رویکردهای شناختی از طریق توسعه واقعیت مجازی و
شبیه سازی جهت تخلیه اضطراری درهنگام خطر(آتش سوزی)
مهدی جعفری
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان ،مدیر فناوری اطالعات و ارتباطات
چکیده
مطالعات پژوهشی نشان داده است که آموزش با استفاده از شبیه سازی یک استراتژی مناسب برای ارتقاء عملکرد دانش آموزان و تیم
های کاری است [ .] 1اثربخشی آموزش از نظر انتقال  ،با استفاده از شبیه سازی ها  ،برای خلبانان (شبیه ساز پرواز) و جراحان (سیستم
های واقعیت مجازی) ثابت شده است [ .]2این شبیه سازی ها  ،مبتنی بر راه حل های گران قیمت فناوری  ،برای آموزش کارگران برای
تخلیه اضطراری هنگام آتش سوزی  ،در شرکت ها بسیار دشوار است .در شرایط روزمره  ،به ویژه در مواقع اضطراری همراه با تخلیه سریع
افراد در ساختمانها  ،براساس قانون  ،توسعه متد های آتش سوزی الزم است .هدف اصلی این روشها  ،آموزش کارگران برای پیروی
مسالمت آمیز از روالهایی که قبالً آموزش داده شده است می باشد .با این حال  ،در مواقع اضطراری واقعی  ،مردم می توانند در شرایط
استرس زیادی قرار بگیرند و ممکن است رفتارهایی که قبالً آموزش دیده اند را دنبال نکنند .در این مقاله به تخلیه اضطراری ساختمانها
و چگونگی افزایش اثربخشی فرایند آموزش نمی توان اشاره کرد .بنابراین  ،یک رویکرد نظری از تخلیه اضطراری ارائه خواهد شد و بحث
در مورد واقعیت مجازی به عنوان کاربرد آموزش در این شرایط است.

واژههای کلیدی :تخلیه .1واقعیت مجازی2؛ قبل از

حرکت3

 .1مقدمه
تعداد شهروندان در شهرهای بزرگ به شدت افزایش می یابد و نیاز به ساخت و ساز را افزایش می دهد ساختمانهایی
که عمودی تر شده اند و این می تواند از محل های مختلف  ،شرکت ها و شرکت های چند ملیتی مشهور متفاوت باشند ساختمانهای
تجاری کوچک با توجه به این افزایش تراکم جمعیت  ،از اهمیت حیاتی برخوردار است تعامل انسان با محیط با هدف تأمین شرایط
انسانی با استفاده از چنین محیط هایی محقق می شود .در این زمینه  ،مقرر شد قوانین برای الگوبرداری از این وقایع تمرین های دوره
ای  ،جایی که افراد یاد می گیرند  ،انجام دهند و نحوه رفتار در شرایط تخلیه اضطراری را آموزش دهند .در میان این تمرینات ما به
ورزش اشاره می کنیم تخلیه همچنین به عنوان شباهت وهمی 4نامیده می شود .این تمرینات در آشنایی کاربران با ساختمان ها متمرکز
است  ،انتظار می رود وقتی در معرض وضعیت واقعی آتش سوزی قرار بگیرند  ،کاربران می دانند که چگونه در این شرایط رفتار کنند
موقعیت هایی که در اسرع وقت مکان ایمنی پیدا می کنند تابصورت اورژانسی خارج شوند .معموالً مثل تمرین شبیه ساز است قبالً جهت
یابی شده و بعد از اعالم خطر آتش سوزی شروع می شود  ،این هشدار حاکی از آن است که چیزی درست نیست .بنابراین  ،در برخی در
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شرایطی که افراد در شرایط واقعی آتش سوزی قرار بگیرند  ،ممکن است استنباط کنند که زنگ هشدار تخلیه چیزی بیش از یک تمرین
نیست [ .]3واکنش قبل از وضعیت زنگ اضطراری از نزدیک با شک و تردید افراد در ارتباط است  ،زیرا این رویه ها بیشتر در جنبه های
ساختاری پاسخهای فردی رفتارهای افراد در ساختمانها متمرکز شده اند [ .]6 ، 4در حال حاضر ابزاری گسترده برای آموزش افراد در
حرفه های مختلف (به عنوان مثال  ،خلبانان هواپیمایی  ،پزشکان و مهندسان) واقعیت مجازی در انتقال دانش بسیار موفق بوده است.
