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  چكيده
در . شود واسطه اهميت ايمني پرواز، شناخت عوامل موثر بر بروز سوانح و رويدادهاي هوايي از اهداف مهم صنعت هوانوردي محسوب مي به
گيري نداشته  با وجود اين تاكيدها، تعداد سوانح در اين صنعت كاهش چشم. تاكيد شده است هاي ارائه شده بر نقش عوامل انساني بسيار مدل
بر اين اساس، مقاله حاضر با توجه به مطالعه مباني . اين مهم احتمال وجود عوامل ديگري را در بروز سوانح هوايي مطرح نموده است. است

جامعه آماري پژوهش خبرگان سوانح هوايي در صنعت . پردازددر بروز سوانح هوايي مي نظري در حوزه سوانح هوايي به ارائه الگوي عوامل موثر
ها پرسشنامه  روش گردآوري داده. احتمالي هدفمند به تعيين نمونه پرداخته شد هوانوردي مي باشد و با استفاده از روش نمونه گيري غير

نتايج مقاله حاكي از وجود عواملي است كه . ميداني استفاد شده است - فيحضوري و مراجعه به اسناد و مدارك بوده و از روش تحقيق توصي
گفته، پيشنهاداتي  سازي مدل پيش هاي مقاله و در راستاي پياده در پايان، بر اساس يافته. ارائه شده است "سمنان"اصطالحاً در قالب مدل 

  . ارائه شده است
  مدل سمنان –وامل انساني ع -ايمني هوانوردي  -سوانح هوايي  :هاي كليدي واژه

  
  مقدمه

بروز در مهم، از آغاز هوانوردي، اشتباه انساني به عنوان عاملي 
كنترل و . شده است شناخته 2ي هواييرويدادها و 1سوانح

 معضالتعنوان يكي از بزرگترين  به 3اشتباه انساني اجتناب از
اه به طور رايج اشتب .و هنوز هم ادامه دارد صنعت هوانوردي بوده

 انساني مربوط به خلبان ها، كنترلرها، مكانيك ها، اعزام كننده
ايمني  اقداماتطي سالهاي اخير،  .[8]است ...و غيرهها 

شيوه هاي  بر، با تمركز فناوريهوانوردي به سوي بهبود 
هاي  موفقيتاند كه به نوبه خود  جهت يافته مهندسي و عملياتي

با اين . اند ي داشتهرا در پكاهش بروز رويدادها جهت نسبي 
ترين  پيشرفتهاشتباه انساني قادر به اشتباه انداختن وجود، 
بدين منظور تالش  .[8]. و وسايل ايمني است ها سيستم

توسعه  ،4هاي آموزشي عوامل انساني مضاعفي جهت ارائه برنامه
نهضت بنياديني شده و مواردي از اين قبيل شروع  ها و شخصيت

اشتباهات انساني در ايمني هوانوردي  از براي افزايش يادگيري
مطالعات ها، در بيشتر  افزايش آموزش رغم علي. آغاز شده است

  .اند عنوان عامل اصلي شناخته شده به اشتباهات انسانيآماري 

را اي  عملكرد افراد در بروز اكثر حوادث هواپيمايي نقش عمده 
بد؛ عوامل آمار حوادث هواپيمايي كاهش يا باشداگر قرار  .دارد

انساني در هوانوردي بايد بهتر درك شوند و علم و دانش مربوط 
اين موارد بايد  .قرار گيرند مجدد بررسيبه آن مورد استفاده و 

در حين طراحي و تدوين مراحل اعطاي مدرك و همچنين در 
ه ژزمان استفاده از پرسنل حين و يا قبل از عملي شدن پرو

عوامل انساني در  خصوصدر  افزايش اطالعات .اعمال گردند
  .[11]تر خواهد شد نهايت باعث ايجاد پروازي امن

در طي جنگ جهاني اول و صنعت نياز به بهبود عملكرد  
همچنين اختصاص هزاران نفر نيروي كار به صنعت در طي 

بررسي هر جنگ جهاني دوم به نوبه خود باعث سرعت گرفتن 
مطالعه مطلب كه شناخت اين  .عوامل انساني شد چه بيشتر

به  هوانوردي نيازي الزامي استعوامل پايه انساني در صنعت 
كه  -اين شناخت. شدمنتهي در كشورهاي متعدد يي ها آموزش

متاسفانه بر مبناي حوادثي كه كامال از ناكارايي عوامل انساني 
باعث تخصيص  - دست آمده است اند، به گرفتهسر چشمه 

در چارچوب  و 5وهاي جديدي در بطن ايكائ آموزش
  13 6و همچنين در انكس )1995(6و انكس )1989(1انكس
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خلبان هوا پرسنل ديگر اشکال موتور اشکال بال و بدنه عوارض زمين

