طراحی ،اجرا و ارزیابی تمرین بالیا

نویسنده :امیر ساالری -مدرس اورژانس و مراقبتهای ویژه
دکتری تخصصی سالمت در بالیا و فوریت ها

اهداف فراگیری
در انتهای این فصل از خواننده انتظار می رود:
نقش و جایگاه تمرین را در چرخه مدیریت بالیا تبیین نماید.
مفاهیم و اصطالحات مرتبط با تمرین بالیا را تعریف نماید.
اهداف برگزاری تمرین بالیا را شرح دهد.
انواع تمرین های بالیا را طبقه بندی نماید.
انواع تمرین های بالیا را با یکدیگر مقایسه کند.
رویکرد بلوک های ساختمانی در برگزاری انواع تمرین را تحلیل نماید.
مدیریت برنامه تمرین و مراحل چرخه تمرین بالیا را شرح دهد.
مراحل هشت گانه طراحی و تدوین تمرین بالیا را فهرست نماید.
اصول نگارش سناریوی تمرین را بیان نماید.
نحوه اجرای انواع مختلف تمرین بالیا را بیان کند.
نحوه ارزیابی انواع مختلف تمرین بالیا را توصیف نماید.
برنامه ریزی بهبود بعد از برگزاری تمرین بالیا را شرح دهد.

مقدمه
به منظور ارائه یک پاسخ موثر ،هماهنگ و سازماندهی شده به اثرات مختلف انواع بالیا و فوریت ها وجود برنامه های عملیات فوریت 1یا به عبارت دیگر برنامه
پاسخ فوریت 2بسیار ضروری می باشد .اما باید توجه داشت این برنامه ها و سایر سیاست ها و دستورالعمل ها تنها نباید به صورت نظری وجود داشته و تمرین

-Emergency Operation plan
- Emergency Response plan
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نشوند ،بلکه باید در یک فرایند منظم و مدون و به صورت دورهای و هدفمند در قالب برگزاری انواع مختلف تمرین و یا بعد از بکارگیری در یک فوریت واقعی
مورد ارزیابی قرار گرفته و به روز رسانی و معتبر شوند(2و.)1
از این رو در چرخه مدیریت بالیا که شامل چهار مرحله کاهش اثرات ،آمادگی ،پاسخ و بازیابی میباشد  ،در مرحله آمادگی یکی از کارکردهای مهم و اساسی
در جهت ارتقاء آمادگی و ظرفیت سازی برگزاری انواع تمرین بالیا می باشد(.)2-5
در واقع تمرین ها فعالیت هایی هستند که با هدف آموزش و تمرین توانمندی و صالحیت های اساسی پیشگیری و کاهش اثرات ،کاهش آسیب پذیری،
پاسخ و بازیابی در محیطی که برای مشارکت کنندگان بدون خطر می باشد ،انجام می شوند .به عبارت دیگر تمرین ها با هدف توسعه ،بهبود و تأیید صالحیت
ها و توانمندی های سازمانی برای انجام یک یا چند کارکرد در هنگام وقوع بالیا طراحی میشوند(2و.)1

اهداف برگزاری تمرین
سازمان های برگزار کننده ،تمرینها را برای دستیابی به دو هدف عمده برگزار می نمایند :اول پرسنل خود را برای یادگیری و تمرین نقش ها و عملکردهای
مورد انتظار در پاسخ به فوریت ها توانمند سازند و دوم توانایی و ظرفیت های سازمان را برای پاسخ موثر به یک فوریت واقعی ارتقا و بهبود بخشند( .)2الزم به
ذکر است که برگزاری تمرین به تنهایی همه مزایای بالقوه آن را فراهم نمی کند ،بلکه این مزایا از طریق طراحی و اجرای دقیق تمرین ،ارزشیابی اصولی آن و
همچنین پیگیری اجرای برنامه های بهبود و تغییراتی که در پاسخ به یافته های تمرین بدست می آید ،ایجاد می گردند(2و.)1
اهداف اصلی برگزاری تمرین که در اکثر منابع به آن اشاره شده است( )8،7،6،2،1شامل موارد زیر می باشند:
 -1بررسی ،ارزشیابی و معتبر سازی برنامه ها ،سیاست ها  ،فرایند ها و روش های اجرایی
 -2آشکار شدن نقاط قوت و ضعف برنامه های آمادگی و پاسخ
 -3آشکار شدن کمبودها در منابع  ،امکانات و تجهیزات
 -4توسعه هماهنگی بین سازمانی ،بهبود ارتباطات میان آنها و تقویت کار گروهی
 -5شفاف کردن نقش ها و مسئولیت های افراد و سازمانها
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آموزش و تربیت کارکنان در مورد نقش ها و مسئولیت های اساسی آنها

