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چکیده
با توجه به اینکه سوانح و حوادث از خطاها و مخاطراتی ناشی میشوند که در کلیه سطوح عملیاتی سیستم هوایی مستتتر هستتند
ضرورت وجود سیستم یا نظامی به منظور مدیریت بر ایمنی ،به شکلی یکپارچه روشمند و برنامهریتیی شتده کته الیامتات آن بته
عنوان یك فرهنگ در کل سازمان نهادینه گردد بیش از پیش احساس میشود .روش انجام این پژوهش پیمایشتی بتوده استت .در
مرحله اول پیمایش ،روش کیفی با مصاحبه ساختار نایافته از گروههای کانونی و نمونهگیری هدفمنتد ازکلیته مطلعتین کلیتدی و
خبرگان حوزه مدیریت ایمنی ،مورد استفاده قرار گرفت .مرحله دوم پیمایش به روش کمی و با پرسشنامهای که اعتبار و پایایی آن
مورد تأیید بود در میان افراد جامعه آماری که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده بودنتد ،اجترا و بتا روش متدل معتادتت
ساختاری تحلیل گردید و در نهایت مدل نهایی تحقیق از بوته آزمایش بیرون آمد .برای سیستم مدیریت ایمنی چهار کالن فرآیند
مدیریت عالیه ،اصلی ،پشتیبانی و بازخورد ،به ترتیب اهمیت در نظر گرفته شده است .نتایج تحقیتق نشتان داد کته کتالن فرآینتد
مدیریت عالیه بیشترین تأثیر را بر روی سیستم مدیریت ایمنی دارد ،پس از آن بیشترین تأثیر مربوط به کتالن فرآینتد پشتتیبانی
است .کمترین تأثیر را کالن فرآیند بازخورد(بررسی سوانح و حوادث) بر سیستم مدیریت ایمنی دارد .در نتیجه ،به منظتور تقویتت
اهداف کلیدی و دستیابی به اهداف کالن سیستم مدیریت ایمنی ،باید توجه ویژهای به هر یك از این فعالیتها وجود داشته باشد.
واژههای کلیدی :مدیریت ایمنی ،فرآیند ،کالن فرآیند
مقدمه :صنعت حمل و نقل هوایی به عنوان یکی از صنایعی
که دارای جذابیت اقتصادی زیادی است مورد توجه بسیاری
از دولتها به منظور ایجاد درآمد ملی ،از طریق ارائه خدمات
به مردم قرار گرفته است .به همین دلیل تأمین ایمنی در
سفرهای هوایی ،از ارکان اصلی این صنعت به شمار میرود و
طراحی فرایندهای مؤثر بر انجام پروازها ،نظارت بر اجرای
درست این فرایندها و ارزیابی مخاطره پروازها از اقدامات
کالنی است که به منظور کسب اطمینان از وجود ایمنی در
پروازها توصیه میشود[.]3

