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چکیده
ــن  ــد. چنی ــازمان ها وارد نمای ــه س ــری ب ــرات جبران ناپذی ــد اث ــراری می توان ــرایط اضط ــروز ش ــه: ب مقدم
ــد می تواننــد  پیامدهایــی در یــک محیــط دانشــگاهی کــه تجمعــی از ســرمایه های علمــی کشــور حضــور دارن
ــه  ــر ب ــد کمت ــه دارن ــی ک ــر صنعت ــت غی ــل ماهی ــه دلی ــگاهی ب ــای دانش ــوالً محیط ه ــود. معم ــدیدتر ش ش
موضوعاتــی ماننــد آمادگــی و طرح ریــزی در برابــر شــرایط اضطــراری پرداخته انــد. در ایــن مقالــه ســعی شــده 
ــر شــرایط اضطــراری  ــوم پزشــکی همــدان در براب ــزان آمادگــی مجتمــع آموزشــی دانشــگاه عل اســت کــه می

ــی ســنجیده شــود. احتمال
ــم  ــک تی ــد. ی ــتفاده ش ــزو 22399 اس ــتاندارد ای ــی از اس ــت های ابتدای ــن چک لیس ــت تدوی روش کار: جه
ــی:  ــرفصل اصل ــج س ــاس پن ــر اس ــکی را ب ــوم پزش ــگاه عل ــی دانش ــع آموزش ــده و مجتم ــزی تشکیل ش ممی
طرح ریــزی، منابــع، ســاختار ســازمانی، ارتباطــات و شناســایی ســناریوها مــورد ارزیابــی قــرارداد. نحــوه نمــره 
دهــی هــم بــر اســاس یــک مقــدار عــددی از 0 تــا 3 طراحــی شــد. اصــول کلــی مورداســتفاده در نمونه بــرداری 

ــود. ــا معیارهــای ممیــزی ب ــر اســاس جمــع آوری شــواهد و مقایســه آن ب هــم ب
یافته هــا: وضعیــت آمادگــی مجتمــع آموزشــی دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان در برابــر شــرایط اضطــراری 
در هیچ یــک از ســرفصل های اصلــی موردبررســی مناســب قلمــداد نشــده و حداقــل نمــره هم کســب نگردیــد. 
کمتریــن نمــره مربــوط بــه شناســایی و ارزیابــی ســناریوها و بیشــترین نمــره هــم بــه منابــع موجــود مربــوط 

می شــد.
نتیجه گیــری: بــا توجــه بــه نتایــج کسب شــده بــه نظــر می رســد کــه بــه طراحــی و اســتقرار یــک سیســتم 
ــن  ــد. عملی تری ــاز باش ــی نی ــگاهی و آموزش ــای دانش ــا محیط ه ــب ب ــراری، متناس ــرایط اضط ــت ش مدیری

ــد. ــتانداردهای مشــابه در دســترس می باش ــر اســاس اس ــن سیســتمی ب ــتقرار چنی ــن، اس پیشــنهاد ممک
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مقدمه
توانایــی مدیریــت کــردن شــرایط اضطــراری، یکــی از قابلیــت هــای 
ــک  ــوه ی ــات بالق ــی شــود. صدم ــر ســازمانی محســوب م ــی ه حیات
ــی  ــازمان م ــک س ــات ی ــاد و عملی ــت، اقتص ــه باف ــدی ب ــران ج بح
توانــد حیــات آن را بــه مخاطــره انداختــه و نتایــج فاجعــه بــاری را بــه 
دنبــال داشــته باشــد. چنیــن حوادثــی مــی تواننــد ریشــه صنعتــی، 
ــده  ــل ش ــک تحمی ــند. ریس ــته باش ــاز داش ــان س ــا انس ــی ی طبیع
ناشــی از یــک بحــران بالقــوه را مــی تــوان در ســه عامــل فرکانــس 
ــر شــرایط اضطــراری  ــروز، میــزان آســیب پذیــری ســازمان در براب ب
ــی آن واکاوی کــرد ]1[.  ــه و شــدت پیامدهــای احتمال ــورد مطالع م