 -7ارتقای عملکرد و مهارتهای فردی و گروهی
 -8ارزیابی فرایندهای تصمیم گیری و مکانیزم های هماهنگی درون و برون سازمانی
 -9مشخص کردن فرصت هایی برای پیشرفت ،بهبود و ارتقاء برنامه ها
 -11تأیید برنامه ها و جلب حمایت و توجه مدیران و مقامات ارشد
در هر حال اصلی ترین و مهم ترین هدف و دلیل برگزاری انواع تمرین « آمادگی برای ارائه پاسخ موثر به یک فوریت واقعی » می باشد(.)2
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مفاهیم و اصطالحات مرتبط با تمرین بالیا
کلمات مختلفی مثل مانور ،دریل ،تمرین ،شبیه سازی به صورت متناوب در خصوص تمرین بالیا بکار گرفته می شوند .برای یکسان شدن تعاریف و درک بهتر
این مفاهیم و استفاده مناسب از این کلمات مطابق با ادبیات رایج مدیریت بالیا برخی اصطالحات مرتبط با تمرین بالیا شرح داده می شوند.
تمرین ( :)Exerciseاز نظر لغوی به معنای فعالیت یا فرایندی است که به شما در تمرین یک مهارت ویژه کمک می نماید و یا ممارست به منظور یادگیری،
تقویت و توسعه یک مهارت و توانمندی خاص
طبق تعریف برنامه تمرین و ارزشیابی امنیت سرزمین ( )HSEEP3ایاالت متحده که در سال  2113منتشر شده است( )1تمرین ها فعالیت هایی هستند که
با هدف آموزش و تمرین توانمندی و صالحیت های اساسی پیشگیری و کاهش اثرات ،کاهش آسیب پذیری ،پاسخ و بازیابی در محیطی که برای مشارکت
کنندگان بدون خطر می باشد ،انجام می شوند.
در واقع کلمه تمرین یک عبارت کلی و عمومی برای مجموعه ای از فعالیت هایی است که با هدف بررسی و ارزیابی برنامه های آمادگی و پاسخ و ارزیابی
موفقیت برنامه های توسعه ای و آموزشی صورت می گیرد(6و.)1
تمرین ( :)Drillاز نظر لغوی به معنای تمرین ،مشق نظامی ،مته زدن ،مته ،تعلیم دادن و یا تمرینکردن می باشد .در واقع این عبارت به معنای یادگیری،
آموزش اصولی و منظم با تکرار های متعدد می باشد و در خصوص تمرین هایی که برای آموزش سربازان در رژه نظامی و انجام حرکت با اسلحه میباشد نیز
بکار برده می شود.
اما همانگونه که در ادامه بدان اشاره می گردد ،طبق تعریف برنامه تمرین و ارزشیابی امنیت سرزمین( )HSEEPایاالت متحده(8و )1دریل یکی از انواع
تمرین های عملیات محور بوده و تنها یک کارکرد و یا مهارت خاص و در یک سازمان بوسیله آن تمرین می شود.
مانور ( :)Maneuverاز نظر لغوی به معنای تمرین نظامی ،حرکت کردن ،حرکت جنگى ،مانور دادن و تغییر مسیر حرکت می باشد .این واژه بیشتر در
خصوص تمرین های نظامی مورد استفاده قرار می گرفت که در حال حاضر در کشور ما از واژه رزمایش که در اصل یک شبیه سازی شرایط جنگی است به
جای مانور استفاده می شود.
باید توجه داشت که در ادبیات مدیریت بالیا واژه مانور کاربردی ندارد و به صورت غلط مصطلح به صورت مانور بالیا مورد استفاده قرار می گیرد و بهترین واژه
برای این منظور همان تمرین بالیا می باشد.
تمرین ( :)Simulationاز نظر لغوی به معنای شبیه سازی ،ظاهر سازی ،تقلید و تمارض می باشد .در سندی که خصوص راهنمای تدوین تمرین های
فوریت در سال  2111توسط سازمان بهداشت پان آمریکن 4که یکی از مناطق سازمان جهانی بهداشت می باشد ،منتشر شده است( )7این واژه معادل تمرین-
های دور میزی که با ایجاد یک سناریوی فرضی فرصت بحث و تمرین مهارتهای تصمیم گیری برای شرکت کنندگان را فراهم می نماید ،در نظر گرفته شده
است .در همین سند از واژه دریل به عنوان تمرین های عملی که شرکت کنندگان را با یک موقعیت ساختگی روبرو می سازد و نیاز به جابجایی واقعی منابع و
پرسنل دارد ،در مقابل واژه شبیه سازی استفاده شده است(.)7

