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هدف پژوهش حاضر ،ارزيابي سطح آمادگي سامانه ی مديريت شرايط اضطراری به صورت شبکه ی كل و براساس رويکرد فازی مي باشد
كه به صورت مطالعه ی موردی در پااليشگاه انجام شده است .جامعه ی آماری مورد مطالعه شامل هفت تیم و  115تَن از اعضای اين تیم
مي باشند .در اين پژوهش ،پرسش نامه يي برای ارزيابي سطح آمادگي سامانه ی مديريت شرايط اضطراری براساس سه معیار شامل
ارتباطات از ديدگاه تبادل اطالعات ،طرح و دستورالعمل و هم آهنگي تدوين گرديد كه از نظر روايي و پايايي (آلفا كرونباخ= )5/83
مورد بررسي قرار گرفت .نتايج با استفاده از بسته ی آماری برای علوم اجتماعي  18تجزيه و تحلیل شد و ارزيابي سطح آمادگي با
رويکرد فازی و با استفاده از جعبه ابزار فازی در نرم افزار متلب انجام شده است .يافته های حاصل از پرسش نامه در سطح ارتباطات،
طرح ها و هم آهنگي به ترتیب برابر  2/31 ،2/51 ،2/28به دست آمد .مقادير به دست آمده از سه معیار در پرسش نامه در بخش رويکرد
فازی به عنوان متغیرهای مطالعه برای تعیین سطح آمادگي سامانه ی مديريت شرايط اضطراری به ك ار رفته است .مقادير زباني و
بازه های فازی متغیرهای ورودی و خروجي مطالعه با استفاده از روش دلفي ،دلفي فازی و توسط افراد خبره تعیین گرديد .نتايج نشان
داد میزان كمي از سطح آمادگي در سامانه ی مديريت شرايط اضطراری مورد مطالعه وجود دارد .براساس يافته های پژوهش پیش نهاد
گرديد برنامه های آموزشي در برنامه ريزی و طرح ريزی در راستای بهبود و افزايش سطح آمادگي سامانه ی مديريت شرايط اضطراری
ايجاد و اجرا گردد.
كلمات كلیدی :ارزيابي ،آمادگي ،سامانه ی مديريت شرايط اضطراری ،رويکرد فازی.

مقدمه

.

1

شرايط اضطراری و پیامدهای آن ،يکي از چالش های مهم و تهديدكننده در صنايع محسوب مي شود كه مي تواند خسارات وسیعي به
( ،)1181بروز شرايط اضطراری در