واقعیت مجازی احساس حضور در شرایط  ،در تنظیمات و شرایط متنوع را به کاربر می دهد و می تواند در محیط آزمایشگاه یا حتی در
قالب بازی مورد استفاده قرار گیرد [.]7
می توان استنباط کرد که شبیه سازی کردن پاسخ مورد انتظار آموزش دیده ها را ایجاد نمی کند زیرا آنها فاقد تعامل بیشتر در مرحله
اولیه تخلیه هستند .به این معنا که ،از طریق واقعیت مجازی می توان برای حل این مشکل استفاده کرد سناریوهایی که به هر دو وضعیت
روتین به عنوان موقعیتهای بحرانی (انسداد فرار از آتش) و همچنین تحلیل رفتار افراد بخصوص در مرحله اولیه تخلیه به آن اشاره کرد.
در این زمینه  ،این مقاله با هدف ارائه بازتاب در مورد تخلیه اضطراری در ساختمانها به منظور افزایش موارد اثربخشی فرایند آموزش ،
یک رویکرد نظری برای تخلیه اضطراری و همچنین بحث در مورد استفاده از واقعیت مجازی برای آموزش در این شرایط ،ارائه خواهد
شد.

 .2روش شناسی
در این بخش به جنبه های تخلیه اضطراری و مدل های تخلیه پرداخته می شود .عالوه بر این ،نگرش و رفتار افراد در
مواجهه با این وضعیت  ،استفاده از واقعیت مجازی به عنوان یک ابزار تمرینی و انتقال آن دانش به دست آمده با استفاده از روش آموزش
واقعیت مجازی 5برای وضعیت اضطراری نیز بررسی خواهد شد.
 .2.1تخلیه اضطراری
آتش پاسخ تعامل سریع یک ماده سوزان (مصنوعی یا پوشش گیاهی) ،اکسیداسیون وتولید گرما و دود است .در شرایط آتش سوزی ،
بیشتر مرگ و میرها با استنشاق دود  ،گازهای سمی و سوختگی است .برخورد با موقعیت آتش سوزی اقدام به حرکت از محل خطر برای
یافتن پناهگاهی به نام تخلیه است .تخلیه اضطراری ف رایند جهت گیری و پیمایش در موقعیت های بحرانی (به عنوان مثال  ،آتش سوزی
 ،لغزش زمین  ،سیل) در این حالت سرنشینان باید به سرعت از خطر فرار کنند و مکان امنی پیدا کنند .این روند بسیاری از جنبه های
رفتار و پاسخ هایی که باید انجام شود را شامل می شود  ،در این نگرش به مواردی که دخالت منفی دارند اشاره می شود [:]8 ، 6
* عدم دسترسی چشمی به خروج های اضطراری با توجه به وجود دود  ،مانع یا سقوط افراد .
* زنگ قابل شنیدن.
* ساختمان یا طرح اتاق (بنایی با ورودی ها و خروجی ها  ،شبیه پیچ و خم).
* آشنایی کمی با ساختار.
* رفتار فردی (وحشت  ،استرس).
*درک ازخطر کاهش یافته است (عدم نگرانی از زنگ خطر ).
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با این حال مشخص شده است که هر چه سریعتر واکنش فرد در شرایط آتش سوزی و دود سریعتر باشد  ،شانس زنده ماندن آنها بیشتر
است [ .]9این پاسخ با برخی از سرنخ ها مانند شنیدن زنگ خطر آتش سوزی همراه است  ،بنابراین بوی دود و رفتار غیر طبیعی سایر
سرنشینان  ،هنگام مواجهه با خطر قریب الوقوع  ،فرد سه عمل ذاتی راجع به تصورات خود انجام می دهد  ،که درک شرایطی است که
افراد را احاطه کرده است  ،تجزیه و تحلیل نگرشهای مربوط به آنها و فرایند تخلیه کامل برای زنده ماندن چیست ؟ [.]10
مطالعه تخلیه اضطراری از اواسط قرن بیستم آغاز شد .در آغاز هدف این بود جنبه های ساختاری و سازمانی موسسات را تجزیه و تحلیل
کرده و پیشرفت هایی از قبیل  ،تغییر حداقل عرض پله ها و تعداد خروجی های اضطراری .با این حال  ،با مطالعات بیشتر و حوادث عمده
در این زمینه  ،همچنین الزم است تا رفتار و پاسخ افراد در شرایط اضطراری مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گیرد [.]11
تخلیه اضطراری را می توان به فازهایی تقسیم کرد که می توانند به عنوان پیش حرکت  ،حرکت زمانی و مرحله تخلیه کامل تعریف
شوند [:]12 ، 11 ، 9
 . Iمرحله قبل از حرکت به دو مرحله  ،اعتبار سرنخ ها یا نشانه ها و تصمیم گیری تقسیم می شود.