-Homeland Security Exercise and Evaluation Programe
-Pan American Health Organization

3

3
4

طبقه بندی و مقایسه انواع تمرین
در یک تقسیم بندی رایج در بین منابع مختلف( )6،2،1،11،9،8،11انواع تمرین به دو دسته کلی زیر طبقه بندی می شوند:
تمرین های مباحثه محور یا مبتنی بر بحث ()Discussion based exercises
تمرین های عملیات محور یا مبتنی بر عملکرد ()Operation based exercises
همان گونه که مشخص است تمرین های مباحثه محور یا مبتنی بر بحث نیاز به تفکر ،آنالیز دادهها ،تصمیم گیری های حساس و تبعیت از سیاست ها و رویه
ها دارند ،اما نیازی به جابهجایی پرسنل ،امکانات یا تجهیزات در آنها وجود ندارد.
در حالی که در تمرین های عملیات محور یا مبتنی بر عملکرد ،عملکردها یا مهارتهای خاصی توسط افراد تمرین می شوند و بسته به نوع تمرین نیاز به
جابهجایی پرسنل ،امکانات یا تجهیزات در آنها وجود دارد(.)11،11،9،8،6،2،1
تمرین های مباحثه محور مشارکت کنندگان را با برنامهها ،سیاستها ،رویهها و توافقنامه های موجود آشنا کرده و یا ممکن است جهت ایجاد برنامهها،
سیاستها ،رویهها و توافقنامه های جدید مورد استفاده قرار گیرند.
تمرین های عملیات محور اعتبار برنامهها ،سیاستها ،رویهها و توافقنامهها را ارزیابی کرده و نقشها و مسئولیتها را روشن ساخته و کمبود منابع را در یک
محیط عملیاتی شناسایی می کند.
تمرین های مباحثه محور و عملیات محور می توانند به صورت ساده و یا پیچیده بر اساس نیازهای سازمان و اهداف تمرین طراحی شوند .به طور کلی تمرین
های مباحثه محور در طراحی ،اجرا و ارزشیابی ساده تر بوده و هزینه اجرایی کمتری دارند(.)11،11،9،8،6،2،1

انواع تمرین های مباحثه محور یا مبتنی بر بحث ()Discussion based exercises
این تمرین ها به چهار نوع تقسم بندی می شوند که شامل:
.1سمینار ()Seminar
 .2کارگاه ()Workshop
 . .3تمرین دور میزی ()Tabletop Exercise
 .4بازی ()Game

