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 چکيده
بدوده تدا    ترین اهداف پدافندد ييرعامد   عمده های مورد نياز سامانه دفاعی ازپذیری زیرساختسازی و كاهش آسيبیمنا

پدذیری  هدای نادامیب باعدا كداهش آسديب     یگدا   شرایط را برای امنيت كشور فراهم نماید. افزایش ضریب ایمندی زميندی  

شناسی ایمنی زميندی  ن مفهومعی دارد ضمسمقالهب  این ش بازدارندگی دفاعی خواهد شد. های ملی و در نهایت افزایسرمایه
ت ر اصدو  پدافندد ييرعامد   هد    ها را با اتکا بد كارهای مقابله با آ های ناامیب راهو شناسایی تهدیدات این حوزه در یگا 

نفدر از كارشناسدا     93پذیری سامانه دفاعی كشور بيا  نماید.  امعده آمداری پدشوهش شدام      ارتقاء ایمنی و كاهش آسيب

شدده اسدت. ابدزار    يدين نمونده پرداختده    احتمالی هدفمند به تعگيری ييربا استفاده از روش نمونهباشند و مرتبط با ایمنی می
الی  1378از سا   های ناامیه و رویداد زمينی در یگا مدرک حادث 3217شام   ایآوری اطالعاتب اسنادی و كتابخانه مع

بهره برده شده است. نتدایج    SPSSافزاراز نرم وتحلي  نتایج حاص بمطالعات ميدانی و پرسشنامه است.  هت تجزیه ب1390
روز انداردسازیب ناارتب  امعيتب بده سازی ایمنیب مدیریت و فرماندهیب استهای فرهنگحاكی از تأثيرگذاری مؤلفه مطالعه

 های ناامی است.پذیری یگا و در دسترس بود ب تعام  با سایر مؤسسات آموزشی و اعتباربخشی مالی در كاهش آسيب
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 مقدمه

طدور  هدای ندوین بده   وریندا بده خددمت گدرفتن ف   امروزه  وامع بشریب با تغيير در طبيعت و 

تری موا ه گردیده كه الزم اسدت بدا ارزیدابی خطدراتب در     ناخواسته با خطرات  دید و  دی

ها واكنش دفاعی نشا  داده و با هر پيشرفت و به خدمت گدرفتن ابزارهدای كنترلدی و    مقاب  آ 

یا حدذف   به حداق  رسانده و تغيير در رفتارهای ا تماعی خودب پيامدهای منفی آ  پيشرفت را

 نيستند. ینيز از این موارد و مشکالت مستثنهای ناامی گا ی .(43: 1392زادهب مرشدی) نماید

هدا و بده خددمت گدرفتن     حولدهب تخصد   هدای م های ناامی با تو ه به نوع مأموریدت یگا 

ه بده  ا تو د . وقوع حوادث بباشندره با خطرات  دید و  دی روبرو میهای نوین همواوریناف

ناپذیر بوده و لدذا اهميدت دقدت در    های خاص ا تنابها و انجام مأموریتگستردگی این یگا 

ار امر ایمنی و افزایش سطح دانش كاركنا  در خصوص كاهش تعداد سدوانح و رویددادها بسدي   

 .استموردنياز 

سدا   ر العالی( در دیددار تعددادی از مسدیولين د   )مدظلهمقام معام رهبری در این خصوصب 

باید  لوی ایدن سدوانح را بگيریدد. سدوانح زیداد شددهب سدوانح را بایدد          »بيا  نمودند:  1390

قبو  نيست. البته ید  مقدداری ممکدن اسدت مربدوک بده كمبدود        طور دی دنبا  كنيد. قاب به

شود ها و اعتبارها و این چيزها باشدب این را منکر نيستم اما ی  مقداری هم مربوک میپشتيبانی

هدای الزم كده مربدوک بده     دهدیب آمدوزش و مراقبدت   عوام  درونی مثد  مددیریتب سدازما     به

 .1شماست

گيددری از اصددو  و هددای پيشددگيری و  لددوگيری از بددروز رویدددادها بهددره از ملدده روش 

رویکردهای پدافند ييرعام  است. انجام اقدامات دفاع ييرعام ب موضدوعی بنيدادی اسدت كده     

ها و مراكز حياتی و حساس ناامی و ييرناامیب سياسدیب  ساختوسعت و گستره آ  تمامی زیر

هدای محصدوالت كليددی نايدر     هاب زیرساختها و پ ارتباطیب مواصالتی ناير بندرهاب فرودگاه

های بزرگ صنعتیب مراكز هدایت و فرماندهی و  معيت مردمی هاب مجتمعهاب نيروگاهپاالیشگاه

                                                                                                                                                    
 4/9/1390در جمع تعدادی از مسئولین نظامی، سخنرانی   1
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( وسعت این رویکرد تمامی امور مدرتبط بدا   11: 1391ب گيرد ) اللی فراهانیكشور را در برمی

 گيرد.های ملی از مله مباحا ایمنی را نيز در برمیسرمایه

برای بهبود عملکرد ایمنیب ایجاد دانش ایمنی و كنتر  حوادث امدری اساسدی اسدت و بدرای     

گيری گدرددب  زهكه چه چيزی باید انداگيری امری مهم بوده و اینارزیابی اثربخشی كنتر ب اندازه

عنوا  ی  مسیله مطرح بوده است. تعداد متغيرهایی كه شرایط حادثه را تحدت تدأثير   همواره به

باشند كه به دلي  فقددا  آگداهی و داندش موردنيدازب تعيدين همده       دهند بسيار متعدد میقرار می

 .(14: 1389حسينیب ها ييرممکن است )حا یاثرات كمی متقاب  آ 

بررسدی  »قاله به دنبا  ا رایی نمود  پيشنهادهای پشوهشی ستادی با عندوا   محققين در این م

 هستند كه توسدط  «(1390الی  1370گذشته )ساله عوام  مؤثر بر سوانح هوایی نها ا در بيست

كارشناسا  بررسی رویدادها و سوانح هوایی بازرسی و ایمنی نها اب صورت گرفتده اسدت. در   

كدارگيری  شب انضباکب تجهيزات و فناوریب عوام  انسانیب بهبعد شام  آموز شش این پشوهشب

مؤلفه مؤثر در بدروز رویددادها و سدوانحب تشدخي       22ها و ناارت و دستورالعم  بهانامهآیين

 داده شده است.

شناسدی ایمندی زميندی و شناسدایی تهدیددات حدوزه ایمندی در        بنابراین مقاله به دنبا  مفهوم

  تأثيرگدذاری دو بعدد آمدوزشب تجهيدزات و فنداوری در كداهش       های ناامی است. ميدزا یگا 

بر اصدو  پدافندد ييرعامد      ها را با اتکاكارهای مقابله با آ های ناامی و راهپذیری یگا آسيب

 پذیری سامانه دفاعی كشور از اهداف این مقاله هستند. هت ارتقاء ایمنی و كاهش آسيب

ینکده شناسدایی عوامد  مدؤثر بدر ایمندی زميندی        اندد از ا دالی  اهميدت ایدن تحقيدب عبدارت    

هددای ناددامی از مناددر پدافنددد ييرعامدد  باعددا افددزایش و ارتقدداء تددوا  مدددیریتی      یگددا 

هدای مو دودب تسدریع    سدرمایه هدای نادامیب افدزایش ایمندیب حفاظدت و امنيدت  هدت        یگا 

هدای ایدن   هدا و تهدیددات داخلدی شدده و نتدایج و یافتده      گدویی مناسدب بده ضدع     در پاسخ

هدای نادامی را   سدازا  حدوزه ایمندی در یگدا     تواندد دورنمدای الزم بدرای تصدميم    تحقيب می

خطددر افتدداد  بهداشددت روا  و سددالمت سددازما  و افددراد آ ب ایجدداد    بدده ؛ وفددراهم نمایددد 

پددذیری بددار مددالی بدده سددازما ب افددزایش ضددریب آسدديب   هددای سددنگين و زیددا  خسددارت
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و در نهایددت كدداهش تددوا  رزم و    هددای ناددامی تأسيسددات و تجهيددزات سددازما  یگددا    

 های ناامی از دالی  ضرورت انجام این تحقيب است.آمادگی دفاعی در سازما 

 اند از:مناور حصو  به اهداف این تحقيب عبارتهای زیرب بهها و فرضيهسؤا 

 های ناامی از منار پدافند ييرعام  كدام هستند؟عوام  مؤثر بر ایمنی زمينی یگا 

 بين آموزش و ایمنی زمينی ارتباک معناداری و ود دارد. فرضيه او :

 فرضيه دوم: بين تجهيزات و فناوری و ایمنی زمينی ارتباک معناداری و ود دارد.

