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Aims: Before implementing its legal duties, any organization must be able to take into account 

the occupational health and safety of the employees to be considered as an effective organization. 

This study aimed to identify the organizational factors affecting the reduction of human 

casualties in Iranian police forces (NAJA). 

Materials & Methods: This is a qualitative study with a semi-structured interview technique. 

Targeted sampling was used in this study. In addition to evaluating the documents related to 

human casualties over five years (2013-2018) in one of the military-law enforcement 

organizations, interviews with 31 experts in the field related to the subject matter were 

conducted until the researcher’s theoretical saturation was achieved. Then, the necessary re-

analysis was performed by the structural analysis method through coding, and in the end, the 

factors were prioritized using the Friedman test. 

Findings: According to the results, organizational factors affecting the reduction of human 

casualties in NAJA included five dimensions, 14 components and 101 indicators, among which 

the variables of education, safety and health, managerial factors, organizational culture and 

organizational structure had the most significant impact on reducing human casualties in NAJA, 

respectively. 

Conclusion: Training and improving the operational skills of employees, appropriate training 

commensurate with threats and injuries related to the organization's missions, utilizing new and 

advanced technologies in missions, escorting staff in missions by safety and health teams 

(medical and rescue), paying special attention to specific signs (isolation, taciturnity, depression, 

etc.) in employees, and reducing job stress have a special effect on improving the level of safety 

and reducing human casualties. 
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 یلقکارآمد ت یکارکنان را مدنظر قرار دهد تا بتواند سازمان یمنیسالمت کار و ا دیخود با یقانون فیوظا یقبل از اجرا ،یهر سازماناهداف: 
 .در ناجا انجام شد یمؤثر بر کاهش تلفات انسان یشود. مطالعه حاضر با هدف شناخت عوامل سازمان

هدفمند  یریگنمونه قیتحق نیانجام شد. در ا افتهیساختارمهیمصاحبه ن کیو با استفاده از تکن یفیمطالعه به روش ک نیاها: و روش مواد
و  ینظام یهااز سازمان یکی( در 1397تا  1392در طول پنج سال ) یمربوط به تلفات انسان یهاپرونده یاسناد یبود و ضمن بررس

 لینفر از کارشناسان و خبرگان مرتبط با موضوع مصاحبه انجام شد. سپس با روش تحل 31با  قمحق یتا زمان اشباع نظر ،یانتظام
 .دیعوامل اقدام گرد یبندتینسبت به اولو دمنیاستفاده از آزمون فربا  انیالزم انجام و در پا لیبازتحل یکدگذار قیو از طر یساختار

شاخص بود که  101مؤلفه و  14در ناجا شامل پنج بعد،  یمؤثر بر کاهش تلفات انسان یآمده عوامل سازماندستبه جیبراساس نتا: هاافتهی
ش تلفات را بر کاه ریتأث نیشتریب بیبه ترت یو ساختار سازمان یفرهنگ سازمان ،یتیریو بهداشت، عوامل مد یمنیآموزش، ا یرهایمتغ

 .تنددر ناجا داش یانسان یروین

 یهاتیمرتبط با مأمور یهابیو آس دهایکارکنان، آموزش مناسب و متناسب با تهد یاتیآموزش و ارتقاء سطح مهارت عمل: یریگجهینت
 (یو امداد یو بهداشت )پزشک یمنیا یهامیکارکنان توسط ت یهمراه ها،تیدر مأمور شرفتهیو پ نینو یهایسازمان، استفاده از فناور

 یاژهیو ریتأث ،ی( در کارکنان و کاهش استرس شغلرهیو غ یافسردگ ،یحرفکم ،یریگخاص )گوشه یهاشانهبه ن ژهیو توجه و هاتیدر مأمور
 .دارد یو کاهش تلفات انسان یمنیبر ارتقاء سطح ا

 بهداشت، آموزش ،یمنیا ،یفرهنگ سازمان ،یساختار سازمانها: کليدواژه 
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 مقدمه
ها وجه ، سازمانیاز دانشمندان علوم رفتار یاریبه اعتقاد بس

جوامع  تی، ماهدهندیم لیامروز را تشک نینو یایدن ریانکارناپذ
 یایدن لهیبه نوبه خود به وس زیها شکل گرفته و آنها نتوسط سازمان

 هاسازمان اگرچه. [1] رندیگیو روابط موجود در آن شکل م رامونیپ
 و سیتأس گوناگون اهداف هیپابر  و مختلف یهاشکل به

 یاهتالش هیپا بر آنها یتمام دیترد بدون اما ،شوندیم یسازمانده
یم حساب به آن یکه ارکان اصل یانسان یروین یجسمان و یروان
 [.2] شوندیم تیهدا و اداره ،دیآ

ارزشمندترین رکن در ارائه خدمات ترین و منابع انسانی، مهم
ها به شمار رفته و توجه به آن در هر سازمانی ضروری در سازمان

های اجرای طرح ،ها در این راههای سازمانبوده و یکی از سیاست
الزم جهت حفظ و نگهداشت کارکنان در سازمان خواهد بود. هر 

بتواند  دیخود با یو قانون یف ذاتیوظا یقبل از اجرا سازمانی
ا ت دهدو نگهداشت کارکنان را مدنظر قرار  یمنیا سالمت، تیریمد

بدون شک  [.3] باشد سطح جامعهو مؤثر در  دیمف یبتواند سازمان
و  یسازمانجمله عوامل بروناز یادیعوامل ز یسازمان هردر 
ممکن است دست به دست  یلیتعل سمیمکان کیدر  یسازماندرون

 یتلفات کارکنان فراهم سازند. از طرف یرا برا طیهم دهند و شرا
 یگذارهیمستلزم سرماها سازماندر  ستهیشا یانسان یروین نیتأم
 اریشده بسنیکارکنان تأم یکه در ماندگار یاز عوامل یکیاست.  ادیز

و  شده هاسازماندر  یانسان یرویمؤثر بوده و موجب نگهداشت ن
سالمت  لهئبه هدر نرود، مس میعظ یگذارهیسرما نیشود ایباعث م