اعتبار سرنخ ها یا نشانه ها یکی از اصلی ترین مراحل این مرحله است  ،در این مرحله فرد است که محیط اطراف را تحلیل و تفسیر می
کند و می فهمد که در چه شرایطی قرار دارد .نمونه هایی از سرنخ هایی که خطرات را نشان می دهد عبارتند از :دود  ،آتش سوزی ،
زنگ حریق اضطراری  ،فرمان صوتی و سر و صداهای موجود در سازه ها  .این مرحله همچنین مرحله ای است که افراد در معرض رفتار
و درک خطر قرار می گیرند  ،یعنی اگر دچار شوک شود یا نشوند  ،یا اینکه هراس مانع یا تأخیر در مرحله تخلیه است .این یک مرحله
مهمی که باید مورد مطالعه قرار گیرد به دلیل این واقعیت است که بسیاری از افراد در عملکرد صحیح شکست خورده و سرنخ هایی را از
دست می دهند .اعتبارسنجی  ،تصمیم گیری هایی که می توانند روند تخلیه را به تأخیر بیندازند .با توجه به این مسئله  ،کاهش پیش
زمینه مدت زمان حرکت می تواند فرصت ساکنین را برای نجات خود افزایش دهد.
 .IIمرحله دوم حرکت زمانی است که فرد یا گروه تصمیم می گیرند از محیطی که در معرض دید قرار دارد دور شوند آنها را به خطر می
اندازد.
 . IIIتخلیه کامل :وقتی روند تخلیه اضطراری با موفقیت انجام شود  ،یعنی فرد یا گروهی می تواند محیطی را که در معرض خطر قرار
دارد  ،ترک کند و به مکانی امن برسد.
یکی از بزرگترین گزارش های تخلیه اضطراری در  11سپتامبر  2001در شهر نیویورک رخ داد  ،وقتی برج های ساختمان مرکز تجارت
جهانی فرو ریخت .در این شرایط  ،یک پایگاه داده از گزارش ها پدیدار می شود از بازماندگان  ،با اطالعات زیر :نگرش گرفته شده از
بازما ندگان در آغاز  ،پیشرفت و پایان از روند تخلیه  ،بررسی اینکه اقدامات  ،تصمیمات  ،احساسات و مشکالت آنها با چه مشکالتی روبرو
بوده اند .همینطور بود که زمان عمل بین پیش از حرکت و پایان روند تخلیه را بررسی کرد .آتش سوزی در ساختمانهای مرکز تجارت
جهانی به دلیل ساخت ارهای آن نبوده بلکه ناشی از اصطکاک هواپیما بوده است .اگرچه این آتش سوزی معمولی نبود  ،اما این رویداد
برای درک رفتار تخلیه اضطراری ساکنین در هنگام آتش سوزی مهم است و اجازه می دهد تا درک بهتری از پیچیدگی روند تخلیه در
شرایط بحرانی داشته باشید [.]13،14
در مصاحبه های  275بازمانده  ،پاسخ های جالبی وجود داشت  ،به خصوص در مورد رفتار افراد در مرحله قبل از حرکت برجسته ترین
پاسخ ها عبارت بودند از :مجموعه وسایل شخصی؛ انتظار آموزش کالمی هر فرد ؛ کار معمول را ادامه دهید (زیرا آنها معتقد بودند که این
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مورد یک تمرین تخلیه اضطراری است)؛ یا از موانع پیشگیری شده است .اما قابل توجه ترین پاسخ این بود که  ٪45نگرش اولیه افراد به
تخلیه وجود داشت  ،اما محاصره دود یا شعله از تخلیه آنها جلوگیری می کرد[.]11
در مواجهه با آتش  ،هر چه سریعتر افراد وضعیت را خطرناک بدانند و به سمت ایمنی حرکت کنند  ،شانس آنها برای نجات خود و دیگران
که درگیر این رویداد بودند بیشتر می شود .با این حال عمل تخلیه مربوط به واقعیت یافتن نزدیکترین خروج اضطراری است  ،اما همچنین
به مفاهیم و جنبه های شخصی آن هنگام مواجهه افراد با اوضاع مربوط می شود [.]9،15 ، 6
 .2.2مدل های تعالیم تخلیه در هنگام آتش سوزی
شرایط اضطراری و بحرانی به دلیل موارد محیطی بسیار رواج می یابد بالیای طبیعی (به عنوان مثال  ،سونامی  ،زمین لرزه  ،آتش سوزی
جنگل)  ،حمالت تروریستی  ،ساختمان هایی با خسارت ساختاری (به دلیل خراب شدن یا با سهل انگاری در پیروی از قوانین ساختارها).
