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 دهیچک
 یع  یطبریغ و یعیطب مخاطرات انواع معرض در همواره یاسیس و ییایجغراف خاص تیموقع لیدلبه رانیا

 اث ر در کاهش  تواند یم ینشان آتش یها سازمانمانند  مهمی یها ارگان یکارامد یرتقاا. است داشته قرار
 نی  . اگرف ت  انج ام  س اخت  انس ان  مخاطرات تیتوجه به اهم باپژوهش  نیاباشد.  مؤثر اریبس مخاطرات

 کن ان کار قی  تحق ۀجامع  . اس ت  گرفت ه انجام  یلیتحل -یفیتوص ةویو به ش بوده یاز نوع کاربرد قیتحق
 1148نفر( در سال  81شاهرود ) یبحران شهردار تیریشاهرود و ستاد مد ینشان آتش سازماندر  شاغل
ب ه روش   ک ه  ش د  نی ی نف ر تع  01ح داقل   یآم ار  ۀجامع   تیحجم نمونه با توجه ب ه مح دود   و بودند
 آمد. دستهب شدهیطراح ۀپرسشنام لیتکم راهانتخاب شدند. اطالعات مورد نظر از  یتصادف یریگ نمونه
ب ا   یاس تنباط گروه نمونه و آمار  یشناختتیجمعاطالعات  شینما یبرا یفیتوصپژوهش از آمار  نیادر 

 کهنشان داد  قیتحق نیا جیاستفاده شد. نتا Lisrel 8.8 و SPSS 22  ، Amos 20 یآمار یهاافزارکمک نرم
 ،یس ازمانده . 1 شامل تساخ انسان یها بحران در ینشان آتش یها سازمان یکارامد یارتقا یوکارها ساز
س اختار   ش امل  یفرع   یه ا  شاخص که از آن است یحاک ها افتهی ضمن در. است یفناور. 1 و ندیفرا. 1

 یه ا  ش اخص  ؛یسازمانده یو کارکنان بر شاخص اصل طیبودجه و اعتبار، فرهنگ، اهداف، مح ،یسازمان
 افزارسخت یفرع یها شاخصو  دنیفرا یبر شاخص اصل یتیریمد یهاندیفراو  یاتیعمل یهاندیفرا یفرع
 .گذارندریتأث یفناور یبر شاخص اصل افزارنرمو 

 .مخاطرات ،یکارامدساخت،  انسان ،ینشان آتش: یدیکل یهاواژه
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 مقدمه

 ای   کش ور  کی یاتیح یها ارزش که شود یم اطالق بالقوه و بالفعل یخطرها از دسته آن به مخاطرات

 و ح اکم  نظام ،یمل تیحاکم و استقالل ،یارض تیتمام مانند یلفمخت ابعاد در را یانسان تیجمع کی

 در. ان دازد  یم خطر به...  و یمل افتخارات و فرهنگ ،یدئولوژیا ،یاقتصاد و یاجتماع ،یاسیس ینهادها

 ت،یوض ع  آن در اتی  ح ک ه  اس ت  ین امطلوب  طیشرا منظور ،شود یم بحث خطر از یوقت یشناسلغت

 یکل   ط ور ب ه . اس ت  خط ر  آن آث ار  ک اهش  ای   رف    ب ه  منوط یزندگ ادامۀ و شود یم لالاخت دچار

. [1] س اخت  انس ان  ای   یانس ان  مخاطرات و یعیطب مخاطرات: شوند یم میتقس دسته دو به مخاطرات

قرار داش ته   مخاطراتهمواره در معرض انواع  یاسیو س ییایخاص جغراف تیموقع لیدلبهما  نیسرزم

 41 وافت د   یم  نوع آن اتف اق   11 ،یعیطب ةمخاطرنوع  01از  رانیا که در دهند یمآمارها نشان  .است

، مخ اطرات  ازحجم  نیبا ا .هستند یعیاز حوادث طب یناش یهاکشور در معرض خطر تیجمع درصد

. از ط رف  [11] مق ام چه ارم را دارد   ایمقام شش م و در آس    ایدر دن مخاطراتاز نظر آمار وقوع  رانیا

 -یاس  یس یایو جغراف کیتیژئوپل تیموقع ک،یدئولوژیو الگوساز ا لیاص دگاهیبا توجه به د رانیا ،گرید

حرک ت در   ،ین  یرزمیز ینفت و گاز و معادن غن   یلیفس میاز مناب  عظ یمندبهره ،یو اقتصاد ینظام