لذا توجه به  .[4] است یانسان یرویو کاهش تلفات ن یمنیا کار،
از  یناش یهایماریاز حوادث و ب یریو جلوگ یمنیاصول ا تیرعا

سالمت کارکنان چه  نیو تأم یانسان یرویاز ن انتیکار، حفظ و ص
ف از اتال یریو چه به لحاظ جلوگ یانسان هیبه لحاظ توجه به سرما

 [.5] استبرخوردار  یاالعادهفوق تیاز اهم یمنابع ماد
های عملیاتی و درگیر در در نیروهای مسلح و به ویژه یگان

وی انتظامی جمهوری اسالمی ایران های اجرایی مانند نیرمأموریت
یاعم از ب یمختلف لیاز کارکنان به دال یهر ساله تعداد)ناجا(، 

سالمتی خود را از دست  غیره،، حوادث و انگاریسهل، یدقت
ی کارکنان یبتوان جبران نمود ول دیرا شا یمال یهاخسارت .دهندمی

 شوند،جدا میداده و به نوعی از سازمان از دست که سالمتی خود را 
 هیحبر رو ینامطلوب یتلفات اثرها نینمود و ا نیگزیتوان جایرا نم

د رسازمان و جامعه داشته و موجب رکو تیو در نها هافراد و خانواد
 .[6] گرددیم هاسازمان یجار یهاتیدر فعال
 تیکه امنهایی است سازمان نیتراز گسترده یانتظام یروین

 نیتأممردم  یاساس و هیاول یازهایاز ن یکیو آرامش را به عنوان 
 درست منابع و ساختار اهداف، نظر از این نیرو چنانچه. کندیم

 نیه جامعه را تضمجانبهمه توسعه بلندمدت در ،شود یطراح
است  یدر حال نی. اشودیم کیمثبت نزد یبخشخواهد کرد و به اثر

به کاربرد و نگهداشت  یادیتا حد ز این نیروو توسعه  ییکه کارا
تا راس نیدر هم دارد. یبستگ ی آنانسان یروین و سالمتی حیصح
و  یاصول یهاروش یریکارگضمن بهاین سازمان باید  رانیمد

م، عنصر مه نیو سالمت کارکنان و نگهداشت ا یمنیسطح ا یارتقا
ت به نسب غیره، نظارت و کنترل، آموزش و داتی، تمهریتداب اتخاذبا 
 یکاهش تلفات انسان تا  یاز بروز سوانح و حوادث و نها یریشگیپ

 .[7] نماینداقدام 

 یسالم برا یطیمح جادیاز حوادث و ا یریجلوگبنابراین 
 تیاهم نیا لیبرخوردار است. دل یادیز تیاز اهم ناجا کارکنان

خدمت در  طیناامن مح اریبس تیباالرفتن آمار حوادث و ماه
عمل به یهای. با توجه به بررساست های نظامی و انتظامیسازمان

 کناناز کار ی، تعدادیآمده در طول هر سال و در اثر عوامل سازمان
 هیسرما نیو جان خود را از دست داده و ا یسالمت نیروی انتظامی،

اندوخته  زین ی، تجربه خوبادیز یگذارهیسازمان که با سرما رینظیب
 ییشناسا یدر راستااین تحقیق لذا  رود.یاز دست م یاست، به راحت

 تا  یکه منجر به بروز حوادث و سوانح و نها یعلل و عوامل سازمان
 واست، انجام شد  نیروی انتظامی شدهدر  یانسان یرویتلفات ن

بر کاهش تلفات انسانی در  مؤثرهدف آن شناسایی عوامل سازمانی 
 .بودناجا 

 

 هامواد و روش
مرور ه از با استفاد یفیو به روش ک یکاربرد جهیاز نظر نت قیتحق نیا

انجام  1398در سال  افتهیساختارمهیمصاحبه ن کیتکناسنادی و 
گیری هدفمند بود و ضمن بررسی در این تحقیق نمونه .شد

های پنج سال تلفات انسانی در نیروی انتظامی جمهوری پرونده
قق ( تا زمان اشباع نظری، مح1397تا  1392اسالمی ایران )از سال 

های نفر از کارشناسان و خبرگان مرتبط با موضوع در معاونت 31با 
های تخصصی و بهداشت و درمان، نیروی انسانی، بازرسی، رده

های تخصصی پیشگیری، مبارزه با مواد مخدر، اجرایی شامل پلیس
بهآگاهی، راهنمایی و رانندگی، مرزبانی و هواناجا مصاحبه نمود. 

جمع یدانیو م یاسناد وهیپژوهش به دو ش نیا یهاداده یطور کل
آوری مبانی نظری و همچنین احصاء . در بخش جمعشدند یآور

های مربوط به بروز حوادث و سوانح سازمانی مرتبط با تلفات مؤلفه
نیروی انسانی به شیوه اسنادی و مطالعه منابع علمی مرتبط و 

م ذشته اقدافقره پرونده مربوط به پنج سال گ 2020همچنین بررسی 
های دقیق، مصاحبه انجام گردید. در ادامه برای دستیابی به داده

 شد. 
پژوهش مالحظات  نیدر انجام ا مالحظات اخالقی: 

 آگاهانه و خروج تیها، رضانامهپرسش یمحرمانگ ازجمله،ی اخالق
 .دیگرد تیکنندگان از پژوهش رعاشرکت داوطلبانه

ها با سه روش مصاحبه هشدادهیمتن پ :تجزیه و تحلیل آماری
به  .ندقرار گرفت لیوتحلهیتجزمورد  یریو تفس یساختار ،یکم

شوندگان مصاحبه یهاپاسخ یمتن نوشتار ،منظور تحلیل کمی
. گردیدثبت  یفراوان عیو در جدول توز شدو شمارش  یرمزگذار
آمار  یهاموجود در جدول با استفاده از روش هایدادهسپس 

 یهاشاخص و لیتحلوهیتجز هاریمتناسب با نوع متغ ،یفیتوص
 .دشمحاسبه  یو درصد تراکم یفراوان ع،یتوز یمانند درصدها یآمار