در مقابل  ،مطالعه موارد اضطراری به صورت نمایی به طور عمده با تمرکز بر وقایع مهم و غیر منتظره  ،در حال رشد است  .افراد در
معرض چنین شرایطی  ،برای زندگی و هم برای بقا با استرس و نگرانی باالیی روبرو می شوند که برای آگاهی خود در محیط کار تحت
آموزش قرار می گیرند ،نحوه عمل در شرایط اضطراری متداول ترین آموزش تخلیه اضطراری است که همچنین شباهت وهمی نامیده
می شود
به این ترتیب  ،حوزه های مختلف دانش (مهندسی  ،روانشناسی  ،آمار) سعی در درک همه جانبه شناخت گازهای حاصل از دود  ،آتش
و رفتار انسان قبل از آتش  ،با هدف بهبود آموزش افراد برای زنده ماندن و افزایش ایمنی خود دارند]9،11،15[.
پنج نوع روش را می توان در آموزش تخلیه اضطراری برجسته کرد:
* داده های فرضی :تجزیه و تحلیل ذهنی  ،که در آن فیلم ها به افراد نشان داده می شود یا از آنها خواسته می شود سناریویی را تصور
کنید که از آن سؤال می شود که اگر در موقعیت تصور شده بودند چگونه واکنش نشان می دادند .این روش می تواند انحرافات مربوط
به تفاوت بین قصد رفتاری و رفتار واقعی ایجاد کند  ،اما برای بازسازی زنجیره ای از وقایع می تواند بسیار مفید باشد [.]13
* آزمایشگاه کالسیک  :سناریوهای واقعی در یک محیط کنترل شده از یک آزمایشگاه استفاده می شود  ،که قابل قبول است .سناریوهای
واقعی به یک محیط کنترل شده به آزمایشگاه منتقل می شوند .افراد شرکت کننده در آزمایش در معرض محرکی است که می تواند تا
حدی باعث استرس و آسیب شود .در این روش  ،برای اطمینان از جنبه های اخالقی تحقیق به طوری که هیچ یک از شرکت کنندگان
در معرض جسمی یا روانی قرار نگیرند مهم است [.]13
* واقعیت مجازی  :سناریو های شبیه سازی شده برای نشان دادن شرایط اضطراری بدون قرار گرفتن شرکت کنندگان در معرض خطر
استفاده می شوند محدودیتهای واقعی این روش بر مشکالت اخالقی که غالباً در مطالعات آزمایشگاهی کالسیک بوجود می آیند غلبه می
کند .بدین ترتیب ،شرکت کنندگان ممکن است در معرض خطر های اضطراری (مانند آتش سوزی) با کنترل بیشتر متغیرهای درگیر به
منظور جمع آوری پاسخ مهم  ،مانند رفتار شرکت کنندگان و داده های فیزیولوژیکی آنها قرار گیرند.]13[.
* زمینه مطالعه : 6سناریوهای اضطراری در یک محیط طبیعی  ،یعنی خارج از محیط آزمایشگاهی استفاده می شود .استفاده از محیط
های واقعی به معنای کنترل پایین بر متغیرهای درگیر  ،رفتار افراد را در یک وضعیت خاص از طریق مشاهده تحلیل می کند.
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* مطالعات موردی :توصیفی  ،اکتشافی یا توضیحی از یک رویداد .در این روش  ،افراد آنچه را در یک وضعیت اضطراری واقعی تجربه
کرده اند ارائه و گزارش می دهند.]13[ .