NAT853

صنايع وارد نمايد و اعتبار آن را زير سوال ببرد .بر اساس تئوری نرمال حادثه پرو

صنايع امری طبیعي بوده و علي رغم تمامي تالش هايي كه برای مديريت ايمني خطرات در محیط های صنعتي انجام مي شود غیرقابل
اجتناب مي باشد .پرو معتقد است حادثه هسته ايي تری مايل آيلند غیر منتظره و غیرقابل اجتناب بوده و بدون توجه به اينکه كي و كجا
اتفاق افتاده است ممکن است دوباره به وجود بیايد كه فاجعه آور باشد ( .)1خیلي از فجايع اتفاق افتاده ،اهمیت آمادگي و پاسخ موثر
هنگام بروز شرايط اضطراری را نشان مي دهند .برای مثال ،حادثه ی كشتي نفت كش خلیج مکزيک به علت فشار زياد گاز و در نتیجه
 1استادیار ،دانشگاه علوم پزشکی كرمان
 2كارشناس ارشد ،شركت نفت و گاز پارس
- Perrow Normal Accident Theory
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انفجار و حريق باعث از دست دادن  126تَن گرديد كه تنها  11تَن در حین واقعه فوت نموده و  118تَن باقي مانده در حین عملیات
شرايط اضطراری و تخلیه ،جان خود را از دست دادند .در حادثه ی بمبي هند نیز به علت انفجار و آتش سوزی ناشي از تصادف باعث
مرگ  22تن در حین عملیا ت تخلیه و نجات گرديد ( . )2در كشور ايران نیز حادترين بحران رخ داده ،فاجعه ی قطار نیشابور در سال
 1382است .در اين حادثه در اثر انفجار بیش از  355تن كشته شدند .بررسي ها نشان مي دهد ضعف در فرماندهي عملیات و آمادگي
سبب گرديد عملیات واكنش به درستي صورت نگرفته و تبديل به بحران گردد ( .)3بديهي است در يک فعالیت سازمان يافته كه وقت و
سرمايه برای آن صرف شده است همواره بايد به امکان رخداد اين گونه شرايط اضطراری و بحران های احتمالي انديشید .با توجه به اين
نکات ،الزم است برنامه مديريتي برای آمادگي و مقابله با چنی ن شرايطي تهیه و اجرا شود ( . )6-3بنابراين صنايع نیازمند
بهره مندشدن از سامانه هايي برای آمادگي در برابر بحران های محتمل هستند.
طبق الگوهای ارايه شده توسط سازمان های مختلف ( ، )8-3آمادگي در مرحله ی قبل از واكنش شرايط اضطراری و در مرحله ی دوم
چرخه ی مديريت بحران قرار دارد و به معنای اتخاذ تدابیر الزم و انجام اقدام های عملي جهت رويارويي موثر و سريع با شرايط
اضطراری مي باشد .در اين مرحله ،تمهیداتي انديشیده مي شود تا سازمان در برابر شرايط اضطراری غافل گیر نشده و آمادگي الزم را
برای رويارويي با انواع وضعیت های بحراني داشته باشد .بررسي ها نشان مي دهد سازمان ها با ايجاد آمادگي برای مقابله با انواع شرايط
اضطراری بهتر مي توانند در ب رابر بحران های احتمالي مقابله نمايند كه مي توان با هم آهنگ نمودن اعضای تیم و با تسهیم اطالعات،
آمادگي الزم را كسب نمايند ( .)1ا ين امر نه تنها سبب كاهش آسیب پذيری و پیامدهای شرايط اضطراری مي گردد بلکه باعث يادگیری
سازمان ها جهت برخورد با شرايط اضطراری احتمالي مي شود .در واقع آمادگي ،سازمان دهي كلیه ی اقدامات واكنش در مقابل بروز
شرايط اضطراری پیش از وقوع آن مي باشد تا راهکارهای پاسخ پس از بروز شرايط اضطراری موثرتر عمل نمايند .توجه به مرحله ی
آمادگي ،اعضای تیم ها را قادر مي سازد تا در صورت بروز وضعیت اضطراری از آمادگي بهتری برخوردار بوده و با هماهنگي بیش تر و به
طور موثر و مناسب مقابله نمايند .مي توان اين گونه بیان نمود آمادگي در براب ر شرايط اضطراری يک مفهوم كلي است كه تمامي اعضاء
و تیم های مديريت شرايط اضطراری را شامل مي شود (.)15
يکي از مولفه های اصلي در مبحث آمادگي وجود هم آهنگي در بین اعضاء و تیم ها مي باشد كه به عنوان يکي از عوامل تاثیرگذار بر
بهبود آمادگي و در نتیجه واكنش مناسب مطرح مي باشد( . )11 3از آنجايي كه شرايط اضطراری بدون هرگونه هشداری ات فاق مي افتند
الزم است تیم ها بهترين پاسخ را تا حد امکان ارايه نمايند كه اين امر منوط به ايجاد هم آهنگي و در نتیجه آمادگي قبل از بروز هرگونه
شرايط اضطراری مي باشد .در واقع نیاز است هم آهنگي منسجم و ساختاريافته در بین كلیه ی تیم ها و اعضای تیم ها وجود داشته باشد