 مباني نظری

 پیشینه تحقیق

مستندات زیر به لحاظ موضوعی قرابدت خاصدی بدا     با مرا عه به اسناد و مدارک مورد مطالعهب

 موضوع تحقيب دارند:

بده كمد     كارآمدد طراحی ی  ناام ارزیابی ایمندی   »عنوا  در تحقيقی با  قایمی یمحمدمهد

و پویدا   كارآمدتوا  با استفاده از ی  الگوی به این نتایج رسيده است كه می « یاضیرهای مد 

هدای ارزیدابی مو دود    های ریاضی فایب آمد. چالشبه كم  مد  كارآمدبه ناام ارزیابی ایمنی 

هدا و  هاب مدد  كه طی چهار گام تعيين سطوحب شاخ  مندنااما با ی  نگرش هدر ایمنی یگا 

هدای  با بارگيری ابزارهدای قدوی مانندد مدد      ویشه بهگردد و آیدب هموار میها فراهم میتحلي 

 .(1382)یابدمی ها قابليت كاربردتحليلی پوششی داده

رویدادهای هواپيماهای نها دا   تحلي  سوانح ووتجزیه طراحی مد   امع »عنوا  پشوهشی با 

به این نتایج رسيده است كده   ب1391 بتهرا  نها اب راهبردی و ناری هایپشوهش توسط دفتر «

ی  نيروی فناور محورب الزم است بدا   عنوا  بهایرا  نيز  اسالمی نيروی هوایی ارتش  مهوری

بندابراینب  ؛ كسدب نمایدد   حداكثر توا  عملياتی در بعد قدرت هدوایی را  ببرد  ضریب ایمنیباال

شناخت عوام  بروز رویدادهاب باید در سرلوحه امور قرار گيرد و كاركندا  از داندش و آگداهی    

یابی به ی  مددیریت و فرمانددهی واحدد در    بنابراین دست؛ كافی در این زمينه برخوردار باشند

تحليد   و زیده خت و آگاهی وضعيتی حاص  از تجآمادگیب شنا نيازمند فضای عمليات پروازیب

رویدادها و سوانح هواپيماهای نها ا است. نيروی هوایی به شدت نيازمند  عوام  مؤثر در بروز
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تحليد  اطالعدات ایدن باند ب الگدوی      وس تجزیده اسدا داشتن بان  اطالعاتی روزآمد بوده تا بر

ا را دهی به نيازهای عمليات پروازیب ضریب ایمنی پروازهمناسب را تبيين نماید تا ضمن پاسخ

 به حداكثر برساند.

بررسدی عوامد  مدؤثر    » بندی تحقيقات انجام شده مرتبط با موضوع این تحقيب مانند در  مع

(ب گددزارش پشوهشددی 1390آ ددا )توسددط دانشددجویا  ورودی دافددوس  « یمنددیادر مدددیریت 

ی های آماراز دفتر فناوری اطالعات و بررسی «حوادث بان  اطالعاتی سوانح و  گيری ازبهره»

ب «سدوانح  تدأثير عوامد  سدن و تجربده در بدروز      »(ب تحقيدب  1391) یكشورسازما  هواپيمایی 

بررسدی عوامد  مدؤثر بدر سدوانح هدوایی نها دا در        » (ب پدشوهش سدتادی   1384 دا ) آدافوس 

كارشناسا  بررسدی رویددادها و سدوانح هدوایی      توسط « (1390الی  1370گذشته )ساله بيست

 و توا  به عوام  مؤثر در بروز رویدادها و سوانحب شناخت پيدا كدرد بازرسی و ایمنی نها اب می

هاب روش پيشگيرانه را در سامانه مدیریت ایمنی پياده و نقداک پرخطدر را   داده با تجزیه و تحلي 

 شناسایی كرد.

و ه تمایز و تشابه این مقاله و سایر تحقيقات این است كه همگی این تحقيقات و این مقالده  

لزوم رعایت مباحا مرتبط با ایمنی تأكيد داشته ولی ایدن مقالده بده دنبدا  ميدزا        بر اهميت و

هدای نادامی   پدذیری یگدا   های آموزشب تجهيزات و فناوری بر كاهش آسيبتأثيرگذاری مؤلفه

 است.

 مفهوم شناسي ایمني 

يری شده در ارتباک با بهبود ایمنی به موضوع استفاده از ماس   هت  لوگاولين فعاليت ثبت

تدا   23پليندی ) نوشته  «طبيعی تاریخ » از استنشاق مواد سمی در دو هزار سا  پيش و در كتاب 

 .(21: 1388ریچارد دیب ) شودقب  از ميالد( دیده می 79

دسدت   شدده و سدعی در بده   درگذشته مهندسی ایمنی بعد از وقوع ی  حادثه وارد عم  مدی 

هدای بعددی اسدتفاده      از آ  در  هت پيشگيریآورد  عل  بروز حادثه داشته و از نتایج حاص

ایب دیگدر ایدن امکدا  از بدين     نموده است. با پيشرفت علوم و امکا  ساخت تجهيزات هستهمی
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قرار گرفت و این امر به فاز طراحی و یا  « كنتر  -آناليز»  بر پایه « قب  از واقعه»  رفته و فرایند

 .(29: 1392زادهب )مرشدی تغيير یافتقب  از تحمي  خسارات  ارزیابی خطرات سيستم

وادث های زیادی  هت توسعه و ارایه ی  تیوری پيشگيرانه از علد  حد  ساليا  متمادی تالش

اند. رو بودههای متعددی روبهصورت پذیرفته كه پشوهشگرا  حوادثب در این راه با محدودیت

ری تاری و شرایطی. در مد  رفتدا عيار و مد  مجزا هستند: رفشده مبتنی بر دو مهای ارایهتیوری

گيدرد و در فرایندد بررسدی    سیو  ایجاد حوادث موردتو ه قرار میمعنوا  عام  اصلی انسا  به

 محديط و شدرایط مو دود موردتو ده اسدت     های شرایطیب اثر متقاب  انسا  و حوادث در مد 

 .(122: 1394 نامب)مروی

و ابددزارآالت  دیددد و نيددز  ادواتهدداب توليددد خودروهدداب بددا نگددرش بدده پيدددایش فن دداوری 

زم اسددت ال تغييددر وضددعيت  امعدده ازناددر فرهنگددیب اقتصددادی و... و تددأثير آ  بددر كاركنددا ب 

 ردد. عددم گد روز و كارآمدد  كه علم و دانش كاركندا  و شدرایط اسدتفاده از تجهيدزات نيدز بده      