هاي فزآينده  رغم سرمايه گذاري با اين وجود، علي .شد )1994(
در خصوص عوامل انساني و فني، صنعت هوانوردي در دنيا و 

اندك . ايران همچنان با عدم كاهش سوانح هوايي روبروست
هاي  اين امر هزينه. ادعاستمبين اين  1تاملي در نمودار شماره 

بسياري را بر اين صنعت وارد نموده و حتي در بعضي موارد 
  . باعث عدم اعتماد مسافرين گرديده است

 
 
 
 
 

 
 
  
  
  

  
  

  نرخ سوانح هوايي  -1 شكل
  .Bureau of Air Safety Investigation [13],1996سايت: منبع

  

اينكه  بر اين اساس سوال اساسي مقاله حاضر عبارت است از
مهمترين عوامل موثر در بروز سوانح هوايي در صنعت هوانوردي 

شناسي عوامل انساني و مطالعه  پس از مفهوم لذاكدامند؟ 
شناسي  و آسيب پردازي سوانح هوايي هاي موجود در مفهوم مدل

  . آنها، مدل پيشنهادي مقاله ارائه شده است
   شناسي عوامل انساني و قوانين حاكم بر آن

ترين قسمت  پذيرترين و ارزشمند تطبيق، پذيرترين انعطاف انسان
ترين نقطه نيز به  رسان اما آسيب .از سيستم هوانوردي است

در چند سال اخير سه چهارم سوانح بر اثر  .[3]حساب مي آيد
عنوان  طور كلي به اين مورد به .[4]اند كم كاري افراد رخ داده

سهم هر  2ار شماره نمود .بندي شده است خطاي انساني تقسيم
يك از عوامل را در بروز سوانح بر اساس آمار اداره بررسي سوانح 

  .هوايي ارائه مي كند
  
  
 
  

 
 
 
 
 
 
  

  علل وقوع سوانح  - 2شكل
  .Bureau of Air Safety Investigation [13],1996سايت: منبع

خطايي كه به عوامل انساني در اين حوادث نسبت داده  
آموزش  ر اثر عواملي مانند طراحي غلط،بتواند  مي ،شود مي

 .[4] بودن چك ليست هاي در دسترس باشدنناكافي يا مناسب 
ممكن است خطاي انساني علت پنهان شدن عواملي همچنين 

مجدد  شود كه بتوان با طرح آنها باعث جلوگيري از وقوع
اين  پرواز مطروحه در ايمني حوادث شد، در حقيقت مباحث

 و كه خطاهاي انساني بايد نقطه شروعشوند  متذكر ميرا نكته 
هدف اصلي . باشد هوايي نه پايان براي انجام تحقيقات سوانح

 ،بيني شده انسان هاي پيش عوامل انساني درك قابليتشناخت 
اين عوامل اكنون با ذخيره . ها و كاربردهاي آن است محدوديت
زها پروا ايمنيبراي  گرديده واي از دانش پشتيباني  گسترده

  .گردد استفاده مي
مربوط به  پرواز، مسائل ايمنيدر  مطرح شدهبسياري از موارد 
با اين . هستند 8نيروهاي شتاب گرما، سرما و ،7سروصدا، لرزش

تر كردن  وجود در حدود نيم قرن اخير كارهايي براي پررنگ
محيط كاري . عوامل در هوانوردي انجام شده استنقش اين 

. كند مي دهاي انسان را درگير خودتمام عملكر ،پيچيده
گيري و ديگر فرآيندهاي درك، طراحي نمايشگرها   تصميم
هاي پروازي موجود در كابين، ارتباطات و نرم افزارهاي  وكنترل
اسناد مربوطه از مواردي  نيزو  جداول ، 11ها نقشه،  10اي رايانه

  . هستند كه تحت تاثير چنين محيطي قرار مي گيرند
هـاي   اني به مردم در زنـدگي عـادي و موفقيـت   عوامل انس

هاي زندگي  به روابط آنها با زندگي ماشيني، با روش كارهايشان،
شان با افـراد ديگـر    نين در رابطهچو با محيط پيرامون آنها و هم

هـدف عوامـل   ، پروفسـور ادواردز بنـا بـه نظـر     .شوند مربوط مي
وسـيله   بـه  نهـا آهـاي   انساني بهبود روابط بـين افـراد و فعاليـت   

ــد  ســاماناســتفاده مناســب و  ــم انســان در چــارچوب  من از عل
توان از ايـن تعريـف هـدف را     مي .[9] است 12مهندسي سيستم

سـالم   تاثيرگذاري آن بـر  موثر بودن سيستم كه شامل امنيت و
بر اين مطلب تاكيـد كـرد    ويبعدها . ماندن افراد در نظر گرفت

بين افراد و روابط موجود  ها همان ارتباطات كه منظور از فعاليت
ايـن مـورد   ، اخيـر طـي مطالعـات    .[9] ها است بين افراد وگروه

