و 

 و حادثه طیمح طیشرا وجودرغم  به که دیگرد انیب( نشانآتش

 میت یاعضا نیب ارتباطات و یهماهنگ دقت، باال، یکار فشار

 یمبنا بر .[17] دهد ارتقا یکاف اندازه به را هاآن عملکرد تواندیم

 سایر با حادثه محیط سازیایمن فهیوظمطالعه حاضر،  یجنتا

 سایر بین در نمره باالترین دارای تیم اعضای و همکار هایارگان

 سازمانی برون مانورهای برگزاری عدم چون دالیلی که بود وظایف

 به هاآموزش انجام و کارکنان برای آموزشی هایدریل نداشتن یا

 وظیفه توسط بحرانی نمره باالترین کسب موجب تئوری صورت

 . است گردیده مذکور

 ساختمان خارج به مصدوم انتقال فهیوظ که دادند نشان جینتا

 حیصح انتقال. باشدیم مهارت افت جادیا لیپتانس نیدوم یدارا

 در انتقال اصول تیرعا با حادثه طیمح از خارج به نیمصدوم

 در. کندیم کمک مصدوم اتیح و یمنیا حفظ به زمان نیکمتر

 یبررس بهآن  در که همکاران و Price مطالعهراستا، در  نیا

 شد، پرداخته گردن و سر هیناح از مصدوم مارانیب انتقال تیفیک

 ،یتنفس راه حیصح کنترل انتقال، در ریتأخ عدم که دیگرد انیب

 تواندیم فقرات ستون قیدق یابیارز و خون فشار مدام کنترل

 دهد کاهش شدت به را حادثه از یناش هیثانو یهابیآس و عوارض

 مراکز به ترعیسر هرچه انتقال و نیمصدوم اتیح حفظ. [18]

 در. باشدیم یادیز تیاهم یدارا مصدومان نجات یبرا یدرمان

 و یامداد اقدامات که نمودند انیب همکاران و Stein راستا، نیا

 انتقال لیوسا با حوادث وقوع از پس موقع به و عیسر انتقال

 و یهماهنگ و انتقال یفرمانده و تیریمد انتقال، میت استاندارد،

 به را بیآس هیثانو و نامطلوب اثرات تواندیم یبخش نیب یهمکار

 که یافهیوظ نیسوم. [19] دهد کاهش یتوجه قابل زانیم

 کردن باز بود، یباالتر یریپذبیآس یدارا گرید فیوظا به نسبت

 یدارا جهت آن از فهیوظ نیا. بود سوختن حال در طیمح درب

 انجام یمنیا اصول تیرعا با و یدرست به اگر که باشدیم تیاهم

 و (Backdraft) شعله بازگشت دهیپد باعث است ممکن نشود

 یهوا شدن وارد اثر در که است یانفجار Backdraft. شود انفجار

 قابل مواد یدارا و سوختن حال در بسته طیمح به ژنیاکس و تازه

 دهیپد نیا. [20] دهدیم یرو شده بخار و باال یدما با اشتعال

 بازماندگان نجات یبرا را هااتاق که ینشانآتش میت یاعضا یبرا

 شودیم محسوب خطرناك اریبس دهند،یم قرار یبازرس مورد

[22،21]. 

 حریق در گرفتار محبوسین و مصدومین کردن پیدا وظیفه

 افت در مستعد وظایف از یکیبه عنوان  نیز نشانانآتش توسط

 یافتن برای جستجو. گردید شناسایی تیم عملکرد و مهارت

1
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اعزام

رسیدن به محل حادثه
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 انو همکار پرچمی 