فرکانــس بــروز شــرایط اضطــراری از جملــه موضوعــات بحــث برانگیز 
ــن  ــت تعیی ــده ای جه ــه ش ــر روش پذیرفت ــال حاض ــوده و در ح ب
ــد ]2[.  ــی باش ــترس نم ــراری در دس ــرایط اضط ــروز ش ــس ب فرکان
آســیب پذیــری، مشــخصاتی از یــک ســازمان اســت کــه ســبب مــی 
ــای  ــای نقــش ه ــک بحــران، آن ســازمان در ایف شــود در حضــور ی
ــد.  ــات اش را از دســت ده ــی حی ــده و حت ــار مشــکل ش ــود دچ خ
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 ]3[. ســومین عاملــی  در تعییــن ریســک هــای احتمالــی 
یــک بحــران در نظــر گرفتــه مــی شــود، شــدت پیامدهــای احتمالــی 
ــدت  ــن ش ــرای تعیی ــددی ب ــای متع ــه ه ــت. مولف ــران اس ــک بح ی
ــی  ــال، ارزش ریال ــرای مث ــروض اســت. ب ــی مف ــک بحــران احتمال ی
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 
ــی  ــه م ــی و اقتصــادی در ســطح جامع ــل توجــه اجتماع ــات قاب تلف
ــه در  ــرد ک ــری ک ــن نتیجــه گی ــوان چنی ــی ت ــن رو، م ــردد. از ای گ
صــورت بــروز شــرایط اضطــراری در محیــط هایــی کــه ارزش هــای 
انســانی باالتــری )از دیــدگاه اقتصــاد دانــش محــور( داشــته باشــند، 