موجـود را در بـر    هاي ها و گروه اثرات متقابل بين افراد و شركت
دانش انساني در حال مطالعه ساختار و طبيعت انسان،  .اند گرفته
 هـا و  ن و همچنين رفتار آن در گروهآهاي  ها و محدوديت قابليت

در مهندسـي سيسـتم بـه    مطالعه كامل  .انفرادي است صورت هب
درك اهـداف و  جهـت  تالش محققان در مـورد عوامـل انسـاني    
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    /73

 انسان

 محيط ماشين

گيـري   تصميم فرارويهاي مورد نظر و همچنين مشكالت  روش
اين اطالعات به حل مسـائل  طريق عوامل انساني از . گردد مي بر

  .پردازد عملي موجود مي
  
  بروز سوانح هوايي ينهدر زمهاي سنتي و رايج  مدل

. تحقيق معتبر بايد بر مبناي يك نظريه يا مدلي خاص بنا شود
اين مهم تشريح مشكلي را كه براي توسعه سازمان ضروري است 

به نظر آقاي مهرگان، مدل يك انتخاب از  .[12]سازد تسهيل مي
 جهت ،گانه سهمدل  متماديساليان براي  .[1]واقعيت است 

بروز رويدادها و سوانح هوايي استفاده  درموثر  عوامل تشريح
محيط و ، صورت كلي شامل انسان عوامل اين مدل به. گرديد مي

ماشين ديده شده است و هركدام با امكان تاثيرگذاري يكسان 
ذيالً مدل سه شاخگي در قالب . اند در مدل طراحي گرديده

  .ارائه شده است 3نمودار 
  

  
  

  
  
 
  

  سوانحمدل سه شاخگي بروز   - 3شكل
  

محتويات متفاوت عوامل انساني را به خوبي ديگري كه  مدل
در قالب  1972در سال  كه اي است دهد مدل جعبه نشان مي

 13افزار نرماين مدل از مفاهيم . است ارائه شده "شل" عبارت
با ايجاد  .[9]تشكيل شده است  افزار افزار، محيط و زيست سخت
ارائه آن  نامروزي، مدل 1975در سال  مذكور در مدل يتغييرات
 ماشين، راه كارها و ند از انسان،ا عبارتابعاد مدل جديد  .گرديد
  .[7]ها و شرايطي كه سيستم بايد در آن عمل كند سمبل

  

  
  

  
  
 
  
  
 

  shell [7]مدل   - 4شكل

مواردي را كه خارج از عوامل انساني هستند پوشش  مدلاين 
به درك بهتر عوامل  اي براي كمك و فقط به عنوان وسيله نداده

  .گيرند انساني مورد استفاده قرار مي
  هاي سنتي در نمايش عوامل واقعي سوانح  نقص مدل

در از گزارش هاي بررسي سوانح تعدادي در بررسي ميداني 
از مدل صرفاً  ها كه در تمامي اين بررسي ايران مشخص گرديد

صورت  هب  گانه سه عوامل مدل .استگانه استفاده شده  سنتي سه
شامل انسان، محيط و ماشين ديده شده است و هركدام با كلي 

عوامل . امكان تاثيرگذاري يكسان در مدل طراحي گرديده اند
ديگري در بررسي سوانح هوايي موثرند كه در اين مدل وجود 
ندارند و سبب عدم لحاظ ساير عوامل موثر در بروز سوانح 

هاي آموزشي  ز، ضعفعواملي از قبيل فقدان شبيه سا. شود مي
. ها در دو حوزه عملياتي و كالسي، خال قوانين و دستورالعمل

ساير تشريح جايگاه  در گانه سهنقص مدل  براي درك بيشتر
ز بررسي يك سانحه عوامل در بروز سوانح هوايي، گزارشي ا

  :دگير مورد تجزيه و تحليل قرار مي هوايي
متعلق به   EP-IRUبه عالمت ثبت 727هواپيماي بوئينگ 

 منظور آموزش و به شركت هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران
مورخه  1238نفر از خلبانان در ساعت  5كنترل پروازي 

مقصد فرودگاه  وقت محلي، فرودگاه مهرآباد را به به 20/3/1375
بار عمل نشست و برخاست  14رشت ترك نموده و پس از انجام 

ه علت باز نبودن در پانزدهمين مرحله نشست و برخاست ب
هاي فرود، بدنه هواپيما در اثر اصطالك با سطح باند دچار  ارابه

  .كند آتش سوزي گرديده و در نهايت سقوط مي
 هواپيمايي كشوريسازمان مديريت پيشگيري و بررسي سوانح 

اي بررسي  صفحه 452در گزارش ) معاونت استاندارد پرواز(
ناشي از خبط خلبان  علت سانحه را عامل انسانيمذكور سانحه 