 حال در هایساختمان و حریق از هاآن نجات و مصدومین

 برای زمان اهمیت و ناکافی دید ،سخت شرایط به توجه با سوختن

. باشدمی اهمیت حائز بسیار محبوسین یا مصدومین به رسیدن

 مکانی اطالعات" عنوان با پژوهشی در Chen و Wu راستا، این در

 ساختمان در مصدومین نجات و جستجو برای بعدی سه

 که رسیدند نتیجه این به "GIS اطالعاتی سیستم با دیدهحادثه

 شناسایی در را نشانانآتش عمل سرعت سیستم، این از استفاده

 داده افزایش بسیار مصدومین به رسیدن و دود در حرکت مسیر

 ترینامن از و زمان ترینکوتاه در اندتوانسته نشانانآتش و است

 . [23] یابند دست خود عملیاتی اهداف به مسیر

 از سوختنی مواد جداسازی حریق، اطفای هایروش از یکی

 توسط مسکونی منازل حریق در کار این. است آتش و حرارت

 دیگر هایقسمت به آتش انتقال از جلوگیری هدف با نشانانآتش

 در حریق گسترش از جلوگیری برای نشانانآتش. شودمی انجام

 کردن دور و جداسازی طریق از سوزیآتش هنگام هاساختمان

 انتقال مانع آن از ناشی تابش و شعله از اشتعال قابل مواد

 انتشار زمان یا شده و ساختمان دیگر هایقسمت به سوزیآتش

. [24] اندازندمی تأخیر به را ساختمان دیگر هایقسمت به آتش

 جداسازی کهنشان داد  پژوهشی طی Mcguireارتباط،  یندر ا

 گسترش از جلوگیری باعث چگونه معین فواصل در مختلف مواد

 .[25] شودمی آن از ناشی تابش اثر در حریق

 یاطفا یویسنار در شود،یم برداشت جینتا ار که گونههمان

 نیشتریب یدارا اطفا اتیعمل انجام مرحله ،یمسکون منازل قیحر

 رد رو نیا از است؛ یبحران فیوظا یفراوان نیباالتر و تیحساس

 ردعملک بهبود یبرا یکاف آموزش و نیتمر و،یسنار از مرحله نیا

. باشدیم یالزام باال عمل سرعت و دقت با فیوظا بهتر انجام و میت

 رایبس حساس فیوظا در نظر مورد ناتیتمر انجام و آموزش ارائه

 تخصصی، آموزشی محیط نبودن فراهم. است تیاهم حائز

 كمشتر مانورهای برگزاری عدم و کافی آموزشی شرایط و امکانات

 نهایت در و مهارت افت باعث که هستند موضوع این دالیل از

 و عمل سرعت با پاسخ زمینه در تیم عملکرد کیفیت کلی کاهش

 . شوندمی سناریو به اثربخشی باالترین

 و Phitayakorn توسط که یامطالعه ارتباط، در نیا در 

 دیگرد مشخص شد، انجام یگروه کار یابیارز منظور به همکاران

 ییکارا با عملکرد و یگروه کار باالتر سطوح به یابیدست یبرا که

جمله  از .[26] باشدیم ازین فراوان نیتمر و آموزش به شتر،یب

 بانکته اشاره کرد که  ینبه ا توانمیمطالعه  ینا هایمحدودیت

 با نشانیآتش هایتیم که سناریوهایی تنوع و گستردگی وجود

 سناریوی تحلیل به تنها مطالعه این در دارند، مواجهه هاآن

 در شودمی پیشنهاد بنابراین ؛شد پرداخته مسکونی سوزیآتش

 مورد شهری پاسخ حوزه در دیگر سناریوهای بعدی، مطالعات

 و ایمشاهده هایروش به نیاز و بودن زمانبر. گیرند قرار بررسی

 .بودند پژوهش نیا یهاتیمحدود گرید از ایمداخله
 

 گیرینتیجه
رار مدت تک یطوالن یکه با فرکانس زمان یبحران هایفعالیت

 با ن،بنابرای ؛هستند یفیتو کاهش ک یمستعد فراموش شوند،می

 و فرکانس یقحر اطفای عملیات در اجرایی وظایف تنوع به توجه

که  یبحران یهافعالیتالزم است  نشانیآتش هایفعالیتنابرابر 

 رقرا تحلیل و شناسایی مورد هستند،افت مهارت  یلپتانس یدارا

 در رتمها افت ایجاد از الزم تدابیر و اقدامات انجام با و گرفته

 .شود جلوگیری هاآن
 

 تشکر و قدردانی
 HSE دارش کارشناسی مقطع نامهپایان از برگرفته مقاله این

 970204578همدان با شماره ثبت  یدانشگاه علوم پزشک

که  یافراد تمامی از دانندمیبر خود الزم  نویسندگان. باشدیم

 و تشکر ،رسانند یاری پژوهش اینانجام  راستایدر  را هاآن

 . نمایند قدردانی

 

 منافع تضاد
 .باشدیم منافع تضاد هرگونه فاقد مطالعه نیا

 

 اخالقی مالحظات
 خیتار در یپزشک علوم دانشگاه اخالق تهیکم در مطالعه نیا

 .است دهیگرد ثبت 970204578 شماره به 1397/2/4
 

 نویسندگان سهم
 لیتحل و هیتجز اطالعات، یآور جمع: یپرچم یمصطف

 اطالعات لیتحل و هیتجز و یآور جمع: ییرزایم یمصطف

 مقاله نوشتن و مطالعه یطراح: پورکالت دیام
 

 مالی حمایت
 دانشکده توسط مطالعه نیا به مرتبط یهانهیهز هیکل

 یمال یحام مطالعه نیا و است دهیگرد نیتام دانشگاه بهداشت

 .است نداشته گرید
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