) ( -

 .يکي از موا رد اثرگذار بر هم آهنگي 12 13 ،كه بايستي در مرحله ی آمادگي مورد توجه قرار بگیرد و تمهیدات الزم انديشیده شود
وجود ارتباطات در راستای تبادل اطالعات با هدف افزايش هم آهنگي و هم كاری است كه شامل تشکیل نشست های رسمي و
غیررسمي ،گفت وگو و ارتباط دوستانه برای مشورت و يادگیری مي باشد كه بر روند هم آهنگي و در نتیجه آمادگي اعضای تیم موثر
خواهد بود (. )16-11
يکي از مباحث مهم در مرحله ی آمادگي ،تدوين و تهیه ی يک طرح جامع مديريت بحران به صورت مکتوب و مدون و به صورت الزام
برای صنايع است و اينکه نقش و مسئولیت افراد در زمان بروز شرايط اضطراری مشخص شده باشد و افراد براساس هم آهنگي و
آمادگي از پیش تعیین شده تصمیم خواهند گرفت چه وظايفي را انجام دهند .بنابراين يکي از گام های اساسي در مديريت شرايط
اضطراری در فاز آمادگي ،تدوين طرح آمادگي با توجه به استانداردها و در يک چارچوب تعريف شده در شرايط اضطراری است .زيرا
عدم آمادگي در مقابل با شرايط اضطراری سبب مي گرد د مديريت دچار چالش و تنش بیش تری در فرايند مواجهه روبرو شود و در
نتیجه نتوان تدابیر الزم را در زمان اضطراری اتخاذ نمود ( .)13 6-8 3به طور كلي مي توان اين گونه بیان نمود عواملي از جمله
هم آهنگي ،وجود ارتباطات در راستای تبادل اطالعات و وجود طرح و دستورالعمل های منسجم و جامع در فاز آمادگي در چرخه ی
مديريت بحران از اهمیت به سزايي برخوردار است (تركیب اين سه عامل به صورت اصل سه گانه در شکل  1ارايه شده است كه دارای
ارتباط دو سويه مي باشند) كه بايستي مورد توجه قرار بگیرد و تمهیدات ال زم برای بهبود اين عوامل در نظر گرفته شود .زيرا بروز
شرايط اضطراری ،فرصت مناسبي برای ايجاد آمادگي نخواهد بود و پیامدهای منفي را افزايش خواهد داد .بنابراين نیاز است قبل از
بروز هرگونه شرايط اضطراری ،وضعیت آمادگي سامانه ی مديريت شرايط اضطراری در صنايع در زمان آرامش از ديدگاه های مختلف
مورد ارزيابي قرار بگیرد .مطالعه ی حاضر گامي در اين راستا مي باشد كه با هدف ارزيابي وضعیت آمادگي سامانه ی مديريت شرايط
اضطراری به صورت مطالعه ی موردی در پااليشگاه مورد بررسي قرار گرفته است .از انجايي كه در اين مطالعه از سه معیار مختلف در
فاز آمادگي مورد بررسي قرار گرفته است جهت تصمیم گیری با لحاظ نمودن هر سه معیار از رويکرد فازی استفاده گرديد.
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شکل  .1اصل سه گانه ی فاز آمادگي بر اساس سه معیار هم آهنگي ،طرح و ارتباطات به
صورت دو سويه

روش تحقیق
مطالعه ی حاضر به بررسي سامانه ی مديريت شرايط اضطراری با تاكید بر مرحله ی آمادگي پرداخته است .جهت ارزيابي سطح آمادگي،
ابتدا ساختار اصلي سامانه ی مديريت شرايط اضطراری و زير مجموعه ی آن در صنعت مورد مطالعه مشخص گرديد .اعضای تیم شرايط
اضطراری به عنوان تیم پیش رو جهت مقابله با شرايط اضطراری شامل 115تَن در هفت تیم شامل تیم آتش نشاني ،امداد و نجات،
درماني ،پشتیباني ،حراست و روابط عمومي به عنوان جامعه ی آماری مورد پژوهش مشخص شده اند.
با استفاده از پرسش نامه ،مرحله ی آمادگي از سه معیار شامل ارتباطات از ديدگ اه تبادل اطالعات ،طرح ها و دستورالعمل ها و هم آهنگي
مورد بررسي قرار گرفت .سواالت ارتباطات و هم آهنگي از سه ديدگاه مديريتي ،تیمي و فردی مورد بررسي قرار گرفته است .هم چنین
طرح ها و دستورالعمل ها در سامانه ی مديريت شرايط اضطراری از حیطه ی يکپارچه بودن ،كارايي و كاربردی بودن مورد بررسي قرار
گرفته اند .روايي و پايايي پرسش نامه متشکل از  21سوال با تاكید بر مرحله ی آمادگي بررسي شد .در اين مرحله ،محتوی برخي از
سوال ها تغییر نمود و آلفا كرونباخ به طور متوسط  5/83به دست آمد .نحوه ی امتیازدهي سوال ها براساس مقیاس  8گز ينه ای لیکرت و
در بازه ی  1-8انجام گرفت .در اين پژوهش ،ضريب هم بستگي متغیرها با استفاده از نرم افزار بسته ی آماری برای علوم اجتماعي 18

) تحلیل و بررسي شدSPSS18.