ی اتددهددای انسددانی و تجهيزرعایددت مددوارد ایمنددیب از طرفددی باعددا از دسددت رفددتن سددرمایه 

ای  هددت كشددور گردیددده و از سددوی دیگددر باعددا ایجدداد ديديدده و مشددکالت عدیددده     

 .(19:  1389نیب حسيحا ی) گرددتبع آ   امعه میهای كاركنا  و بهخانواده

نشانی و های فعا  در بحا ایمنی همانند سازما  آتشدر این راستا ارتباک با برخی از سازما 

ظدت و ایمندی كدارب    حفا زیستب مدرسه عالیشت محيطخدمات ایمنیب سازما  حفاظت و بهدا

اهنمدایی  سازما  تأمين ا تماعیب وزارت كار و امور ا تماعیب وزارت دفاعب اورژانسب پلديس ر 

گشدا  اهح و سدازما  اندرژی اتمدی بسديار ر    ها و سایر نهادهای نيروهای مسدل و رانندگیب ارگا 

 .(1385 بازرسی و ایمنی نها اب) خواهد بود

است. كنتر  اشتباه انسدانی نيداز    1وام  مؤثر بر بروز سوانح و رویدادهاب اشتباه انسانییکی از ع

( به حداق  رسانيد  احتما  اتفاقی اشتباه بدا اطميندا  از سدطح    1مشی متفاوت داردب به دو خط

( فدراهم  2ها تا اینکه تنها با خصوصيات انسانی تطبيب یابدد و  باالی شایستگی و طراحی كنتر 

                                                                                                                                                    
1 Human error 
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هاب نمودارهداب كداهش صدداب    ها )توليدكنندگا ب طراحا ب نقشهطریقه مقابله مناسب با آ  آورد 

 (.11 :1390نام و همکارا ب لرزشب دماهای خيلی باال و شرایط استرس( )مروی

بایسدت تمدام   گيدردب مدی  مناور تعيين علت سوانح و رویدادها انجام میهایی كه بهدر بررسی

كه عل  وقدوع  و ود آورنده حوادث تعيين و ارایه گردد. درصورتی حقایبب شرایط و اوضاع به

شدده در  هدا و پيشدنهادهای ارایده   ها و قصورهای منجر به حادثه كش  نشده باشدب یافتده اشتباه

 معنا خواهند بود.گزارش بررسیب بی

آوری و بيا  حقایب و یدافتن علد  واقعدی حدوادثب     توا  در كنار  معبا بررسی حوادث می 

اهيتب نوع و وسعت یا دامنه ضرر و زیا  را تعيين نموده و بدا رسديدگی بده ایدن مسدیله كده       م

توا  از وقوع حوادث مشابه حادثه چرا و چگونه به وقوع پيوسته و با تو ه به اینکه چگونه می

یافدت. عدالوه بدر ایدن     گيری از حوادث دسدت نمود و درنهایت به طرحی برای پيش لوگيری 

و كنتدر    توا  تحقيب و بررسی حوادث را ید  عنصدر بحراندی از ایمندی    ی میطوركلموارد به

ضررها دانست. بدو  ی  سيستم تحقيب و رسيدگی  امع و گزارش و ثبت كامد  حدوادث و   

هدایی كده سدبب    هاب مدیریت دانش درستی از وسعت و ماهيدت موقعيدت  های ناشی از آ زیا 

تدوا  بدا   معلوم نخواهد شد. بدا ایدن وضدعيت مدی    شودب ها مییی در انجام مسیوليتآنزو  كار

برای تحقيب و بررسی حوادثب وضعيت مو دود را   طراحی و ا رای دقيب ی  روش سامانمند

گدردد.  ها لحداظ نمدی  بندی خاصی در آ به دلي  تنوع حوادث و رویدادهاب طبقه .بهبود بخشيد

شدده و  انی و ييرانسانیب شناختهتوا  وقایع را بر اساس علت وقوعب طبيعی و ييرطبيعیب انسمی

 .(1385 بازرسی و ایمنی نها اب) بندی نموددسته ...های زمانیب نوع و ناشناختهب تعداد در بازه

دهند كه حوادث ناشی از كار تا چه حد باال رفته و اثدرات  سدمی و مدالی و    آمارها نشا  می

  شده است كه:مسیولين حاص ته از روانی آ  تا چه اندازه است. باور الزم برای این دس

 های سازما  هستند.ترین سرمایهكنا  مهمكار 

 كنا  نيسدتب بلکده علدت آ  نقد  در     دقتی كاردث و رویدادها به علت بیبروز بيشتر حوا

 در سازما  یا در آ  شغ  خاص( و مدیریت است.) كنتر 
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 امدور روزمدره و نيدز     انجدام  انددازه  و اهميت آ  بده های آنا  و بهداشت از مسیوليت ایمنی

 كيفيت است.

  آیدد و مددیریت   سطوح به دسدت مدی   بهداشت از تالش و همکاری در همهكنتر  ایمنی و

   هدا شدک    درک مشدترک از خطرهدا و چگدونگی كنتدر  آ      ؤثر در ایمنی و بهداشتب بر پایده م

 گيرد.می

 .توانمندی مدیریت ایمنی و بهداشتب بخش ضروری از مدیریت است 

 هستند. ها و رویدادها قاب  پيشگيریثب بيماریحواد همه 

 روب بدرای حفاظدت از   روی ی  سکه هستندب ازایدن  و كيفيت محصو  دو ایمنی و بهداشت

 هدای علمدی ایمندی ضدرورت دارد    پایه هاب شناخت و گسترشهای سازما  ا  افراد و سرمایه

 .(1390)بازرسی و ایمنی نها اب

 های نظاميیگان پذیریکاهش آسیبو  ایمني زمیني

های مختل  شناسایی علم ایمنی و معرفی فناوریگير حاصله در های چشم ود پيشرفتباو

كندب در حا  شد  به حادثه تأكيد می و ارزیابی خطرات كه بر كنتر  خطرات قب  از تبدی 

. یقين در آینده نيز امکا  به صفر رساند  نرخ حوادث امری ييرممکن خواهد بودحاضر و به

بنابراین همواره تحقيقات حوادثب بخش انکارناپذیری از علم ایمنی محسوب شده و طراحی 

ای برای اقدامات پيشگيرانه در مورد حوادث احتمالی در آینده صحيح و ا رای مناسب آ  پایه

 فراهم خواهد ساخت.
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چارچوب مفهومی تحقیق _ 1شکل 

 

های مناسب آناليز حوادث امری الزامی در كارگيری فناوریو به در همين راستا شناسایی

شود. با تو ه به موارد یاد شده الزم است اهميت هر حادثه و تأثيرات ها محسوب میسازما 

دیده و ازكارافتاده موقت یا دایم و خسارت  آ  و ميزا  خسارت وارده و تعداد نفرات حادثه

 .(101: 1394نامب ثه مشخ  و تعيين گردد )مرویر حادمالی مستقيم و ييرمستقيم د

های های هنگفتی به یگا ساله در اثر عدم رعایت مقررات و اصو  ایمنی ضرر و زیا همه 

ها قاب   برا  رود. بخشی از این سرمایههای بسياری از بين میشود و سرمایهناامی وارد می

 منابع انساني

 

 انضباط ناارت

 

 مقررات

 های نظامیبر مدیریت ایمنی زمینی یگان مؤثرهای مؤلفه 

 آموزش

 جامعیت 

 روز و دربه
 دسترس بودن

 کیفیت، تناسب،
 اثربخشي و تداوم

سازیفرهنگ  

 اساتید مجرب

 استانداردسازی

هاآموزش  

 تعامل با مؤسسات
 آموزشي

مدیریت و 

 فرماندهي

 بودجه و اعتبارات

 تجهیزات و فناوری

 کارشناسان ایمني 

 روز بودنبه
 تجهیزات

 بودجه و اعتبارات

 