نویسنده عهده دار مکاتبات :حسین خانلری

پیشترفتهتای اخیتر در حتوزه ایمنتی صتنعت
هوانوردی ،بر ترکیب فاکتورهای مختلت سیستتم متدیریت
ایمنی تمرکی یافته است که در کشورهای مختل با توجه به
شترای بتومی آن و استتانداردهای ستازمان بتین المللتی
هوانوردی به مدلهای متفاوتی تبدیل شده است .با توجه به
اینکه سوانح و حوادث از خطاها و مخاطراتی ناشی میشتوند
که در کلیه سطوح عملیاتی سیستم هتوایی مستتتر هستتند
ضرورت وجود سیستم یا نظامی به منظور مدیریت بر ایمنی
به شکل یکپارچه روشمند و برنامهرییی شده که الیامات آن
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به عنوان یك فرهنگ در کل سازمان نهادینه گردد ،بتیش از
پیش احساس میشود .بر همتین استاس ،یکتی از ابیارهتای
نوین برای افتیایش ستطح ایمنتی در صتنعت حمتل و نقتل
هوایی که چتارچوب آن بتا رویکتردی ستامانهای بته ایمنتی
تدوین شده است «سامانه مدیریت ایمنی» میباشد .ستامانه
مدیریت ایمنی ،سامانهای است که به صورت جامع ،یکپارچه
و سامانه محور به فرایندهای مرتب با ایمنی نظام میبخشد
از انجام اقدامات پیشگیرانه اطمینان حاصل میکنتد و کلیته
فرایندهای سامانه هوانوردی را در جهت ارتقای سطح ایمنی
هدایت مینماید[.]2
ایکائو)1سازمان بین المللی هوانوردی کشوری( از
چند سال پیش طراحی و پیادهسازی سامانه مدیریت ایمنی
در مجموعههای صنعت هوانوردی را توصیه و از نوامبر سال
 2552استقرار این سامانهها را در برخی بدنتههتای صتنعت
الیامی کرده است .در هر کشور ،سازمان هواپیمایی کشوری
مسئولیت تعری الیامات ،قوانین ،مقررات ،استانداردها و ...
را به عنوان زیر ساختها و پیش نیازهای مدیریت ایمنی در
صنعت حمل و نقل هوایی آن کشور بر عهده دارد و از دیگر
سو نظارت بر استقرار و ممییی سامانههای مدیریت ایمنتی
شرکتها و سازمانهای فعال در ایتن حتوزه اعتم از بختش
فرودگاهی ،مدیریت ترافیك هوایی و شرکتهای حمل و نقل
هوایی را عهده دار است .بر این استاس طراحتی و استتقرار
سامانه مدیریت ایمنتی بایتد بتر تجتارب موفتق کشتورها و
شرکتهای پیشرو در این حوزه مبتنی و انطبتا کامتل بتا
قوانین و مقررات ملی هواپیمایی کشوری کشورها و مقررات
سازمانهای بین المللی داشته باشد[.]1
انگلستان که دارای ایمنترین صنعت هوانوردی در
جهان است ،اولین کشوری بود ،که مطتابق بتا توصتیههتای
ایکائو برنامه ایمنی دولت را ارائه کترده استت .مطتابق ایتن
برنامه بخشهای اجرایی صنعت باید سامانه مدیریت ایمنتی
را طراحتی ،پیتادهستازی و اجترا کننتد .در برنامته ایمنتی
مشخص شده ،که در چهار بخش کلتی نظتارت بتر ایمنتی،
مدیریت خطر ،بهبود ایمنی و ارتقای ایمنی دولت چه برنامه
هایی دارد[ .]4بررسی وضعیت ستامانه متدیریت ایمنتی در
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کشور ایاتت متحتده نشتان دهنتده وضتعیت مطلتوب ایتن
سامانه در هوانوردی غیرنظتامی ایتن کشتور استت .ستازمان
هوانوردی فدرال در زمتره پیشتگامان طترح کننتده ،توستعه
سامانه مدیریت ایمنی در جهان میباشد و تزم به ذکر است
که قبل از مطرح شدن مفهوم سامانه متدیریت ایمنتی ،ایتن
سازمان دارای زیرساختهای تزم بته منظتور تتأمین ستطح
ایمنی قابل قبول بوده است .نکته شایان توجه در این رابطته
تشابه مبنای سامانه مدیریت ایمنی مد نظر ایتن ستازمان و
سامانه مدیریت ایمنی معرفی شده توس ایکائو میباشد[.]0
قوانین مرتب با حمل و نقل در کشتور کانتادا شتامل قتانون
حمل و نقل کانادا و قوانین حمل و نقل هوایی استت .بختش
دوم این قانون در ارتباط با حمل و نقل هوایی میباشد .سایر
اسناد منتشر شده توس سازمان هواپیمایی کشوری حمل و
نقل کانادا شامل توصیه نامهها ،نظام نامتههتا و ستایر متوارد
است .در میان سازمانها و بخشهتای متتولی حمتل و نقتل
هوایی کانادا ،هواپیمایی کشتوری ایتن کشتور و شترکت نتاو
کانادا به سیاستگذاری و تبیین اهداف و برنامههای خود در
زمینه سامانه مدیریت ایمنی پرداختهاند[.]2
اگر چه سفرهای هوایی در جهان از ایمنترین نوع
سفرها شناخته شدهاند ،اما این مسأله در کشتور متا رنتگ و
بوی دیگری دارد .نگاهی به آمار سوانح هوانتوردی ایتران در
تاریخ هوانوردی کشورمان نشان میدهتد صتنعت هوانتوردی
ایران با مشکالت متعددی مواجه استت کته حتتی بته رغتم
سابقه طوتنیتر نسبت به خطوط هوایی کشورهای همسایه،
در جایگاه پایینتری قرار دارد .بر اساس آمتار شتبکه ایمنتی
هوانوردی ایران 3242 ،سانحه هوایی در میتان هواپیماهتای
ایران رخ داده است که بین پنجاه تا هفتاد سانحه آن مرگبار
بودهاند .حدود  45سانحه هوایی از سال  3344متیالدی تتا
انقالب اسالمی ایران در سال ( 3101ستال  3111متیالدی)
ثبت شده استت .پتس از پیتروزی انقتالب استالمی بتیش از
 3321نفر جان خود را در سوانح هوایی ایران از دستت داده
اند( 3325نفر غیر نظامی و  121نظامی) .تحقیقتا متیتتوان
گفت وقوع چندین سانحه هوایی در یك مدت زمتان کوتتاه،
متأثر از عدم توجه به رعایتت اصتول ایمنتی در بختشهتای
حاکمیتی و تصدیگر ناشی میشود[.]1
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متأستفانه تتا کنتون الیامتات ،قتوانین و مقتررات،
استانداردها ،مسئولیتها ،رویه ها ،دستورالعملهتا و در یتك
کالم الگوی سیستم متدیریت ایمنتی صتنعت حمتل و نقتل
هوایی کشور بصورت جامع و مصوب تدوین و طراحی نشتده
است[ .]1لذا میتوان گفت پتژوهش و تحقیتق در خصتو
نظام توسعه ایمنی دارای اهمیت و اولویت بستیار بتاتیی در
کشور میباشد و با توجه بته نتو بتودن موضتوع در کشتور و
دانش قابل دسترسی درباره موضوع تحقیق ،پژوهش حاضر با
رویکردی نو از اهمیت بسیار باتیی برخوردار است .بنتابراین
هدف از این پژوهش ،طراحی نظام توسعه مدیریت یکپارچته
ایمنی در صنعت هوانوردی کشور است.