انواع تمرین های عملیات محور یا مبتنی بر عملکرد ()Operation based exercises
این تمرین ها به سه نوع تقسم بندی می شوند که شامل:
 .1تمرین محدود یا مشق ()Drill
 .2تمرین کارکردی ()Functional exercise
 .3تمرین مقیاس کامل یا تمام عیار ()Full scale exercise
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در ادامه در خصوص هر یک از انواع تمرین و ویژگی های آنها و بر اساس منابع مختلف( )9،8،6،2،1،11،11توضیحاتی ارائه شده است.
سمینار ( :)Seminarیک بحث غیر رسمی است که با هدف آشناسازی و آموزش شرکت کنندگان در خصوص برنامهها ،سیاستها و رویههای موجود یا
جدید طراحی شده است و سعی در ایجاد یک چهارچوب فهم مشترک در بین شرکت کنندگان در خصوص یک برنامه خاص دارد .مثل سمینار توجیهی
آشنایی با برنامه عملیات فوریت نظام سالمت کشور
کارگاه ( :)Workshopشبیه سمینار است با این تفاوت که بر خالف سمینار یک رابطه دو طرفه در آن وجود دارد و هدف آن نوشتن و تدوین یک خروجی
و محصول جدید مثل یک برنامه عملیات فوریت ،رویه استاندارد عملیات( )SOP5و یا توافق نامه مشترک می باشد .مثل کارگاه تدوین دستورالعمل و روش
اجرای تریاژ در بیمارستان در حوادث پرتلفات و بالیا و یا نگارش برنامه عملیاتی افزایش ظرفیت بیمارستانی با حضور متخصصین و همه ذی نفعان و صاحبان
فرایند
تمرین دور میزی ( :)Tabletop Exerciseدر این نوع تمرین پرسنل ارشد ،مقامات و مدیران رسمی و پرسنل کلیدی بر اساس یک سناریوی فرضی و
یک فوریت شبیه سازی شده و به منظور سنجش برنامهها ،سیاستها و رویههای موجود به بحث و تبادل نظر می پردازند .اهداف مهم این نوع تمرین
شناسایی نقاط قوت و ضعف ،تقویت درک مشترک از مفاهیم جدید و تالش برای تغییر نگرش و دیدگاه های موجود در برخی موارد می باشد.
بازی ( :)Gameدر این نوع تمرین در قالب یک سناریو و شرایط شبیه سازی شده و در یک محیط رقابتی دو و یا تعداد بیشتری گروه مشارکت دارند و
اهداف آن عالوه بر سنجش و معتبر ساختن برنامهها ،سیاستها و رویههای موجود شامل بررسی فرایندها و توالی تصمیم گیری ها ،اجرای تجزیه و تحلیل اگر
این شود ...آنگاه چه می شود بر اساس برنامه های موجود می باشد.
تمرین محدود یا مشق ( :)Drillیک فعالیت هماهنگ شده و تحت نظارت می باشد که جهت سنجش یک عملیات یا عملکرد ویژه در یک واحد مستقل یا
سازمان صورت می گیرد  .اهداف این نوع تمرین شامل :آموزش نحوه کار با تجهیزات جدید ،تمرین و نگه داشتن سطح آمادگی و مهارت پرسنل ،سنجش رویه
های جدید و آماده شدن برای تمرین های پیچیده تر عملیاتی می باشد .مثل تمرین آتش نشانی و اطفاء حریق در یک بیمارستان و یا تمرین تخلیه اضطراری
در یک مرکز بهداشتی -درمانی شهری یا روستایی
تمرین کارکردی ( :)Functional exerciseتمرینی که در یک یا چند سازمان و موسسه با هدف ارزیابی توانمندی ها ،کارکردهای چندگانه و یا زیر
کارکردها و یا کارکردهای وابسته و مشترک مثل فرماندهی ،هماهنگی و کنترل در بین مراکز هدایت عملیات( ،)EOC6پست ها و ستادهای فرماندهی در
قالب یک سناریو و شبیه سازی شرایط فوریت برگزار می گردد .در این تمرین تمرکز بر روی کارکردهای مدیریتی در قسمت فرماندهی و کنترل و پرسنل آنها
بوده و منابع و پرسنل دیگر جابجا نمیشوند.
تمرین مقیاس کامل یا تمام عیار ( :)Full scale exerciseتمرینی که در یک زمان واقعی و در یک محیط پر استرس با حضور چند سازمان و یا حوزه
مختلف و با جابجایی واقعی پرسنل و تجهیزات و به منظور ارزیابی برنامه ها ،رویه ها کارکردها و جنبه های مختلف آمادگی و به عنوان آئینه ای تمام عیار از
یک حادثه واقعی برگزار می گردد(.)11،11،9،8،6،2،1

-Standard Operating Procedure
-Emergency Operation Centers
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رویکرد بلوک های ساختمانی یا پلکانی در برگزاری انواع تمرین
به منظور برنامه ریزی برای برگزاری انواع تمرین در یک سازمان باید این نکته مد نظر قرار گیرد که هر تم رین مقدمه برگزاری یک تمرین دیگر می باشد .به
گونه ای که هر چقدر از تمرین های مباحثه محور یا مبتنی بر بحث به سمت تمرین های عملیات محور یا مبتنی بر عملکرد پیش می رویم بر پیچیدگی
تمرین ها ،افزایش زمان مورد نیاز برای اجرا ،بودجه و منابع انسانی و مالی افزوده می شود .هر تمرین جدید باید روی تجربه و گام تمرین قبلی پایه ریزی
شود .بنابراین یک سازمان برای ایجاد آمادگی در برابر بالیا باید یک برنامه جامع تمرین بالیا را در یک بازه زمانی مشخص طراحی و تدوین نماید و نباید بدون
انجام مراحل قبلی در برگزاری تمرین های ساده تر به طور ناگهانی یک تمرین تمام عیار را برگزار نماید(9و.)1