دو عامل اصلي و كمك كننده طبقه   هرا ب تشخيص داد و آن
  :؛ر عبارتند ازوذكمعوامل اصلي و كمك كننده  .بندي نمود

  .هاي بسته بر روي باند پروازي فرود هواپيما با چرخ -
  .ثانيه 30دقيقه و  9مدت  هادامه پرواز با وجود آتش و دود ب -
  .فرود عدم قرائت دستورالعمل -
  .عدم رعايت نظم در كابين خلبان -
   .فراموشي خلبان در باز نمودن ارابه هاي فرود -
به بررسي مذكور احتمال وجود  تر نگاهي دقيق؛ ال اولوس

گفته نمايان خواهد  عوامل ديگري را در خصوص سانحه پيش
آيا مدت زمان پرواز، تعداد نشست و برخاست و تعداد . نمود

 افزار نرم افزار سخت

 افزار زيست محيط

 افزار زيست
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يرنده، باعث خستگي اساتيد پروازي شده خلبانان آموزش گ
ها و  است؟ در صورت مثبت بودن جواب، ضعف آيين نامه

. مقررات و عدم شناخت كافي از توانايي انسان مطرح خواهد شد
عامل ضعف آيين نامه ها و مقررات در مدل سه گانه ديده نشده 

عنوان واضع مقررات  و در نهايت عامل انساني را بهاست 
بدين منظور ضروري است عامل ديگري در مدل . دان شناخته

بررسي لحاظ گردد تا ضمن پوشش اين نقص، از جامعيت كافي 
و مدل پيشنهادي  "شل"اين عامل در دو مدل . برخوردار باشد
اين عامل . است  عنوان عامل نرم افزار ديده شده مقاله حاضر به

هاي رايانه  هاي غير فيزيكي انسان و نيز برنامه دربردارنده تالش
  . گردد هاي هوانوردي مي اي مرتبط با سيستم

 
 ؛  آيا عدم رعايت دستورالعمل اضطراري توسطسوال دوم
علت نبود تمرين و يا ناكافي بودن آموزش در  خلبان، به

هاي پروازي بوده است؟ در صورت مثبت بودن جواب،  ساز شبيه
ي كه عامل انسان در مدل سه گانه زير سئوال رفته و انسان

وضعيتي را تمرين ننموده است مورد بازخواست قرار گرفته 
 بررسي سانحه پيشنهادات گزارشاين مهم در بخش ! است
  . اهم اين موارد به شرح زير است. است گفته ديده شده پيش

  ساعت 2و يا آزمايشي به مدت  تقليل مدت پرواز آموزشي -
  نفر تعداد خدمه پروازي آموزش گيرنده حداكثر به دو -
  عدد 10تقليل تعداد نشت و برخاست به حداكثر  -
  استفاده از شبيه ساز براي حاالت اضطراري -
  عدم انجام حالت اضطراري در اولين نشست و برخاست -

گانه همه اشكال غير مرتبط به محيط يا فني  در مدل سنتي سه
به منظور رفع اين . توان به عامل  انسان مرتبط نمود را مي

يد عامل انسان در مدل بررسي سوانح مورد بازنگري نقيصه با
  . قرار گرفته و از حالت كلي خارج گردد

ديگر نقص عمده ديگر وارده بر مدل سه گانه، مجزا بودن عوامل 
اي منحصر و جداگانه  صورت مولفه از يكديگر است و هر عامل به

با توجه به پيشرفت تكنولوژي و . در نظر گرفته شده است
ها با يكديگر، بايد عوامل در ارتباط با  چيده مولفهتداخل پي

يكديگر در نظر گرفته شوند و هر عامل را با هماهنگي ديگر 
مدلي كه داراي محوريت خاصي بوده و . عوامل بررسي نمود

ساير عوامل مرتبط با اين محور در نظر گرفته شوند، اين نقيصه 
  . را برطرف خواهد نمود

  هاي مدل اين موارد، نقايص و كاستيبررسي و مطالعه عميق   
سه گانه را بيش از پيش نمايان ساخته و الزام طراحي مدلي 

تر براي بررسي سوانح را توجيه خواهد نمود تا با بررسي  جامع
تري به صنعت هوانوردي  گرايانه تر عوامل، پيشنهادات واقع جزئي

ودن عوامل با امعان نظر به موارد فوق، به داليل كلي ب. ارائه شود
و  نداشتن محوريت اين مدل پاسخگوي نيازهاي صنعت 

  . هوانوردي در بخش ايمني پرواز  نخواهد بود
در جامعه هوانوردي  "شل"اي  با توجه به عدم تاييد مدل جعبه

با اين وجود، با . اسي اين مدل پرداخته نمي شودنش به آسيب
ن مقاله گفته مدل پيشنهادي اي هاي پيش  گيري از مدل الهام