 یان رژ  یه ا  یفن اور ر ی  دانش نظ نینو یها عرصهفناورانه، ورود به  دگاهیو د یافزارنرمجنبش  ریمس

آن ق رار   مان ان یپه م و  ک ا یآمر دینانو و ... همواره مورد تهد یفناورو پرتاب ماهواره،  ساخت ،یا هسته

 بح ران  تیری. م د ابدی یمضاعف م یتیکشور ما اهم دربحران  تیریمداساس،  نیا بر .[1]داشته است 

اد قلم د  یش هر  یزیربرنامه ریناپذییجدا یدر شهرها جزئ یمنیو ا تیامن جادیا یجهان برا سراسر در

خس ارات   ،ه ا  روشکمبودها و اص ال    ،ها یکاستضمن رف   ،یبه مخاطرات شهر پرداختنو  شود یم

 یبه نسبت مطلوب در راس تا  یطیو شرا دهد یمکاهش  یادیرا تا حد ز ایبعد از وقوع بال یو مال یجان

 ان د لی  دخ یاریبس یها سازمان مخاطرات تیریمد ندیفرا. در [0] آورد یمفراهم  یشهر داریپا ۀتوسع

 و یعملک رد  نیو قوان ها ییتوانا و مختلف مناب  فرد،منحصربه تیمسئول و تیمأمور یدارا کدام هر که

 برخوردارن د  یا ژهی  و گ اه یجا از ینش ان  آت ش  یه ا  سازمان ن،یب نیا در. است خود به مربوط یها وهیش

 و راهب رد  ه دف،  دی  با س اخت  انسان مخاطراتو هوشمند  ایپو ر،یمتغ ذات به توجه با رونیا از[. 11]

 س ازمان  ش دن  ریدرگ. باشد داشته تطابق مخاطرات نوع نیا با مواجهه یبرا زین ها سازمان نیا ۀتوسع

 ۀمواجه   از یا نمون  ه، 1111 س  اتامبر ازدهمی   یس  تیترور ۀحادث   در ورکی  وین ش  هر ینش  ان آت  ش

 شیاف زا  ض رورت  ک ه  ب ود  هحادث   نیا از پس. بود ساخت انسان مخاطرات در ینشان آتش یها سازمان

 و اث ربخش  اق دامات  یبرا یبلند یها گام و مشخص شیپ از شیب مخاطرات نوع نیا برابر در یآمادگ

 س اختار،  یبررس  . ش د  برداش ته  مختل ف  یکش ورها  در ن ه یزم نی  ا در مختلف یوهایسنار با مقابله



 01 ساختانسان مخاطراتدر  ینشان آتش یها سازمان یکارامد یارتقا یوکارهاساز

 هرچن د  ک ه  ده د یم   نش ان  نرایا ینشان آتش یها سازمان در...  و یانسان یروین زات،یتجه ها،ندیفرا

 ،یل  ی)جن گ تحم  س اخت  انس ان  مخ اطرات  یاص ل  انیقربان از تاکنون یاسالم انقالب یابتدا از رانیا

 ینش ان  آت ش  یه ا  س ازمان  در مهم موضوع نیا به دیشا و دیبا که آنچنان تاکنون ،بوده و ...( سمیترور

مانن د   یم دار بح ران  یه ا  ارگ ان  یام د کار یارتقاو  یتوانمندساز رونیا از[. 4است ] نشده پرداخته

 از حفاظ ت  اص ل  ک ه  ازآنج ا باش د.   مؤثر اریبس مخاطرات آثاردر کاهش  تواند یم ینشان آتشسازمان 

 و یمل   یکل   یه ا  یری  گ میتص م  در راهب رد  ۀمثاب  ب ه  دیبا یانسان یزندگ طیمح حفظ و انسان جان

و  س اخت  انس ان  مخ اطرات  تی  اهمبا توجه ب ه   شد یسع قیتحق نیدر ا ،[1] شود لحاظ یشهرساز

 مخ اطرات در  ینش ان  آتش یها سازمان یکارامد یارتقا یبه سازوکارها یعیطب مخاطراتبا  آنتفاوت 

 یارتق ا  یه ا  ش اخص  ریت أث  ح د  یبن د  تیاولو و یینها یالگو یمعرفو با  هشد پرداخته ساخت انسان

 .شود یانیشا کمک ینشان تشآ یها سازمان توسط مخاطرات مؤثرتر و بهتر تیریمد به یکارامد

 عوام ل  یمعرف   یگوناگون ب را  یها مدل یخود پس از بررس قیو همکاران در تحق هیریماگا

