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  :چکیده
. باشــد هــاي نــوین، شــاهد تکــرار ســوانح و رویــدادهاي هــوایی مــی  گســترده و اســتفاده از فنــاوري صــنعت هوانــوردي بــا وجــود تحــول

توانــد بــه عنــوان تجربــه در پیشــگیري از حــوادث آینــده مــورد اســتفاده و   هرگونــه رویــدادي کــه در گذشــته اتفــاق افتــاده اســت، مــی 
وامــل بــالقوه ایجــاد هــا اغلــب منجــر بــه شناســایی ع بررســی و تحلیــل حــوادث گذشــته و ارزیــابی دقیــق آن . بــرداري قــرار گیــرد بهــره

ک اطالعـات     بـه منظـور رسـیدن بـه ایـن مقصـود مـی       . گـردد  هـاي اصـولی تقلیـل رویـدادها در آینـده مـی       سوانح و یافتن راه بایسـت باـن
ــظ          ــمن حف ــا ض ــه ت ــرار گرفت ــی ق ــاتی و فن ــطوح عملی ــردي در س ــد و راهب ــدیران ارش ــترس مســئولین، م ــی و در دس ــامعی طراح ج

ر ایـن اسـاس، مقالـه حاضـر بـا توجـه بـه مطالعـه مبـانی نظـري در حـوزه             . انـوردي وارد گـردد  آمادگی، حـداقل آسـیب بـه صـنعت هو     ـب
ــک داده     ــامع بان ــدل ج ــه م ــونگی ارائ ــه چگ ــوایی ب ــوانح ه ــن داده    س ــل ای ــه و تحلی ــرداري از تجزی ــره ب ــروازي و به ــاي پ ــت   ه ــا جه ه

و بـا اســتفاده   باشـد  یمـ ر صـنعت هوانــوردي  جامعـه آمـاري پـژوهش خبرگــان سـوانح هـوایی د     . پــردازدجلـوگیري از سـوانح مشـابه مـی    
هــا پرسشــنامه حضــوري و  روش گــردآوري داده. ی هدفمنــد بــه تعیــین نمونــه پرداختــه شــده اســت احتمــال ریــغاز روش نمونــه گیــري 

ــوده و از روش تحقیــق توصــیفی  نتــایج مقالــه حــاکی از لــزوم طراحــی  . میــدانی اســتفاده شــده اســت -مراجعــه بــه اســناد و مــدارك ب
ــا تاکیــد بــر اســتفاده از الگــو   ي پــروازيهــا ادهدبانــک  ــده، جهــت افــزایش ضــریب ایمنــی پروازهــا در صــنعت    ب هــاي پیشــگویی کنن

  .باشد هوانوردي می
   .سوانح هوایی - صنعت هوانوردي  - ها دادهبانک   :ي کلیديها واژه

  
  

 همقدم
همواره مورد  ،جایی صنعت هوانوردي به دلیل سرعت در جابه

از جامعه قرار داشته و از طرفی به دلیل  توجه بخش زیادي
گذاري در حمل و نقل هوایی و سرعت  هزینه باالي سرمایه

تمامی روندهاي اجرایی داراي ماهیتی پرمخاطره شناخته  رد
ر تاریخ این صنعت، رخداد و سوانح بسیاري ثبت د. دشو می

گسترده و استفاده از  شده است و هنوز هم با وجود تحول

شاهد تکرار برخی حوادث  فناوري،چیده هاي پی روش
بررسی و تحلیل حوادث گذشته و ارزیابی دقیق  .هستیم

ها اغلب منجر به شناسایی عوامل بالقوه ایجاد سوانح و  آن
با . گردد هاي اصولی تقلیل رویدادها در آینده می یافتن راه

توان  رعایت صحیح اصول ایمنی و اعمال مدیریت شایسته می
نح و رویدادها جلوگیري نمود، لذا هرگونه از اکثر سوا

رویدادي که در گذشته اتفاق افتاده است باید به عنوان 
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تجربه در پیشگیري از حوادث آینده مورد استفاده و 
  .دبرداري قرار گیر بهره

فقدان یک مدل جامع تجزیه و تحلیل رویدادها و سوانح، 
مل هاي شخصی و در دسترس نبودن عوااحتمال اعمال نظر

هاي بحرانی،  بروز سوانح و رویدادهاي گذشته در لحظه
ریزي و انسجام، یکپارچگی و هدفمندي الزم در امور طرح

هاي کوتاه، میان و بلند مدت و سایر امور مرتبط ریزيبرنامه
. سازدهاي پروازي را با مشکالت اساسی مواجه می با مأموریت

ق و پژوهش بنابراین محقق بر آن است تا با انجام تحقی
هاي این  اسنادي و میدانی، امکان سنجی طراحی پایگاه داده

اسناد را بررسی نموده تا در نهایت با تجزیه و تحلیل علل 
بروز سوانح به صورت یکنواخت، مدیران ارشد را از نقاط 

 .ضعف و قوت و بحرانی سامانه، آگاه نماید
ت بایست بانک اطالعا به منظور رسیدن به این مقصود می

مدیران ارشد و  مسئولین،جامعی طراحی و در دسترس 
نی قرار گرفته تا ضمن حفظ راهبردي در سطوح عملیاتی و ف

  .وارد گردد صنعت هوانوردي، حداقل آسیب به آمادگی
  
 

  بیان مسئله، ضرورت و اهداف تحقیق
سوانح هوایی، ترکیبی از عوامل مختلف از قبیل خطاي 

و تشخیص  باشد أخر زمانی میت یا و انسانی و فنی با تقدم
اینکه کدامیک از این علل مقدمه بروز سایر عوامل گردیده 

اي است که از رهگذر بررسی  است، موضوع بسیار پیچیده
اما  .شود میاز سانحه، به علل آن پی برده  مانده باقیصدها اثر 

طور  هنتواند ب مانده باقیقضاوت زمانی دشوار است که آثار 
ات مختلف با را اثبات کند و یا فرضی مشخص یک فرضیه

ها، بر اساس  دلیل این پیچیدگی هب. درجه مساوي طرح شود
استاندارد  هاي دستورالعملو در چارچوب  المللی بینمقررات 

 ههاي مختلف تخصصی ب شده در مواقع بروز سانحه، گروه
منظور بررسی عوامل مختلف، زیر نظر تیم بررسی سانحه که 