ایمنی و نظایر آنهتا را در بتر متیگیرنتد و موجبتات ارتقتای
مداوم سطح ایمنی صتنعت هوانتوردی را فتراهم متیستازند.
فرآیندهای سیستم ایمنی هوانوردی به سه گروه زیتر طبقته
بندی میشوند]:[35
فرآیندهای عالیه ایمنی ،خواستههای مدیران ارشد
و ذی نفعان کلیدی ساختار صنعت هوانوردی را تأمین می
کنند .تدوین و به روزرسانی استراتژی ایمنی هوانوردی،
تصویب و ابالغ قوانین و مقررات ،گیارشدهی به ذینفعان و
مدیران از مهمترین زیرفرآیندهای این گروه هستند که در
کنار سایر فرآیندها ،ساختار و فعالیتهای سیستم ایمنی
هوانوردی را تکمیل میکنند.

مدل مفهومی اولیه تحقیق

.1فرآیندهای اصلی

بر اساس چارچوب نظری)نظریههای مورد استتفاده تحقیتق،
خصوصا نظریه سیستم ها) و مطالعات انجام شده و با در نظر
گرفتن این موضوع که وظیفه حاکمیت برای مدیریت ایمنی
در صنعت هوانتوردی یتك کشتور ،تتدوین و اجترای برنامته
ایمنی آن کشور است اقدامات مؤثر این تحقیق برای طراحی
مدل مفهومی اولیه نظام توسعه متدیریت ایمنتی هوانتوردی
کشور ایران ،تحت عناوین فرآیند مدیریت عالیه ،فرآینتدهای
اصلی و فرآیندهای پشتیبانی مد نظر قرار گرفتهانتد [ ]3کته
در قالب یك مدل ،خواهند توانست در مقایسه با اسناد ایکائو
و تجارب کشورهای مورد مطالعته و تطبیتق آن بتا وضتعیت
داخل کشور و شرکتهای هواپیمایی داخلتی در بوتته روش
تحقیق ،مدل نهتایی تحقیتق را ارائته دهنتد .ایتن متدل بتر
ورودیها ،فرآیندها و خروجیهتای سیستتم ایمنتی صتنعت
هوانتوردی تأکیتد دارد .سیاستتهتا و راهبردهتای ایمنتی
هوانوردی ،ورودیهای سیستتم را در بتر متیگیرنتد کته بته
صورت فرآیندهایی طراحی و در داخل سیستم جریتان متی
یابند .در واقع فرآیندها ،ارتباطی بین راهبردهتای ستازمان و
مسیر عملیاتی مراحل اجرای آنها میباشتند کته بته صتورت
حرکتی گام به گام طراحی میگردند و به طور مداوم داختل
سیستتم در جریتان هستتند .ایتن فرآینتدها در نهایتت بته
خروجی تبدیل و از سیستم خارج میشوند .ایمنی و سالمت
پروازها ،خروجی سیستم ایمنی در این مدل میباشتند کته
مباحثی مانند کاهش وقوع سوانح هوایی ،کاهش آسیبها و
خسارات ناشتی از ستوانح هتوایی ،خلتق فرآینتدهای جدیتد