  . ارائه مي شود
 

 تر براي بررسي سوانح مدلي جامع ؛مدل سمنان
با توجه به سئوالت مطروحه در بررسي سانحه بخش قبل و براي 

مانند  عوامل (گانه، عوامل ديگري  رفع اشكاالت مدل سنتي سه
به عنوان عوامل موثر در بروز سوانح ) نرم افزار،  نظارت و كنترل
گانه  درستي در  مدل سنتي سه كه بههوايي مشخص شده است 

اين مقاله مدل پيشنهادي سمنان را با استفاده از  . اند ديده نشده
عوامل مفروض موثر در بروز سانحه شامل محيط و با تفكيك 
عامل انسان به دو حوزه انسان و نظارت و كنترل و تقسيم عامل 

. استماشين به دو مقوله سخت افزار و نرم افزار بنيان نهاده 
عامل نظارت و كنترل نيز به عنوان محور اين مدل در نظر 

 . گرفته شده است
عنوان مهمترين و  هب كنترلاين مدل نظارت و  كانوندر 

براي فهم . دارد پذيرترين عامل سيستم قرار همچنين انعطاف
داشتن درك مناسبي از بيشتر ارتباط بين اجزاي اين مدل، 

از  برخي .و ضروري است الزممركزي  عاملمشخصات اين 
  ؛عبارتند از عاملمشخصات اين 

كه دربردارنده سطوح : كنترلسطوح مختلف نظارت و ) الف
با توجه به شرح حدود آن و  [5]استستادي و عالي  ،عملياتي

  .گردد اين عامل تعيين مي وظايف محوله
: پردازش اطالعاتخروجي و  و ورودي اطالعات ماهيت )ب

تواند از اثربخشي الزم برخوردار باشد كه  زماني يك سيستم مي
هاي ورودي، فرآيند و خروجي از اثربخشي  عملكرد آن در بخش
بر اين اساس، ضروري است ميزان اثربخشي . الزم برخوردار باشد

عامل نظارت و كنترل را بر مبناي اين سه ركن ارزيابي 
  .[10]نمود
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 مدل سمنان -5شكل

  

زمان اعمال كنترل و تطبيق : و نظارت نترلكرويكرد زماني ): پ
عملكردها با معيارها و استاندارها براي بقاي اين عامل مهم و 

قبل، هنگام و يا بعد از . اين كنترل ممكن است. ضروري است
البته اعمال كنترل به طور . انجام فعاليت ها صورت گيرد

  .[2]تركيبي از زمان هاي مختلف نيز معمول است 
شرح مختصري از  ،"سمنان"بهتر مدل پيشنهادي درك براي 

  :باشد اعضاء مدل الزامي مي
هايي كه به مدل  طراحي صندلي :سخت افزار - كنترلنظارت و 

اي از هماهنگي  نمونه نشستن بدن انسان انطباق داشته باشد،
كنترل صحيح روند كار و  ،آنهااطالعات دريافتي و پردازش 

 .محل اجراي كار است همچنين شناسايي درست و مناسب
گاه از ناكارايي عوامل حتي زماني كه  كاربر ممكن است هيچ

چون مشخصات . گاه نباشدآ شوند، منجر به بروز فاجعه مي
نها آتوانند از  شخصيتي طبيعت انسان در تطابق با ايرادات مي

اين مورد عامل  .كنند نها را عمال حذف آتوانند  بگذرند اما نمي
ن اطالع كاملي آاد مي كند كه طراحان بايد از خطرناكي را ايج

هاي خودكار  با معرفي كامپيوترها و سيستم .داشته باشند
طراحي اين مولفه مدل  ه، تالش مضاعفي در راستاي بازپيشرفت

   .صورت پذيرفته است
 انسان ومولفه دربردارنده اين : نرم افزار – كنترلنظارت و 

هاي كامپيوتري  برنامه نيزهاي غير فيزيكي سيستم و  تالش
شكار آاين مشكالت در گزارشات مربوط به حوادث كامال  .است

شناسايي و رفع صحيح  اين ميان نكته مهم در .[6]هستند
   .نهاستآ

رابطه بين انسان و محيط از اولين  :محيط - كنترلنظارت و 
محور  حقيقتدر . عوامل شناخته شده در پرواز انسان بود

بهتر انسان با محيط بوده  چهتطبيق هر ر هاي گذشته ب تالش
 يها تالش) G14 ن و جليقه ضدژماسك اكسي هلمت؛(  .اند
هاي انسان سمت  محيط با نيازمندي به سمت تطبيق  يبعد

شرايط  بودهاي جديدي براي به اند امروزه نيز تالش كشيده شده
آنكه ريشه بسياري از حوادث به دليل  .پرواز در حال انجام است