هاي  تا با بررسی دشو ن کارشناسان تشکیل میتری از ورزیده
کارشناسانه ابتدا به جمع آوري اطالعات پرداخته و سپس با 

 ها فرضیهآمده، اقدام به طراحی  دست بهدقت در اطالعات 
کرده و مستندات واقعی خویش را بر پایه علمی استوار نموده 

 . و با جمع بندي، علت بروز سانحه را تشخیص خواهند داد

هاي و خطمشی کالن ایمنی بدون آگاهی و  وین سیاستتد
براي اطالع از . شناخت وضع موجود امکان پذیر نخواهد بود

ها، بایستی اطالعات  وضعیت موجود، توانمندي و محدودیت
هایی متناسب و دقیق  دقیقی در دسترس باشد و شاخص

این . براي تفسیر و تبیین این اطالعات طراحی و تعریف شود
ا بر پایه اطالعات ایمنی گردآوري شده، تصویري از ه شاخص

ها  اي از آن وضعیت گذشته و حال را نشان داده و در پاره
چشم اندازي از آینده را پیش روي سیاست گذاران مدیریت 

بدین ترتیب، این سیاست گذاران براي . گشاید ایمنی می
ها با اطمینان و اعتماد بیشتري اقدام نموده  تدوین خط مشی

ها نیز به موقع و درست وارد عمل  و براي تغییر سیاست
  .شوند می

هاي مشخصه براي  ها به منزله راهنماها و عالمت شاخص
ریزان و سیاست گذاران مدیریت ایمنی  سیاست گذاري برنامه

سیاست و راهبرد در نتایج اعمال و اجراي یک . کند عمل می
توان  ها می ها نمایان شده و با بررسی آن قالب همین شاخص

ها پی برد و در جهت اصالح و  به نقاط قوت و ضعف سیاست
ها و  هاي ناکارا و اشتباه، فارغ از برداشت تغییر سیاست

با توجه به موارد  لذا ؛هاي فردي یا جمعی تالش نمود سلیقه
نظارت مستمر و دقیق بدون وجود اطالعات کمی و زیر، 

کلیه ابعاد و ارزیابی در  يها کیفی ایمنی و نیز شاخص
  :هاي ایمنی غیر ممکن است موضوع

یابی سریع و به هنگام به آمار و اطالعات  لزوم دست -الف
 .موقعگذاري به  ایمنی از منابع مختلف براي سیاست

افزون  حجم بسیار زیاد آمارها و اطالعات و افزایش روز - ب
 .ها آن
 .پراکندگی و عدم تمرکز آمارها و اطالعات ایمنی - پ
گسیختگی و ناهمگونی ساختار آمار و اطالعات  ز هما - ت

 .يایمنی در صنعت هوانورد
هاي  عدم وجود سیستم همگون و مستقل شاخص - ث

 .یهاي مدیریت ایمن بینی برنامه ارزیابی و پیش
روز براي انجام  بندي شده و به هاي طبقه  وجود شاخص - ج

 .نزما ترین کم کارشناسی در هاي بررسی
مراکز موازي  اي متناقض در یک موضوع ووجود آماره - چ

 .هاي ایمنی تولید آمار و شاخص
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ها توسط مراکز  کلیه ابعاد و موضوع عدم پوشش آماري - ح
 .ایمنیهاي  شاخص لیدتو
 لیدافزارهاي مورد استفاده در مراکز تو اي بودن نرم سلیقه - خ

 .هاي ایمنی شاخص
د و مدارك هاي پروازي و اسنا در حال حاضر اطالعات برنامه

ربط  مبادي ذيرویدادها و سوانح هوایی به صورت آرشیو در 
از این اطالعات به صورت  ،و در هنگام نیاز جمع آوري شده

ها  گردد و جهت تجزیه و تحلیل آن استفاده می غیر مدون
مشکلی که در  .دو مدل مشخصی وجود ندار یکسان شیوه

 ي ایرانصنعت هوانوردشود این است که  اینجا احساس می
به شدت نیازمند داشتن بانک اطالعاتی روزآمد بوده تا بر 

را  یالگوي مناسب ،اساس تجزیه و تحلیل اطالعات این بانک
 ،تبیین نماید تا ضمن پاسخدهی به نیازهاي عملیات پروازي

 .ضریب ایمنی پروازها را به حداکثر برساند
 بانک دادهطراحی با توجه به هدف کلی تحقیق منبی بر 

تحقیق شامل موارد اصلی سواالت ، رویدادها و سوانح هوایی
 :باشند می زیر
آیا بازنگري در الگوي ذخیره سازي اطالعات و اسناد  - 1

 مرتبط با رویدادها و یا سوانح هوایی ضروري است؟

هاي برنامه نویسی و  پایگاه داده جهت  کدام زبان - 2
  باشد؟ هاي پروازي، مناسب می طراحی بانک داده

م افزار بررسی سوانح هوایی امکان تأثیرگذاري در آیا نر - 3
 افزایش ضریب ایمنی هوایی را خواهد داشت؟

م در به دلیل تأثیر مستقی هاي پروازي طراحی بانک داده 
، شناخت علل بروز رویدادها و افزایش ضریب ایمنی پروازها

مدیران ارشد و مسئولین از نقاط ضعف سوانح و ارتقاء آگاهی 
لیاتی کارکنان پروازي و در افزایش کارایی عم، سبب و قوت
در صورت . خواهد شدپروازها  ضریب ایمنیباال رفتن نهایت 

هاي  مبتنی بر بانک( تهیه و تدوین این الگوي جامع
داده شده و ضریب هشدارهاي الزم به مسئولین ) عاتیاطال

احتمال بروز رویداد و یا سانحه را نشان داده و اجرایی کردن 
قیق مبنایی خواهد بود در راستاي تجزیه و تحلیل این تح

روزآمد رویدادها و سوانح پروازي به منظور سازماندهی امور 

در ...  و کنترل و عملیاتی، تعمیر و نگهداري، فرماندهی
     .گیري موفقیت آمیز و ایمن پروازهاکار به راستاي

  
  ادبیات  و مبانی نظري

  پیشینه موضوع-الف
از  و لف هوایی در اقصی نقاط جهانحوادث و سوانح مخت
بحث ایمنی هوانوردي را مطرح ساخت  ،زمان اولین پرواز بشر