م دل   نیت ر  مناس ب ( را 1111) چیپوپ وو و  وهی   پرکاربرد مدل تیکار در نهاوکسبدر  تیموفق

است که  (تیموفق یبحران ی)فاکتورها CSFسه دسته  یحاو آنها. مدل [17 ،18] کردند یمعرف

 ،یاز: س ازمانده  ن د ا عب ارت   عام ل س ه   نی  . اگ ذارد  یم ریتأث وکار کسب یها ستمیس تیبر موفق

به زین قیتحق نیدر ا ینشان آتش ةخبرگان حوز نظر یبرمبنا و اساس  نیهم بر. یفناورو  ندیفرا

 س اخت  انسان یها بحراندر  ینشان آتش یها سازمان یکارامد یارتقا یسازوکارها یمنظور بررس

 :شد شنهادیپ ریزمدل 

 

 پژوهش یمفهوم مدل. 1 شکل
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 و یکار یها گروه و افراد انیم کار میتقس آن یط که است یندیفرا یسازمانده: یسازمانده

 یعن  ی تیریم د  دوم رک ن [. 0] ردی  گ یم   ص ورت  اه داف  کس ب  منظور به آنها انیم یهماهنگ

 پرس نل  آم وزش  و یابیارز ه،یته روابط، و ها تیفعال دادن شکل یبرا یموارد شامل ،یسازمانده

 ،اس ت  دیمف سازمان فیوظا انجام یبرا که ییزهایچ ۀهم آوردن فراهم: از ستا عبارت که است

 [.11] باشد داشته توافق نظر مورد کار با که ینحو به کار یروین و هیسرما ابزار، خام، مواد مانند

 س رعت  ب ا  ش رفته یپ یفناور ستم،یب ةسد گسترده تحوالت و یصنعت انقالب از پس: یفناور

 در یفن اور  از اس تفاده  ام روزه . ک رد  یاساس تحوالت و رییتغ دچار را آن و شد بشر یزندگ وارد

 ۀن  یزم در ه ا یفن اور . [11] رس د  یم   نظ ر  ب ه  ریزناپ ذ یگر شیپ از شیب اطالعات انقالب یۀسا

 شیاف زا  ب ر  ع الوه  ه ا  تی  ابلق نی  ا. باشند یکاربرد و توجه مورد اریبس توانند یم هم یسوز آتش

 و یع اد  م ردم  از اع م  اف راد  از یاریبس   ج ان  نج ات  س بب  توان د  یم ،ننشانا آتش یها ییتوانا

 .شود ها ییدارا و اموال از یاریبس نجات زین و یامداد یروهاین و نشانان آتش

 ن د یفرا. تاس گرید ۀمرحل به مرحله کی از روندها ای راتییتغ ای اقدامات از یارهیزنج: ندیفرا

 یط   در که انیمشتر تیرضا تا ییشناسا ۀنقط از سفارش ۀشبک از مکرر ةاستفاد از است عبارت

. [8] س ازد  یم   س ر یم را یخروج   به یورود لیتبد ،مناب  و اطالعات از استفاده با ها تیفعال آن

 و نیم  ؤثرتر از یک  ی ه  ا س  ازمان در یک  ار و ی  یاجرا یه  ا روش و هان  دیفرا بهب  ود و اص  ال 

 ک ار  یدگی  چیپ و تیحساس   وس عت،  لی  دل ب ه . است یکارامد یارتقا یبرا ها وهیش نیترکارامد

 و رانیم د  یب را  یاتی  عمل طیش را  در ی ی اجرا و یری  گ میتص م  یهاندیفرا یامداد یها سازمان

 ب ه  مرب وط  یهان د یفرا ۀهم   در هی  رو وح دت  اتخاذ لزوم رو نیا از ،است دشوار اریبس کارکنان

 یام داد  یه ا  س ازمان  رانیم د  و فرماندهان یبرا  (SOPs) کی عنوان به ادثهح برابر در واکنش

 [.1] دینما یم یضرور اریبس

   قیتحق روش

 قی  تحق ۀجامع. است گرفتهانجام  یلیتحل -یفیتوص ةویشو به  بوده یاز نوع کاربرد قیتحق نیا

 81ش اهرود )  یبح ران ش هردار   تیریشاهرود و ستاد مد ینشان آتش سازمانشاغل در  کنانکار

 01تع داد   کمدست یآمار ۀجامع تیحجم نمونه با توجه به محدود و بودند 1148نفر( در سال 

 قی  انتخ اب ش دند. اطالع ات م ورد نظ ر از طر      یتصادف یریگ به روش نمونه که شد نیینفر تع