ــود ]4[. ریســک بحــران باالتــر خواهــد ب
ــدون شــک یکــی از مراکــز ثقــل ارزش هــای علمــی هــر جامعــه  ب
ــتند. در  ــه هس ــی آن جامع ــای علم ــط ه ــا و محی ــگاه ه ای، دانش
ــی،  ــی و آموزش ــز علم ــراری در مراک ــرایط اضط ــروز ش ــورت ب ص
ــی  ــای علم ــرمایه ه ــی از س ــش عظیم ــه بخ ــیب ب ــیل آس پتانس
کشــور در قالــب اســاتید، دانشــجویان و کارمنــدان وجــود دارد. 
ــت  ــت مدیری ــی جه ــای جامع ــه ه ــه برنام ــت ک ــن، الزم اس بنابرای
شــرایط اضطــراری احتمالــی در ایــن مراکــز تدویــن، اجــرا و تمریــن 
ــد. ایجــاد شــرایطی کــه پاســخگوی حداقــل نیــاز هــای افــراد  گردن
ــی  ــری حیات ــی، ام ــز آموزش ــد در مراک ــراری باش ــرایط اضط در ش
ــه ایــن ســئوال کــه حداقــل ســطح  محســوب مــی گــردد. پاســخ ب
ــدر  ــی چق ــای آموزش ــراری در فضاه ــرایط اضط ــی الزم در ش آمادگ
ــا خــود بــه همــراه دارد ]5[  بایــد باشــد، پاســخ هــای متفاوتــی را ب
. 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 
ــرایط  ــر ش ــخ در براب ــان پاس ــش زم ــجویان، کاه ــان و دانش کارکن
ــعه  ــات و توس ــداد و نج ــای ام ــوزش تیم ه ــش آم ــراری، افزای اضط
ــد  ــق دارن ــا قوانیــن ایمنــی تطاب طرح هــای خــروج اضطــراری کــه ب
تمرکــز کننــد. طــرح پاســخ اضطــراری در مراکــز آموزشــی، قســمت 
ــه پیشــگیری از  ــوط ب ــر از اســتراتژی های مرب اساســی و جدایی ناپذی
ــای مشــارکت کننده در  ــام تیم ه ــوب هســتند. تم ــای نامطل رویداده
ــات،  ــر اطاع ــداد، افس ــده روی ــم از فرمان ــراری اع ــای اضط واکنش ه
ــد  ــره نیازمن ــکی و غی ــات پزش ــم خدم ــات، تی ــداد و نج ــم ام تی
ــخ  ــای پاس ــرای طرح ه ــده ای ب ــخص تعریف ش ــئولیت های مش مس
اضطــراری می باشــند ]6[. در 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 
ــال  ــوان مث ــه عن ــد. ب ــن کــرده ان ــت شــرایط اضطــراری تدوی مدیری
ســایت )ESA: Emergency and Safety Alliance( بــرای ایجــاد 
ــرای  ــرای آمــوزش، حمایــت، و ابزارهــای مــورد نیــاز ب ــه هــای ب پای
ــه طــرح  ــوط ب مدیــران و متولیــان مراکــز آموزشــی در مباحــث مرب
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 
ــک،  ــی، نظامــی، دانشــگاه هــای فیزی ــات غذای ــف )خدم کاری مختل
ــان( انجــام شــده اســت، مشــخص  ــرای نوجوان ــت ب و ســازمان عدال
ــی کــه نظــام  ــان در ســازمان های ــزان آمادگــی کارکن شــده کــه می
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.
ــش  ــط Glenn I.Hawe و همکاران ــه توس ــر ک ــی دیگ در پژوهش
ــه در شــرایط  ــرای یــک حادث ــع الزم ب در خصــوص تخصیــص مناب
ــر  ــی ب ــزار شــبیه ســازی مبتن ــرم اف ــا اســتفاده از ن اضطــراری و ب
ــه  ــد، جنب ــام ش ــل )ABS: Agent-based simulation( انج عام
ــدادی، ســرویس هــای  ــف از پاســخ ســرویس هــای ام هــای مختل
اطفــای حریــق، پلیــس و... مدلســازی شــده  و نتیجــه گیــری شــد 
کــه بیــن نیــاز بــه تخصیــص منابــع و شــدت حــوادث بالقــوه ارتبــاط 
ــوص  ــه در خص ــری ک ــه دیگ ــود دارد ]8[. مطالع ــتقیمی وج مس
بررســی وضعیــت ایمنــی و آمادگــی بیمارســتانهای دانشــگاه علــوم 
ــا در ســال 1392 انجــام شــد، نشــان  ــر بای پزشــکی ایــام در براب
داد کــه در تمامــی بیمارســتانهای مــورد مطالعــه هیــچ گونــه برنامــه 
ــی و خارجــی وجــود  ــرات داخل ــه مخاط ــت پاســخ ب ــی جه عملیات
نداشــته و در صــورت وقــوع یــک حادثــه بــزرگ، ایــن بیمارســتانها 
 Shiwaku بــا مشــکل جــدی مواجهــه خواهنــد شــد ]9[. مطالعــه
دربــاره ســطح تــاب آوری مــدارس ژاپــن در برابــر شــرایط اضطراری 
ــی و  ــای آموزش ــوزه ه ــن ح ــات بی ــت ارتباط ــزوم تقوی ــر ل ــم ب ه
جامعــه و تســهیم بیشــتر طراحــان در فراینــد طرحریــزی در زمینــه 
ــت  ــه مدیری ــزوم توجــه ب ــد داشــت ]4[. ل شــرایط اضطــراری تاکی
ــا تعامــات  ــاز تمــام ســازمان هــای ب شــرایط اضطــراری بالقــوه نی
اجتماعــی محســوب مــی شــود. مراکــز آموزشــي از جملــه دانشــگاه 
ــم  ــتند. تراک ــتثا نیس ــده مس ــن قاع ــم از ای ــا ه ــکده ه ــا و دانش ه
ــاي  ــاتید و نیروه ــجویان، اس ــامل دانش ــاني ش ــرمایه انس ــاالي س ب
ــر  ــان ت ــا را نمای ــزي ه ــه ری ــن برنام ــه ای ــه ب ــزوم توج ــي ل اجرای
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ــه  ــر در زمین ــات حاض ــود مطالع ــه کمب ــه ب ــا توج ــد. ب ــی نمای م
بررســی ســطح آمادگــی مراکــز دانشــگاهی کشــور در برابــر شــرایط 
اضطــراری احتمالــی، ایــن مطالعــه بــا هــدف انــدازه گیــري ســطح 
ــدان در  ــکی هم ــوم پزش ــگاه عل ــی دانش ــع آموزش ــي مجتم آمادگ
ــا اســتفاده از اســتاندارد بررســي ســطح  ــر شــرایط اضطــراري ب براب
آمادگــي در برابــر شــرایط اضطــراري و تــداوم عملیــات در شــرایط 
بحــران )ISO22399:2003( طراحــی شــده اســت تــا ضمــن 
ــرایط  ــر ش ــی در براب ــع آموزش ــي مجتم ــزان آمادگ ــنجش می س
ــای  ــا و کاســتی ه ــف ه ــي، ضع ــاي احتمال اضطــراري و بحــران ه
مرتبــط را شناســایی نمــوده و اقدامــات الزم جهــت کاهــش آســیب 