 .2.2.1شباهت وهمی

این شبیه سازی که به عنوان تمرینات اضطراری نیز شناخته می شود  ،به عنوان آموزش هایی با هدف تجزیه و تحلیل و آشنایی انجام
می شود فرد به رویدادهای مهم بحرانی معموالً  ،زنگ های اعالم حریق تمرین را شروع می کنند .بر طبق قانون 2008/1532 -207
مورد استفاده در پرتغال  ،تمرین تخلیه اضطراری در موسسات  ،صنایع  ،هتل ها  ،باید ساالنه یا هر دو ماه برگزار شود .این با نوع تأسیس
 ،تعداد کارگران ،نوع فعالیت و افراد متفاوت است.
اجرای تمرینات اضطراری ممکن است قبالً توسط سرپرستان به کارمندان اطالع داده شود ،با این وجود  ،همیشه الزم است در محیط
کار گروهی برخی از افراد وجود داشته باشند که قادر به رهبری باشند  ،به عنوان مثال کمک و رهبری در شرایط آتش سوزی واقعی.
البته قرار گرفتن در معرض آتش سوزی واقعی از نظر اخالقی مجاز نیست .یکی دیگر از جنبه های شبیه ساز شنیدن زنگ هشدار آتش
سوزی است.
تکرار آن باعث می شود افراد هشدارها را در نظر بگیرند پس از آن  ،با هر بارشنیدن زنگ هشدار تصور می کند که این یک تمرین دیگر
یا یک زنگ خطر است .این پاسخ به حدی متداول است که گزارش های مرکز تجارت جهانی نشان می دهد که بسیاری از مردم بالفاصله
تخلیه را شروع نکردند زیرا تصور می کردند که این زنگ هشدار دروغین است [.]16
با توجه به این تمرینات تخلیه اضطراری  ،برخی گزارش ها برجسته می شوند .در یک مطالعه از دولت کانادا در  3ساختمان به طور هم
زمان تمرین تخلیه انجام شد و رفتار مردم در طی آن تخلیه حدود  1000نفر از ساکنین از طریق دوربین های فیلمبرداری انجام شد .در
مورد هشدارها به شرکت کنندگان اطالع داده نشده بود وقوع این تمرین و مشاهده شد که افراد به طور متوسط  50ثانیه طول کشیدتا
تخلیه را شروع کنند اگرچه این افراد همه ساله در آموزشها شرکت می کنند و می دانند که چه روشی باید انجام شود آنها پاسخهای
اولیه جالبی داشتند  ،مانند :پایان دادن به تماسهای تلفنی فعلی  ،ذخیره اسناد در رایانه ها  ،وسایل خود را جمع آوری می کردند و هنوز
هم از بسیاری خواسته می شد که در اسرع وقت حرکت کنند .این واکنش ها می تواند به این واقعیت مربوط باشد که وقتی افراد با زنگ
خطر واقعی مواجه می شوند  ،تمایل دارند که فکر کنند این یکی دیگر از تمرین های تخلیه است ،بنابراین آنها به فعالیت های خود ادامه
می دهند .آنچه اغلب اتفاق می افتد این است که مردم همانطور که درک می کنند واکنش نشان می دند  ،اعتبارسنجی سرنخ از مرحله
قبل از حرکت انجام نمی شود و افراد آن را نمی فهمند در حقیقت یک وضعیت اضطراری واقعی بوجود آمده است [.]4
در یک مطالعه دیگر [ ] 3در ایستگاه مترو  ،مشخص شد که وقتی زنگ خطر فعال شد  ،مسافران شروع به تخلیه نمی کنند و به فعالیت
های خود از جمله کتاب خواندن  ،گپ زدن یا بی سر و صدا در انتظار رسیدن مترو ادامه می دهند.

 . 2.3رفتار انسان و درک خطر
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عوامل اصلی تخلیه با نگرش افراد و تصمیمات آنها در ارتباط است .به طور کلی اقدامات اولیه انجام شده در برابر شعله یا آتش  ،آگاهی
دادن به مردم در مورد این رویداد  ،لباس پوشیدن یا گرفتن وسایل شخصی  ،بسیار مهم است ،همچنین می توان رفتار انسان را به عنوان
ترکیبی در خصوص مولفه های فیزیولوژیکی و روانی و شرایط محیطی آن لحظه (آتش سوزی  ،دود  ،سر و صدا) تعریف کرد ]15[.