سبب بهبود و این حوزه که بیش از یک قرن تالش بشر، 
صنعت . تکامل صنعت هوانوردي در دنیا گردیده است

جمهوري اسالمی ایران نیز از این قاعده مستثنی  هوانوردي
صنعت ه تشکیل و سوانح با نگرشی به تاریخچ. نیست

لزوم توجه به مباحث ایمنی بیش از پیش  هوانوردي کشور ما
  .گردد مشخص می

که ایران نخستین تأسیسات هوانوردي خود را ی از زمان
گیر این صنعت گردیده  ن، سوانح متعدي گریباافتتاح کرد

از دالیل ارائه شده براي تحلیل میزان باالي تعداد . است
هاي اقتصادي غرب  توان تحریم ایران می سوانح هوایی در

علیه ایران، عدم آموزش استاندارد خلبانان و کنترل کیفی 
میزان خطاي آنان، ضعف در عمل به معیارهاي ایمنی 

 رب. هواپیماها، سوء مدیریت و برنامه ریزي نادرست دانست
یک هزار و بیش از اساس آمار شبکه ایمنی هوانوردي ایران، 

وایی در میان هواپیماهاي ایران رخ داده است سانحه ه پانصد
  .اند که بین پنجاه تا هفتاد سانحه آن مرگبار بوده

  
 ]4[ .آمار کشته شدگان سوانح هوایی ایران   - 1شکل 

  
صد نفر جان  چهار، بیش از هزار و 1357پس از انقالب سال 

سقوط  .اند خود را در سوانح هوایی ایران از دست داده
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ایران ایر، به  655در پرواز شماره  300-یرباس آهواپیماي ا
وسیله ناو جنگی وینسنت آمریکا در خلیج فارس هشتمین 
حادثه هواپیمایی در دنیا از لحاظ تعداد مسافرین کشته شده 

سقوط . سرنشین آن کشته شدند 290باشد که تمام  می
ترین سانحه  کشته بزرگ 276هواپیماي نظامی در کرمان با 

میالدي بوده  2004تا  1998هاي  ن بین سالهوایی جها
  ].4[.است

  مدیریت ایمنی  - ب
با توجه به پیشینه موضوع و تعداد سوانح هوایی در ایران، 
اهمیت مدیریت ایمنی در صنعت هوانوردي بیش از پیش 

کار  افزایش ایمنی هوانوردي، یک راه .گردد مشخص می
ازها است هوشمندانه و پیشگیرانه براي حصول سالمتی پرو

که از طریق شناسایی خطرات و مدیریت مخاطرات در 
 ،تعمیر و نگهداري ،هاي طراحی و ساخت وسایل پرنده حوزه

عملیات زمینی و  ،خدمات ترافیک هوایی ،عملیات پرواز
 ،ایمنی مدیریت .دگرد تجهیزات و وسایل فرودگاهی انجام می

ایمنی  اي است که براي مدیریت همه ابعاد مرتبط به سامانه
 .دگیر هاي یک سازمان مورد استفاده قرار می در تمامی بخش
هاي متعددي را براي شناسایی خطرات  این سامانه راه

این سامانه در مراحل مختلف اعم از . دهد احتمالی ارائه می
گذاري، برنامه ریزي و بررسی عملکرد یک سازمان مورد  هدف

ن نوع مدیریت، با توان گفت که ای می. گیرد استفاده قرار می
نقاط ضعف یک  ،بررسی دقیق تمامی مراحل در یک فرایند

از انجام  ،ها سامانه را شناسایی و با تحلیل این نقص
در این سامانه، . کند هاي غیر منطقی جلوگیري می ریسک

ها و فرآیندهاي منوط به ایمنی  تمرکز روي ایمنی فعالیت
هر چند که در  .، نه فقط روي ایمنی افراداستهوانوردي 

  ].3[ .ایمنی افراد نیز افزایش خواهد یافت ،نهایت
ایمنی در شناسایی خطرات، حصول  مدیریتکاربرد سامانه 

اطمینان از انجام اقدامات اصالحی الزم جهت حفظ ایمنی در 
سطح قابل قبول، نظارت مستمر و ارزیابی ادواري وضعیت 

بدیهی . ستایمنی و بهبود مستمر در کلیه جوانب ایمنی ا
، افزایش ایمنی در صنعت ها برنامهاست که نتیجه تمامی این 

، کیفیت ها برنامهاما چگونگی اجراي این . هوانوردي است
بنابراین اهمیت وجود یک . دهد میقرار  تأثیرنتایج را تحت 

مدیریتی با رویکرد ایمنی، کامالً منطقی به نظر  سامانه

ا تحت بررسی قرار داده و که کل فرآیند ر اي سامانه. رسد می
در . نیز بر عهده داشته باشد را آننظارت بر چگونگی اجراي 

اقدام و اصالح بعد از (سامانه تجزیه و تحلیل ایمنی رویکرد 
تغییر یافته  )هیشگیرانپ(به رویکرد ) وقوع سانحه و حادثه

 ).عالج واقعه قبل از وقوع. (است
هاي  ربرد مهارتاصول و قواعد ایمنی سامانه به صورت کا

مدیریتی و فنی در شناسایی و کنترل خطرها تعریف شده 
هدف اولیه ایمنی، جلوگیري از وقوع سانحه بوده و این . است

هدف تنها با شناسایی به موقع خطرها و حذف یا کنترل 
این خطرها بر اساس معیارهاي . ها امکان پذیر است آن

جزیه و همچنین قبل از ت. شوند مشخص طبقه بندي می
با توجه به سناریوي آن  سانحهنتایج و عواقب هر  ،تحلیل

در اصل جوابگوي مواردي  سانحهسناریوي . گردد مشخص می
. باشد چه کسی، چه زمانی، کجا، چگونه و چرا می مانند

]14.[  
  

  سوانح هواییتجزیه و تحلیل  داده پردازي و - پ
ه که به هاي ذخیره شد اي است از داده پایگاه داده، مجموعه

عریف شده به طور ت( صورت مجتمع و مبتنی بر یک ساختار
 ، مورد استفاده یک یا چند کاربر)صوري، با حداقل افزونگی