ــد. ــر حــوادث را فهرســت نمای ــت موث ــری و مدیری پذی

روش کار
بــه منظــور ارزیابــی ســطح آمادگــی مجتمــع علــوم پزشــکی همــدان 
ــتاندارد  ــن اس ــد. ای ــتفاده ش ــتاندارد ISO 22399:2007 اس از اس
ــا در  ــازمان ه ــی س ــی ســطح آمادگ ــن مراجــع ارزیاب ــی از بهتری یک
ــتاندارد،  ــن اس ــتفاده از ای ــا اس ــت. ب ــراری اس ــرایط اضط ــر ش براب
ــان در  ــی خودش ــطح آمادگ ــا س ــه تنه ــد ن ــی توانن ــا م ــازمان ه س
ــک  ــد ی ــی توانن ــد، بلکــه م ــی نماین ــر شــرایط اضطــراری ارزیاب براب
ــر اســاس آن یــک سیســتم مدیریــت شــرایط خــاص خودشــان را  ب
ــن مطالعــه هــم شــامل  ــد ]10[. جامعــه پژوهــش ای طراحــی نماین
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــی دانش ــع آموزش ــف مجتم ــای مختل ــش ه بخ
همــدان، از جملــه آزمایشــگاه هــای میکروبیولــوژی، آزمایشــگاه 
ــای  ــر کارگاه ه ــی و دیگ ــیمیایی، ارگونوم ــل فیزیکی-ش ــای عوام ه
تحقیقاتــی، کتابخانــه هــا، البراتورهــا و کاس هــای تدریــس و ســالن 
ــات انتخــاب شــد. جهــت بررســی وضعیــت جــاری و  ــای اجتماع ه
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، 
ــس  ــور، پ ــن منظ ــه همی ــد. ب ــام ش ــازمان انج ــی س ــات بررس عملی
ــد و  ــام ش ــی انج ــای اجرای ــی ه ــتندات الزم، هماهنگ ــه مس از تهی
مســئولین ذیربــط بــه تیــم مطالعــه معرفــی شــدند. تکمیــل و ثبــت 
ــا روش مشــاهده، بررســی ســوابق، تســت فیزیکــی  اطاعــات هــم ب
و عملیاتــی تجهیــزات، بررســی شــواهد موجــود، مصاحبــه حضــوری 
ــایت و در  ــر س ــف ه ــای مختل ــش ه ــران بخ ــئولین و مدی ــا مس ب
نهایــت ورود اطاعــات بــه چــک لیســت هــای مربوطــه انجــام شــد. 
ــا ســنجش میــزان ســطح آمادگــی  در مجمــوع، 94 آیتــم مرتبــط ب
در مواجهــه بــا شــرایط اضطــراری در قالــب 5 ســرفصل اصلــی مــورد 
بررســی قــرار گرفــت. تصویــر 1 ســرفصل هــای اصلــی مــورد بررســی 