شکل شماره  -1رویکرد بلوک های ساختمانی یا پلکانی در برگزاری انواع تمرین()9

مدیریت برنامه تمرین و مراحل چرخه تمرین بالیا
به منظور شروع برنامه ریزی برای انجام انواع تمرین ابتدا باید مدیریت برنامه تمرین که در واقع هماهنگی و ایجاد بستر و بنیان مناسب برای برگزاری انواع
تمرین می باشد را ایجاد نمود(.)1
مدیریت برنامه تمرین از طریق مشارکت و جلب نظر مقامات و مدیران ارشد سازمان ،مشخص کردن اولویت های چند ساله برنامه های تمرین ،تدوین سند
برنامه چند ساله آموزش و تمرین ،7مشخص کردن پیامدهای مورد انتظار و مدیریت و تأمین منابع مورد نیاز شامل بودجه ،پرسنل و  ...در برنامه جامع تمرین
صورت میگیرد(8و.)1
عوامل متعددی میتواند در تعیین اولویت های برنامه برگزاری انواع تمرین نقش داشته باشند که مهمترین آنها شامل نقشه مخاطرات و نتایج تحلیل
مخاطرات و آسیب پذیری ها( ،)HVA8نقاط ضعف و موارد قابل بهبود در برنامه پاسخ سازمان ،فهرست توانمندی ،کارکردها و صالحیت های مورد انتظار
پرسنل ،راهبردها ،سیاست ها و برنامه های کالن ملی و استانداردهای اعتبار بخشی و سایر قوانین و اسناد باال دستی می باشند .در ادامه برگزاری هر تمرین
خاص نیازمند مدیریت پروژه همان تمرین به صورت مجزا و از طریق بکارگیری یک روش شناسی مشترک با مشخص نمودن مسیر و مراحل زمانی طراحی و
تدوین ،اجرا ،ارزشیابی ،برنامه ریزی بهبود در قالب چرخه تمرین بالیا می باشد(8و.)1

- Multi-year Training and Exercise Plan
- Hazard Vulnerability Analysis
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شکل شماره  -2چرخه تمرین بالیا()1

طراحی و تدوین انواع مختلف تمرین بالیا
هشت مرحله کلیدی در طراحی و تدوین انواع مختلف تمرین بالیا بر اساس منابع مختلف( )2،1،8،11،11شامل مراحل زیر می باشد.
.1

ایجاد بنیاد و اساس تمرین بر مبنای راهنمایی و نظر مدیران ارشد ،برنامه جامع آموزش و تمرین سازمان و سایر عوامل مهم و ضروری

.2

تشکیل گروه برنامه ریزی تمرین و مشخص کردن مسیر راه و برنامه زمانی برگزاری تمرین

.3

تدوین اهداف اختصاصی تمرین و فهرست توانمندی های ضروری و فعالیت های کلیدی

.4

شناسایی نیازمندی های ارزشیابی

.5

تدوین سناریو تمرین

.6

تدوین اسناد مورد نیاز تمرین (برنامه برگزاری تمرین ،راهنمای کنترل کنندگان و ارزیابان ،راهنمای ارزیابی تمرین و)...

.7

هماهنگی پشتیبانی

.8

برنامه ریزی برای کنترل و ارزیابی تمرین

گروه برنامه ریزی تمرین از باید افراد کلیدی سازمانها ،موسسات و حوزه های مختلف تشکیل شده و وظیفه طراحی ،اجرا و ارزیابی تمرین را به عهده گیرند.
بعد از تشکیل گروه برنامه ریزی تمرین میتوان به منظور مشخص کردن نقش ها و مسئولیت های مهم در برگزاری تمرین در بین اعضای گروه ،آن را بر
اساس ساختاری مانند سامانه فرماندهی حادثه مشخص و عملیاتی نمود .به صورتی که این گروه شامل یک رهبر گروه ،گروه برنامه ریزی ،گروه عملیات ،گروه
پشتیبانی ،گروه اداری -مالی و افراد خبره در زمینه موضوعات خاص می باشند .بر اساس وسعت و دامنه تمرین ،منابع و پرسنل در دسترس این ساختار
قابلیت گسترش و یا محدود شدن دارد(8و.)1
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شکل شماره  -3نمونه ای از ساختار گروه برنامه ریزی تمرین()1