 استانداردسازی

 

 مدیریت و
 فرماندهي

سازیفرهنگ  

 

ایبازدیدهای دوره  
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روش خاصی  آنکه  برا  است. بايرقاب ولی بخش دیگری كه مربوک به نيروی انسانی بوده ي

ها باشد و ود نداردب اما با مؤثر پيشگيری سوانح كه شام  تمامی یگا  برای تدوین ی  برنامه

توا  از حوادث و رویدادهایی كه ناشی از اشتباهات تأكيد مستمر بر رعایت مقررات ایمنی می

 ی  لوگيری به عم  آورد.اب ضع  تجهيزات و ناامنی محيط است تا اندازهانسانی

سدوزیب  ب آتدش  ای و...وقوع سوانح زمينی اعم از تصدادفات زميندی شدام  تصدادفات  داده     

هدای  گرفتگدی و تيرانددازی و اسدتفاده نامناسدب از سدالح     خودزنیب خودكشدیب سدقوکب بدرق   

زیسدت  وسازها و مناز  سازمانیب پرتوكاری و بهداشت محديط سازمانیب موارد مشابه در ساخت

های ناامی است و برخورد مناسب بدا ایدن مدوارد نيازمندد بررسدی دقيدب و       ز معضالت یگا ا

صددورت مجددزا یددابی مشددکالت اسددت و الزم اسددت كدده همدده مددوارد بدده انبدده و ریشددههمدده

شده و با ی  كد خاصی مشخ  و بدر همدين اسداس آنداليز گردیدده و صددمات و       بندیدسته

دها محاسبه گردد. از دیگر مدواردی كده ميدزا  اهميدت     خسارات وارده به سازما  در اثر رویدا

 :توا  به موارد ذی  اشاره نموددهدب میهای ناامی را نشا  میایمنی در یگا 

 ها و رؤسای اطمينا  از صحت انتصابات و درک صحيح از عملکرد فرماندها ب معاونت

 ها.یگا 

  ها.به رفع آ ایجاد تحرک و مورد تو ه قرار داد  اشکاالت كوچ  و تو ه 

 بينی و تهيه هاب پيشگيری صحيح در رفع نارساییكم  به فرماندها   هت تصميم

 شده در خصوص اشکاالت قبلی.های آتی یگا  و ارزیابی اقدامات انجامنيازمندی

 های ناامی موقع از  رایم و تخلفات به وقوع پيوسته در یگا آگاهی دقيبب مستند و به

آمدهب دستوتحلي  آماری و مقایسه نتایج بهو سپس تجزیه بندیهمختل ب گردآوریب طبق

سزایی برای كنتر  و كاهش های  رایم تکراریب نقش مؤثر و بهمشخ  نمود  فراوانی

 تخلفات و  رایم دارد.
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  های ناامیب در گردآوریب های بازرسی و ایمنی یگا ها و سياستهاب بيانگر روشنامهآیين

ها بوده كه ها و  رایم اتفاق افتاده در كليه یگا ی و منسجم نمود  فعاليتهماهنگیب یکنواخت

های های مختل  گردآوری و برابر روشتوسط واحدهای بازرسی و ایمنی مستقر در پایگاه

های بعدی برداریتو يه شدهب همراه با شرح و تفسير مورد نياز به بازرسی و ایمنی  هت بهره

 (1385 و ایمنی نها اب بازرسی)گردد. ارسا  می

 پدافند غیرعامل و مدیریت ایمني

های پذیری زیرساختسازی و كاهش آسيبترین اهداف پدافند ييرعام ب ایمناز عمده

صورت  تدریج شرایطی را برای امنيت ایجاد نماید. این اقدامات اگر بهموردنياز مردم است تا به

ای روشن در زمينه گر آیندهتواند تداعیشودب میریزی و طراحی در توسعه نهادینه ی  برنامه

های دسترسی و ييره یابی مناسب تأسيسات و ابنيه فنی و یا راهپدافند ييرعام  باشد. مکا 

های علمی یکی از اصو  اساسی پدافند ييرعام  است و در صورت انجام آ  بر اساس روش

 و یا حداق  كاهش  هات و پادگا تواند باعا مصو  ماند  تأسيساشده میریزیو برنامه

گيری از (. لذا بهره1377)طرح  امع پدافند ييرعام ب دیدگی در مواقع بحرا  گرددآسيب

های حصو  به اهداف پدافند ييرعام  از مله سامانه مدیریت ایمنیب باعا تمامی روش

 های ملی خواهد شد.پذیری سرمایهارتقای پایداری ملی و كاهش آسيب

دهد. این سامانه های متعددی را برای شناسایی خطرات احتمالی ارایه میایمنی راهمدیریت 

ریزی و بررسی عملکرد ی  سازما  مورد گذاریب برنامهدر مراح  مختل  اعم از هدف

توا  گفت كه این نوع مدیریتب با بررسی دقيب تمامی مراح  در ی  گيرد. میاستفاده قرار می

های هاب از انجام ریس سامانه را شناسایی و با تحلي  این نق فرایندب نقاک ضع  ی  

یندهای منوک به ها و فراتمركز روی ایمنی فعاليت كند. در این سامانهبييرمنطقی  لوگيری می

 .(13: 1390نام و همکارا ب )مروی های ناامی در ك  فرایند استایمنی یگا 

كاهش تلفات استب امروزهب دلي  وقوع سوانحب  باتو ه به اینکه هدف نهاییب افزایش ایمنی و

از دالی  فنی و انسانی به سمت دالی  سازمانی و تشکيالتیب تغيير  هت داده است. پس الزم 
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است ضمن در نار گرفتن دقيب عوام  فنی و انسانیب رویکردی سازمانی و تشکيالتی نيز به 

 .(43: 1392زادهب )مرشدی موضوع ایمنی و ود داشته باشد

دهی الزم برای ساختارهای سامانه مدیریت ایمنی متناسب با نيازهای سازما ب سازما 

گذاری ایمنیب مدیریت ریس ب مشی و هدف ها شام  تعين خطگذاریضروری و سياست

ها و هاب بازرسی عملکرد سامانه ایمنیب آموزش ایمنیب توصي ب نقشب مسیوليتآناليز نارسایی

دیریت ایمنیب تعری  ميزا  دخالت نيروهای ایمنی و ارتقای ایمنی را معرفی ا زای سامانه م

یندهایی فراها و گذاری ایمنی شام  روشبر عهده دارد. در سامانه مدیریت ایمنیب سياست

دهد. ایجاد است كه ی  سازما   هت ني  به ميزا  ایمنی مورد انتاارب مورد استفاده قرار می

گيری روشن و صریح برای مدیریت ه با ی   هتی  فرهنگ ایمنی مثبت و سازند

مشی ایمنیب مدیریت ارشد باید با اعضای  سازی ی  خطشود. در آمادهپاسخگویی شروع می

كاركنانی در ارتباک با نقاک حساس سامانه ایمنی مشورت كند. با مشورت بين اعضا احساس 

اعضای سازما  تقویت  متمافرهنگ ایمنی در بين  پذیری مشترک در ارتباک بامسیوليت

 توا  به اهداف زیر رسيدمیبا مدیریت ایمنی گذاری گذاری و هدفشود. در سياستمی

 .(84 :1394نامب )مروی

 پذیری مدیریتی )مدیرمسیو  باید اختيار حقوقی برای مدیریت حوادث و تعهد و مسیوليت

باشد. از تعهدات  بندی نيروهای سازمانی را داشتهسوانحب موضوعات عملياتی و سطح

مدیرمسیو ب تعری  استانداردهای عملی و عينی ایمنی برای سامانه مدیریت ایمنی است. این 