واکنشهای انسانی در شرایط بحرانی و اضطراری بسیار مهم است و می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 .2.3.1وحشت

هراس رویدادی است که از نظر عاطفی و فیزیولوژیکی در بدن انسان رخ می دهد و باعث کاهش ظرفیت می شود افراد در سازماندهی
افکار خود و در ارائه یک پاسخ منطقی پیچیده تر عمل می کنند .در شرایط آتش سوزی  ،افراد تمایل دارند که یک واکنش هیستریک
را اتخاذ کنند  ،جایی که اف راد کنترل عملکرد خود را از دست می دهند .با این حال  ،وحشت در این شرایط  ،حتی وقتی افراد آتش را
می بینند و دود را  ،از آنجا که اتفاق می افتد حس می کنند ،به نگرش شوک اشاره می کنند که در واقع چیزی جدی اتفاق افتاده است
[]16،17،18
 .2.3.2استرس

استرس را می توان به عنوان یک تجربه عاطفی به طور کلی ناراحت کننده فرض کرد و اغلب توسط آن تغییرات بیوشیمیایی  ،فیزیولوژیکی
و رفتاری در انسان درک می شود [ .] 19در یک مطالعه در مورد حوادث هواپیما  ،نویسندگان استرس تأیید شده تأثیر تحقیرآمیز در
تصمیم گیری داشت .بین دهه  50و  60قرن  ، 20نتیجه گیری که یک عامل مهم استرس  ،پایگاه داده با حوادث بیشمار هواپیما ایجاد
شده است .پس از یک مدل تصمیم گیری و فرضیه در موقعیت هایی که باعث ایجاد استرس می شود  ،دریافتند که بدن تمایل به انتخاب
اطالعات بی ربط در شرایط را دارد  ،یعنی نگرش یا اندیشه ای که هیچ ارتباطی با نگرش درست به آن ندارد حافظه کاری را تحت تأثیر
قرار می دهد و از این رو عملکرد را کاهش می دهد.
 .2.3.3درک خطر

اولین اقدامات هنگام مواجهه با محرک  ،مانند آتش سوزی  ،درک  ،تشخیص و تفکر است .قبل از هر اقدامی ضروری است که فرد بتواند
از این سه عامل عبور کند  ،این درک ادراک با تفسیری از احساسات ناشی از تجربه و انتظارات فرد به عنوان ریسک شناخته می شود [9
 .]21 ، 14 ،درک خطر به عنوان چیزی وابسته و عاطفی تعریف شده است  ،که می تواند دو موقعیت متمایز ایجاد کند :اول خطر درک
شده زیاد است که فرد را به سمت داشتن یک بیماری سوق می دهد پاسخ محافظتی (تخلیه یا جستجوی مکان امن تر) و دوم درک کم
خطر  ،که داللت بر عدم محافظت و نادیده گرفتن پاسخ نشانه ها ست [ .] 11عواملی که ممکن است درک شخص از خطر را افزایش
دهند  ،واکنشهای که مردم (مانند فریاد زدن) از خود بروز می دهند  .همه این وقایع مجموعه ای از سیگنال ها که در یک محیط فشار
که در آن افراد تمایل بیشتری به کار با آن دارند  ،ایجاد می شود .