و ارتباطات  زتحت کنترل متمرک ،زمان به طور اشتراکی و هم
 .ها است بین آن

در فرآیند تجزیه و تحلیل، خطرها از لحاظ احتمال وقوع و 
تجزیه و تحلیل عوامل . گردند شدت عواقب دسته بندي می

نماید که چه  بروز رویدادها با توجه به خطر مشخص می
این تجزیه و تحلیل . تواند رخ دهد اي در چه زمانی می واقعه

در صورتی که  .تواند به صورت کیفی یا کمی انجام شود می
هاي کافی در مورد یک خطر خاص،  به دلیل عدم وجود داده
هاي  کمی وجود نداشته باشد از روشامکان تجزیه و تحلیل 

 . شود کیفی استفاده می
تجزیه و تحلیل رویدادها و سوانح یکی از ابزارهاي سیاست 

باشد که با استفاده از  گذاري مدیریت در هر سازمان می
بررسی و ارزیابی عوامل موجود در سامانه و با هدف 
 جلوگیري از وقوع شرایط نامطلوب و یا کاهش اثرات عوامل

با . گیرد خطر زا، به وجود آمده است و مورد استفاده قرار می
ها، میزان عوامل بروز سانحه و  افزایش پیچیدگی سامانه
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به همین . ها نیز به مراتب افزایش یافته است هاي آن ریسک
منظور در قوانین و مقررات مربوط به ایمنی اغلب کشورهاي 

یش بینی پ سوانحرویدادها و پیشرفته، مدیریت و کنترل 
در اغلب . شود شده و به صورت فعال به کار گرفته می

هاي  کشورها تعادلی بین کاهش عوامل بروز سانحه و هزینه
 ها برقرار مربوطه و همچنین منافع ناشی از کاهش آن

ها  گردد، اما از آنجا که در مبحث ایمنی مسئله جان انسان می
هاي  همطرح است در اغلب کشورهاي توسعه یافته هزین

  .تهنگفتی براي این منظور تخصیص یافته اس
هدف از پیگیرى سانحه، شناخت علل آن و ارتقاء سطح 

ها  بررسى یک سانحه ممکن است سال. ایمنى در آینده است
و نتیجه آن در قالب یک دستورالعمل و یا  بکشدطول 

یا ) سازمان طراحى و تولید(پیشنهادي به سازنده هواپیما 
ر و نگهدارى و یا بهره بردار هواپیما ابالغ هاي تعمی شرکت

ها در  حوه پیگیرى و نحوه ابالغ دستورالعملن]. 3[ دشو
به هر حال ما در پیگیرى . کشورهاى مختلف متفاوت است

. سوانح، هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادى داریم
هاي گذشته و  آشفته بودن نظام تعمیر و نگهدارى در سال

ات هواپیما از سوى سازندگان غربى، ایران را با تحریم قطع
این امر باعث شده تا . مشکالت زیادي مواجه کرده است

قطعات هواپیما از مجارى و بازارهاى غیر رسمى  ی ازبعض
وارد کشور شده و در هواپیماهاى عملیاتى مورد استفاده قرار 

نتیجه آنکه رابطه سازندگان قطعات با نظام تعمیر و . گیرند
نگهدارى در کشور کم و بیش قطع شده است که اتفاق 

اي شده  هاي اخیر بهانه مسئله تحریم در سال .خوبى نیست
هاي نظام تعمیر و نگهدارى و خطوط هوایى  که بى انضباطی

بسیارى  اگرچه کشور در بهره بردارى از هواپیما، پنهان شوند
ارزیابی در فرآیند  .از این مشکالت، ارتباطى با تحریم ندارند

اجزاء  ،الزم است حوزه و محدوده سامانه هوایی،سوانح 
سامانه و ارتباطات بین اجزا به طور کامل شناسایی و تعریف 

 .گیرد مشود، سپس فرآیند ارزیابی در حوزه تعریف شده انجا
یابی به هدف مورد نظر در طراحی مدل جامع  به منظور دست

هاي برنامه  گروه ،یه و تحلیل رویدادها و سوانح هواییتجز
 ينرم افزار روهگ )پروسه تولید نرم افزار مدیریت( ینویس

و گروه ) اجراي فنی پروژه با توجه به نیازهاي مطرح شده(
تست نرم افزار براي بررسی صحت ( رتست و ارزیابی نرم افزا

در طی ] 5[ بودخواهند  دخیل) عملکرد و میزان کیفیت
مشخص شده، ي پروژه ها ، اهداف و محدودیتمراحل طراحی

جهت استفاده طراحان  سامانهتوسط کاربران  اتمستند
طراحی  و بازنگريتایید  ،هاي تست فرم شده وبازبینی 

به شکل  ي سامانهها نیازمندي ،هاي مختلف روشبا . گردد می
ها،  مصاحبه، پرسشنامه، تجزیه و تحلیل سندها و فرم

ن و نمودارهاي ها، نمودارهاي کاربرا نمونه مشاهده مستقیم
. شود جمع آوري میبه صورت ثابت و پویا  سامانهوضعیت 

هاي  از پروژه و معماري سامانه، نیازمندي یطرح جامع سپس
هاي طراحی و برنامه زمان بندي براي  تولید نقشه ،کاربردي

هاي برنامه نویسی و  و تولید محیط گردیده اجراي پروژه ارائه
برنامه در نهایت  .گیرد صورت می تست براي اجراي پروژه

یسان به کد نویسی مشغول شده و سامانه را تولید ون
  ].10[ .کنند می

هاي مورد نیاز سامانه، با توجه  در اولین قدم انواع پایگاه داده
سایی و نوع ، شناربط اي مورد استفاده در مبادي ذيه به فرم

 هاي مادر و که ارتباط هر یک با فرم. گردند داده انتخاب می
برنامه نویسی سامانه مشخص خواهد  ارتباط با یکدیگر در

بانک اطالعاتی زبان زبان برنامه نویسی و سپس . گردید
هاي برنامه  بایستی از زبانمناسب جهت طراحی سامانه 
سطح امنیت بسیار و داراي  نویسی سطح باال و داراي قابلیت

راحی مراحل ط]. 5[ .در نظر گرفته شودباال و توانایی ذخیره 
  : باشند به شرح زیر میمدل مزبور 