های عملکرد ایمنیب اهداف و نيازهای سامانه مدیریت ایمنی استانداردها باید بر اساس شاخ 

 .و اعضای سازمانی باشد( ءمشی ایمنی به همه ا زا و ارتقای تدریجی خط

 های ی مدیرا  )سازما  باید انتاارات از مدیرا  مسیو  را تعری  و مسیوليتپاسخگوی

عنوا  ی  عنصر  ایمنی كاركنا  اصلی را مشخ  كند. ضروری است كه مدیریت ایمنی به

 .(دی در مسير كاری سازما  دیده شودراهبر



97                                               1399 ییزپا ،هفتمشماره  ،سوم سال آماد و فناوری دفاعي، علمي فصلنامه 

 ندازهب انتصاب كاركنا  ایمنی )ساختار سازمانی سامانه مدیریت ایمنی باید بر اساس ا

های سازما  تدوین شود. انتصاب مدیر ایمنی باید توسط مدیریت ارشد طبيعت و پيچيدگی

هنگام موا هه با موارد مرتبط با ایمنی را داشته باشد و انتصاب شود و ميزا  اختيار الزم به 

های های مهارتها را به مدیرمسیو  سازما  انتقا  دهد. وی دارای ویشگیباید مستقيماً گزارش

وتحلي  و ح  مسیلهب مدیریت پروژه و های گفتاری و ارتباطیب تجزیها تماعی و نيز مهارت

كار  های بهه مناسب ا رایی برای درک سامانهزمينتجربه مدیریت كاری و داشتن پيش

ریزی برای آموزش های دیگر مدیر ایمنی برنامهشده در سازما  را داشته باشد. از قابليتگرفته

یند شناخت د ایمنیب توانمندی و ناارت بر فرامستق  در موار یهانيروهاب فراهم كرد  پيشنهاد

های برای اطمينا  از پيشرفتب تهيه گزارش خطراتب مشاهده و دنبا  كرد  عمليات تصحيح

ای از عملکرد و ارایه پيشنهاد به مدیر ارشد در موارد مربوک به بخش ایمنیب روند دوره

 .(جو و تحقيب در حوادث و سوانح استیند  ستالت در فرامستندسازی در بخش ایمنی و دخ

 ی  زیرمجموعه  عنوا به العم  در مواقع اضطراری )این بخش بایدریزی برای عکسبرنامه

های های فعاليتاندازهب طبيعت و پيچيدگی دهندهنشا در سامانه مدیریت ایمنی فعاليت كرده و 

شده در سازما  باشد. از مله این وظای  تعيين اختيار حقوقیب انضباک و آمادگی كافی و انجام

 .(ی استدر ارتباک با موارد اضطرار های مختل مفيد و تعيين مسیوليت بخش

 هاب نامههای سازما  كه شام  آیينمستندسازی ) هت نشا  داد  طبيعتب اندازه و پيچيدگی

اسناد سامانه و دستورالعم  سامانه مدیریت ایمنی است. دستورالعم  سامانه مدیریت ایمنی 

های باید مر ع اصلی  هت ني  به ایمنی برای تمامی اعضای سازما  باشد و باید تمامی  نبه

مشی بخش ایمنیب مقاصد و اهدافب روند عملياتی در  امانه مدیریت ایمنی شام  خطس

ها و انتاارات باشد. دستورالعم  شام  گستره و حيطه عم  سامانه مدیریت سازما ب مسیوليت

هاب روند كنتر  اسنادب روند مدیریت ریس  و مشی و اهدافب انتاارات و مسیوليت ایمنیب خط

منیب روند بازبينی عملکرد بخش ایمنیب معرفی كاركنا  اصلی بخش ایتشخي  مخاطراتب 

 .(روند ارتقای بخش ایمنی باشد
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كاربرد سامانه مدیریت ایمنی در شناسایی خطراتب حصو  اطمينا  از انجام اقدامات 

قبو ب ناارت مستمر و ارزیابی ادواری وضعيت اصالحی الزم  هت حفظ ایمنی در سطح قاب 

اساس عوام  اثرگذار در این رابطه  ایند مستمر در كليه  وانب ایمنی است. بر ایمنی و بهبو

 شده است:به شرح زیر عنوا  (9858نامه المللی مدیریت ایمنی )ناامنامه بيندر ناام

 سازی ایمنیفرهنگ -ال  

 های عملی مدیریت مخاطراتروش -ب 

 های بازرسی سازی فهرستتهيه و پياده -پ 

 دهی شفاف سوانح و حوادث  و مناسب و تشویب گزارش ایجاد -ت 

 وتحلي  و شركت در موارد مرتبط با ایمنی تجزیه -ث 

 بررسی و تحقيب سوانح برای مشخ  نمود  نقای  ایمنی  -ج 

 های ایمنی )مدیریت و كاركنا ( آموزش -چ 

 ها با تباد  اطالعات و دانش فنی شركت در آموزش -ح 

 .ای بر ایمنی و ارزیابی عملکرد ایمنیناارت سامانه -خ 

 شناسیروش

نار نوع استفادهب كاربردی است. ابزار  تحليلی و از -تحقيب حاضر از نار هدف توصيفی

مورد حادثه و رویداد زمينی به وقوع  3217مدارک ) ایآوری اطالعاتب اسنادی و كتابخانه مع

رتفاعب واژگونی و خودزنی و ... در ی  سوزیب سقوک از اپيوسته شام  حوادث رانندگیب آتش

مطالعات ميدانی و پرسشنامه است.  امعه آماری  ب(1390الی  1378ساله از سا   13بازه 

نفر از متخصصا  و كارشناسا  آشنا با مباحا ایمنی كه با استفاده از  93تحقيب متشک  از 

 ده است.شگيری يير احتمالی هدفمند به تعيين نمونه پرداخته روش نمونه

ها بين تخصصی اوليه تهيه و با توزیع آ  آورد  روایی و پایاییب پرسشنامه مناور به دست به

نار اعما  شد و پس از نهایی كرد  در  های موردنفر از كارشناسا  حوزه ایمنیب تصحيح پنج

يب پایایی تحقدر اختيار حجم نمونه  هت پاسخگویی به سؤاالت قرار گرفت.  قالب پرسشنامه

دهنده پایایی معرف و نشا است كه آمده دستبه 97/0به روش ضریب آلفای كرونباخ عدد 
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قبو ب دریافت و پاسخ قاب  93پرسشنامه ارسالیب  107از . استمطلوب پرسشنامه تحقيب 

 .بهره برده شده است 1افزار اس پی اس اساز نرم وتحلي  نتایج حاص ب هت تجزیه

 است: انتخاب شدهاز بين تعاری  مو ودب تعاری  زیر  تعریف عملیاتي متغیرها:

عبارت است از مجموعه اقدامات ييرمسلحانه كه مو ب افزایش  پدافند غیرعامل:

های ضروریب ارتقای پایداری ملی و تسهي  پذیریب تداوم فعاليتبازدارندگیب كاهش آسيب

: 1391هانیب د ) اللی فراگردمدیریت بحرا  در مقاب  تهدیدات و اقدامات ناامی دشمن می

13). 