در ادامه و به منظور تعیین وسعت تمرین ،مکان ،زمان ،اهداف کلی و اختصاصی تمرین ،تدوین سناریو ،تهیه فهرست وقایع اصلی سناریو( ،)MSEL9تولید
اسناد مورد نیاز تمرین و بر نامه کنترل و ارزیابی تمرین و بر اساس نوع و وسعت تمرین جلسات و کنفرانس هایی با عناوین مختلف در بین اعضای گروه
برنامه ریزی تمرین بالیا برگزار می گردد(8و.)1
در واقع اجزای اصلی در مرحله طراحی تمرین شامل :بررسی نیازهای تمرین ،تعریف وسعت و حیطه تمرین(شامل نوع تمرین ،نوع مخاطره ،محدوه
جفرافیایی ،زمان و مدت تمرین ،تعداد ،نوع و سطوح مشارکت کنندگان) ،نوشتن بیانیه هدف کلی تمرین ،تعریف اهداف جزئی و اختصاصی تمرین و تدوین
سناریوی تمرین می باشند(8و.)1
اهداف پارامترهای تمرین را به شکل اختصاصی تعریف کرده و استانداردهای قا بل اندازه گیری برای ارزشیابی تمرین فراهم می کنند .به عبارت دیگر اهداف
تمرین کارکردهایی را که قرار است آزموده شوند ،مشخص می نمایند  .اهداف باید دقیقاً آن چه را که بایستی محقق شود و کارهایی را که از شرکت کنندگان
انتظار انجام آنها می رود را تبیین می نمایند .ا هداف باید شفاف و دقیق بوده و چهارچوب الزم برای طراحی و ارزشیابی تمرین را فراهم نمایند .هر هدف باید
ذکر کند که چه کسی چه چیزی را ،تحت چه شرایطی و بر اساس چه سیاست و رویه ای انجام می دهد(8و.)1
اهداف تمرین باید  SMARTبوده و بر اساس این الگو نگارش شوند ،که عبارت است از:
ساده و اختصاصی باشند( ،)S11قابل اندازه گیری باشند) ،(M11قابل دستیابی باشند( ،)A12واقعی و مرتبط باشند ) (R13و محدوه زمانی مشخص داشته
باشند(8( )T14و.)1
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- Master Scenario Events List
-Simple and Specific
11
- Measurable
12
- Achievable
10

8

اصول نگارش سناریوی تمرین
واژه سناریو برگرفته از هنر قصهگویی است .این واژه در هنرهای نمایشی و سینما به معنای متنی است که نویسنده ،در آن موضوع اصلی را مطرح میکند .به
عبارت دیگر ،سناریو متنی است که به تشریح دستهای از حوادث منظم و معنیدار و مربوط به یکدیگر و نتیجه خاص حاصل از آنها میپردازد(.)1
سناریو نویسی بخشی از علم «آینده پژوهی »15تلقی می شود .هدف از سناریو نویسی پیشگیری از غافلگیری ،تقویت وحدت رویه در برنامه ریزی و تمرین،
تهیۀ ابزاری برای مدیریت علمی بالیا و تاب آوری جامعۀ هدف در صورت وقوع آن شرایط و تعیین جهت گیری و اولویت بندی تخصیص منابع می باشد.
سناریوها عالوه بر این که پایۀ تدوین انواع برنامه های پاسخ به ویژه برنامه عملیات اضطراری ،16برنامه اقتضایی 17و برنامۀ عملیات حادثه 18هستند ،مبنایی
برای برگزاری تمرین نیز محسوب می شوند(.)1
اجزای اصلی یک سناریوی تمرین شامل سه بخش می باشد(:)1
.1

متن عمومی یا روایت و شرح جامع

.2

جزئیات تکنیکی وقایع و شرایط روایت شده

.3

شرایطی به منظور ارزیابی اهداف تمرین و یا توانمندی های اساسی یا نشان دادن توانمندی ها

مرحله اول در نگارش سناریو انتخاب مخاطره یا تهدیدی است که برای ارزیابی اهداف تمرین ،توانمندی های اساسی و کارکردهای حیاتی مناسبتر می باشد.
سپس در ادامه توسعه سناریو می ت وان از شبیه سازی و مدل سازی نیز برای واقعی تر شدن سناریو استفاده نمود .در نهایت بعد از کامل شدن پیش نویس
اولیه اجزای اصلی سناریو و اضافه شدن شرایط و پیام های ضرروی به آن متن سناریو نهایی می گردد(7و.)1
یک سناریو عالوه بر اینکه باید واقعی ،چالش برانگیز و بر مبنای پیامدهای مخاطره و یا عملکردهای مورد انتظار طراحی شود باید ضمن بیان دقیق نوع حادثه
موارد زیر را نیز در بر گیرد(7و:)1
.1

ابعاد حادثه شامل :زمان و مکان ،شدت و بزرگی ،پیچیدگی و پویایی حادثه ،حوادث ثانویه و آبشاری علل و عوامل اصلی و زمینه ساز حادثه

.2

پیامدهای حادثه مورد نظر شامل :تعداد کشته ها ،تعداد مجروحین و آسیب دیدگان ،جمعیت متأثر ،وسعت منطقه متأثر و درگیر ،تعداد افراد
آواره و بیخانمان ،آسیب به زیر ساخت ها ،آلودگی و تأثیرات زیست محیطی ،اثرات روانی ،بازتاب های سیاسی ،اجتماعی و امنیتی حادثه

.3

عوامل مؤثر در آمادگی و پاسخ شامل :آسیب پذیری ها و نقاط ضعف ،نقش سازمان های همکار و پشتیبان ،نیاز به نیروی انسانی ،تجهیزات و
خدمات تخصصی ،ظرفیت (امکانات ،پشتیبانی ،توانمندی ها)