  1 مرحله پیش بینی -الف
 2مرحله برنامه ریزي - ب
 3مرحله تولید نرم افزار - پ 

 4مرحله پایدارسازي - ت
 5مرحله آماده سازي براي انتشار - ج 

هاي باز  ها و الگوریتم مدلتوان از  در طراحی مدل مزبور می
ها،  این مدل از جمله. هاي ایمنی بهره برد کاوي داده

. هاي عصبی را نام برد هاي ژنتیک و شبکه الگوریتم
سازي  هاي عصبی به عنوان ابزاري موثر براي مدل شبکه

ها صدها متغیر پیش  مسائل پیچیده که ممکن است در آن
بینی کننده که فعل و انفعاالت زیادي دارند وجود داشته 

تی هاي بازگش باشد و یا  در مسائل طبقه بندي یا حدس
ها با یک الیه داخلی  این شبکه. گیرند مورد استفاده قرار می
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شود که در آن هر گره به یک متغیر پیشگو  شروع می
ها  هاي ورودي به یک تعداد از گره این گره. گردد منسوب می

ها در الیه پنهان  گره. شوند در الیه پنهان متصل می
به یک الیه  هایی در یک الیه پنهان دیگر یا توانند به گره می

خروجی متصل شود و الیه خروجی نیز شامل یک یا بیشتر 
هاي مورد  از دیگر الگوریتم. باشد متغیرهاي جواب می

 ]6[ .باشد هاي ژنتیک می استفاده، الگوریتم
هاي ژنتیک به منظور راهنمایی در مورد فرآیند  الگوریتم

هاي ایمنی مانند  هاي باز کاوي داده یادگیري الگوریتم
هاي  الگوریتم. گیرد هاي عصبی مورد استفاده قرار می کهشب

ژنتیک به عنوان یک روش جهت انجام یک جستجوي 
ها، به  این الگوریتم. کند هدایت شده در حل مسئله عمل می

اي الگوي تکامل زیستی که در آن اعضاي یک  طور بی قاعده
نسل بر سر انتقال خصوصیات خود به نسل بعد رقابت 

. کنند نهایتاً بهترین مدل یافت شود را دنبال می کنند تا می
ها که  اطالعاتی که باید انتقال داده شود در قالب کروموزوم

  .گیرد باشد قرار می شامل پارامترهایی براي ساختن مدل می
  

 هاي پروازي کاوي داده باز
ها و حجم باالي  هاي پایگاه داده امروزه با گسترش سامانه

ها، نیاز به ابزاري است تا  در این سامانهذخیره شده  هاي داده
هاي ذخیره شده را پردازش کرد و اطالعات حاصل  بتوان داده

بر  ی کهکاربران. از این پردازش را در اختیار کاربران قرار داد
اساس گزارشات مشاهده شده به اثبات یا رد فرضیه مطروحه 

الحاً هایی است که اصط پردازند، در حالی که نیاز به روش می
ترین دخالت کاربر و به  بپردازند یعنی با کم 6به کشف دانش

  .هاي منطقی را بیان نمایند صورت خودکار الگوها و رابطه
ها است  ترین این روش هاي ایمنی یکی از مهم داده 7باز کاوي

ها با حداقل دخالت  که به وسیله آن الگوهاي مفید در داده
ی را در اختیار کاربران و شوند و اطالعات کاربران شناخته می

ها  دهند تا بر اساس آن تحلیل گران مدیریت ایمنی قرار می
  .دتصمیمات مهم و حیاتی اتخاذ شون

در باز کاوي اطالعات ایمنی از بخشی از علم آمار به نام 
شود که در آن بر کشف  استفاده می 8ها تحلیل اکتشافی داده

حجم انبوه  اطالعات ایمنی نهفته و ناشناخته از درون
عالوه بر این باز کاوي . شود هاي ایمنی تاکید می داده

اطالعات ایمنی با هوش مصنوعی و یادگیري ماشین نیز 
توان گفت در باز کاوي  ارتباط تنگاتنگی دارد، بنابراین می

ها، هوش مصنوعی، یادگیري ماشین و  هاي پایگاه داده تئوري
  . کاربردي فراهم شودآمیزند تا زمینه  علم آمار را در هم می

هدف از بررسی و تجزیه و تحلیل عواقب ناشی از عوامل بروز 
سانحه، ایجاد موانعی به منظور کاهش شدت عواقب و یا 

شناسایی راه . جلوگیري از شکل گیري سانحه یا حادثه است
هاي ناشی از  هاي مناسب، مستلزم بررسی و ارزیابی زیان حل

ها بیشتر و روابط  حجم داده هر چه. عوامل بروز سانحه است
تر باشد دسترسی به اطالعات نهفته در  ها پیچیده میان آن

شود و نقش باز کاوي به عنوان یکی  تر می ها مشکل میان داده
 . گردد تر می هاي کشف دانش، روشن از روش

در صورتی هاي مرتبط با سامانه،  با توجه به حجم باالي داده
توان از روش تجربی استفاده  ی، مسامانه پیچیده نباشدکه 
در این روش کارشناسان با تنظیم چک لیست به  .کرد

ها خواهند  بررسی رویدادهاي گذشته و عوامل بروز آن
هم اکنون در شناسایی عوامل بروز رویدادها و . پرداخت
از مشخصات این . گردد از این روش استفاده می هواییسوانح 

باید توجه داشت . باشد یروش سرعت کم و هزینه باالي آن م
توان کلیه عوامل بروز سانحه را شناسایی  که با این روش نمی

چرا که با پیشرفت فن آوري همواره احتمال بروز خطر  ،نمود
شود  از این رو توصیه می. یا شرایط خطرناك جدید جود دارد

کارشناسان خبره، با برگزاري جلسات گروهی، تحلیل 
گري چک لیست، نواحی خطر خیز اطالعات گذشته و یا بازن

را که داراي پتانسیل ایجاد خطر بوده و نیازمند بررسی 
تجزیه و  جهت]. 2[. شناسایی نمایند را بیشتري هستند

باشد که ضمن  تحلیل سوانح نیاز به انتخاب روش دیگري می
از دقت و هزینه قابل  ،داشتن سرعت باال در تجزیه و تحلیل

منظور دست یابی به این منظور  به. قبولی برخوردار باشد
هاي نرم افزاري براي  سامانهاحتیاج به یک سري زیر 

 .پشتیبانی از فرآیندهاي تجزیه و تحلیل سوانح نیاز است
هاي گوناگون پروازي  ها، از داده سامانه بروز شدن زیربراي 