 شینم ا  یب را  یفیتوص  پ ژوهش از آم ار    نی  اآم د. در   دستهب شدهیطراح ۀپرسشنام لیتکم

و  SPSS 22 یآم ار  یهاافزارنرمبا کمک  یاستنباطگروه نمونه و آمار  یشناختتیجمعاطالعات 

Amos 20  وLisrel 8.8 .یآورجم   منظ ور  ب ه پ ژوهش،   نی  منظور در ا نیبه هم استفاده شد 



 01 ساختانسان مخاطراتدر  ینشان آتش یها سازمان یکارامد یارتقا یوکارهاساز

 س ؤال  07با  یبخش فرع دهو  یس اختارمند متشکل از سه بخ ش اص ل ۀپرسشنام کی، ها داده

از لح اظ   انیپاس خگو  یشناخت تیجمع یها یژگیو پرسشنامه یبتدادر ا نیشد. همچن یطراح

 دهیس نج  یو عنوان شغل تیفعال ۀسابق الت،یتحص زانیسن، م ت،یهمچ ون جنس  ییپارامتره ا

. ش د  دیی  أح وزه ت  نی  ا ناتخصصمتوسط  ییپژوهش حاضر از نوع محتوا ۀپرسشنام ییروا .شد

 نیاکه  بود 7/1از  شتریب یفرع یها شاخص ییایپا یبررس یبرا کرونباخ یآلفا بیضرا نیهمچن

 . است پرسشنامه اعتبار ةدهندنشانموضوع 

 و بحث ها داده

 یاز پ رداختن ب ه آزم ون الگ و     قب ل  :پژوهش یرهایمتغ یآمار یها شاخص یکل اطالعات

 یض رور  ها داده یریو چند متغ یریمتغتکنرمال بودن  یبررسپژوهش  یها هیفرض ای یساختار

 یه ا ش اخص  ش امل پژوهش  یرهایمتغ یآمار یها شاخص یاطالعات کل ریز یها است. جدول

را نش ان   ه ا  داده  ی  مناسب و نرم ال ب ودن توز   یپراکندگ شیگرا یهاشاخص ،یمرکز شیگرا

 .دهد یم

 یو فناور ندیفرا ،یسازمانده یرهایمتغ یمرتبط با بررس یفیتوص آمار. 1 جدول

 متغیر
 پراکندگی گرایش یها شاخص مرکزی گرایش های شاخص

 معیار انحراف واریانس کشیدگی اریبی میانگین میانه

 ساختار

 سازمانی
0/0 11/0 1811/1- 171/1 001/1 701/1 

 414/1 881/1 71/1 -11/1 11/0 11/0 اعتبار و بودجه

 711/1 014/1 -101/1 -140/1 11/0 10/0 فرهنگ

 701/1 001/1 -111/1 -70/1 40/1 0 اهداف

 411/1 818/1 714/1 -17/1 10/0 0/0 محیط

 018/1 111/1 -101/1 -118/1 11/0 0/0 کارکنان

 104/1 010/1 711/1 -10/1 11/0 14/0 کل نمرة

 111/1 118/1 117/1 -10/1 11/0 10/0 مدیریتی

 810/1 111/1 481/1 -18/1 11/0 0/0 عملیاتی

 111/1 001/1 07/1 -11/1 11/0 11/0 کل نمرة

 811/1 170/1 410/1 -714/1 14/0 11/0 یافزارنرم

 480/1 471/1 171/1 -171/1 47/1 11/0 افزاریسخت

 871/1 711/1 114/1 -011/1 18/0 14/0 کل نمرة
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 یدگیکش   ق در مطل ق  کمت ر از ص فر و    رهایمتغ ۀهم یبیار ای یچولگ، 1با توجه به جدول 

 .ستیبرقرار ن رهایبودن متغفرض نرمال شیپ نی. بنابرااست 1 از شتریب رهایاغلب متغ

 یپژوهش با استفاده از پرسشنامه گ ردآور  یها دادهو  اطالعات :ها داده یاستنباط لیتحل

 یره ا یمتغ نی. بن ابرا ب ود  زادرون یره ا یزا بر متغبرون ریمتغ ریتأث یشد و هدف پژوهش، بررس

ستخراج شد. با توجه ب ه  شده امشاهده یرهایآنها از متغ یها اندازهسازه بود و  صورت بهپژوهش 

 ش ود است تا مشخص  یآمار ۀجامعدر  ها مشاهدهبراساس  یتئور آزمونپژوهش، هدف،  ۀلئمس

دارد و  یس ازگار  یتا چه حد ب ا م دل مفه وم    یآمار ۀجامعشده از یریگنمونه یها مشاهدهکه 