.4

اهداف فرضی و موانع احتمالی شامل :نوع پاسخ مورد انتظار (تخلیۀ اضطراری ،انتقال مصدومین و  ،)...عوارض و موانع احتمالی ،مشکالت پیش
بینی نشده در برنامه
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- Realistic and Relevant
- Time-bound
15
- Futures Studies
16
)- Emergency Operation Plan (EOP
17
- Contingency Plan
18
)- Incident Action Plan (IAP
14

9

در مرحله طراحی و تدوین تمرین اسناد مختلفی از جمله راهنمای تسهیل گران ،طرح تمرین  ،کتابچه راهنمای ارزیابان و کنترل کننده ها ،راهنمای ارزیابی
تمرین ،فرم بازخورد شرکت کنندگان و ...بر اساس نوع تمرین ها تهیه و تدوین می شود .یکی از این اسناد که در تمرین های عملیات محور و برخی تمرین
های مباحثه محور پیچیده تهیه می شود فهرست وقایع اصلی سناریو ( )MSEL19می باشد که به سناریو اصلی اضافه می شود .این سند در واقع فهرستی از
وقایعی است که به صورت متوالی و پشت سر هم و بر اساس فواصل زمانی مشخص رخ داده و با هدف بررسی برخی توانمندیها و کاردکردهای مهم و ایجاد
پاسخ مورد نظر در بازیگران تمرین در یک موسسه یا سازمان توسط کنترل گرها در حین اجرای تمرین تزریق و ارائه می گردد(.)11،11،8،2،1

نحوه اجرای انواع مختلف تمرین بالیا
در مرحله اج رای انواع تمرین بسته به نوع تمرین مراحل اجرا و مشارکت کنندگان در تمرین متفاوت می باشند .در تمرین های مباحثه محور بعد از انتخاب و
آماده سازی محل مناسب تمرین و برگزاری جلسه راهنمای تمرین ،توسط تسهیل گران بحث ها هدایت شده و در انتهای تمرین فعالیت های مربوط به
خاتمه تمرین شامل توزیع و جمع آوری فرم های بازخورد ،جلسه بازیگران تمرین و تیم مدیریت تمرین جهت جمع بندی و تهیه گزارش تمرین و برنامه
ریزی بهبود انجام می گیرد(8و.)1
در تمرین های عملیات محور بعد از آماده سازی مکانهای مختلف تمرین ،جلسه توجیهی و بیان قوانین تمرین برای شرکت کنندگان در سطوح مختلف و به
صورت مجزا برگزار شده و بعد از انجام تمرین ،فعالیت های مربوط به خاتمه تمرین صورت می گیرد(8و .)1شرکت کنندگان در تمرین بر اساس نوع آنها با
اسامی مختلفی نامیده شده و هر یک نقش و مسئولیت مربوط به خود را در حین اجرای تمرین ایفا می نمایند( )12،11،11،8،2،1این موارد شامل:
تسهیل گران :21در تمرین های مباحثه محور ضمن هدایت بحث ها در مسیر درست ،هماهنگی بین گروه ها را نیز انجام می دهند.
کنترل گرها :21در تمرین عملیات محور نقش کنترل گرها نظارت بر شبیه سازی یا هدایت کلی تمرین است تا اطمینان حاصل شود که فرایند اجرای تمرین
همانند طرح تمرین پیش رفته و اهداف آن تحقق می یابد .کنترل گرها بر ترتیب وقوع حوادث و اتفاقات و نیز خروجی پیام ها نظارت می کنند.
ارزیابان :22نقش ارزیاب مشاهده و ارزیابی عملکرد و تصمیم گیری بازیگران است ،تا اینکه گزارش نهایی خوب تهیه شده و مسائل مورد نظر درآن ذکر شود.
تمرکز اصلی ارزیاب روی نحوه انجام وظایف سازمان های مشارکت کننده در مقایسه با اهداف تمرین می باشد.
بازیگران تمرین :23نقش ها و وظایف معمول خود را در تمرین های عملکرد محور انجام داده و در تمرین های مباحثه محور در بحث ها شرکت می نمایند.
شبیه سازها :24این افراد از پرسنل گروه کنترل گرها هستند و تحت نظارت مسئول کنترل گرها نقش افراد یا سازمان هایی که در تمرین مشارکت واقعی
ندارند را بر اساس سناریو حادثه و فهرست وقایع اصلی آن شبیه سازی می نمایند .به طور مثال شبیه سازی نقش و جایگاه پلیس ،آتش نشانی و...
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- Master Scenario Events List
- Facilitators
21
- Controllers
22
- Evaluators
23
- Players
20