فرآیندهای اصلی ،فعالیتهای مهم و تخصصی سیستم
ایمنی صنعت هوانوردی را معرفی میکنند و از زیر
فرآیندهایی نظیر مدیریت مخاطرات ایمنی ،گیارشدهی
رخدادهای ایمنی ،نظارت بر ایمنی و ارتقای ایمنی تشکیل
میشوند.
.2فرآیندهای پشتیبانی
فرآیندهای پشتیبانی ،فعالیتهای غیرتخصصی سیستم
ایمنی هوانوردی را شامل میشوند و فرآیندهای اصلی آن را
حمایت میکنند .زیرفرآیندهای این بخش شامل تدوین و
بازنگری قوانین و مقررات و دستورالعملهای کاری ،تأمین
و بازنگری مستمر
نیروی انسانی متخصص ،تعری
استانداردهای کاری و اقالم تخصصی و مدیریت منابع مالی
است].[33
روش تحقیق
در این پژوهش ،با توجه به هدف تحقیق در مرحله اول از
روش کیفی استفاده شد و سپس رویکرد کمی پژوهش با
توجه به مرحله کیفی به اجرا درآمد .جهت اجرای گام کیفی
در پژوهش حاضر از مصاحبههای ساختار نایافته با خبرگان
موضوع ،بر اساس گروههای کانونی استفاده شد . .در همین
راستا مقدمات استفاده از روش گروه کانونی فراهم گردید به
طوری که ضمن تأیید فرایندهای شناسایی شده (بر اساس
الیامات ایکائو و تجربه کشورهای مشابه( ،بتوان فعالیتهای
مربوط به فرآیندهای سیستم مدیریت ایمنی در صنعت
هوانوردی کشور را آشکار کرد.
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مدیریت عالیه
ایمنی و سالمت پروازه ها

سیاست ها و راهبردها

فرآیند اصلی

فرآیند پشتیبانی

شکل  -1مدل مفهومی اولیه تحقیق ) نظام توسعه مدیریت ایمنی هوانوردی)

تشکیل گروههای کانونی در این پژوهش ،با نیتت پتی بتردن بته
فعالیتهای مورد نیاز برای پیادهسازی و تحقتق فرآینتدها و زیتر
فرآیندهای سیستم مدیریت ایمنی در صنعت هوانوردی کشور از
دیدگاه صاحبنظران انجام گرفت .بعد از مصاحبه و تحلیتل آن ،از
رویکرد پویاییهای سیستم به منظتور تثبیتت متدل متورد نظتر
استفاده شد.
جامعه متورد مطالعته در مرحلته کیفتی شتامل کلیته
مطلعین کلیدی و خبرگان حوزه متدیریت ایمنتی بتود .در ایتن
مرحله از روش گروه کانونی استفاده شد و تعداد  35نفر صاحب
نظر در سیستتم متدیریت ایمنتی در بحت شترکت کردنتد .در
پژوهش حاضر از رویکرد هدفمند در انتخاب نمونه کیفی تحقیق
و از روش نمونهگیری زنجیترهای یتا گلولته برفتی در شناستایی
مطلعین کلیدی تحقیق استفاده شد.
پتژوهش حاضتر بته لحتا کمتی در زمتره تحقیقتات
توصیفی -تحلیلی از نوع معادتت ساختاری محسوب میشتود .از
آنجایی که در مرحلته کیفتی تحقیتق ،فرآینتدها و فعالیتتهتای
پیشنهادی جهت نظام مدیریت یکپارچه ایمنی بازنمایی میشتود
در مرحله کمی با استفاده از روش توصیفی  -تحلیلی ،به بررسی
برازش و تناسب مدل در جامعه تحقیق پرداخته میشتود .بترای
این منظور تکنیك معادتت ساختاری مورد استفاده قترار گرفتته
است .با توجه به روش نمونهگیری تصادفی 345نفر از معتاونین
عملیات و استاندارد پرواز ،معاونین حقتوقی و امتور بتین الملتل،
متتخصصین و کارشناسان مراقبتت پرواز )شامل کنتترل زمینی،