ضروري است  [6]هاي ذهني قرار دارد،  توهمات و نابسامانيدر 
محيط را براي يافتن شرايط محيطي  - نظارت و كنترلتركيب 
   .تر مورد بررسي قرار داد مناسب

اين تركيب رابطه بين افراد را شرح : انسان - كنترلنظارت و 
هميشه بر  آمدهها و امتحانات كاربردي به عمل  آموزش. دهد مي

گروه  خدمه پرواز، مراقبين پرواز،. اند ردي صورت گرفتهمبناي ف
ايفا مي در اين بين نقش مهمي را فني و ديگر پرسنل عملياتي 

كار نگران رهبري، خدمه،  صنعت هوانورديدر اين مورد، . كنند
 رابطه مديران با كاركنان. هاي شخصيتي هست تيمي و ويژگي

فرهنگ غالب  يك در قالباست كه  يبرخورد حوزه بر مبناي
تواند كامالً بر  فشارهاي اجرايي مي در اين فرهنگ. شده است

  . انسان تأثير گذار باشد اييكار
  تحقيق سواالت

  چقدر بازنگري در الگوي بررسي سوانح ضروري است؟ -1
تمامي عوامل موثر در بررسي سوانح  گانه سنتي سهآيا مدل  -2

  ؟دهد ميرا پوشش 
  بروز سوانح هوايي كدامند؟  مهمترين عوامل موثر در -3
آيا عامل نظارت و كنترل در محور عوامل موثر در بروز  -4

  سوانح هوايي قرار دارد؟
  نوع تحقيق و ابزار مطالعه

تحقيق حاضر از نظر هدف، توصيفي، از نظر نوع استفاده، 
. ها، كمي است كاربردي، از بعد زماني، مقطعي و از نظر نوع داده

اي محقق ساخته  ري اطالعات، پرسشنامهابزار اصلي جمع آو
نود پايايي ابزار تحقيق با استفاده از آزمون آلفاي كرونباخ . است

روايي پرسشنامه نيز با استفاده از روايي . درصد مي باشدو يك 
جامعه آماري پژوهش . محتوا مورد بررسي و تأييد قرار گرفت

ين كه در ا حاضر شامل متخصصان بررسي سوانح هوايي است
گيري  نفر با استفاده از روش نمونه هجدهتحقيق تعداد 

عضويت در جامعه آماري . دانتخاب شدن غيراحتمالي هدفمند
هايي است كه در بخش زير به آنها  مستلزم برخورداري از ويژگي

شود؛ دارا بودن مدارك معتبر مرتبط با حوزه بررسي  اشاره مي
رشد رشته بررسي آموختگي در مقطع كارشناسي ا سوانح، دانش

هاي  سوانح از دانشگاه هوايي شهيد ستاري، عضويت در تيم
بازرسي سوانح هوايي لشكري و كشوري، برخورداري از سوابق 
اجرايي و مديريتي مرتبط با مباحث ايمني پروازي و دارا بودن 

 انسان

 افزارسخت 
 افزارنرم

   
  محيط

نظارت و  
 كنترل
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الزم به ذكر است . مورد بررسي سوانح هوايي 5حداقل 
اند كه داراي  اي انتخاب شده گونه هاي تحقيق حاضر به آزمودني

  .بيشتر موارد مذكور باشند
  

  يافته هاي تحقيق
  شود؛  پرسشنامه پرداخته مي سئواالتدر اين بخش به تحليل 

  
  اول تحقيق سوال
 است؟ اندازه بازنگري در الگوي بررسي سوانح ضروري تا چه

  . باشد جدول آماري توصيفي اين سوال به شرح زير مي
  
  
  

  

  
  

  
  
  
  

  

  شاخگي جدول توصيفي ضرورت بازنگري مدل سه - 1جدول
  

نشان داده شده است حدود هشتاد و پنج  1همانگونه در جدول 
دهندگان معتقدند كه مدل سه شاخگي نياز به  درصد از پاسخ
 2آزمون استنباطي اين سوال در قالب جدول . بازنگري دارد

فرضيه تحقيق عبارت است از اينكه . توضيح داده شده است
ش از پنجاه در صد جامعه آماري معتقدند كه اين مدل نياز به بي

  .بازنگري دارد
ضرورت 
بازنگري

T Mean df Sig. (2-tailed)

4.747 .,5 16 .000 
  

  شاخگي متغيره براي بازنگري مدل سه تك  آزمون تي -2جدول
  

 لذاصدم است،  5داري كمتر  با توجه به اينكه مقدار عدد معني
1H تحقيق مبني بر اينكه بيش از پنجاه در صد جامعه آماري

  . شود معتقدند كه اين مدل نياز به بازنگري دارد، تاييد مي
  

  دوم تحقيق سوال
تمامي عوامل موثر در بررسي سوانح را  گانه سنتي سهآيا مدل 
  ؟دهد ميپوشش 