- Simulators
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24

بازیگران :25افراد داوطلبی که در حین تمرین و به منظور واقعی کردن آن نقش هایی را مثل مجروحین و قربانیان حادثه شبیه سازی و بازی می نمایند .مثل
ایفای نقش یک مصدوم با ترومای نافذ قفسه سینه و...
نحوه ارزیابی انواع مختلف تمرین بالیا
منظور از ارزیابی تمرین ،ثبت فعالیت ها و نحوه اجرای تمرین با بررسی رفتارها و عملکردهای صورت گرفته و مقایسه با پیامدهای مورد نظر و عملکردهای
درست در تمرین است ،در عین حال که به کلیه نقاط قوت و ضعف توجه می شود(.)14،13،8،2،1
در واقع ارزیابی تمرین از زمان برنامه ریزی یک تمرین شروع می شود .در برنامه ریزی تمرین به محض اینکه کسی به عنوان رهبر گروه طراحی انتخاب شد،
همزمان نیز فردی به عنوان رهبر گروه ارزیابی انتخاب می شود.
تیم ارزیابی تمرین با بکارگیری راهنمای ارزیابی تمرین( )EEG26و تهیه و تدوین چک لیست های روا و پایا و بر اساس نوع و اهداف هر تمرین در قسمت
های مورد نیاز و به طور هماهنگ تمرین و فرایندهای اجرایی آن را ارزیابی می نمایند .این ارزیابی سطوح مختلفی مثل وظایف و مسئولیت ها ،کارکردها و
فعالیتهای حیاتی ،سازمانها و مأموریت ها را در بر می گیرد .بر اساس نوع تمرین حیطه های مختلفی مورد ارزیابی قرار می گیرند .به طور مثال در تمرین
های مباحثه محور برنامه ها ،سیاست ها و رویه ها  ،منابع و توانمندی ها و در تمرین های عملیات محور اثر بخشی ارتباطات و سامانه فرماندهی حادثه،
هماهنگی و همکاری بین سازمانها و توانایی استفاده مناسب از تجهیزات و وسایل می تواند مورد ارزیابی قرار گیرند(.)13،8،1
به طور کلی هشت مرحله برای برنامه ریزی و اجرای فرایند ارزیابی تمرین در نظر گرفته می شود(13و )1که شامل موارد زیر می باشد.
.1

برنامه ریزی و سازماندهی ارزیابی تمرین (انتخاب رهبر گروه ارزیابی ،انتخاب اعضا گروه ،آموزش و هماهنگی گروه ارزیابی با برگزاری جلسات و
تدوین راهنمای ارزیابی تمرین)

.2

مشاهده تمرین و جمع آوری داده ها

.3

تحلیل داده ها

.4

تدوین پیش نویس گزارش پس از تمرین)(27AAR

.5

برگزاری جلسه بعد از برگزاری تمرین

.6

تعیین و شناسایی اصالحات و موارد قابل بهبود برای اجرا

.7

نهایی کردن سند گزارش پس از تمرین و برنامه بهبود ()IP28

.8

پیگیری پیاده سازی و اجرای برنامه بهبود تمرین

25

- Actors
- Exercise Evaluation Guide
27
- After Action Report
28
- Improvement Plan
26
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برنامه ریزی بهبود بعد از برگزاری تمرین بالیا
فرایند برنامه ریزی بهبود شامل روش هایی است که توصیه ها و موارد پیشنهادی در سند گزارش پس از تمرین را به مراحل قابل اندازه گیری و پایش تبدیل
نموده ،به گونه ای که بعد از اجرای این موارد در قالب یک چرخه مدوام بهبود کیفیت( )CQI29منجر به توسعه و ارتقاء توانمندهای پاسخ گردد(8و )1این
مورد در اصل همان هدف غایی از برگزاری تمرین یعنی آمادگی برای پاسخ موثر به یک فوریت واقعی می باشد(.)2
باید توجه داشت که برنامه ریزی بهبود نباید تنها منحصر به انتهای برگزاری تمرین باشد ،بلکه می تواند به شکل دادن برنامه و طراحی تمرین و بهبود آن نیز
کمک نماید.
برای اجرای این برنامه و اقدامات اصالحی آن باید مانند تدوین و اجرای هر برنامه عملیاتی دیگری ضمن مشخص کردن مسئول اجرای هر اقدام ،محدوده
زمانی و امکانات مورد نیاز برای اجرای این موارد نیز در نظر گرفته شوند .نحوه اجرا و پیشرفت این موارد نیز باید بطور مداوم مورد ارزیابی و پایش قرار
گیرند(8و.)1

- Continuous Quality Improvement
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