کنترل هوایی( ،مدیران قابلیت پرواز و مدیران ارشد وزارت راه و
شهرسازی ،سازمان هواپیمایی کشتوری ،شترکت فرودگتاههتای
کشور و شرکتهای هواپیمایی ایران ایتر ،کتیش ایتر ،آستمان و
ماهان مورد پرسش قرار گرفتند.
اندازه گیری قابلیتت اعتمتاد پرسشتنامه بتا استتفاده از
روش آلفای کرونباخ انجام گرفت .نتایج به ترتیتب 32/1 ،درصتد
برای کالن فرایند محوری (31/3درصد برای متدیریت مختاطرات
ایمنی 32/1 ،درصد برای گیارشدهی رختدادهای ایمنتی33/1 ،
درصد برای نظارت بر ایمنی و 31/3درصد برای ارتقتای ایمنتی)،
 13/3درصد بترای کتالن فراینتد پشتتیبانی( 35/4درصتد بترای
تدوین و بازنگری قوانین و مقتررات و دستتورالعمل هتای کتاری،
 11/3درصد برای تامین نیروی انستانی متخصتص 32/4 ،درصتد
بتترای تعریت و بتتازنگری مستتتمر استتتانداردهای کتتاری و 11/3
درصد برای منابع مالی) 11/2 ،درصد برای کالن فرایند متدیریت
عالیه ( 13/2درصد برای گیارش دهتی بته ذینفعتان و متدیران ،
 10/1درصد برای تدوین و بهروزرسانی استراتژی ایمنتی و 11/3
درصد برای تصویب و ابالغ قوانین و مقررات) و  11/2درصد برای
کالن فرایند بازخورد بدست آمد .ایتن اعتداد نشتان دهنتده ایتن
است که پرسشنامه از قابلیت اعتماد و به عبارت دیگتر از پایتایی
تزم برخوردار است .همچنتین اعتبتار محتتوای ایتن پرسشتنامه
توس اساتید راهنما و مشتاور و  1نفتر از اعاتای هیتأت علمتی
دانشگاهها و نیی  0نفر از خبرگان صنعت هوانوردی مورد بررستی
قرار گرفت و اصالحات تزم در پرسشنامه اعمال شد.
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یافتههای تحقیق
 یافتههای مرتب با تعری فرآیندهای سیستم
مدل مفهومی تحقیق و فرآیندهای کالن آن در بوته آزمایش قرار
گرفت و زیرفرآیندهای هر کتدام از کتالن فرآینتدها شناستایی،
تعری و طبقهبندی شد که فهرست آنها در جداول شماره ،2، 3
 1قید شده است ستپس از تلفیتق و تنظتیم کلیته فرآینتدها و
فعالیتهای بدست آمده ،مدل نهتایی تحقیتق از بوتته آزمتایش
بیرون آمد .مدل نهتایی تحقیتق از کتالن فرآینتدهای متدیریت
عالیه ،اصلی ،پشتیبانی و بازخورد تشکیل میشود .مدیریت عالیه
در باتترین سطح خود با معرفی راهبردهایی ،جریان فرآیندهای
مورد نظر را به طور مداوم و پویا برای نیل بته اهتداف اطمینتان
میدهد .در سطح فرآیندهای اصلی ،فعالیتهای محوری و مهمی

که فرآیندهای پشتیبانی و مدیریت عالیه را بته یکتدیگر متصتل
میکنند جریان دارند .این سطح ورودی ختود را از فرآینتدهای
پشتیبانی گرفته و نتیجه حاصل از آن ،به راهبردهای ارائه شتده
توس مدیریت عالیته جهتت متیدهتد .فرآینتدهای پشتتیبانی
فعالیتتهتای غیرتخصصتی را کته از فرآینتدهای اصتلی و مهتم
حمایت میکنند در برمیگیرد .فرآیند بازخورد نیی بتا شناستایی
نقاط قوت و ضع سیستم ،طراحتی فرآینتدهای جدیتد و ورود
دوبتاره آنهتا بته سیستتم ارتقتا ستطح ایمنتی متدیریت ایمنتی
هوانوردی را تأمین میکند نهایت و نقطه مطلوب نظام فرآیندی
مدیریت ایمنی ،تامین ایمنی و سالمت پروازها است که احصای
آن همانند هر سیستم دیگر مستلیم اجرای بهینه کلیته فعالیتت
های هر فرآیند است(شکل .)2