 یساختار متن نوشتار ی، اجزاشد ادهیمتن پ یساختار لیدر تحل
 زانیآنها بر حسب م انیو ارتباط م میها، مفاهواژه یعنیمصاحبه، 

ها و اصطالحات به کار رفته در هیکناها، الفاظ، تکرار، تعداد واژه
ها موجود در گفته ید تا الگوهایگرد یها شمارش و بررسجمله

شکار به آنسبت در حد امکان، ی نیز ریتفس لیتحلدر  کشف شود.
پرداخته شد. مصاحبه  ینهفته در متن نوشتار هایماینمودن پ

تاری خهای مصاحبه به روش تحلیل سابنابراین در این تحقیق یافته
و از طریق کدگذاری مورد تحلیل قرار گرفت و در پایان نسبت به 

بر کاهش تلفات نیروی انسانی در ناجا با  مؤثربندی عوامل اولویت

 .استفاده از آزمون فریدمن اقدام گردید
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 هایافته
 140در کمیسیون ماده که  شدهمطالعه یهاپروندهمشخصات آماری 

  .شدارائه  1جدول در بودند، قانون استخدام ناجا مطرح شده  141و 
 

 های مورد بررسی در تحقیقتعداد پرونده( 1جدول 
 درصد نوع حادثه ردیف
 %28.1 تصادف 1
 %10.2 واژگونی خودور و شناور 2
 %0.6 سقوط از ارتفاع و بالگرد 3

 خودزنی 4
 %13.8 عمدی

15.2% 
 %1.4 سهوی

 دگرزنی 5
 %1.1 عمدی

2.3% 
 %1.2 سهوی

 %17.9 درگیری با اشرار و ضدانقالب 6

7 
انواع 
 هابیماری

 %7.5 سکته قلبی

15.9% 
 %1.9 سکته مغزی
 %2.4 گوارشی
 %4.1 سایر

 %3.1 درگیری با سارقین و مجرمان 8
 %1.7 اوباش درگیری با اراذل و 9
 %1.4 انفجار تله، مین، نارنجک و غیره 10
 %3.6 سایر موارد 11

 
 یرویحادثه منجر به تلفات ن نیشتریب ،1 جدولمطابق با 

، انیبا اشرار و قاچاقچ یریمربوط به تصادف، درگ بیبه ترت یانسان
اطالعات خبرگان  .بودخودرو و شناور  یها و واژگونیماریب

 .درج شد 2جدول شونده نیز در مصاحبه
 

 شوندگانشناختی مصاحبهتوصیف جمعیت (2جدول 

 سن
درصد 
 فراوانی

 تحصیالت
درصد 
 فراوانی

سنوات 
 خدمتی

درصد 
 فراوانی

 30زیر 
 سال

7% 
کاردانی و 

 ترپایین
 %6 سال 10-0 3%

40- 31 
 سال

 %42 کارشناسی 38%
20-11 

 سال
39% 

50-41 
 سال

43% 
کارشناسی 

 ارشد
48% 

30-21 
 سال

51% 

سال  51
 به باال

 %7 دکتری 12%
سال  31

 به باال
4% 

 
ل عوام قیتحق یمدل مفهوم تا  یو نها ینظر یمبان یمبنا بر
 یتیریعوامل مدمؤلفه به شرح  14و  یبعد اصل پنجدر  یسازمان

(، تیریو سبک مد رانیمد یهایژگی، ورانیمد فیشامل وظا)
 (،یو تعهد سازمان یسازمان یهاشامل ارزش) سازمانی فرهنگ
 و یمنای (،کزو تمر تی، رسمیدگیچیشامل پ) سازمانی ساختار

 تی، رعایجسم یمنی، ایو روان یروح یمنیشامل ا)بهداشت 
 شامل)آموزش  تا  نهای و (زاتی، امکانات و تجهیمنیا یاستانداردها

از  پس و یبندخدمت( دسته نیبدو خدمت و ح یهاآموزش
تکرار،  زانیآنها بر حسب م انیو ارتباط م میها، مفاهواژه یکدگذار

ها و ها و اصطالحات به کار رفته در جملههیها، الفاظ، کناتعداد واژه
قرار  لیو تحل هیشوندگان مورد تجزتکرارشان توسط مصاحبه زانیم

بندی آنها به وسیله آزمون فریدمن اقدام گرفت. در ادامه ضمن رتبه
 3جدول مندرج در  جینتا ارائه شد. 3جدول شد که نتیجه به شرح 

سبک رهبری و در بین عوامل مدیریتی به ترتیب که  دادنشان 
ات بر کاهش تلف وظایف مدیریتی، های مدیریتی وژگیمدیریت، وی

خواهند داشت. مدیریت پدرانه و حمایتی در  ریتأثنیروی انسانی 

های های مربوط به سبک رهبری و مدیریت، ویژگیبین شاخص
های های مربوط به ویژگیشخصیتی و رفتاری در بین شاخص

های و مدیران و نظارت و کنترل در بین شاخص رؤسافرماندهان، 
یروی بر کاهش تلفات نرا  ریتأثوظایف مدیران بیشترین  متعلق به

  .انسانی داشت
 

 بندی آنهاعوامل مدیریتی مؤثر بر کاهش تلفات انسانی و رتبه( 3جدول 

 عنوان مؤلفه
میانگین 

 ایرتبه
 هاشاخص رتبه

میانگین 
 ایرتبه

 رتبه

سبک رهبری و 
 مدیریت

1.93 1 

 3 1.59 مدیریت مشارکتی
 1 1.81 پدرانه و حمایتیمدیریت 

مدیریت فرامتنی )عدم 
 سلسله مراتبی(

1.63 2 

های ویژگی
 مدیریتی

1.64 2 

 2 1.63 های مدیریتیویژگی

های شخصیتی و ویژگی
 رفتاری

1.98 1 

های ارزشی و ویژگی
 بینشی

1.58 3 

 3 1.33 وظایف مدیریتی

 4 2.29 برنامه ریزی
 2 2.63 سازماندهی
 3 2.45 هدایت

 1 2.89 نظارت و کنترل

 