و  ز خطر: به معنی امنيتب آسایشب سالمتی و عبارت است از ميزا  یا در ه فرار اایمني 

ر در براب نسا مصونيت در برابر هر نوع آسيبب  راحت و نابودی با تو ه به تغييرپذیری ذاتی ا

 .(9: 1383عوام  مختل  محيطی و... است )محمدفامب ایرجب

 ای است كه برای مدیریت همه ابعاد مرتبط به ایمنی در تمامی: سامانهمنيمدیریت ای

 .(84 :1394نامب گيرد )مرویاده قرار میهای ی  سازما  مورد استفبخش

ای هليتو  انی به كاركنا  و تجهيزات در اثر فعا مادی: وارد آمد  خسارت حوادث زمیني

-18نامه آیين-تجهيزات نها ا )نها ا صحيح كارگيریبهگوناگو  شغلی و تخصصی و عدم 

 (1387–ه /65

یچارد رو ب : عبارت است از بررسی و تجزیه و تحلي  كيفی و كمی ایمنی )دهيلارزیابي ایمني

 .(11:  1385ب 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                    
1 spss 



 غیرعامل پدافند منظر از نظامي هاییگان پذیریآسیب کاهش در زمیني ایمني مدیریت مالحظات                    100

  

 دهندگانجمعیت شناختي پاسخ وتحلیلتجزیه

 .دو ود دار 1 شماره در  دو  پرسشنامهدهندگا  شناختی پاسخاطالعات  معيت
 دهندگانتوزیع فراوانی پاسخ .1 شماره جدول

 

دهندگا  با صد از پاسخدر 64دهد نشا  می بپرسشنامهدهندگا  توزیع فراوانی پاسخ نتیجه:

زما  مشاركت در بررسی زمينی  ها با مدتدرصد از آ  44سا  و  20سابقه خدمتی بيش از 

اند. های ایمنی و یا بررسی سوانح زمينی گذراندهها دورهدرصد از آ  61سا  و  10بيشتر از 

 .دهندگا  از تجربه كافی برای پاسخ به سؤاالت برخوردار بودندلذا پاسخ

 

 

 درصد فراواني فراواني 

 58 54 کارشناس

 38 36 کارشناس ارشد

 /03 3 دکترا

 13 11 سال 10سابقه خدمتي کمتر از 

 23 22 سال 20سابقه خدمتي کمتر از 

 64 60 سال 20سابقه خدمتي بیش از 

 44 41 سال 10متر از تعداد سوانح و رویدادهای عمده بررسي شده ک

 42 39 سال 20شده کمتر از  تعداد سوانح و رویدادهای عمده بررسي

 12 13 سال 20شده بیش از  تعداد سوانح و رویدادهای عمده بررسي

 30 28 سال 10زمان مشارکت در بررسي رویدادهای زمیني کمتر از مدت

 62 58 سال 20زمان مشارکت در بررسي زمیني کمتر از مدت

 /07 7 سال 20زمان مشارکت در بررسي رویدادهای زمیني بیش از مدت

 61 57 های ایمني و یا بررسي سوانح زمیني گذرانده شدهدوره

 38 36 های ایمني و یا بررسي سوانح زمیني گذرانده نشدهدوره

 100 93 جمع کل
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 های تحقیقو سؤال فرضیه وتحلیلتجزیهآزمون و 

 ایمنی وستادی بازرسی  در بند سوم بخش پيشنهادهای پشوهشمدب كه در مقدمه آ طورهما 

-1390)  گذشته ساله عنوا  بررسی عوام  مؤثر بر سوانح هوایی نها ا در بيستنها اب با

های مدیریت ایمنی زمينی در یگا ده در پشوهش در شسنجی ميزا  ابعاد ذكر امکا » ( 1370

هش پشو گانهششآمده است كه محققين به دنبا  ميزا  تأثيرگذاری دو بعد از ابعاد  « یناام

های ناامی پذیری یگا مذكور با عناوین بعدهای آموزشب تجهيزات و فناوری در كاهش آسيب

 اند.استفاده نموده ها را در پرسشنامه خودآ  و هستند
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بررسی رویدادها و  کارشناسان گزارش پژوهشی) فراوانی مطلق و میانگین عوامل مؤثر در سوانح نهاجا -1 شماره نمودار

 سوانح هوایی بازرسی و ایمنی نهاجا(

 

فقره پرونده  امعه اسناد و مدارک )از  343گيری از نتایج حاصله از نمونه 1 شماره نمودار

بيشترین فراوانی مربوک به بعد آموزش  .دهدا ا( را نشا  میپرونده سوانح نه 3217تعداد ك  

عام  مؤثر در بروز سانحه زمينی( و كمترین مورد مربوک به بعد تجهيزات مورد ) 42به تعداد 

عام  مؤثر در بروز سانحه زمينی( است. این نتایج از گزارش )مورد  39و فناوری به تعداد 

الی  1370گذشته )ساله هوایی نها ا در بيست بررسی عوام  مؤثر بر سوانح»  یپشوهش
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كارشناسا  بررسی رویدادها و سوانح هوایی بازرسی و ایمنی نها ا صورت  توسط «(1390

 گرفته است.
بعد آموزش در کاهش  تأثیرگذاریشده پیرامون میزان های دادهتوزیع فراوانی مطلق و نسبی پاسخ .2 شماره جدول

 های نظامیپذیری یگانآسیب

 

 هاطیف پاسخ                                        مؤلفه

 

کم
ي 
خیل

 

ط کم
وس
مت

 

یاد
ز

 

یاد
ي ز

خیل
 

هتای  هتا، نشتریات و روش  نامته روز و در دستترس بتودن آئتی    جامعیتت و بته  

هتای کارآمتد و هوشتمند ماننتد خودکارستازی،      آموزشي )استتفاده از فناتاوری  

 افزار(افزار، نرمسخت

3 222 4231

هتای آموزشتي گذرانتده شتده، بتتا     کیفیتت، تناستب، اثربخشتي و تتداوم دوره    

 نیازها و تجهیزات موجود
2 3215321

و دخالتتت دادن ستتابقه آموزشتتي و  وجتتود پرونتتده آموزشتتي جهتتت کارکنتتان

 نظریه اساتید در ارتقای حقوق و موقعیت شغلي کارکنان متخصص
12155032

 استانداردستتازی   دارد و ایمنتتي وستتازی جهتتت رعایتتت استتتان   فرهنتتگ

هتای تخصصتي درون و   ریتزی متدون در اجترای کتالس    برنامته  هتا و آموزش

 سازمانيبرون

26254324

هتتا، ستتخنراني ماهیانتته، تخصصتتي توستتط افستتران ایمنتتي  برگتتزاری همتتایش

 آموزشي از حوادث و سوانحهای زمیني و توجیه کارکنان با تهیه فیلم
03253735

 ستازی رویتدادها، توجته بته نظتام     آموزشتي، شتبیه  گیری از وسایل کمت  هبهر

، پوستتتر و بروشتتور در فصتتلنامه مستندستتازی و ثبتتت تجربیتتات، استتتفاده از 

 تخصصي انتقال تجربیات و دانش

04285216

تعامل بتا مؤسستات آموزشتي نیروهتای مستلح، مجتامع علمتي و دانشتگاهي         

 داخل و خارج کشور
13244131

قتدرت بیتان، رعایتت نظتم، استتفاده      ) هتای آموزشتي و مهتارت استاتید    شیوه

 گویي با میل و رغبت(مناسب از وقت کالس، پاسخ
2 9 303227

08333722 های شغل عملي کارکنانتناسب مدارک آموزشي کارکنان با جایگاه

17373421 های آموزشيکنان به دورهتوجه کار

16284916 های روحي و روانيبرابر استرس و بحرانآموزش کارکنان در 

24264622 های طي شده در ارتقای جایگاه سازماني و حقوق و مزایاتأثیر آموزش
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 هاطیف پاسخ                                        مؤلفه

 

کم
ي 
خیل

 

ط کم
وس
مت

 

یاد
ز

 