(

برای ارزيابي و تصمیم گیری سطح آمادگي سامانه ی مديريت شرايط اضطراری ،خروجي بخش پرسش نامه به عنوان ورودی بخش
رويکرد فازی جهت ارزيابي سطح آمادگي سامانه ی مديريت شرايط اضطراری در نظر گرفته شد كه مراحل آن شامل فازی سازی،
استنتاج و غیرفازی سازی مي باشد ( .)22-18رويکرد فازی با استفاده از جعبه ی ابزار فازی در نرم افزار متلب انجام شده است.

يافته ها
در اين مطالعه ،وضعیت آمادگي سامانه ی مديريت شرايط اضطراری به صورت شبکه ی كل با استفاده از پرسش نامه تدوين شده مورد
بررسي قرار گرفت .نتايج حاصل از پرسش نامه به عنوان ورودی جهت تعیین سطح آمادگي سامانه ی مديريت شرايط اضطراری مورد
استفاده قرار گرفت.
وضعیت آمادگي با استفاده از پرسش نامه :وضعیت آمادگي شامل ارتباطات از ديدگاه تبادل اطالعات ،هم آهنگي ،طرح ها و
دستورالعمل ها با توجه به پرسش نامه تدوين شده برای كل سامانه ی مديريت شرايط اضطراری مشخص گرديد .متوسط مقدار ارتباطات،
طرح ها و هم آهنگي به ترتیب برابر  2/31 ،2/51 ،2/28به دست آمد .متوسط سطح نمره ی هر يک از متغیرها در بخش رويکرد فازی
برای تعیین سطح آمادگي سامانه ی مديريت شرايط اضطراری مورد مطالعه به كار رفته است .ضريب هم بستگي سه زير مجموعه ی فاز
آمادگي حاكي از روابط قوی و مستقیم بین آنها مي باشد .ضريب هم بستگي بین دو متغیر هم آهنگي و ارتباطات معادل  5/88نشان
مي دهد ارتباط قوی و مستقیمي بین اين دو بعد وجود دارد ( = 5/555مقدار احتمال) كه نشان ميدهد هم بستگي دو متغیر معنادار است.
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بنابراين مي توان استدالل نمود اگر بین دو عضو تیم ،هم آهنگي وجود داشته باشد به احتمال  88درصد ارتباط ات جهت تبادل اطالعات
نیز بین اعضاء برقرار خواهد بود .هم چنین ضرايب هم بستگي بین دو متغیر هماهنگي و طرح برابر با  5/8و بین دو متغیر ارتباطات و
طرح معادل  5/38مي باشد ( = 5/555مقدار احتمال) .اين يافته ها نشان مي دهد وجود طرح مکتوب و مدون بر وضعیت هم آهنگي و
ارتباطات جهت تبادل اطالعات اثرگذار بوده و مي تواند باعث بهبود عملکرد و كارايي آمادگي اعضای سامانه مديريت شرايط اضطراری
گردد.
ارزيابي سطح آمادگي سامانه ی مديريت شرايط اضطراری با رويکرد فازی :اولین و مهم ترين مرحله در رويکرد فازی ،شناسايي
متغیرهای ورودی و خر وجي سامانه مي باشد .در اين مرحله ،ورودی های ارزيابي سطح آمادگي سامانه ی شرايط اضطراری به عنوان
متغیر خروجي مطالعه ،با توجه به سه عامل در نظر گرفته شده از پرسش نامه مشخص شده است .مولفه ی ارزيابي سطح آمادگي
سامانه ی مديريت شرايط اضطراری به عنوان متغیر خروجي ،دارای سه متغیر ورودی شامل هم آهنگي ،ارتباطات به صورت تبادل
اطالعات ،طرح ها و دستورالعمل های موجود مي باشد (شکل  .) 2مقادير زباني و بازه های فازی متغیرهای ورودی و خروجي مطالعه با
استفاده از روش دلفي ،دلفي فازی و توسط افراد خبره در زمینه ی مديريت بحران تعی ین گرديده است (جدول  .)1به عنوان نمونه،
مقادير زباني متغیر ورودی هم آهنگي در پنج بازه شامل بدون هم آهنگي كامل ،بدون هم آهنگي ،هم آهنگي نسبي ،هم آهنگ و
هم آهنگي كامل مشخص گرديده است .اين مقادير در متغیر خروجي مطالعه ،ارزيابي سطح آمادگي سامانه ی مديريت شرايط اضطراری،
در  1بازه تعريف شده است .مرحله ی بعدی ،بیان مقادير زباني در فرم مجموعه ی فازی مي باشد كه توسط توابع عضويت شان ارايه
شدند (شکل  )2اين تبديل فازی مجموعهی از اعداد مثلثي و نیم ذوزنقه به استفاده با كالمي متغیرهای از مي شوند .هر يک
مراحل به عنوان فازی سازی مطرح مي باشند.