ــن مطالعــه را نشــان مــی دهــد. در ای

 

ــر  ــی در براب ــطح آمادگ ــی س ــی بررس ــای اصل ــرفصل ه ــر 1: س تصوی
ــراری ــرایط اضط ش

جهــت کمــی ســازی وضعیــت مــوارد بررســی شــده از یــک سیســتم 
نمــره دهــی 0 تــا 3 اســتفاده گردیــد. جــدول 1 مفهــوم هــر نمــره 

را نمایــش مــی دهــد.

ــنجش  ــده در س ــی ش ــوارد بررس ــی م ــره ده ــتم نم ــدول 1: سیس ج
ــراری ــرایط اضط ــر ش ــی در براب ــطح آمادگ س

تفسیرنمره

عدم وجود آیتم مورد بررسی در سازمان0

آیتم مورد بررسی وجود دارد اما اجرا نشده یا اثربخش نیست.1

آیتم مورد بررسی در سازمان وجود داشته، اجرا شده و تا 2
حدودی اثربخش است.

آیتم مورد بررسی در سازمان وجود داشته، اجرا شده و 3
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 1 بــه آیتــم 
ــت  ــی وضعی ــت. در بررس ــی یاف ــاص م ــی اختص ــورد بررس ــای م ه
ــر  ــی ب ــل مبتن ــراری، اص ــرایط اضط ــر ش ــگاه در براب ــی دانش آمادگ
ــد  ــه و تاکی ــرار گرفت ــزی ق ــم ممی ــد تی ــورد تاکی ــودن م ــواهد ب ش
شــد کــه از نمــره دهــی بــه مــواردی کــه شــواهد مناســب در اختیــار 
نبــوده خــودداری شــده و مراتــب در چــک لیســت هــای نمــره دهــی 
ــاف نظــری  ــا اخت ــام ی ــه ابه ــم ک ــوردی ه ــر م ــردد. در ه ــت گ ثب
وجــود داشــت، موضــوع اختــاف بــه مســئول تیــم ممیــزی ارجــاع 
ــوارد بررســی شــده، جلســه  ــع آوری م ــس از جم ــی شــد. پ داده م
نهایــی بیــن افــراد تیــم بررســی کننــده برگــزار شــده و نتایــج جمــع 
بنــدی شــده در فرمــت نهایــی گــزارش وارد شــد. هــر مــوردی کــه 
اطاعــات 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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یافته ها
ــی در  ــا آمادگ ــط ب ــف مرتب ــل مختل ــدا عوام ــه ابت ــن مطالع در ای
ــنامه  ــه در پرسش ــی ک ــش های ــک بخ ــه تفکی ــراری ب ــرایط اضط ش
ــم  ــر آیت ــره ه ــت و نم ــرار گرف ــی ق ــورد ارزیاب ــود م ــوان شــده ب عن
ــیم  ــه ترس ــودار مربوط ــبه و نم ــاز آن محاس ــوع امتی ــه ن ــا توج ب
گردیــد. تصویــر شــماره 2، نتایــج حاصــل از بررســی ســرفصل هــای 
ــدان را  ــکی هم ــوم پزش ــع عل ــی مجتم ــطح آمادگ ــه س زیرمجموع
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 
ــه  ــوط ب ــره مرب ــن نم ــف تری ــه ضعی ــده نشــان داد ک ــه دســت آم ب
ــی در ایــن مجتمــع  شناســایی و ارزیابــی شــرایط اضطــراری احتمال
اســت. بهتریــن وضعیــت هــم بــه وضعیــت منابــع در دســترس، مــورد 