یاد
ي ز

خیل
 

16244029 بودجه و اعتبارات الزم جهت آموزش

411105025 نقش مدیریت و فرماندهي در آموزش

 

خالصه گردید. این  2دهندگا  در  دو  شماره اسخآوری از پهای پشوهش پس از  معیافته

 یرگذاريتأثهای پرسشنامه در خصوص ميزا   دو  مقدار توزیع فراوانی مطلب و نسبی پاسخ

دهد. های ناامی را بر اساس طي  ليکرت نشا  مییگا  یریپذبيآسبعد آموزش در كاهش 

الً موافب دارند. به عبارتی توزیع ها تمای  به كامگونه كه در  دو  پيداست ايلب پاسخهما 

 3و  2 شماره ها چوله به چپ )خيلی زیاد( دارند. )الزم به ذكر است در سؤاالت  دو پاسخ

های ناامی یگا  یریپذبيآساز آورد  كلمات ميزا  تأثيرگذاری هر سؤا  در كاهش 

 خودداری گردیده است(
میزان تأثیرگذاری بعد تجهیزات و فناوری شده به پرسشنامه پیرامون ی دادههاتوزیع فراوانی مطلق و نسبی پاسخ .3 شماره جدول

 های نظامییگان پذیریآسیبدر کاهش 

 

 هاطیف پاسخ                                                    مؤلفه
 

کم
ي 
خیل

 

کم
ط 
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مت

 

اد
زی

 

   
  

یاد
 ز
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خی

 

سازی تجهیزات، نصب تجهیزات، دوری از تنوع و یكنواختروز بودن به

 ...(اس و پياس، جيبيترمزهای اَی) های جدید بر روی تجهیزاتسامانه
2 419 3936

تسترها، کالیبره و  های تعمیری و انجام بازدیدها،تعیی  تكلیف سریع دستگاه

 های فنينگهداری و تعمیر )سامانه نت( طبق دستورالعمل
1 2254626

12265615 موقع قطعات و تجهیزات درخواستي و واگذاری به بینيانبارداری و پیش

25314814 در دسترس بودن، آشنایي و استفاده از استانداردهای کاربردی

های های تعمیراتي به برق مناسب، سامانه دوربی ها، تجهیز مكانفضای کارگاه

 نشانيهای آتشمداربسته، اطفاء حریق خودکار و کپسول
29225116

استفاده از تجهیزات استاندارد حفاظت فردی و ابزارها و فضای انجام کار 

 استاندارد متناسب با نوع مأموریت )توجه به عمر تجهیزات(
16135327

1324828ها به موقع اشكاالت دستگاه دقیق و به ای و ارائهنجام بازدیدهای دورها
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 هاسخطیف پا                                                    مؤلفه
 

کم
ي 
خیل

 

کم
ط 
وس
مت

 

اد
زی

 

   
  

یاد
 ز
لي
خی

 

 ش انجام کارداری بر اساس گزارتعمیرکاران و دقت در تحویل

فني در تهیه و خرید تجهیزات و مواد مصرفي  اخذ نظر کارشناسان ایمني و

 باکیفیت( و یا تهیه تابلوها و عالئم هشداردهنده و ...) استاندارد
2 2 174732

011314414 صحیح تجهیزات بندیونقل و بستهتوجه ویژه به حمل

های موجود و ن فرسودگي، عمر تجهیزات و سامانهاطالع کافي از وضعیت میزا

 اماک  رفع نواقص متعدد ماتریلي تجهیزات و
21165823

38233729 بودجه و اعتبارات الزم جهت تجهیزات و فناوری

03424015 تناسب تجهیزات و فناوری مورداستفاده با شرایط جوی

15164335 و ارزیابي تجهیزات و فناوری یابي عیوبنقش مدیریت و فرماندهي در ریشه

01164241 صحیح از تجهیزات و نگهداری و تعمیرات دارا بودن فرهنگ استفاده

 

های پرسشنامه در خصوص ميزا  مقدار توزیع فراوانی مطلب و نسبی پاسخ 3 شماره  دو 

اامی را بر اساس طي  های نیگا  پذیریآسيببعد تجهيزات و فناوری در كاهش  تأثيرگذاری

ها تمای  به كامالً موافب گونه كه در  دو  پيداست ايلب پاسخدهد. هما ليکرت نشا  می

 .ها چوله به چپ )خيلی زیاد( دارندعبارتی توزیع پاسخدارند. به

های ی یگاناسمیرنوف در مورد بعد آموزش کارکنان پیرامون علل حوادث زمین-نتایج آزمون کلموگروف.  4 شماره جدول

 نظامی

 بعد آموزش کارکنان

 100 تعداد نمونه

 پارامترهای نرمال
 87/3 میانگین

 59/0 انحراف معیار

 حداکثر اختالف

 158/0 مطلق

 081/0 مثبت

 /0158 منفی

 582/1 اسمیرنوف -کلموگروف آمار

 Asymp. Sig. (2-tailed) 013/0 معیار تصمیم
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های رد بعد آموزش كاركنا  پيرامو  عل  حوادث زمينی یگا ها در مواین آزمو  از نمونه

آورده شده  4 شماره گرفته شده كه نتایج آ  در  دو نار تطابب توزیع نرما  انجام ناامی از

دهد كه نمونه مورد مطالعه از ی  نشا  می 013.0Pهای این آزمو  با مقداراست. یافته

نمونه  30ها بيش از ( ولی به دلي  اینکه تعداد نمونه05.0P. )كندتوزیع نرما  تبعيت نمی

 .گيریمها را بر آ  صادق میلذا فرض نرما  بود  توزیع داده (n=30) هستند
اسمیرنوف در مورد بعد تجهیزات و فناوری پیرامون علل حوادث زمینی -نتایج آزمون کلموگروف . 5شماره جدول 

 نظامیهای یگان

 بعد تجهيزات و فناوری

 100 تعداد نمونه

 پارامترهای نرمال
 9/3 میانگین

 59/0 انحراف معیار

 حداکثر اختالف

 137/0 مطلق

 082/0 مثبت

 -137/0 منفی

 374/1 اسمیرنوف -کلموگروف آمار

 Asymp. Sig. (2-tailed) 046/0 معیار تصمیم

 

های هيزات و فناوری پيرامو  عل  حوادث زمينی یگا ها در مورد مؤلفه تجآزمو  از نمونه

آورده شده  5 شماره گرفته شده كه نتایج آ  در  دو ناامی ازنار تطابب توزیع نرما  انجام

دهد كه نمونه موردمطالعه از ی  نشا  می 046.0Pهای این آزمو  با مقداراست. یافته

نمونه  30ها بيش از ( ولی به دلي  اینکه تعداد نمونه05.0P. )كندتوزیع نرما  تبعيت نمی

 گيریم.ها را بر آ  صادق میلذا فرض نرما  بود  توزیع داده (n=30) هستند
 ای ابعاد آموزش، تجهیزات و فناورییک نمونه t توصیف آماری آزمون. 6 شماره جدول

 ن خطای استانداردميانگي انحراف معيار ميانگين تعداد بعد

 بعد تجهيزات و فناوری   0 0 
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 ن خطای استانداردميانگي انحراف معيار ميانگين تعداد بعد

 بعد آموزش   0 0 

نشا   و حوادث زمينی داری را بين تجهيزات و فناوریتست اختالف معنیآزمو  آماری تی

فناوری و  بين تجهيزات و »بنابراین فرضيه او  پشوهش پذیرفته شد. بدین معنی كه  داد؛

 (001.0P) «حوادث زمينی ارتباک معناداری و ود دارد.
 