 یه ا  ش اخص  یابی  بخ ش ارز  نی  ا در مکن ون چگون ه اس ت.    یره ا یتغم نیب   یروابط احتم ال 

بودج ه و اعتب ار،    ،یساختار س ازمان  یفرع یها شاخص راتیثأو ت یفناورو  ندیفراو  یزماندهسا

و  اف زار  س خت  ،یاتی  عمل یهان د یفرا ،یتیریم د  یهان د یفراکارکن ان،   ط،یفرهنگ، اهداف، مح

 بیض ر  ک ه  میابی   یم  در 1 ش کل توج ه ب ه    ب ا  .ردیپذ یمصورت  یاصل شاخص سهبر  افزار نرم

 88/1 یفن اور و  ن د یفرا، 87/1 یفن اور و  یسازمانده، 80/1 ندیفراو  یسازمانده نیاستاندارد ب

 .معنادارند است 1به  کیمقدار نزد نیچون ا رو نیا از .است

 
 افزار نرم با استفاده از یساختار یهاهمعادل یابیحاصل از الگو ۀشداستاندارد بیضرا ریمقاد. 2 شکل

 موسیا
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 یای  م دل پ ژوهش م ا را از زوا    یا سهیمقاتصد، مطلق و برازش مق یها شاخصدسته از  سه

 یه ا  ش اخص . کنن د  یم   س ه یمختلف از آنچه مورد نظر است و آنچه در جامعه وج ود دارد مقا 

 یه ا  ش اخص . کنن د  یمحداقل اطالعات حداکثر اطالعات برازش را ارائه  با ،یاقتصاد ایمقتصد 

 یم دل  ب ا پ ژوهش را   م دل  یا س ه یقام یها شاخصو  ؛نقطه برش کیمدل پژوهش را با  ،مطلق

 دی  با حتم ا  ش اخص   کی  مقتصد  یها شاخص از. کنندیم سهیمقادر جامعه  نقصیبو  مطلوب

 ش اخص  از ش اخص  س ه  ک م دس ت مطل ق و   یها شاخصدو شاخص از  نی. همچنددرست باش

 .[7] داشته باشد یمناسب تیدرست باشند تا مدل از نظر برازش وضع دیبا زین یا سهیمقا

 یاصل سؤال یساختار یها معادله یابیالگو یاجرا جینتا .2 ولجد

 

 رشیس طح پ ذ   شود یمکه مالحظه  طور همان ادشده،ی حاتیو توض 1جدول  جیتوجه نتا با

 .است برخوردار یمناسب برازش از پژوهشبرآورده شده و مدل  ها شاخص

 ب ا  (؛t=  11/0) میاث ر مس تق   ن د یفرابا  یسازمانده ،1 جدول از آمدهدستبه جیاساس نتا بر

 نی( دارد. همچن  t=  18/0) میمس تق  اث ر  زین یفناوربا  ندیفرا و( t=  14/0) میاثر مستق یفناور

 یک ه ب را   شود ی. مالحظه مشوند یم دییپژوهش تأ یفرع یها هیمربوط به فرض یهاهیفرض ۀهم

 ی ۀ بقدارد و  47/1 ةن داز ا ب ا را  ریت أث  نیش تر یش اخص کارکن ان ب   ،یس ازمانده  یشاخص اصل

 یاتیعمل یندهایفرا ند،یفرا یشاخص اصل یدارند. برا یریچشمگ راتیتأث زین یفرع یها شاخص

 ،یفن اور  یش اخص اص ل   یب را  نیاس ت. همچن    88/1 ةبا انداز یسهم اثرگذار نیشتریب یدارا

 . است 41/1 ةبا انداز ریتأث شتریب یدارا افزار سخت یشاخص فرع

 نتیجه آمدهدستبه مقدار مجاز حد برازش شاخص نوع برازش های شاخص

PGFI نیست برقرار 00/1 1/1 از تر بزرگ مقتصد 

PNFI برقرار 11/1 1/1 از تر بزرگ مقتصد 

CMIN/DF برقرار 70/1 0 تا 1 بین مطلق 

RMSEA نیست برقرار 11/1 1/1 از رت کوچک مطلق 

GFI برقرار 8/1 8/1 از تر بزرگ مطلق 

AGFI نیست برقرار 11/1 8/1 از تر بزرگ مطلق 

SRMR نیست برقرار 111/1 10/1 از تر کوچک مطلق 

NFI نیست برقرار 41/1 4/1 از تر بزرگ ای مقایسه 

CFI برقرار 44/1 4/1 از تر بزرگ ای مقایسه 

RFI برقرار 41/1 4/1 از تر رگبز ای مقایسه 

IFI برقرار 44/1 4/1 از تر بزرگ ای مقایسه 
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 یساختار یهاهمعادل یابیالگو یجراا جینتا. 3 جدول