ــوط مــی شــد. ــاز در شــرایط اضطــراری مرب نی
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تصویــر 2: نمــرات مربــوط بــه ســرفصل هــای اصلــی آمادگــی در برابــر 
شــرایط اضطــراری

در مرحلــه دوم، امتیــازات کلــی عناصــر تمامــی بخــش هــای مختلــف 
ــا  پرسشــنامه در خصــوص میــزان آمادگــی در شــرایط اضطــراری، ب
ــی  ــزان آمادگ ــی می ــودار کل ــد و نم ــه ش ــر گرفت ــر در نظ همدیگ
ــرایط اضطــراری  ــا ش ــه ب ــدان در مواج ــوم پزشــکی هم ــع عل مجتم
ــن نمــودار نشــان مــی دهــد  ــج ای ــر 3(. نتای ــد )تصوی ترســیم گردی
ــوم پزشــکی همــدان در 68  ــف مجتمــع عل کــه ســایت هــای مختل
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 29 درصــد از مــوارد 
ــچ  ــا هی ــی وجــود داشــته ام ــا و الزامات ــه ه ــا، برنام دســتورالعمل ه
ــات در ســازمان اجــرا نمــی شــده  ــا و الزام ــه ه ــن برنام ــدام از ای ک
و تنهــا در 3 درصــد از مــوارد دارای دســتورالعمل هــا، برنامــه هــا و 
الزامــات مشــخص بــوده، کــه بطــور جزئــی و تــا حــدودی در ســازمان 

اجــرا مــی گردنــد.

 

68%

29%

3%

.

ــن  ــی در تعیی ــورد بررس ــوارد م ــاق م ــی انطب ــت کل ــر 3: وضعی تصوی
ــراری ــرایط اضط ــر ش ــی در براب ــطح آمادگ س

بحث
ــازمانی،  ــر س ــده ه ــم و تهدیدکنن ــای مه ــی از چالش ه ــروزه، یک ام
بــروز شــرایط اضطــراری و پیامدهــای احتمالــی آن اســت. بــا توجــه 
ــت  ــی جه ــای مدیریت ــه  ه ــه برنام ــت ک ــوع، الزم اس ــن موض ــه ای ب
ــط  ــود. محی ــرا ش ــه و اج ــرایطی تهی ــن ش ــت چنی ــرل و مدیری کنت
ــه در  ــای فرهیخت ــاالی نیروه ــم ب ــل تراک ــه دلی ــای دانشــگاهی ب ه
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 ]11[. علیرغــم 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 
ــف در  ــد ]3[. ضع ــت نماین ــل را مدیری ــوه و محتم ــراری بالق اضط
ســاختار طرح هــای مربــوط بــه مدیریــت شــرایط اضطــراری در ایــن 
ســازمان ها، کمبــود تجهیــزات مــورد نیــاز در مواقــع اضطــرار، عــدم 
ــداد  ــر ام ــا و ســازمان های دیگــر در ام ــا نهاده ــه ب تعامــات دوجانب
ــق  ــه مناط ــه ب ــدم توج ــرار، ع ــرایط اضط ــات و پشــتیبانی در ش نج
ــگاه های  ــاک در آزمایش ــیمیایی و خطرن ــواد ش ــا م ــر و کار ب پرخط
ایــن اماکــن نمونه هــای بــارزی از شــکاف ها و نقص هــای مهــم 
ــات  در اماکــن آموزشــی می باشــد ]6, 12[. در برخــی مطالعــات اثب
ــی  ــای آموزش ــط ه ــه محی ــم اینک ــی علیرغ ــه حت ــت ک ــده اس ش
ــرایط  ــا ش ــه ب ــرای مقابل ــای الزم ب ــزی ه ــود طرحری ــم خ ــه زع ب
ــف  ــد ضع ــی توان ــمی م ــی رس ــد، بررس ــام داده ان ــراری را انج اضط
ــان ســازد ]13[.  ــا نمای ــزی هــای آنه هــای ســاختاری را در طرحری
بطــور کلــی مــی تــوان گفــت کــه مقولــه طرحریــزی جهــت مقابلــه 
ــا کیفیتــی کــه  ــا شــرایط اضطــراری در محیــط هــای آموزشــی ب ب
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مــورد انتظــار اســت انجــام نمــی شــود ]14[. در برخــی مطالعــات بــه 
بررســی دقیــق تــر نقــاط ضعــف سیســتم هــای آموزشــی در زمینــه 
ــرای  ــت. ب ــده اس ــه ش ــوه پرداخت ــراری بالق ــرایط اضط ــت ش مدیری
مثــال، مــواردی مثــل ضعــف منابــع ]15[، اشــکال در سیســتم هــای 
ــه  ــران ]16[ از جمل ــس از بح ــزی پ ــدم طرحری ــات ]4[ و ع ارتباط