های مربوط به در بین زیرشاخص که دادنشان  4جدول  جینتا
عدم ساده ،سا و مدیرانؤسبک رهبری و مدیریت فرماندهان، ر

 نهمایجو صم جادیا، کارکنان یجزئ یو روان یمشکالت روح یانگار
و  کیسهولت در ارتباط نزد ن،در محل خدمت توسط فرماندها

از  یریگفرماندهان در بهره ییتواناو  تنگاتنگ فرمانده با کارکنان
بر  را ریأثتبیشترین  ،مناسب میبه منظور اتخاذ تصم گرانینظرات د

 .کاهش تلفات نیروی انسانی داشت
 

 بندی آنهاهای مرتبط با سبک رهبری و رتبهشاخص( 4جدول 

 زیرشاخص شاخص
میانگین 

 ایرتبه
 رتبه

 مدیریت مشارکتی
توانایی فرماندهان در بهره گیری از نظرات 
 دیگران به منظور اتخاذ تصمیم مناسب

0.89 1 

 2 0.72 تفویض اختیار آگاهانه و کامل

مدیریت پدرانه و 
 حمایتی

های مختلف کارکنان درک و احترام به سلیقه
 توسط فرماندهان

2.12 4 

محل خدمت توسط ایجاد جو صمیمانه در 
 فرماندهان

2.88 2 

عدم ساده انگاری مشکالت روحی و روانی 
 جزئی کارکنان

2.93 1 

 3 2.76 تقسیم کار عادالنه بین کارکنان

 مدیریت فرامتنی
)عدم سلسله 

 مراتبی(

سهولت در ارتباط نزدیک و تنگاتنگ فرمانده با 
 کارکنان

1.59 1 

 3 1.18 هاحضور فرماندهان در بطن مأموریت
مالقات حضوری و برگزاری جلسات پرسش و 

 پاسخ با کارکنان
1.36 2 

 
های در بین زیرشاخص که دادنشان  5جدول مندرج در  جینتا

باالبودن قدرت  ،و مدیران رؤساهای فرماندهان، مربوط به ویژگی
به موقع و مناسب در انجام مأموریت یریگمیتصم ی،سازمیتصم
شناخت ، مأموریتو  اتیصحنه عمل تیریدر مد یتوانمند، ها

شجاعت  ی،مأموریتموجود در حوزه  یهابیو آس دهایفرمانده از تهد
ن داشتو  نیو متخلف نیفرماندهان در برخورد با مجرم یریو خطرپذ
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بر کاهش تلفات نیروی انسانی  را ریتأثبیشترین  ،یاخالق اسالم
 .داشت

 
 بندی آنهای مدیران و رتبههایژگیوی مرتبط با هاشاخص( 5جدول 

 زیرشاخص شاخص
میانگین 

 یارتبه
 رتبه

 هاییژگیو
 مدیریتی

 تحلیل و تجزیه در فرماندهان توانایی
 راه وارائه مأموریتی مختلف یهایدگیچیپ

 مناسب یهاحل
5.32 4 

 برابر در فرماندهان تحمل آستانه بودن باال
 خدمتی و سازمانی مشکالت

4.99 5 

 ریگی سازی، تصمیم تصمیم قدرت باالبودن
 هامأموریت انجام در مناسب و موقع به

5.89 1 

 یخنث منظور به روانی عملیات انجام توانایی
 سازمان در انگیزشی ضد عوامل سازی

4.92 6 

 و آوری فن از استفاده در فرماندهان توانایی
 هامأموریت انجام در روز یهایتکنولوژ

4.63 8 

 پردازی ایده و تخیل قدرت بودن باال
 فرماندهان

4.51 9 

 به فرماندهان اطالعاتی اشراف بودن باال
 مأموریتی یهاحوزه

4.87 7 

 یهابیآس و تهدیدها از فرمانده شناخت
 مأموریتی حوزه در موجود

5.46 3 

 و عملیات صحنه مدیریت در توانمندی
 مأموریت

5.77 2 

 هاییژگیو
 شخصیتی
 و رفتاری

 و فعال روحیه, نفس به اعتماد داشتن
 فرماندهان توسط عمل و یرأ استقالل

2.78 4 

 و نامالیمات تحمل, داری خویشتن, بردباری
 فرماندهان توسط خدمتی یهایسخت

2.69 5 

 دیکنترل احساسات و تحمل عقا ییتوانا
 مخالف توسط فرماندهان

2.91 2 

 برخورد در فرماندهان پذیری خطر و شجاعت
 متخلفین و مجرمین با

2.99 1 

 توسط سازمانی و فردی انضباط رعایت
 فرماندهان

2.88 3 

 هاییژگیو
 ارزشی
 و بینشی

 خلق، حسن شامل اسالمی اخالق داشتن
, عفاف, مردم با, مدارا یتواضع, فروتن
 ...و, صداقت یپاکدامن

2.45 1 

 اسالمی شئونات رعایت و دینی فرایض انجام
 فرماندهان توسط

2.12 4 

 فضای ایجاد راستای در فرماندهان تالش
 الهی شعائر به تعظیم و اسالمی

2.36 2 

 توسط ایثارگر و ارزشی نیروهای بکارگیری
 فرماندهان

2.24 3 

 
های مربوط به در بین زیرشاخص که دادشان ن 6جدول  جینتا
افراد با  نیحل تعارضات ب ،و مدیران رؤساهای فرماندهان، ویژگی

نان کارک یریعدم بکارگ ی،سازوکار انجام کار گروه جادیو ا گریکدی
 یریعدم انتقال و بکارگ، حساس و مهم یهادر مأموریت فهیوظ

در  یت مقرر خدمتساع تیرعا ی،انضباط هیکارکنان به عنوان تنب
و رفاه  هیو روح شتیتوجه به مع ،هامأموریتکارکنان در  یریبکارگ

 ریتأث بیشترین ،مجموعهریدر ز یفرهنگ خود کنترل جیترو و کارکنان
 .بر کاهش تلفات نیروی انسانی داشت را

های ساختار سازمانی در شاخصکه  دادنشان  7جدول  جینتا
 بر کاهش تلفات نیروی ، پیچیدگی، رسمیت و تمرکز،ترتیببه 