  

 ر صد تجمعيد درصد معتبر درصد تعداد 

Valid
 No 14 77.8 82.4 82.4 

Yes 3 16.7 17.6 100.0 

Total 17 94.4 100.0  

Missing 1 5.6   

Total 18 100.0   
  

  شاخگي سه  جدول توصيفي پوشش مدل - 3جدول
  

نشان داده شده است حدود هفتاد و  3همانگونه در جدول 
دهندگان معتقدند كه مدل سه شاخگي  هشت  درصد از پاسخ

آزمون . دهد نميسي سوانح را پوشش تمامي عوامل موثر در برر
. توضيح داده شده است 4استنباطي اين سوال در قالب جدول 

فرضيه تحقيق عبارت است از اينكه بيش از پنجاه در صد جامعه 
تمامي عوامل موثر در بررسي آماري معتقدند كه اين مدل 

  .دهد نميسوانح را پوشش 
  

پوشش 
  مدل

T Mean df Sig. (2-tailed)

-3.395 .,5 16 .004 
  

  شاخگي سه  متغيره براي پوشش مدل تك آزمون تي -4جدول
  

 لذاصدم است،  5داري كمتر  با توجه به اينكه مقدار عدد معني
1H تحقيق مبني بر اينكه بيش از پنجاه در صد جامعه آماري

تمامي عوامل موثر در بررسي سوانح را معتقدند كه اين مدل 
  .شود دهد، تاييد مي نميشش پو

  سوم تحقيق سوال
  مهمترين عوامل موثر در بروز سوانح هوايي كدامند؟ 

توضيح داده شده  5آزمون استنباطي اين سوال در قالب جدول 
عنوان  ها به فرضيه تحقيق عبارت است از اينكه مولفه. است

  . شوند عوامل موثر بر بروز سوانح هوايي پذيرفته مي
  

فه هاتاثير مول Mean df 
Test 

Value
Std. 

Deviation T Sig. (2-
tailed)

6.558 69780. 2.5 17 3.61  نظارت .000 

74984. 2.5 17 3.38  انسان 4.618 .000 

2.049 56603. 2.5 16 2.79 محيط .030 

 007. 2.44 80982. 2.5 17 2.98 سخت افزار

78599. 2.5 17 3.14 افزار نرم 3.357 .004 
  

  ها آزمون تي تك متغيره براي تاييد مولفه: 5جدول

 ر صد تجمعيد درصد معتبر درصد تعداد 

Valid
 No 2 11.1 11.8 11.8 

Yes 15 83.3 88.2 100.0 

Total 17 94.4 100.0  

Missing 1 5.6   

Total 18 100.0   
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 5ها كمتر  داري تمام مولفه با توجه به اينكه مقدار عدد معني
ها از آماره جدول يعني  صدم است و آماره آزمون تمامي مولفه

ها  تحقيق مبني بر اينكه تمام مولفه1H لذابزرگتر است،  1.96
شوند،  بروز سوانح هوايي پذيرفته ميعنوان عوامل موثر بر  به

  .شود تاييد مي
  

  چهارم تحقيق سوال
آيا عامل نظارت و كنترل در محور عوامل موثر در بروز سوانح 

  هوايي قرار دارد؟
، مولفه نظارت داراي ميانگيني باالتر از ساير 5بر اساس جدول 

گيري نمود كه اين مولفه  توان نتيجه مي لذا. باشد ها مي مولفه
بيشترين درصد تبيين بروز عوامل موثر بر بروز سوانح را تبيين 

در نتيجه اين مولفه در محور عوامل موثر در بروز . نمايد مي
توان از ميزان  بر اين اساس، مي. سوانح هوايي قرار خواهد گرفت

عنوان ضريب وزني آنها براي بررسي، تحليل  ها به ميانگين مولفه
  . وايي استفاده نمودو اقدامات اصالحي سوانح ه

دهد كه با افزايش  هاي جانبي تحقيق نشان مي همچنين يافته
سوانح هوايي، ميزان   سابقه خدمت و زمان مشاركت در بررسي

عنوان يكي از عوامل تاثيرگذار در بروز سوانح  تاثير نظارت به
  . يابد دهندگان افزايش مي هوايي از ديدگاه پاسخ

آموزش و نظارت و كنترل بسيار  در سوال باز پژوهش بر نقش
اين انتظار وجود دارد كه با افزايش حساسيت .  تاكيد شده است

و درگير بودن موضوع تحت بررسي با جان انسان، موضوع 
همچنين از ديگر . نظارت و كنترل در محوريت توجه قرار گيرد

موضوعات مورد توجه در سوال باز، نحوه هماهنگي عوامل 
ه در مقاله حاضر با يكديگر است كه شايسته مختلف مورد مطالع