 . 2.4واقعیت مجازی و انتقال
واقعیت مجازی به عنوان یک محیط واقعی یا شبیه سازی شده تعریف می شود که در آن فرد احساس را تجربه می کند حضور و محدود
بودن فقط به محیط هایی که بر روی رایانه تولید می شوند محدود نمی شوند بلک ه در آزمایشگاه ها نیز وجود داشته و به عنوان یک
محیط مجازی در نظر گرفته می شود [ .]14این ابزار با گذشت زمان تکامل یافته و هدف آن فراتر از هرگونه ضرر است و در حال حاضر
به عنوان آموزش برای افراد مانند خلبانان و پزشکان استفاده می شود .پس ،واقعیت مجازی می تواند یک روش مهم برای آموزش افراد
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به حساب آید  ،زیرا بر ضررهایی که ممکن است تمرینات واقعی عمدتاً با توجه به موقعیتهای پرخطر بر آنها غلبه کند  ،غلبه می کند
[.]1
واقعیت مجازی توانایی فراهم کردن محیط های ایمن و کم هزینه را دارد و با ارائه چندین بار تکرار می تواند باعث یادگیری مراحل تخلیه
و نجات مناسب شود[ .]22 ، 13واقعیت مجازی برای تأیید انسان در مقابل رفتار در برابر آتش  ،به عنوان تخلیه در ساختمان ها  ،رفتار
سرنشینان در تونل ها و آموزش های دیگر به امنیت به کار رفته است [ .]23در مورد کاربرد آن  ،نقاط قوت آن از رابطه رفتار فرد و
جبهه آتش در مورد انتقال ناشی می شود  ،این ارتباط با یادگیری و توانایی افرادی که با یکدیگر ارتباط نزدیک دارند و در معرض تمرین
هستند و جذب می شود ،همراه است .اما بستگی به ظرفیت فن آوری جدید  ،یا از طریق تکرار  ،بستگی به وظایف فرد یا شرایط مختلف
دارد  ،بنابراین ممکن است عواملی مانند سطح تحصیالت  ،سن و حتی دانش فنی  ،بر تعامل و جذب دانش تأثیر گزار باشد [.]24 ، 6
برای اینکه انتقال مثبت باشد  ،باید حاوی تعادل مناسب بین دانش  ،مهارت و نگرش افراد و فعالیتهای واقعیشان که در پیش رو دارند ،
باشد .اما این آموزش نمی تواند تنها تأثیر گزار باشد  ،زیرا  ،آنچه در معرض دید فرد است ارتباطی با فعالیت واقعی کار نداشته و عدم
جذب تمرین به عنوان انتقال منفی نامیده می شود .بنابراین روایت و مجازی شباهت بیشتری دارند .سناریوها  ،وظیفه واقعی بدست
آوردن دانش افراد و نیزجنبه های دیگر انتقال است که به ترتیب به عنوان عمودی و افقی شناخته می شود  ،در مرحله اول توانایی فرد
در مقابل آن یافت و شرایط استفاده شده در واقعیت مجازی است و مورد دوم این است که شرکت کننده بتواند آنچه را که دارد  ،اعمال
کند در واقعیت مجازی بسیاری از موقعیت ها تجربه می شود .سرانجام فرد دارای آگاهی و تالش برای یافتن است (.رابطه بین دسک تاپ
و مجازی) [.]25 ، 14
 .3نتایج و بحث
شرایط آتش سوزی و اضطراری با عوامل زیادی مانند آتش سوزی  ،دود و زباله  ،حالت فیزیولوژیکی ( تعریق ،
سرگیجه ) و جنبه های روانی (هراس  ،استرس  ،وضعیت انکار) همراه است .آغاز مطالعه تخلیه اضطراری در قرن بیستم انجام شد  ،که
تغییرات چشمگیری را به همراه آورد  ،مانند تعداد خروج های اضطراری  ،انواع عالئم کافی (هنوز یک ابزار تحقیقاتی هستند) و تمرین
های تخلیه (استاندارد شده توسط قوانین)  ،اما رفتار انسان هنگام مواجهه با آتش هنوز مسئله ای که عمیقاً مورد بررسی قرار گرفته
است بوده و فاقد تحقیقات است  ،زیرا در حال حاضر در چندین مطالعه برجسته شده است [ .]26 ، 17 ، 2،15سؤاالتی در مورد استفاده
از تمرین های تخلیه وجود دارد  ،اگرچه برای آشنایی آنه ا مهم و ضروری است افراد به محیط زیست  ،به طوری که وقتی با یک واقعه
واقعی روبرو شوند  ،بدانند که چه کاری باید انجام دهند .به طور کلی  ،شرکت کنندگان در مورد تمریناتی که در ساعات کاری انجام می
شود  ،اخطار داده شده اند .هنگام شنیدن زنگ هشدار  ،شرکت کنندگان بای د رئیس فرمان را دنبال کرده و اقدامات خود را انجام دهند.
با این حال  ،با گذشت زمان  ،بسیاری از افراد در تمرینات عادت  ،توجه نمی کنند و متوجه می شوند که چیزی وجود دارد با این باور
که صدای هشدار همیشه یک اشتباه بوده ،و نه به آن توجه نمی کنند بلکه به فعالیتهای روزمره خود ادامه می دهد .این در واقع می
تواند بقای فرد را به خطر بیاندازد  ،زیرا هرچه سریعتر رویکرد تخلیه گرفته شود  ،احتمال بقا بیشتر است.