  .گردد استفاده می
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شود تعدادي از  مشاهده می 1 که در جدول همچنان
المللی ایران به عنوان بانک داده فرودگاهی  ي بینها فرودگاه

  .گردد در سامانه نرم افزاري استفاده می
  

  المللی ایران هاي بین بانک داده فرودگاه  -  1جدول 
  IATA کد ICAO کد  .هنام فرودگا
  OIIE  IKA  .یامام خمین

  OIAW  AWZ  .زاهوا
  OITT  TBZ  .زتبری
  OIZH  ZAH  .نزاهدا
  OISS  SYZ  .زشیرا
  PIMM  MHD  .دمشه

  OIII  THR  .دمهرآبا

 
ي مختلف دیگر نیز مانند مورد فوق در بخش پایگاه ها داده
توان به  می ها دادهبانک از جمله این . گردد ها تزریق می داده

 :موارد زیر اشاره کرد
هاي مرتبط با عملیات پروازي در تمامی  داده .1

هاي  مأموریت ،هاي پروازي سطوح شامل برنامه
  .ها یا فرودگاههاي عملیاتی  ري، یگانواگذا

هاي مرتبط به تعمیرات و نگهداري به منظور  داده .2
کنترل فرآیند تعمیر و نگهداري و ثبت وضعیت 

هاي  سامانه و تجهیزات مورد استفاده در بخش
هاي  زمان ،ها مختلف شامل زمان نصب سامانه

  .خرابی و تعویض قطعات

 .يایط اضطرارهاي مرتبط با حاالت بروز شر داده .3

هاي عمومی شامل مشخصات شخصی، پزشکی  داده .4
  .یو خدمت

هاي تخصصی کروي پروازي از قبیل مجوزها و  داده .5
چک  اتمام هاي انقضاء و مدارك پروازي، تاریخ

 9يپرواز

جهت استفاده از اطالعات جمع آوري شده این مرحله در 
آینده، الزم است کلیه عوامل شناسایی شده و فرآیند 

هت ثبت این فرایندها ج]. 5[ دها ثبت گرد ایی آنشناس
 :بایست انجام گیرد مراحل زیر می

  .هیا مقدار دهی اولی يورود -الف
   .شپرداز - ب
   .یخروج - ت

   .يساز پاك - ث 
است که   شامل تمامی عملیات مورد نیازي ،فوق مراحل

. انجام دهد ،با کاربر  بایست قبل از برقراري ارتباط برنامه می
 هاي حالتهاي مرتبط با  فرم ورود داده مراحلاین  در

ها استفاده  هاي مختلف داده اضطراري طراحی و از بانک
ربط بروز شده و در  ها از طریق مبادي ذي این داده .گردد می

 .دگرد اختیار سامانه تجزیه و تحلیل سوانح هوایی قرار می
کان هاي پروازي و فرم حالت اضطراري ام فرم ورودي برنامه

 تدر فرم حاال .کند هاي زیر را براي سامانه مهیا می ثبت داده
مشخصات  ،انواع هواپیماها ها، پایگاه اضطراري بانک داده

 ،انواع مأموریت ،زمان بلند شدن و نشستن ،کروي پروازي
لت عدم پرواز، ع ،مناطق پروازي، زمان بروز حالت اضطراري

خ آماده شدن علت بروز مشکل، محل فرود هواپیما، تاری
اصالح شده و اقدامات اصالحی مورد  هاي سیستمهواپیما، 

 . گیرد استفاده قرار می
هاي آتی در زمینه ایمنی  این مستندات مرجع اصلی فعالیت

سامانه خواهد بود بنابراین ضروري است اطالعات مورد نیاز از 
جمله حوزه مورد بررسی، تاریخ بررسی، اعضاي هیأت بررسی 

. در این مستندات موجود باشد... داد جلسات و کننده، تع
پس از شناسایی عوامل بروز سانحه فعالیت بررسی و مطالعه 

این  .گردد تکمیلی در مورد خطرهاي شناسایی شده آغاز می
تجزیه  فرآیند شامل تجزیه و تحلیل عوامل ایجاد بروز سانحه،

و تحلیل عواقب هر یک از عوامل بروز سانحه، ارزیابی 
هاي ناشی از هر عامل و در نهایت تعیین سطوح با  نزیا

هاي تجزیه و تحلیل به منظور تعیین راه  استفاده از تکنیک
با برگزاري . آید هاي مناسب، به مرحله اجرا در می حل

جلسات کارشناسی، عوامل ایجاد سانحه و ارتباط بین عوامل 
بدین . گردد و خطر مورد نظر تا چندین الیه مشخص می

که با برگزاري جلسات کارشناسی، بحث و بررسی در  صورت
مورد عوامل بروز خطر انجام شده و علل مختلف بروز سانحه 
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ها  شوند تا در نهایت در مورد حذف یا کاهش آن شناسایی می
   .شود تصمیم گیري می

  

  هاي رویدادهاي پروازهاي نظامی نمونه فرم ورودي داده  - 2شکل 
ی شده احتمال اینکه عامل منجر در مورد هر عامل شناسای

به بروز سانحه یا باعث ایجاد عامل دیگري گردد تعیین شده 
. شود و ارتباطات عوامل نیز با یکدیگر در نظر گرفته می

توان احتمال بروز خطر  سپس با استفاده از روابط آماري می
با توجه به این مطلب که حذف عوامل بروز . را محاسبه نمود
میسر نبوده و این احتمال وجود دارد که در سانحه همواره 

مواردي عوامل بروز سانحه مورد نظر به شکل بالفعل درآمده 
و منجر به وقوع سانحه یا حادثه شود، بررسی و شناسایی 
عواقب خطر براي مواجهه با شرایط بحرانی اجتناب ناپذیر 

  . است
 

  نوع تحقیق و ابزار مطالعه
فی، از نظر نوع استفاده، تحقیق حاضر از نظر هدف، توصی

ها، کمی  کاربردي، از بعد زمانی، مقطعی و از نظر نوع داده
اي محقق  ابزار اصلی جمع آوري اطالعات، پرسشنامه. است

پایایی ابزار تحقیق با استفاده از آزمون آلفاي . ساخته است
روایی پرسشنامه نیز با . باشد کرونباخ نود و یک درصد می