  . است در تحقيقات آتي مورد توجه قرار گيرد
  

  نتيجه گيري و پيشنهادات
هاي سوانح  بررسيي تحليل منظم آمار تجزيه ونتايج حاصل از 

هاي ايمني را در برابر  ديد وسيعي از عوامل بروز سوانح و روش
توان ضريب  ناسب ميكارهاي م با ارائه راه .گشايد ديدگان مي

الگوهاي  .افزايش داداي  طور قابل مالحظه بهايمني پروازها را 
موجود بررسي سوانح بر كاهش تعداد سوانح تاثير محسوسي 

گيري بر صنعت هوانوردي وارد شده  هاي چشم نداشته و آسيب
  .است

عملياتي از  كاركنانمقصر دانستن  ، كه هدف بررسي در صورتي
 توان مدلي را طراحي نمود كه هر مي ،ي نباشدمديريت كادر نظر

يك از عوامل دخيل در بروز سانحه به ميزان تاثيرگذاري آنها مد 
نظر قرار گرفته و جهت پيشگيري از بروز سوانح بعدي از 

اوالً مقصر شناختن كسي  .دست آمده بهره برد هتجربيات ب
را در پي داشته و كتمان جريان اجتماعي و روان شناختي 

ها را  و حفظ ارزشخواهد داشت را در بر قيقت و انكار آنح
شود كه پرسنل عملياتي براي  ثانياً توصيه نمي .سازد محدود مي

دهند باز خواست  انجام ميدر برخي موارد اعمال غير عمدي كه 
ست كه امكان چنين اشتباهاتي در طوالني ا موضوع اين .شوند

ها در حد مطلوب مدت درك شده و معيارهايي براي كاهش آن
توجهي شده است اقداماتي  چيزي كه به آن بي .ارائه شده است
ها به خطاهايي است  سيستم ب اضافه شدن خطاهستند كه موج

  .شوند ها مرتكب آن مي كه انسان
هاي موجود و با تاكيد بر نقش  در مقاله حاضر بر اساس مدل

ر قالب برجسته نظارت و كنترل، به ارائه مدلي كه اصطالحاً د
شامل  مدلاين . بيان شده است، پرداخته شد "سمنان"عبارت 

نظارت و كنترل، انسان و نرم افزار  ،محيط ،عناصر سخت افزار
تواند بر اساس  با توجه به نتايج تحقيق، پيشنهادات زير مي. است

  . نظر قرار گيرد وردسازي آن م مدل سمنان  و در راستاي پياده
س كالسيك و دانشگاهي جهت شود درو پييشنهاد مي -1

و كنترل و   هاي نظارت آشنايي دانشجويان هوانوردي با حوزه
جايگاه آن در جلوگيري از سوانح و رويدادهاي هوايي گنجانده 

  .شود
هاي آموزشي در خصوص عوامل  هاي عرضي و كارگاه دوره -2

، براي مسئولين و  فرماندهان  موثر در بروز سوانح و رويدادها
روز آوري عوامل موثر بر بروز سانح  حاظ گردد تا ضمن بهذيربط ل

هاي موجود احصاء  و رويدادهاي هوايي، نقاط ضعف و قوت مدل
و نحوه تحليل سوانح با رويكرد اين مدل جديد آموزش داده 

  . شود
هاي كارشناسي ارشد بررسي سوانح و  مدل مطروحه در دوره -3

ستاري مورد آسيب هاي پروازي دانشگاه هوايي شهيد  صالحيت
  .شناسي شود و نواقص احتمالي آن برطرف گردد

نفوذ در بررسي سوانح و رويدادهاي هوايي ضمن  مبادي ذي -4
بازنگري عوامل موثر در بروز سوانح هوايي، مدل پيشنهادي را 

تري  آسيب شناسي نمايند تا بر اين اساس در آينده مدل جامع
 .اي پروازي ارائه گرددكنندگان سوانح و رويداده براي بررسي
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هاي بسيار براي  رغم تالش در پايان بايد توجه نمود علي -5
تدوين مقاله و ارائه الگوي بررسي سوانح ، اين الگو صرفاً در 
جامعه ايران آزمون شده است و شايد تعميم آن به ساير كشورها 

بر اين اساس، استفاده فراگير آن مستلزم . خالي از اشكال نباشد
  .ابزار سنجش مقاله حاضر در ساير كشورهاست اجراي

  
  پي نوشت

1  Accident  

2  Incident  

3   Human error 

4  Human factor  

5  ICAO= International Civil Aviation Organization 

6   Aircraft Accident Investigation  

7  Vibration 

8   Acceleration Force  

9  Physiology 

10  Computer Software 

11  Maps 

12  System Engineering  

13  Live Ware 

14  Anti G Suit  
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