 t آمارۀ اثر متغیرها بین روابط

 سازمانی ساختار با سازماندهی

 اعتبار و بودجه با سازماندهی

 فرهنگ با سازماندهی

 اهداف با سازماندهی

 محیط با سازماندهی

 کارکنان با سازماندهی

77/1 

81/1 

4/1 

71/1 

4/1 

47/1 

14/0 

111/1 

114/1 

011/0 

101/1 

77/1 

 مدیریتی با فرایند

 عملیاتی با فرایند

81/1 

88/1 

0/7 

8/7 

 یافزار سخت با فناوری

 یافزار نرم با فناوری

41/1 

4/1 

10/11 

01/11 

 فرایند با سازماندهی

 فناوری با سازماندهی

 فناوری با فرایند

80/1 

87/1 

88/1 

11/0 

14/0 

18/0 

 

که  شود یم. مالحظه دهد یم شینما رهایمتغ تکتک یرا برا Tآزمون  ةآمار ریمقاد 1 شکل

یم   دیی  تأم ذکور   بیض را  44/1 یدر سطح معنادار نیبنابرا و ندتر بزرگ 41/1از  ریمقاد ۀهم

 .شوند

 

 زرلیل افزار نرماستفاده از  با یساختار یها معادله یابیحاصل از الگو T ۀآمار ریمقاد. 3 شکل
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 پژوهش یاصل سؤالآزمون  جینتا. 4 جدول

 نتیجه T P آمارۀ مسیر ضریب پژوهش اصلی ایه سؤال

 شد تأیید 11/1 18/0 41/1 دارد مثبت تأثیر یکارامد یارتقا بر سازماندهی :اول

 شد تأیید 11/1 41/0 88/1 دارد مثبت تأثیر یکارامد یارتقا بر فرایند :دوم

 شد تأیید 11/1 17/8 11/1 دارد مثبت تأثیر یکارامد یارتقا بر فناوری :سوم

 
 زرلیل افزار نرمبا استفاده از  یساختار یها معادله یابیاستاندار حاصل از الگو بیضرا ریمقاد. 4 شکل

 
 زرلیل افزار نرمبا استفاده از  یساختار یها معادله یابیحاصل از الگو T ۀآمار ریمقاد. 5 شکل
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 صورتهب یاصل یهاهیفرض ۀهمکه  شود یممالحظه  0و  0 یهاشکلو  0توجه به جدول  با

 بیبا ض ر  ،یو ساس سازمانده 11/1استاندارد  بیبا ضر اول ۀدرجدر  یفناور بیترتبه یانجیم

 ریت أث س ازمان   یکارامد یدر ارتقا 88/1استاندارد  بیبا ضر ندیفرا ت،یو در نها 41/1استاندارد 

 .اند داشته یمثبت و قو

 یریگجهینت

ش اهرود   یبح ران ش هردار   تیریستاد مد یضااع و ینشان آتشسازمان  کارکنان ق،یتحق ۀجامع

 نیکمت ر و  (نف ر  11) س ال  11-01 یس ن  گروه به مربوط یفراوان نیشتریب. بودند (مرد یهمگ)

 تی  فعال ۀس ابق  یفراوان   نیش تر یبب ود.   (نف ر  1) سال 01 از شیب یسن گروه به مربوط یفراوان

 س طح  لح اظ  از. ب ود  س ال  10 از شیب   ۀسابق به مربوط آن نیکمتر و سال 0-10 نشانان آتش

 قس مت  دردرص د   11و  بود (نفر 17) سانسیل مقط  به مربوط یفراوان نیشتریب زین التیتحص

 یفن اور و  ی( و س ازمانده 141/1) ندیفراو  یسازمانده نیب ۀرابط. بودند کار به مشغول اتیعمل

 یب را  ض من  در. ب ود  دار یمعن  مثب ت و   11/1( در س طح  781/1) یفناورو  ندیفرا( و 784/1)

 یها شاخص یۀبق و داشت را( 47/1) ریتأث نیشتریشاخص کارکنان ب ،یسازمانده یشاخص اصل

اث ر   زی  ن( و اه داف  یبودجه و اعتب ار، س اختار س ازمان    ط،یفرهنگ، مح تیاولو بیترتبه) یفرع