. محتوا مورد بررسی و تأیید قرار گرفتاستفاده از روایی 
جامعه آماري پژوهش حاضر شامل متخصصان بررسی سوانح 
هوایی است که در این تحقیق تعداد هجده نفر با استفاده از 

   .احتمالی هدفمند انتخاب شدند گیري غیر روش نمونه
  

  هاي تحقیق یافته
  شود؛  در این بخش به تحلیل سواالت پرسشنامه پرداخته می

  
  یافته اول تحقیق

اطالعات و اسناد مرتبط  آیا بازنگري در الگوي ذخیره سازي 
  با رویدادها و یا سوانح هوایی ضروري است؟

  
  جدول توصیفی ضرورت بازنگري  -  2 جدول

  
  
  
  
  
  
  
  

. باشد جدول آماري توصیفی این سوال به شرح فوق می
 نشان داده شده است حدود هشتاد و 2گونه در جدول  همان

دهندگان معتقدند که الگوي ذخیره سازي  پنج درصد از پاسخ
کنونی  اطالعات و اسناد مرتبط با رویدادها و یا سوانح 

آزمون استنباطی این سوال در . هوایی، نیاز به بازنگري دارد
فرضیه تحقیق عبارت . توضیح داده شده است 3قالب جدول 

معتقدند است از اینکه بیش از پنجاه در صد جامعه آماري 
  .که این مدل نیاز به بازنگري دارد

  
متغیره براي بازنگري در الگوي ذخیره  تک آزمون تی -  3 جدول

  سازي اطالعات رویدادها و سوانح هوایی
ضرورت 
بازنگري

. 

T Mean df Sig. (2-tailed). 

4.747 .,5 16 .000 

  
صدم است،  5داري کمتر  با توجه به اینکه مقدار عدد معنی

تحقیق مبنی بر اینکه بیش از پنجاه در صد جامعه  1Hلذا 
آماري معتقدند که این روش نیاز به بازنگري دارد، تایید 

  . شود می
  

 .ر صد تجمعید .ردرصد معتب .ددرص .دتعدا 

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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  یافته دوم تحقیق
به نظر شما کدام زبان برنامه نویسی جهت طراحی بانک 

 باشد؟ هاي پروازي، مناسب می داده
لب جدول زیر توضیح داده آزمون استنباطی این سوال در قا

زبان  فرضیه تحقیق عبارت است از اینکه کدام. شده است
هاي پروازي، پذیرفته  برنامه نویسی جهت طراحی بانک داده

  . شوند می
  

هاي برنامه  آزمون تی تک متغیره براي تایید زبان   - 4  جدول
  نویسی

 T df Mean .ها زبانیر تأث
Sig. (2-

tailed). 
V.B 

5.404 17 2.5 .000 
C 

2.380 16 2.5 .030 

 004. 2.5 17 3.692 .ساکس

 .یدلق
3.092 17 2.5 .007 

C# 
 9.397 17 2.5 .000 

  
 5ها کمتر  داري تمام مؤلفه با توجه به اینکه مقدار عدد معنی

هاي  تحقیق مبنی بر اینکه تمام زبان 1Hصدم است، لذا 
هاي پروازي، تایید  بانک داده برنامه نویسی جهت طراحی

  .شوند می
داراي میانگینی  #C، زبان برنامه نویسی 4بر اساس جدول 

گیري نمود  توان نتیجه می لذا باشد؛ ها می باالتر از سایر زبان
که این زبان بیشترین درصد زبان مناسب جهت برنامه 

  .نماید نویسی را تبیین می
 

 یافته سوم تحقیق
ایگاه داده جهت طراحی این بانک، مناسب به نظر شما کدام پ

 باشد؟ می
آزمون استنباطی این سوال در قالب جدول زیر توضیح داده 

فرضیه تحقیق عبارت است از اینکه کدام پایگاه . شده است
  باشد؟ داده جهت طراحی این بانک، مناسب می

هاي  داري پایگاه داده با توجه به اینکه مقدار عدد معنی
SQL  وOracle  1صدم است، لذا  5کمتر ازH  تحقیق

شود ولی براي پایگاه  هاي فوق، تایید می مبنی بر پایگاه داده
  .شود تایید نمی MS ACCESSداده 

  
  ها آزمون تی تک متغیره براي تایید مؤلفه -  5 جدول

 T df Mean .هپایگاه داد
Sig. (2-
tailed). 

Oracle 
5.404 17 2.5 .000 

MS 
ACCESS 2.380 16 2.5 0.789 

SQL 
9.397 17 2.5 .000 

  
  

 سوال چهارم تحقیق
بررسی سوانح هوایی امکان تأثیرگذاري در  آیا نرم افزار

  افزایش ضریب ایمنی هوایی را خواهد داشت؟
  

  جدول توصیفی سوال سوم - 6 جدول
 .ر صد تجمعید .ردرصد معتب .ددرص .دتعدا 

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   

  
نشان داده شده است حدود هفتاد و  6گونه در جدول  همان
دهندگان معتقدند که نرم افزار بررسی  درصد از پاسخ هشت

سوانح هوایی، امکان تأثیرگذاري در افزایش ضریب ایمنی 
آزمون استنباطی این سوال در قالب . د داشتهوایی را خواه

  . توضیح داده شده است 7جدول 
  

  متغیره براي سوال سوم تک آزمون تی   - 7 جدول
پوشش 

 T .لمد
Mean 

df 

Sig. (2-

tailed). 