 حیمحوله و عدم تشر فیتنوع در مشاغل و وظاداشت.  ریتأثانسانی 
ها و و دستورالعمل نیدر قوان تیعدم شفاف ،هامأموریتشفاف 

در سازمان  یشغل ریمس نییعدم تبی، سازمان یهاها و روشهیرو
 ییایجغراف یپراکندگو  آورانیدر مشاغل سخت و ز خصوصا  

 بر کاهش را ریتأثبیشترین  ،در ناجا یخدمت یهاها و محلمأموریت
 .تلفات نیروی انسانی داشت

 
 بندی آنهای مرتبط با وظایف مدیران و رتبههاشاخص (6جدول 

 زیرشاخص شاخص
میانگین 

 یارتبه
 رتبه

 ریزیبرنامه

 و ساز ایجاد و یکدیگر با افراد بین تعارضات حل
 گروهی کار انجام کار

0.89 1 

 یهانهیزم ایجاد و نو افکار تشویق و دادن اهمیت
 سازمان در افکار این شدن عملیاتی

0.55 2 

 سازماندهی

 متناسب تقسیم در فرماندهان توانایی میزان
 کارکنان توانایی به توجه بامأموریت 

2.63 4 

 رد خدمتی رسته با متناسب کارکنان بکارگیری
 هامأموریت

2.82 2 

 چند همچنین و فرسا طاقت کارهای واگذاری عدم
 کارکنان به همزمانمأموریت 

2.71 3 

 یهامأموریت در وظیفه کارکنان بکارگیری عدم
 مهم و حساس

2.91 1 

 هدایت

 دودح در متناسب و مناسب تنبیه و تشویق اعمال
 فرماندهی اختیارات

4.88 5 

 یهتنب عنوان به کارکنان گیری بکار و انتقال عدم
 انضباطی

5.56 1 

 7 4.32 انسازم قانونی مواضع سریع و شفاف, صریح بیان
 و اختیارات از مناسب و موقع به, صحیح استفاده

 فرماندهان توسط سازمانی مسئولیت
4.65 6 

 و استحقاقی مرخصی به کارکنان موقع به اعزام
 تشویقی

4.91 4 

 رد کارکنان بکارگیری در خدمتی مقرر ساعت رعایت
 هامأموریت

5.42 2 

 3 5.23 کارکنان رفاه و روحیه و معیشت به توجه

نظارت و 
 کنترل

 و محسوس صورت به فرماندهان کنترل و نظارت
 محسوس غیر

1.78 2 

 1 1.84 مجموعه زیر در کنترلی خود فرهنگ ترویج
 3 1.69 کارکنان و خود خانواده سالمت به فرماندهان توجه

 
 آنها یبند رتبه و یسازمان ساختار با مرتبط یهاشاخص (7 جدول

 شاخص
میانگین 

 ایرتبه
 زیرشاخص رتبه

میانگین 
 ایرتبه

 رتبه

 1 1.65 پیچیدگی

 انعطاف پذیری مکانی 
 کند()جایی که فرد کار می

2.60 4 

 انعطاف پذیری زمانی 
 کند()مدت زمانی که فرد کار می

2.54 5 

 3 2.61 وجود ابهام در نقش واگذاری به کارکنان
تنوع در مشاغل و وظایف محوله و عدم 

 هاتشریح شفاف مأموریت
2.69 1 

ها عدم شفافیت در قوانین و دستورالعمل
 های سازمانیها و روشو رویه

2.66 2 

 
 رسمیت

1.51 3 

 2 1.55 وجود ساختار سلسله مراتبی
جامع ثبت و تحلیل سوانح و  نبود سامانه

 حوادث
1.52 3 

عدم تبیین مسیر شغلی در سازمان 
 خصوصا  در مشاغل سخت و زیان آور

1.58 1 

 
 تمرکز

1.62 2 

ها و پراکندگی جغرافیایی مأموریت
 های خدمتی در ناجامحل

1.56 1 

ها و زیر عدم هماهنگی سیستم
های های موجود در استراتژیسیستم

 سازمانی
1.53 3 

 2 1.55 عدم وجود فرصت ارتقاء سازمانی

 
های فرهنگ سازمانی اخصدر شکه  دادنشان  8جدول  جینتا

بر کاهش تلفات  های سازمانی،به ترتیب، تعهد سازمانی و ارزش
( ی)احساس یارتقاء سطح تعهد عاطفداشت.  ریتأثنیروی انسانی 

 یالقاخ ای یسطح تعهد نگرش شیافزا، نسبت به سازمانکارکنان 
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اد کاهش تض ایرفع  و فرد یباال برا یدلبستگ جادیا ای کارکنان
ترین بیش ،کارکنان یو زندگ یخدمت طیمح نیب یو اجتماع یفرهنگ

 .داشترا بر کاهش تلفات نیروی انسانی  ریتأث
 

 بندی آنهاهای مرتبط با فرهنگ سازمانی و رتبهشاخص (8جدول 
عنوان 
 مؤلفه

میانگین 
 ایرتبه

 هاشاخص رتبه
میانگین 

 ایرتبه
 رتبه

های ارزش
 سازمانی

0.85 2 

تشریک مساعی و ایجاد حس کارتیمی 
 در بین کارکنان

2.22 3 

ارتقاء سطح هویت و فرهنگ کاری در 
 بین کارکنان

2.15 4 

های فرهنگی توسط فعالیتافزایش 
 هارده

2.42 2 

رفع یا کاهش تضاد فرهنگی و 
اجتماعی بین محیط خدمتی و زندگی 

 کارکنان
2.55 1 

تعهد 
 سازمانی

0.88 1 

ارتقاء سطح تعهد هنجاری در بین 
 کارکنان، التزام به ماندن در سازمان

3.26 5 

ارتقاء سطح تعهد مستمر در بین 
ها در صورت هزینه کارکنان، آگاهی از

 ترک سازمان
3.15 6 

ارتقاء سطح تعهد عاطفی )احساسی( 
کارکنان نسبت به سازمان، تعیین 

 هویت فرد با سازمان
3.89 1 

 4 3.39 افزایش سطح رضایت شغلی

افزایش سطح تعهد نگرشی یا اخالقی 
 کارکنان، ایجاد دلبستگی باال برای فرد

3.56 2 

تعهد حسابگرانه کارکنان، افزایش سطح 
 معامله فرد و سازمان )پاداش(

3.48 3 

 