 س هم  نیش تر یب یدارا یاتی  عمل یهان د یفرا ،ن د یفرا یش اخص اص ل   ی. براداشتند یریچشمگ

 ریت أث  شتریب یدارا افزار سخت یشاخص فرع ،یفناور یشاخص اصل یبرا. بود (88/1) یاثرگذار

 بیب ا ض ر   اول ۀدرج  در  یفناور بیترتبه یانجیم صورتهب یاصل یهاهیفرض ۀهم. بود (41/1)

 بیب ا ض ر   ن د یفرا ت،ی  و در نها 41/1اس تاندارد   بیبا ضر ،یو ساس سازمانده 11/1استاندارد 

 توان یم یکل طوربه. پس داشتند یمثبت و قو ریتأثسازمان  یکارامد یتقادر ار 88/1استاندارد 

 .گذارد یم صحه قیتحق نیا در شدهارائه یها هیفرض بر مختلف، یها آزمون جیگفت نتا

 در ینش ان  آت ش  یه ا  س ازمان  یکارام د  یارتق ا  یس ازوکارها  ک ه  داد نش ان پ ژوهش   نیا

 دادن د  نشان ها افتهی. است یفناور. 1 و ندیفرا. 1 ،یسازمانده. 1 شامل ساخت انسان یها بحران

و  طیبودج ه و اعتب ار، فرهن گ، اه داف، مح       ،یس اختار س ازمان   ش امل  یفرع یها شاخص که

 یهان د یفراو  یاتی  عمل یهان د یفرا یفرع   یه ا  ش اخص  ؛یسازمانده یکارکنان بر شاخص اصل

 یب ر ش اخص اص ل    اف زار  منرو  افزار سخت یفرع یها شاخصو  ندیفرا یبر شاخص اصل یتیریمد

م دل   ق،ی  تحق یآم ار  لیتحلوهیتجز جیبخش با توجه به نتا نیا ی. در انتهاگذارندریتأث یفناور

 :کردارائه  توان یم ریز شکل صورت بهپژوهش را  یینها
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 پژوهش یینها مدل. 6 شکل

 یه ا  مانس از  یکارام د  یارتقا بر یفناورو  ندیفرا ،یسازمانده همزمان اثر ،پژوهش نیا در

 اریبس عوامل نیا عملکرد که شدو مشخص  شد دهیسنج ساخت انسان یها بحراندر  ینشان آتش

 ب ه  توج ه . هرچن د ب ا   کرد توجه آنها به جام  ینگرش با دیبا رو نیا از ؛اندمرتبط و وستهیپهم به

 اظه ار  ت وان  یم   پ ژوهش،  در مف روض  یه ا  شاخص ۀهم مثبت ریتأث ةدربار آمدهدست به جینتا

در  ینش ان  آت ش  یه ا  سازمان یکارامد یارتقا یبرا پرسشنامه در مندرج یۀگو 07 هر که داشت

 نک ه یابه  تیعنا با اما رد،یگ قرار یو شهر یکشور مسئوالن مدنظر دیبا ساخت انسان یها بحران

 یهان د یفراو  یس ازمانده  یاص ل  ش اخص  در کارکنان ،یفناور یاصل شاخص در افزار سختبعد 

 رب ط یذ مسئوالن ،اند داشته یکارامدرا بر  یاثرگذار نیشتریب ندیفرا یاصل شاخص در یاتیعمل

 .  کنندموارد مبذول  نیا به یا ژهیوتوجه  دیبا زیحوزه ن نیا محققانو 
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 منابع

 ب ر  تحلیل ی » (.1144) وانی  ک ،یب اقر  و ثم؛ی  م ،یارگ ان  م ه؛ یرح ،یرس تم  الد؛یم ،یباقر [.1]

 اس تفاده  با مخاطرات مدیریت هدف با غیرعامل پدافند رویکرد با بیمارستانی مراکز پراکنش

 ةدور ،محیط ی  مخاطرات مدیریت ،«(تبریز شهر :موردی ۀلع مطا) مصنوعی عصبی ۀشبک از

 .77-41 ص ،1 ةشمار ،7

 مخ اطرات  و ییفض ا  ع دالتی  یب» (.1141) یمصطف حاجت، یقادر و ؛محمدرضا ا،ینحافظ .[1]

 ،1 دورة ،محیطی مخاطرات مدیریت ،«)بلوچستان و  یستانس  تاناس :یمورد مطالعۀ( یانسان

 ک  اربرد و شناس  یمفه  وم» (.1141) یه  اد دیس   ،یحج  از [.1].111-108 ص ،1 ش  مارة