-3.395 .,5 16 .004 
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صدم است،  5داري کمتر  با توجه به اینکه مقدار عدد معنی
یق مبنی بر اینکه بیش از پنجاه در صد جامعه تحق 1Hلذا 

بررسی سوانح هوایی، امکان  آماري معتقدند که نرم افزار
تأثیرگذاري در افزایش ضریب ایمنی هوایی را خواهد داشت، 

  .شود تایید می
  

  ها ع بندي و تجزیه و تحلیل یافتهجم
تجزیه و نرم افزار لزوم طراحی  ،تحقیق هاي با توجه به یافته

هاي  زبانبا استفاده از زیر  با خصوصیاتیل سوانح هوایی تحل
با بانک اطالعاتی هاي و نرم افزار برنامه نویسی سطح باال

که این نرم افزار  باشد می امکان امنیت و گنجایش زیاد
توانایی تجزیه و تحلیل عوامل بروز سوانح را دارا بوده و امکان 

 ها دادهبا ورود  سنجش تکرار و یا نمایش ضریب بروز خطر را
  :ه باشدداشت
یابی سهل و آسان به آمارها و  محیط ساده و دست -الف

و امکان اعمال انواع محاسبات ریاضی بر  هاي ایمنی شاخص
 .ها روي آن

هاي  زمان آمارها و شاخص بندي و نمایش هم تقسیم - ب
ساالنه، ( ییکسان از منابع آماري مختلف و نمایش سري زمان

ها به همراه شناسنامه  آمارها و شاخص) ماهانه و فصلی
  .ها تحلیلی آن

به صورت واژه، کلید ( تامکان جستجو در مجموع اطالعا - پ
هاي  اي یا انواع ترکیب واژه، موضوع، مشخصات شناسنامه

و امکان بازخوانی ) …بندي موضوعی و  ساده و مرکب، گروه
هاي  سازي با فرمت هاي متعارف و ذخیره فایل با فرمت

 . و امکان اصالح و به روز نمودن آمار و شاخص مختلف
به صورت ( رامکان ترسیم نمودارهاي ایمنی و چاپ آما - ت

نمودارها و  ،ي برگزیدهها و شاخص) صفحه و انتخاب جدول
 . هاي ایمنی شناسنامه آمار و شاخص

امکان اصالح، تغییر خودکار و به روز نمودن آمارها و  - ث
  .به طور خودکار هاي محاسبه شده شاخص

کلیه آمارها به ریزترین (عمق و سطح زیاد  برخوردار از - ث
  ).شکل خود باشند

اي،  انجام محاسبات نظیر جمع، ضرب، تفاضل، رشد دوره - ج
 يمتوسط رشد، متوسط موزون، سهم و ترکیب انتخابی بر رو

  .نمودارها

بندي و فرآوري آمار و اطالعات ایمنی بر حسب  دسته - چ
تناوب زمانی، پوشش جغرافیایی، ماهیت و جامعه  موضوع،

 .آماري
هاي پیشگویی  استفاده از الگو هاي دیگر این تحقیق از یافته

هاي پیشگویی کننده ایمنی،  الگو. باشد کننده ایمنی می
شبیه تجربه یادگیري انسان در به کار بردن مشاهدات براي 

این  در. ها است ایجاد یک الگو از خصوصیات مهم پدیده
هاي جدید  روش از تعمیم دنیاي واقعی و قابلیت تطبیق داده

 .شود با یک قالب کلی، استفاده می
توان با تحلیل پایگاه  ، میهاي پیشگویی کننده ایمنی الگودر 
هاي داده را  هاي ایمنی موجود، خصوصیات مجموعه داده

این الگو با استفاده از روش یادگیري نظارت . تعیین کرد
در فاز . مل دو فاز آموزش و آزمایش ایجاد شده استشده، شا

اي،  هاي سابقه هاي عظیمی از داده آموزش با استفاده از نمونه
در . شود که به آن مجموعه آموزشی گویند الگوي ساخته می

هایی که در مجموعه آموزشی  فاز آزمایش این الگو روي داده
تایید  شود تا صحت و خصوصیات آن قرار ندارند، اعمال می

توان به مدیریت ایمنی  از کاربردهاي عمده این الگو می .گردد
در پیش بینی احتمال بروز رویدادهاي ناشی از عوامل فنی 

  .اشاره کرد
  

  تنتیجه گیري و پیشنهادا
توان در  اهمیت موضوع ایمنی در صنعت هوانوردي را می

ترین رسالت  ها، به عنوان مهم رابطه آن با حفظ جان انسان
از آنجا که از یک سو . لت مردان هر کشور جستجو کرددو

سناریوي رویدادها و سوانح مختلف حتی در صورت مشابهت 
زیاد، تکراري نبوده و از سوي دیگر ابعاد و تبعات مالی، جانی، 

در یک سانحه، خارج از حدود تصور است، .. .اجتماعی و 
نی رسد که در راستاي نیل به اهداف ایم ضروري به نظر می

راهکارهاي پیشگیرانه اولویت بسیار  ،در بخش هوانوردي
هاي اصالحی پس از بررسی  باالتري را نسبت به دیدگاه

به عبارت . سوانح به وقوع پیوسته، به خود اختصاص دهد
بایست  تر متولیان برقراري ایمنی در این صنعت می ساده

عالوه بر رفع عیوب شناخته شده پس از سوانح، به دنبال 
اسایی و رفع نواقص و عیوبی باشند که هر چند هنوز شن

منجر به سانحه نگردیده اند اما به شکل بالقوه ظرفیت ایجاد 
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کلیه اقدامات انجام شده در . چنین رویدادي را در خود دارند
به منظور اثبات  ،زمینه مدیریت و کنترل عوامل بروز سانحه

دگی کننده به مراجع رسی ،رعایت اصول استانداردهاي ایمنی
هاي  این اقدامات حاوي پایگاهی بزرگ از داده .شود ارایه می

ها  باشند که مانند پازلی ترکیبی از این داده گوناگون می
  .دهد تصویر و سناریو سانحه را نشان می

هاي پروازي  استفاده از مدلی جامع جهت تشکیل پایگاه داده
از عوامل  یک ها، ضریب تأثیر هر و تجزیه و تحلیل این داده

مسئولین  را از موثر در بروز سوانح را مشخص و در نهایت 
با توجه  .نقاط ضعف و قوت و بحرانی سامانه آگاه خواهد نمود
سازي آن  به اهمیت موضوع تحقیق و در راستاي پیاده

 :  گردد پیشنهاد می
هاي آموزش آکادمیک  موضوع مطروحه در بخش - 1

آسیب هوانوردي نظامی و غیر نظامی مطرح، 
  .شناسی شده و نواقص احتمالی آن برطرف گردد

امکان سنجی تخمین ضریب بروز سانحه با استفاده  - 2
از تعیین ضریب فاکتورها طی تحقیقی جداگانه 

 . بررسی گردد
 

  ها نوشت پی
1  Envisioning 
2  Planning 
3  Development 
4  Stabilizing 
5  Deploying 
6  Knowledge Discovery 
7  Data Mining 
8  Exploratory Data Analysis 
9 Flight Check 
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