های ایمنی و بهداشت خصدر شاکه  دادنشان  9جدول  جینتا
امکانات و تجهیزات، ایمنی روحی و روانی، رعایت به ترتیب، 

بر کاهش تلفات نیروی  استانداردهای ایمنی و ایمنی جسمی،
 هقیمانند جل یمنیا زاتیاستفاده از تجهداشت.  ریتأثانسانی 
 یو اجرا هیته ،شرفتهیو پ نینو یهایاستفاده از فناور ،ضدگلوله

 یهاطرح یشیآزما نیتمری، اتیعمل یهادر طرح یمنیا وستیپ
میکارکنان توسط ت یهمراه ی،منیو نواقص ا بیو رفع معا یاتیعمل
 خاص در کارکنان یهابه نشانه ژهیتوجه و ،و بهداشت یمنیا یها

وی را بر کاهش تلفات نیر ریتأثبیشترین  و کاهش استرس شغلی،
 .داشتانسانی 
های آموزش به در شاخصکه  دادنشان  10جدول  جینتا
 های حین خدمت،و خدمت و سپس آموزشهای بدآموزشترتیب، 

و  یآموزش کاربردداشت.  ریتأثبر کاهش تلفات نیروی انسانی 
 ارتقاء ی،سازمان زاتیارتقاء سطح مهارت استفاده از سالح و تجه

آموزش مناسب ، کارکنان یو رزم یو جسمان یاتیسطح مهارت عمل
، ناجا یهامأموریتمرتبط با  یهابیو آس دهایو متناسب تهد

 یآموزش عملحین خدمت و  یکاربرد یهااستمرار در آموزش
کاهش  را بر ریتأثبیشترین  ی،سازمان زاتیاستفاده از سالح و تجه
 داشت.تلفات نیروی انسانی 

 

 بحث
 سالمت کار و دیخود با یف قانونیوظا یقبل از اجراهر سازمانی، 

 .دباشکارآمد  یسازمان ،تا بتواند دهدکارکنان را مدنظر قرار  یمنیا
ممکن است دست به  ،یسازماناز جمله عوامل درون یادیعوامل ز

به خطر انداختن سالمت کاری  یرا برا طیو شرا دادهدست هم 

شناخت عوامل از این رو، این تحقیق با هدف  فراهم سازند.کارکنان 
ناجا انجام شد و مشخص در  یمؤثر بر کاهش تلفات انسان یسازمان

و بهداشت، عوامل  یمنیآموزش، ااساسی شامل  مؤلفهگردید پنج 
 نیشتریب بیبه ترت یو ساختار سازمان یفرهنگ سازمان ،یتیریمد
 .[8داشتند ] ی در ناجاانسان یرویرا بر کاهش تلفات ن ریتأث
 

 های مرتبط با ایمنی و بهداشت و رتبه بندی آنهاشاخص( 9جدول 
 عنوان 
 مؤلفه

میانگین 
 یارتبه

 هاشاخص رتبه
میانگین 

 یارتبه
 رتبه

ایمنی روحی 
 و روانی

2.84 2 

 2 3.84 شغلی استرس کاهش
کاهش حجم امور محوله به 

 کارکنان
3.79 3 

 7 3.52 کارکنان شغلی امنیت افزایش
 و فرد توانایی بین تناسب

 محوله مسئولیت
3.61 6 

 5 3.65 مددکاری و مشاوره انجام
 شدهریزیبرنامه و یادوره کنترل

 کارکنان روانی و روحی سالمت
3.78 4 

 خاص یهانشانه به ویژه توجه
 و افسردگی حرفی،کم گیری،گوشه)

 کارکنان در( غیره
3.96 1 

ایمنی 
 جسمی

2.75 4 

 برای کاری امن محیط ایجاد
 استانداردهای باالبردن و کارکنان

 محیطی
1.52 3 

 شدهریزیبرنامه و یادوره کنترل
 کارکنان جسمی سالمت

1.62 2 

 یهامیت توسط کارکنان همراهی
 و پزشکی) بهداشت و ایمنی

 هامأموریت در( امدادی
1.79 1 

استانداردهای 
 ایمنی

2.82 3 

 5 3.26 ایمنی فرهنگ رشد و بهبود
 مدیریت سیستم اجرای و طراحی

 سازمان در ایمنی
3.15 6 

 جامع طرح و مشی خط داشتن
 هامأموریت در بهداشت و ایمنی

3.45 4 

 در ایمنی پیوست اجرای و تهیه
 عملیاتی یهاطرح

3.94 1 

 یهاطرح آزمایشی تمرین
 نواقص و معایب رفع و عملیاتی

 هامأموریت در ایمنی
3.88 2 

 ایمنی مهارت سطح افزایش
 (رانندگان) کارکنان

3.58 3 

امکانات و 
 تجهیزات

2.99 1 

 مانند ایمنی تجهیزات از استفاده
 هامأموریت در ضدگلوله جلیقه

3.15 1 

 و نوین یهایفناور از استفاده
 هامأموریت در پیشرفته

2.99 2 

 امکانات و تجهیزات داشتن
 مأموریت با متناسب و مناسب

2.89 3 

 و فرسودگی عدم) بودنسالم
 و تجهیزات( نبودن مستعمل

 امکانات
2.69 4 

 5 2.56 تجهیزات و امکانات بودن روز به

 

 ی ونظام هایطیمحتوان گفت که در تبیین این عوامل می 
 یهاطیبا مح خود و مقررات خاص نییآبه دلیل  انتظامی

مقررات سخت  هاطیمح نیدارد. در ا یاساس یهاتفاوت یرنظامیغ
حاکم است.  یگرینظام هیحو رو ی، سلسله مراتب نظامیانضباط