 :ته ران  ،«ایمن ی  خ دمات  و نشانی آتش یها سازمان در (SOP) عملیاتی استاندارد های یهرو

 .یشهر یمنیا و ینشان آتش یمل شیهما نیسوم

 یالبس   خط ر  س نجی  پتانس یل » (.1148) مس عود  ،ییتقوا و ؛اصغر ،یضراب ؛لرسو ،حسام [.0]

 یریتم د  (،گنب دکاووس  ش هر  :م وردی  مطالع ۀ ) ایم ن  ش هری  توس عۀ  یک رد رو با یشهر

 .17-11 ص 1 ةشمار ،1 ةدور ،یطیمح مخاطرات

 .سمت :تهران نوزدهم، چ ،تیریمد و سازمان یمبان (.1140) یعل ،انیرضائ [.0]

 از یناش   بح ران  تیریم د  در رعام ل یغ پدافند یراهنما (.1141) رعاملیغ پدافند زمانسا [.1]
 .رعاملیغ پدافند سازمان :تهران جنگ،

 ،یس اختار  ۀمعادل   یس از  م دل  ب ر  یا مقدمه (.1188) چاردیر لومکس، و ؛رندال شوماخر، [.7]
 .شناسانجامعه :تهران دوم، چ ،یقاسم دیوح ۀترجم

 م  دیریت ۀفص  لنام ،«ین  دیفرا ک  ردیرو و هان  دیفرا تیریم  د» (.1141) محم  د فروزن  ده، [.8]
   .08-10 ص ،1 ةشمار سوم، سال ،کیفیت و استاندارد

 در نش انی  آت ش  یه ا  س ازمان  نق ش  بررسی» (.1148) ماندانا ،یصادق و ؛عبدالرضا ن،یگرز [.4]

 .ییایمیش رعاملیغ پدافند شیهما نیاول شاهرود، ،«یمیاییش یستیترور حوادث

 و شناس  ایی» (.1144) رجی  ا اعتص  ام، و ؛نیم  ز ف،یش  ر یدهباش   ن  و؛یم ،یچ   لف  اف [.11]

 جه انی  عص ر  در تکنول وژی  ک اربرد  ب ر  تکیه با فرهنگ و معماری یها شاخص یبند تیاولو

 ةش مار  ستم،یب سال ،جغرافیایی علوم کاربردی تحقیقات ،«(تهران شهر :مطالعه )مورد شدن

 .101-117 ص ،04
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ین ور  و رض ا یعل س روش،  ابوالفض ل؛  ،یچتر ن؛یغالمحس ،یجعفر محمدرضا؛ ،یدمحمو .[11]

 نقش و بحران مدیریت کنار در غیرعامل پدافند وجود ضرورت بررسی» (.1140) ثمیم زاده،

 .داریپا ۀتوسع و رعاملیغ پدافند یمل کنفرانس تهران، ،«شهری مدیریت در آن

 یه ا  بح ران  وق وع  کنت رل  در ه ا  یمارس تان ب امدادرسانی نقش» (.1147) یعل ،یمقدس .[11] 

 ص ،11 ةش مار  شش م،  س ال  ،یمل یتامن و یرعاملغ پدافند ۀفصلنام ،«تهران شهر طبیعی

110-111. 

 ،«؟(اس ت  فطری امری شناسی مخاطره) مخاطرات دانش چرا» (.1141) ابراهیم مقیمی، -[11]

 .1 ص ،1 شمارة 0 ةدور ،محیطی مخاطرات مدیریت

 درک ب  رای جدی  د دی  دگاهی) مخ  اطرات دان  ش چ  را» (.1140) اب  راهیم مقیم  ی، [.10]

 .141 ص ،1 شمارة ،1 دورة ،محیطی مخاطرات مدیریت ،«؟(مخاطرات

 و پ  ژوهش ل  زوم ب  ر کی  دیأت) مخ  اطرات؟ دان  ش چ  را» (.1140) عل  ی منص  وریان، [.10]

 راتمخ اط  م دیریت  ،«(توس عه  و مخ اطرات  بهت ر  ش ناخت  برای ای رشته بین های همکاری
 .1 ص ،1 شمارة ،1 دورة ،محیطی

 ۀترجم   س تم، یب چ ت،یریمد و سازمان یها یتئور (.1141) یر گولت، و ؛هربرت کس،یه [.11]

 .اطالعات :تهران کهن، گوئل
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