شکل  . 2مقادير زباني و توابع عضويت مجموعه ی فازی متغیرهای ورودی و خروجي
اعمال گرديد .تعداد قواعد

در قالب قوانین "اگر – آنگاه"and

پايگاه ی قواعد با استفاده از دانش خبرگان تشکیل گرديد و روش

بر اساس تعداد متغیرهای ورودی و توابع عضويت شان تعیین گرديده است كه رابطه ی بین متغیرهای ورودی و خروجي و در نتیجه

برای برش مجموعه ی فازی min

سطح آمادگي سامانه را مشخص نموده است .در اين مطالعه 128 ،قانون تعريف شده و روش

كلیهی مجموعه های خروجي قواعد به مجموعه فازی تبديل گرديدند كه به max

خروجي اعمال شد .هم چنین از طريق عمل گرهای

عنوان مرحله ی استنتاج فازی مطرح مي باشد .ورودی مرحله ی غیرفازی سازی ،به صورت يک مجموعه ی فازی از اجتماع مجموعه های
فازی خروجي از مراحل قبل است .برای قا بل فهم بودن خروجي های به دست آمده در دنیای واقعي ،اعداد فازی به اعداد قطعي تبديل
گرديدند .در اين مطالعه ،از روش مركز ثقل برای فازی زدايي استفاده شد .برای بررسي صحت مدل از روش بررسي رفتار خروجي
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استفاده گرديد .در صورتي كه نتايج مطلوب به دست نیايد بايستي قوا عد اصالح شوند و يا رنج توابع عضويت متغیرهای مربوطه اصالح
شود .اين فرايند تا رسیدن به نتايج مطلوب ادامه يافت.
مقادير به دست آمده از پرسش نامه شامل سه عامل ارتباطات ،طرح و هم آهنگي به صورت قاعده ی كمي "اگر -آن گاه " در رويکرد فازی
به عنوان ورودی های مطالعه ج هت ارزيابي سطح آمادگي سامانه ی مديريت شرايط اضطراری به صورت كل سامانه مورد استفاده قرار
گرفتند .نتیجه ی به دست آمده نشان داد میزان آمادگي سامانه ی مورد مطالعه برابر با  5/38است كه به طور میانگین متعلق به سطح
كم و متوسط رو به كم مي باشد (شکل .)3

جدول  . 1مقادير زباني و مجموعه های فازی متغیرهای ورودی و خروجي فازی
متغیر

مقادير زباني

مجموعه های فازی

ارتباطات

)Very Low (V.L
)Low (L
)Medium (M
)High (H
)Very High (V.H
)Poor (P
)Inadequate (I
)Average (Av
)Adequate (A
Adequate (C.A) Completely
)Completely Non-Coordination (C.N.C
)Non- Coordination (N.C
)Relatively Coordination (R.C
)Coordination (C
)Completely Coordination (C.C
)Extremely Low (E.L
)Very Low (V.L
)Low (L
)Medium Low (M.L
)Medium (M
)Medium High (M.H