 ییبه سرعت توانا ییهاطیمح نیاز کارکنان پس از ورود به چن یبرخ
امر دچار  نیدر ا گرید یاموجود را دارند اما عده تیانطباق با وضع

شوند یم ی و انتظامینظام طیکه وارد مح یشوند. افرادیم یناکام
اساس هر  نی. بر ا[9هستند ]مختص به خود  نهیشیو پ قیعال یدارا
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 زانیدرآمد خانواده، م طحهمچون س یخاص یهایژگیو یفرد دارا
که ممکن است بوده  یروان یهایژگیو گریدهمچنین و  التیتحص
ه توقع دارند ک یافراد نی، چنگریمتفاوت باشد. از طرف د گرانیبا د

خدمت در جهت  طیخدمت، مح طیالزام انطباق آنان با مح یبه جا
امر  نیآنان اصالح و دگرگون شود. ا اتیو روح قیسال اانطباق ب

 [. 10]خورد یبه چشم م فهیسربازان وظ انیم خصوصا  در
 

 بندی آنهاهای مرتبط با آموزش و رتبهشاخص( 10جدول 
عنوان 
 مؤلفه

میانگین 
 ایرتبه

 هاشاخص رتبه
میانگین 

 ایرتبه
 رتبه

آموزش 
بدو 
 خدمت

0.98 1 

های کاربردی و فرهنگ سازی ارائه آموزش
 هااصول ایمنی در مأموریت

4.57 6 

و انتقال تجربیات از طریق  مستند سازی
 فیلم، اسالید و غیره

4.69 5 

های ایمنی کارکنان در انجام تقویت مهارت
 هامأموریت

4.19 8 

آموزش مناسب و متناسب تهدیدها و 
 های ناجاهای مرتبط با مأموریتآسیب

4.92 3 

های تخصصی و علمی برابر ارائه آموزش
 رسته خدمتی

4.35 7 

و توانمندی اساتید و مربیان در  تسلط
 حوزه آموزشی مربوط

4.83 4 

آموزش کاربردی و ارتقاء سطح مهارت 
 استفاده از سالح و تجهیزات سازمانی

5.48 1 

ارتقاء سطح مهارت عملیاتی و جسمانی و 
 رزمی کارکنان

5.32 2 

آموزش 
حین 
 خدمت

0.85 2 

انتقال تجربیات از طریق آموزش حضوری، 
 عکس، بنر، فیلم و غیره

4.58 5 

آگاهسازی کارکنان در خصوص تهدیدها و 
 های مأموریت محولهآسیب

4.49 6 

تسلط و توانمندی فرماندهان نسبت به 
 مطالب آموزشی مأموریت محوله

4.75 4 

 1 5.21 های کاربردیاستمرار در آموزش

های عملیات اجرای آزمایشی طرح
 انتظامی

4.82 3 

آموزش عملی استفاده از سالح و تجهیزات 
 سازمانی

4.87 2 

 7 4.23 اهمیت به ورزش صبحگاهی و تخصصی

های آموزشی اصول ایمنی برگزاری کارگاه
 هادر مأموریت

4.12 8 

 

 
از حوادث و اشتباهات به علت  یادیکه درصد ز نیتوجه به ا با

توسط کارکنان،  یمنیاصول ا تیالزم و عدم رعا یهایکمبود آگاه
، ونددیپیتجربه، به وقوع مشده و کمکارکنان تازه استخدام ژهیبه و

، مهارت و تخصص یسطح آگاه توانیم یمنیا یهابا آموزش
حوادث  از یاریاز بروز بس جهینتبرد و در البا یمنیکارکنان را در امور ا

 کرد. یریشگیپ
با انجام  یآموزش بر کاهش تلفات انسان ریتأث نهیدر زم

و  یکاربرد یهاارائه آموزشاقدامات کاربردی در سطح ناجا از قبیل 
و انتقال  یها، مستندسازمأموریتدر  یمنیاصول ا یسازفرهنگ
موزش آ غیره،و  ی، بنر، سخنراندی، اساللمیف قیاز طر کاری اتیتجرب

 یهامأموریتبا  مرتبط یهابیدها و آسیمناسب و متناسب تهد
 ی، تسلط و توانمندیو علم یتخصص یها، ارائه آموزشهاسازمان

مربوط، آموزش  یو فرماندهان در حوزه آموزش انیو مرب دیاسات
، یانسازم زاتیو ارتقاء سطح مهارت استفاده از تجه یو کاربرد یعمل

کارکنان و آگاه یو رزم یو جسمان یاتیارتقاء سطح مهارت عمل

مأموریت محوله  یهابیو آس دهایخصوص تهدکارکنان در  یساز
در راستای کاهش تلفات انسانی اقدام نمود که این یافته با نتیجه 

 [. 11مطابقت دارد ] حسینیتحقیق 
، انجام مشاوره و یچون کاهش استرس شغل ییهالفهؤم
کارکنان،  یو روح یسطح سالمت جسم یانوبه شی، پایمددکار
 یو اجرا هی، تههامأموریتدر  یو پزشک یامداد یهامیحضور ت

، استفاده از اجرایی یهااتیها و عملحدر طر یمنیا وستیپ
ها و به روز بودن مأموریت، سالم و متناسب با یکاف یمنیا زاتیتجه
بر کاهش  ،و بهداشت یمنیا ریتأث نهیدر زم و امکانات زاتیتجه

 مکارانو ه زادهاصغریاست که با نتیجه تحقیق  مؤثرانسانی  تلفات
 [.12مطابقت دارد ]

انگاری مدیریت پدرانه و حمایتی مدیران ناجا، عدم ساده
مشکالت روحی و روانی جزئی و اولیه و ایجاد فضای ارتباط 
صمیمانه بین مدیران و کارکنان در سطح سازمان از عواملی هستند 
که زمینه نگهداشت کارکنان در سازمان و افزایش تعهد سازمانی 

 یبه عنوان نگرش یسازمان دتعهکارکنان را به دنبال خواهد داشت. 
برخوردار است، مطرح شده  یاالعادهفوق تیسازمان از اهم یکه برا
تعهد . [13]افراد به سازمان اشاره دارد  ینگرش به وابستگ نیاست. ا
، یسازمان همچون رفتار شهروند یبرا دینگرش و رفتار مف نیبه چند
از این رو  [.14] شودیمنتج م ییجابجا و بتیو کاهش غ یسازمان