البته که شباهت وهمی یک تخلیه وضعیت خاص را آموزش می دهد و اشکال مختلف دیگر و مهم را مطالعه نمی کند رویدادهایی که
ممکن است خارج از آنچه که انتظار می رود رخ دهد .با این حال  ،این چیزی نیست که در استفاده از آن دیده شده است
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واقعیت مجازی برای آموزش  ،انتقال دانش به افرادی که این کار را انجام می دهندو این قبالً هم بوده است  ،با استفاده از این ابزار اثبات
شده  ،زیرا در جراحان آکادمیک (پزشکان) و آموزش خلبانان هواپیما استفاده شده است [ .]26 ، 2،17از آنجا که واقعیت مجازی توانایی
مدل سازی محیط ها و روایت های مجازی را دارد  ،کارایی بیشتری را ارائه می دهد و راه مقرون به صرفه برای تقویت و امنیت زندگی
همه افراد درگیر  ،و هر یک دوباره به عنوان یک شکل جدید آموزش اثبات شده است .واقعیت مجازی توسط مناطق مختلف دانش مورد
استفاده قرار می گیرد  ،اما به طور فزاینده ای به عنوان یک واقعیت و روش مؤثر در زمینه شرایط اضطراری و به طور خاص آتش سوزی
و تخلیه شناخته می شود.
مطالعات استفاده از واقعیت مجازی در مواقع اضطراری در موقعیت های تخلیه  ،انجام شده است که عمدتاً روی موقعیت های دود و آتش
 ،جواب و زمان و برخی جنبه های رفتاری انسان است .اما اغلب از این موقعیت ها بطور جداگانه استفاده می شود .و مشخص است که ،
در شرایط اضطراری عوامل مختلفی با هم مرتبط هستند  ،به ویژه در موقعیت هایی که قبالً مورد کاوش قرار نگرفته اند .در حال حاضر
موقعیت های معمولی که مورد مطالعه قرار نگرفته در حال بررسی است و چندین مورد سناریوی مجازی می تواند موقعیت های برجسته
ای که هنوز در واقعیت مجازی در روند تخلیه اضطراری عنوان نشده بررسی و گزارش از آن تهیه کرد ، .اما همیشه به حوادثی که ممکن
است رخ دهد متمرکز شده و افراد قادر به حل آنها هستند .این موقعیت ها و رویدادها را می توان (از طریق بدن فرد توسط سنسورها ،
ویژگی ها و حرکات شرکت کنندگان  ،زمان عملکرد) پس از مطالعه مورد بررسی قرار داد و پاسخ های موثری در مورد استفاده ایجاد
کرد یا از واقعیت مجازی در آموزش خاص تخلیه اضطراری در صورت بروز آتش سوزی  ،استفاده نمود  .]7[.موقعیت های بیشماری وجود
دارد که می تواند در واقعیت مجازی مورد مطالعه قرار گیرد  ،زیرا این ابزار قابلیت تغییر سناریوها یا موقعیت هایی را دارند که پاسخ
کافی ندارند  ،و به زندگی و سالمتی افراد آسیب نمی رسانند .

 .4نتیجه گیری
نتیجه ای که از موارد ذکر شده حاصل می شود این است که وقتی افراد در شرایط واقعی آتش سوزی قرار دارند ،
تمایل به این دارند یا به فعالیتهای عادی خود ادامه دهند  ،تا انکار کنند که اشتباهی رخ داده است  ،یا حتی معتقدند که زنگ خطر
است و بخشی از یک تمرین واقعی نیست .بنابراین  ،واقعیت مجازی می تواند ابزاری با ارزش باشد  ،زیرا این آموزش می تواند مؤثرترو با
هزینه کمتری می تواند در جنبه ها و ویژگی های مختلف فرایند تخلیه به طور کلی مداخله کند .کاربرد این ابزار ممکن است پاسخ
بهتری را برای افرادی که در معرض چنین شرایطی قرار می گیرند  ،ایجاد کند .عالوه بر این  ،واقعیت مجازی می تواند هزینه ها را کاهش
و همچنین ایمنی افراد را افزایش دهد .بنابراین  ،نیاز به توسعه و اعتبار چنین ابزارهایی وجود دارد.
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