>2

طرح و دستورالعمل

هم آهنگي

ارزيابي
سطح
آمادگي
سامانهی
مديريت
شرايط
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1 -2 / 8
2- 3 / 8
2/ 8- 1
<3 /8
>1 /8
1 -2 / 8
1/8- 3 /8
2/ 8 - 1 / 8
<3 /8
>2
1- 3
2-1
3- 1/ 8
<1
>5 / 2
5/ 1- 5 /3
5/ 2- 5/ 1
5/ 3- 5 /8
5/1 - 5/ 6
5/ 8- 5 /3
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اضطراری

)High (H
)Very High (V.H
)Extremely High (E.H

5 / 6 -5 / 8
5/3- 5 / 1
<5 / 8

شکل  . 3قاعده كمي "اگر -آن گاه" متغیرهای ورودی و خروجي به صورت كل سامانه

به طور خالصه ،مطالعه ی حاضر به ارزيابي سطح آمادگي سامانه ی مديريت شرايط اضطراری براساس سه معیار شامل ارتباطات در
راستای تبادل اطالعات ،طرح ها و دستورالعمل های موجود و هماهنگي با استفاده از رويکرد فازی پرداخته است كه يافته های حاصل از
پرسش نامه برای ارزيابي سطح آمادگي مورد استفاده قرار گرفته است (شکل .)1

ی ا ف ت ه ه ا ی ح ا صل ا ز پ ر س ش ن ا م ه

ا ر ز ی اب ی س ط ح آم ا دگ ی س ام ان ه م د ی ر ی ت ش ر ا ی ط ا ض ط ر ا ر ی

رویک رد فا ز ی

شکل  . 1فرايند ارزيابي آمادگي سامانه ی مديريت شرايط اضطراری

بحث
از آنجايي كه شرايط اضطراری بدون هرگونه اخطاری اتفاق مي افتند ارزيابي میزان آمادگي اعضای تیم مديريت شرايط اضطراری حايز
اهمیت است .در اين راستا در پژوهش حاضر ،با استفاده از يافته های حاصل از پرسش نامه به ارزيابي سطح آمادگي سامانه ی مديريت
شرايط اضطراری پرداخ ته شده است .مرحله ی آمادگي در چرخه ی مديريت شرايط اضطراری از زير مجموعه های متفاوتي مانند
آموزش ،تبادل اطالعات ،طرح و دستورالعمل ،هم آهنگي و بازرسي تجهیزات تشکیل شده است .در اين مطالعه سه معیار شامل
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ارتباطات از ديدگاه تبادل اطالعات ،هم آهنگي ،طرح و دستورالعمل ها به عنوان زيرمجموعه ی مرحله آمادگي مورد بررسي قرار گرفت.
عدم هم آهنگي تیم ها سبب شکل گیری رقابت برای استفاده از منابع و امکانات در زمان شرايط اضطراری خواهد شد و هر يک از تیم ها
میل به دست يابي هرچه سريع تر به منابع و تجهیزات خواهند داشت ( . )23در واقع شتاب زدكي نیروها مي تواند منجر به ايجاد فضای
رقابتي بین تیم ها به خصوص در شرايط بحراني گردد و عملکرد كل سامانه ی مديريت شرايط اضطراری را دچار اختالل و بي نظمي نمايد
( . )15بنابراين پاسخ موثر تیم واكنش شرايط اضطراری به آمادگي موثر و معقول بین اعضاء و تیم ها بستگي دارد .بنابراين مي توان گفت
يکي از موارد مهم در موفقیت عملیات تیم های واكنش ،بحث آمادگي است كه اين نیز به نوبه خود به هم آهنگي نزديک و مطلوب در

) (

 .هم چنین يافته های مطالعات موجود در زمینه ی مديريت شرايط اضطراری نشان  21بین كلیه اعضای تیم واكنش وابسته مي باشد
مي دهد وجود ارتباطات در راستای تبادل اطالعات در بین اعضای تیم سبب مي گردد روابط بهینه شده و هماهنگي نیز بهبود يافته و
در نتیجه آمادگي اعضای تیم نیز تقويت خواهد شد ( )18-11كه بايد در تیم ها مورد توجه قرار بگیرد .در حقیقت ارتباطات با فضای
تبادل در بین اعضای تیم سبب تسهیل در تسهیم اطالعات شده و يک فضای حمايتي برای ايجاد هم آهنگي در بین اعضاء به وجود