تالش مدیران در راستای افزایش تعهد سازمانی و عاطفی کارکنان، 
کاهش تلفات انسانی را به دنبال خواهد داشت که این موضوع با 

 [.15مطابقت دارد ] امیریو  شعبانیانهای تحقیق یافته
 کیباال، از  یحجم کاراز سوی دیگر در سازمانی مانند ناجا، 

، رگید ییداشته و از سو یرا در پ یکار ساعات شیسو احتمال افزا
های که زمینه تنش انجامدیو تنش م یاحساس خستگ شیبه افزا

روانی و کاهش سالمت روحی کارکنان را به دنبال خواهد داشت. 
. [12] مطابقت دارد زادهاصغریهای تحقیق این موضوع با یافته

تضاد  جادیای برای تریقوی، عامل کارتوان گفت حجم بنابراین می
ی بوده و طوالن یساعات کار اب سهیمقای در زندگو  کار نیب

 راتییتغی مواجهه با برا ستمیسیی توانای به شغلی ریپذانعطاف
ام انج ستمیس کیدر  دیاز مشاغل( که با یبیترک ادر مشاغل )ی
را به  یشغل یریپذانعطافدر مجموع  [.16]دارد  یشوند، بستگ

 یریپذکند(، انعطافیکه فرد کار م یی)جا یمکان یریپذانعطاف
ی بندزمانی ریپذکند( و انعطافیکه فرد کار م ی)مدت زمان یزمان

کرده میشود( تقسیکه فرد در محل کار خود حاضر م )مدت زمانی
 [.17]اند 

های ایمنی و رسد تهیه و اجرای پیوستدر مجموع به نظر می
مچنین حضور و ی انتظامی و همأموریتهای بهداشت در طرح

های انتظامی از مأموریتهای ایمنی و بهداشت در همراهی تیم
ساز کاهش تلفات تواند زمینهاقدامات کاربردی مهمی است که می

 انسانی در ناجا گردد.
ها و سوابق ویژه دسترسی به پروندهبودن اطالعات بهمحرمانه

ت سازمانی نیاز برای انجام این مطالعه علمی و رعایت مالحظا مورد
بود.  قیتحقاین  یهاتیمحدودشوندگان از توسط برخی مصاحبه

ای ههای مربوط به یافتهگردد هر یک از ابعاد و مولفهپیشنهاد می
مهمی مانند ایمنی و  مؤلفهآموزش یا  ریتأثاین تحقیق از جمله 

بهداشت در کاهش تلفات انسانی به صورت مجزا و خاص مورد 
توان با انجام فراتحلیلی بر همه مطالعه قرار گیرد. هرچند می

 در آن ریتأثمطالعات صورت گرفته در زمینه بهداشت، ایمنی و 
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 تاراس این در خاص مدلی و الگو به توانمی انسانی، تلفات کاهش
 یافت. دست

 و مجرب کارشناسان از کارگروهی تشکیل با شودمی یشنهادپ
فصلسر در تجهیزات آموزش وضعیت بازنگری به نسبت متخصص،

 کاربردی و عملی رویکرد با خدمت حین و خدمت بدو آموزشی های
 سازمانی هایمأموریت با مرتبط هایآسیب و تهدیدها با متناسب

 صورت به الزم، آموزشی هایکارگاه و هادوره برگزاری با و اقدام
 هایحوزه با مرتبط مربیان و اساتید توانمندی سطح کاربردی
 کنترل و بازنگری ضمن همچنین یابد. ارتقاء سازمانی آموزشی
 تحویل و تأمین به نسبت سازمان، در تجهیزات موجود وضعیت
 یکار نیاز با متناسب مناسب و کار به آماده سالم، روز،به تجهیزات

 در هامأموریت تفکیک به ایمنی پیوست تدوین ضمن و اقدام آنها
مأموریت انجام زمان در االمکانحتی تا گردد اتخاذ ترتیبی سازمان

 بهداشت و ایمنی هایتیم کار، سختی دارای هایعملیات و ها
 را کامل آمادگی و مستقر مأموریت محل در )امدادی و پزشکی(

 باشند. داشته امدادرسانی جهت
 

 گیرینتیجه
کارکنان، آموزش مناسب و  یاتیآموزش و ارتقاء سطح مهارت عمل

، پلیسی یهامأموریتمرتبط با  یهابیو آس دهایمتناسب با تهد

، ی انتظامیهامأموریتدر  شرفتهیو پ نینو یهایاستفاده از فناور
و  یو بهداشت )پزشک یمنیا یهامیکارکنان توسط ت یهمراه
خاص )گوشه یهابه نشانه ژهیو توجه و هامأموریت( در یامداد

( در کارکنان و کاهش استرس غیرهو  ی، افسردگیحرف، کمیریگ
 یو کاهش تلفات انسان یمنیبر ارتقاء سطح ا یاژهیو ریتأث ،یشغل

 دارد. در ناجا
 

 در کنندهتمام افراد شرکت یاز همکار نیمحقق قدردانی: و تشکر
 .ندینمایم یپژوهش تشکر و قدردان

 تضاد گونهچیکه ه کنندیم حیتصر سندگانینو منافع: تعارض
 در مطالعه حاضر وجود ندارد. یمنافع

ع، جمدهیارائه ا )نویسنده اول(، محمدعلی عامری سهم نویسندگان:
 درنژادیح رضایعل؛ هاتحلیل آماری داده ،هاداده تفسیر، هاداده یآور

)نویسنده سوم(، رستمی حسین ها؛ داده یآورجمع )نویسنده دوم(،
مقاله و  هیدر نگارش اول سندگانیهمه نو ؛هاداده تحلیل آماری

 تیمقاله حاضر، مسئول یینها دییو همه با تأ هبود میسه آنی بازنگر
 .رندیپذیصحت مطالب مندرج در آن را م و دقت

 ای دریافت نشده است.برای این تحقیق هیچ هزینه :منابع مالی
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