ایــن مــوارد محســوب مــی شــوند.

نتیجه گیری
ــج مطالعــه حاضــر نشــان داد کــه  وضعیــت آمادگــی مجتمــع  نتای
آموزشــی دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان در برابــر شــرایط 
ــورد بررســی  ــی م ــای اصل ــک از ســرفصل ه ــچ ی ــراری در هی اضط
ــد.  ــب نگردی ــم کس ــره ه ــل نم ــده و حداق ــداد نش ــب قلم مناس
کمتریــن نمــره مربــوط بــه شناســایی و ارزیابــی ســناریوها و 
ــد. در  ــی ش ــوط م ــود مرب ــع موج ــه مناب ــم ب ــره ه ــترین نم بیش
مدیریــت شــرایط اضطــراری، شناســایی خطــرات و ارزیابــی ریســک 
اولیــن و مهم تریــن فعالیــت هســتند. تــا خطــرات به خوبــی و 
ــی مقــدور  کامــل شناســایی نشــوند، مدیریــت کــردن آن هــا به خوب
نمی شــود. 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. 
ــات الزم  ــه اقدام ــده مجموع ــراری، دربردارن ــرایط اضط ــت ش مدیری
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 

توجــه بــه ضعــف ســاختاری و اساســی کــه در ایــن حــوزه مدیریتــی 
در مجتمــع آموزشــی علــوم پزشــکی همــدان یافــت شــد، پیشــنهاد 
ــرایط  ــت ش ــتم مدیری ــک سیس ــتقرار ی ــش اس ــن پژوه ــفاف ای ش
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 
ــوان  ــی ت ــا م ــد، ام ــرار گرفتن ــورد بررســی ق شــرایط اضطــراری" م
ــازی  ــی بازس ــای آموزش ــط ه ــا محی ــب ب ــتم را متناس ــن سیس ای
 BCM-( ــل ــی از قبی ــتانداردهای مدیریت ــایر اس ــود. س ــدد نم مج
Business Continuity Management( ]17[، و اســتانداری کــه 
 Incident Preparedness( در ایــن مطالعــه از آن اســتفاده گردیــد
 )and Operational Continuity Management-IPOCM
]11[ از 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 

ــر هســتند: ــوارد زی ــه داد شــامل م شــرایط اضطــراری ارای
ــس و  ــی و تحلیــل پیامدهــا، فرکان •  شناســایی ســناریوهای احتمال

ــر آن ســناریوها آســیب پذیــری در براب
•  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

ــی و  ــروز حــوادث احتمال ــس از ب ــگاه پ ــریع دانش •  بــازآوری س
ــع ــوری مجتم ــازی ف ــی س عملیات
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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. 
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