 ای ابعاد آموزش، تجهیزات و فناورییک نمونه t نتایج آزمون آماری.7 شماره جدول

 بعد

 3مقدار مقایسه آزمو = 

آزمو  مقدار 

(t) 
 ميانگين اختالف معيار تصميم در ه آزادی

 ختالفاز ا %95فاصله اطمينا  

 فاصله باالتر ترفاصله پایين

 تجهیزات و فناوری بعد   0 0 0  

 99060/ 75580/ 873200/ 0000/ 99 14/753 بعد آموزش

 

 دار بين آموزش و حوادث زمينی را ارتباک معناداریتست اختالف معنیآزمو  آماری تی

ه او  پشوهش پذیرفته شد. بدین معنی كه بين آموزش و حوادث بنابراین فرضي دهدبنشا  می

( بين آموزش و 1های تحقيب (. لذا فرضيه001.0Pزمينی ارتباک معناداری و ود دارد. )

( بين تجهيزات و فناوری و حوادث زمينی 2 و حوادث زمينی ارتباک معناداری و ود دارد؛

 رسد.ه اثبات میارتباک معناداری و ود داردب ب

 گيری و پيشنهادنتيجه

 گیریالف: نتیجه

های ناامیب با نياز سامانه دفاعی از  مله یگا  های موردپذیری زیرساختكاهش آسيب

داف پدافند ييرعام  است. این ترین اهسازی و كاهش تعداد سوانح و رویدادهاب از عمدهایمن

كشور خواهد شد. این پشوهشب ميزا   یت باعا افزایش بازدارندگی دفاعیدر نهاامر 

های ناامی تأثيرگذاری دو بعد تجهيزات و فناوری و آموزش بر مدیریت ایمنی زمينی در یگا 
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های بعد آموزش را مورد تحقيب قرار داده است. نتایج مقاله حاكی از بيشترین تأثيرگذاری مؤلفه

 شام :

 های آموزشیشریات و روشهاب ننامهروز و در دسترس بود  آیين امعيتب به 

 های آموزشی گذرانده شدهب با نيازها و تجهيزات كيفيتب تناسبب اثربخشی و تداوم دوره

 مو ود

 و ود پرونده آموزشی  هت كاركنا  و دخالت داد  سابقه آموزشی 

 هاب سخنرانی ماهيانه تخصصی توسط افسرا  ایمنی زمينی و تو يه برگزاری همایش

 آموزشی از حوادث و سوانحهای مكاركنا  با تهيه فيل

 های بعد تجهيزات و فناوری شام :بيشترین تأثيرگذاری مؤلفه 

 ی صحيح از تجهيزات و نگهداری و تعميراتدارا بود  فرهنگ استفاده 

 یابی عيوب و ارزیابی تجهيزات و فناورینقش مدیریت و فرماندهی در ریشه 

 های  دید سازی تجهيزاتب نصب سامانهواختتجهيزاتب دوری از تنوع و یکنروز بود  به

 اس و ...(. پی. اسب  ی. بی. یابر روی تجهيزات )ترمزهای 

 اخذ نار كارشناسا  ایمنی و فنی در تهيه و خرید تجهيزات و مواد مصرفی استاندارد )با 

 . كيفيت( و یا تهيه تابلوها و عالیم هشداردهنده و ...

های ناامی پذیری یگا ایمنی زمينی و تأثيرگذار در كاهش آسيب های مؤثر درمؤلفه عنوا  به

توا  به های ناامی میرسا  در ایمنی زمينی یگا كارهای مقابله با عوام  آسيبباشند.از راهمی

سازی ایمنیب اعتباربخشی مالیب تقویت نقش مدیریت و فرماندهی در مدیریت ایمنیب فرهنگ

های آموزشی و مهارت اساتيد مجربب تعام  با مؤسسات دوره گيری ازاستانداردسازیب بهره

های ناامی نيروهای مسلحب مجامع علمی و دانشگاهی داخ  و خارج آموزشی سایر یگا 

 .كشور اشاره كرد
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 ب: پيشنهاد

 اد تحقیقاتيپیشنه

د فناوری و آموزشب پيشنهابا تو ه به نتایج تحقيب حاص  از تأثيرگذاری دو بعد تجهيزات و 

ميزا  تأثيرگذاری سایر ابعاد مؤثر در مدیریت ایمنی شام  ابعاد انضباکب عوام   گرددمی

های پذیری یگا ها و ناارت در كاهش آسيبها و دستورالعم نامهكارگيری آیينانسانیب به

 ناامی مورد پشوهش قرار گيرد.

 پیشنهادهای اجرایي

 تجربه و دانشگاهی در بررسی سوانح    باكارگيری متخصصابرای گزینش و به ریزیبرنامه

 و  لب مشاركت فعا  متخصصا  ایمنی در بهبود سامانه ایمنی.

 های افزایش ضریب ایمنی به فرماندها  و شيوه مستقيمييرهای مستقيم و ارایه آموزش

سطح ایمنی با تعام  با سایر مؤسسات  ءمسیولين  هت ایجاد فضای مناسب  هت ارتقا

 آموزشی

  و رابطه مدار و تقویت انگيزه و بازسازی شرایط كاری  ب پویاپذیرانعطافساختارهای ایجاد

 مسیولين ایمنی

 هاهای مرتبط با ایمنی و اعتباربخشی مالی به این حوزهاستانداردسازی مقوله 
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 منابع 

   دسترسی در:ای )مدظله(ب مجموعه بياناتب قاب خامنهمام ا

 www.khamenei.ir  

 وتحلي (ب چاپخانه مركزی نها انامه سوانح )تجزیهسا ب 1385 بازرسی و ایمنی نها اب

وتحلي (ب چاپخانه مركزی نامه رویدادهای زمينی )تجزیهسا ب 1390بازرسی و ایمنی نها اب 

 نها ا

 .1آورا ب  لدارات فن. مهندسی خطاهای انسانیب انتش1389حسينیب عليرضاب حا ی

 ب تهدیدات در حوزه دفاع ييرعام ب دانشگاه عالی دفاع ملی1391 اللی فراهانیب يالمرضاب

چاپ  آورا بب ارزیابی كمی ایمنیب متر م دكتر ایرج محمدفامب نشر فن1385دهيلو ب ریچاردب 

 او 

ترافي  و های آموزش ترافي  به  امعه برای ارتقای فرهنگ روش ب1392ریوفی محمودب

 ب ستاد ك  نيروهای مسلح92 ريتافزایش ایمنیب 

ب مدیریت بهداشت و ایمنی شغلیب تر مه دلخوشب محمدباقرب نشر 1388ریچارد دیب ریسب 

 آورا ب  لد او بفن

ب تهرا : انتشارات دانشگاه «ها و ابعادتهدیدات قدرت ملیب شاخ »ب 1387گروه مطالعاتیب 

 .عالی دفاع ملی

ب معاونت ایمنی و 92دومب شماره سومب بهار  سا  نامه ایمنیبفص  ب1392مریمب  زادهبمرشدی

 اقدامات تأمينی سپاه پاسدارا  انقالب اسالمی ایرا ب

ب الگوی عوام  مؤثر در بروز سوانح هواییب نشریه 1390نامب محمدرضا و همکارا بمروی

ب پایيز 2سا  سيزدهمب شماره مهندسی هوانوردیب دانشگاه علوم و فنو  هوایی شهيد ستاریب 

1390 

 اسالمی  مهوری ارتش: هواییب تهرا  سوانح اطالعات ب مدیریت1394نامب محمدرضاب مروی

 نها ا راهبردی انتشارات مركز هواییبنيروی  ایرا ب

   تحقيقاتی هب دانشگاه هوایی شهيد ستاریب پروژ1382محمدمهدی قایمیب 

http://www.khamenei.ir/
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