) (

 .در نهايت جهت دست يابي به بیش ترين كارايي در سامانه ی مديريت شرايط اضطراری ،نیازمند آمادگي به عنوان عامل  16مي آورد
مهم بین تیم ها مي باشد .از اين رو در اين مطالعه ،ارزيابي آمادگي تیم های شرايط اضطراری به صورت يافته های حاصل از پرسش نامه
مورد ارزيابي قرار گرفت.
در اين مطالعه ،سطح عملکرد تیم های واكنش شرايط اضطراری با استفاده از رويکرد فازی و بر اساس نتايج به دست آمده از
پرسش نامه مورد ارزيابي قرار گرفت تا با استدالل علمي و منطقي و به دور از ارزيابي های خوش بینانه قضاوت نمود .در مجموع ارزيابي
به دست آمده نشان مي دهد تیم واكنش شرايط اضطراری فازهای مورد مطالعه سطح عملکرد كمي را به دست آورده است و مي توان
استنباط نمود سطح آمادگي سامانه ی مورد مطالعه از عملکرد مناسبي برخوردار نمي باشد .نتايج مطالعه ی ا رزيابي فازی در بررسي
سناريوها در عملیات نجات اضطراری نشان داد استفاده از رويکرد منطق فازی نسبت به اعداد قطعي مي تواند به صورت روش كارآمد و
مفید برای مواجهه با ابهام موجود در محیط های واقعي مورد استفاده قرار بگیرد و نتايج به دست آمده مي تواند به درک افراد ن زديک تر
باشد ( . )28هم چنین مطالعه ی ارزيابي ريسک شرايط اضطراری با رويکرد فازی نشان داد استفاده از بازه ها و مقادير فازی ،تحلیل
دقیق تری را جهت حفاظت افراد نسبت به روش های قطعي ارايه مي دهند ( .)26نتايج مطالعه ی حاضر نیز نشان داد رويکرد فازی
مي تواند به ارزيابي سطح آمادگي سامانه ی مديريت شرايط اضطراری به صورت كل با استفاده از چند متغیر بپردازد.

گیری نتیجه
به طور كلي يافته های پژوهش ،حاكي از میزان آمادگي كم و متوسط رو به كم بین تیم ها بوده است كه مي تواند به عنوان يکي از
روی مديريت موفق سامانه ی مديريت شرايط اضطراری ذكر نمود .در حالي كه در يک مديريت شرايط اضطراری مطلوب های پیشچالش
ضرورت دارد با استفاده صحیح از توانمندی ها و صالحیت های كلیه تیم های شركت كننده و اعضای آن ها بتوان بستری مناسب برای
افزايش آمادگي و هم كاری از طريق برنامه ريزی و طرح ريزی فراهم نمود .اين نظريه مي تواند با استفاده بهینه از كلیه امکانات و منابع
موجود ،استفاده ی حداكثر از توانمندی های اعضای تیم ،تعامالت مناسب بین اعضاء و در نهايت با عملکرد بهتر به اهداف مورد نظر
دست يافت .يکي از عوامل تاثیر گذار در اين روند مبحث آموزش و تمرين به صورت مشاركتي و با حضور اعضاء و تیم ها مي باشد.
ضروری است اهدافي هم چون افزايش آمادگي و رسیدن به بهترين سطح كارايي برای باال بردن توان مقابله با آموزش علمي و كاربردی

) (

با شرايط اضطراری افزايش داد ( . )28كه بايستي در سامانه ی مورد مطالعه مورد مواجهه در را افراد تا آمادگي  23همراه باشد
توجه قرار بگیرد و برنامه ريزی و طرح ريزی مناسب با هدف افزايش سطح آمادگي ايجاد و اجر ا گردد كه نیازمند تالش اساسي مي باشد.
قدردانى و تشکر

.

مي گردد صمیمانه شان قدردانى همکارى خاطر به مورد مطالعه بحران پااليشگاه كارشناسان و كاركنان مديريت كلیه ی از
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