کالن فرایند

زیرفرایند

کالن فرایند محوری

مدیریت مخاطرات ایمنی

فعالیت

کالن فرایند

زیرفرایند

ریزفعالیت

فعالیت

جدول -1کالن فرایند اصلی)زیرفرایندها ،فعالیتها ،ریزفعالیتها(

بررسی سطح ایمنی قابل قبول پیشنهادی

طراحی یا اصالح دوره های آموزشی داخلی

تائید سطح ایمنی قابل قبول پیشنهادی و
نظام نامه مدیریت ایمنی

تصمیم گیری در ارتباط با درون سپاری یا برون سپاری
برگیاری دوره آموزشی طراحی شده

اصالح سطح ایمنی قابل قبول
ابالغ سطح ایمنی قابل قبول توافق شده

بررسی مقدماتی داده ها
تعیین گروه تخصصی مرتب
برررسی تفصیلی داده ها توس گروه تخصصی
مربوطه

کالن فرایند محوری

دریافت داده ها

اجرای ارزیابی دوره آموزشی
شناسایی نیازهای آموزشی بیرونی

گردآوری و تحلیل داده ها و

بررسی گیارش های دریافتی از گروه های
تخصصی
گیارش های

ابالغ تصمیم های اخذ شده به گروه تخصصی

طراحی یا اصالح دوره ها و سمینارهای آموزشی
آموزش بیرونی

ارسال گیارش های تدوین شده به شورای
عالی ایمنی
تهیه گیارش ها

تعیین و تهیه فاکتورهای :ارگان برگیار کننده دوره و زمان
بندی دوره

تهیه پرسش نامه مربوطه(بر اساس برون سپاری یا درون
سپاری شدن دوره)

تدوین گیارش های کلیدی در حوزه تخصص
مربوطه

اتخاذ تصمیم مقتای در خصو
دریافتی

تعیین و تهیه فاکتورهای برگیاری دوره

تعیین معیارهای ارزیابی دوره آموزشی برگیار شده(بر
اساس برون سپاری یا درون سپاری شدن دوره)
ارتقای ایمنی

انجام توافق با ارائه دهندگان خدمات در خصو

شناسایی نیازهای آموزشی مرتب با امور تخصصی مرتب
با ایمنی

آموزش داخلی

سطح ایمنی

دریافت تقاضای بررسی سطح ایمنی قابل
قبول پیشنهادی

ریزفعالیت

تصمیم گیری در ارتباط با درون سپاری یا برون سپاری
برگیاری دوره آموزشی طراحی شده
تعیین و تهیه فاکتورهای برگیاری دوره
تعیین و تهیه فاکتورهای :ارگان برگیار کننده دوره و زمان
بندی دوره
تعیین معیارهای ارزیابی دوره آموزشی برگیار شده(بر

زیرفرایند

فعالیت

کالن فرایند

زیرفرایند

ریزفعالیت

فعالیت

تعیین تقویم زمانی تزم و اولویت
انجام

بازرسی

تعیین ذینفعان انجام اقدامات تزم بر اساس
چك لیست تهیه شده
ابالغ اقدامات به ذینفعان و پیگیری انجام
اقدامات توس آن ها

شناسایی نیازهای موجود برای ارائه مشاوره در ارتباط با
مدیریت ایمنی

تهیه گیارش وضعیت نهایی اقدامات ابالغ شده
به ذی نفعان

تهیه فهرست زمینه های بالقوه برای ارائه مشاوره

دریافت و ثبت داده ها از مبادی ورودی

دریافت درخواست های بیرونی برای ارائه مشاوره

راستی آزمایی داده های دریافتی

تعیین بالفعل یا بالقوه بودن زمینه مشاوره

ذخیره داده های دریافتی

تهیه درخواست تربیت/جذب مشاور

طبقه بندی گیارش های دریافتی

تصمیم گیری در ارتباط با تایید درخواست مشاوره به
موجودیت بیرونی

تخصیص گیارش های دریافتی به گروه(های)
مربوطه

ارائه مشاوره بر اساس درخواست تائید شده

ارسال گیارش های تفکیکی به گروه های
تخصصی

نهایی سازی معیارهای ارزیابی مشاوره ای ارائه شده

دریافت گیارش های کلیدی در حوزه های
تخصصی

تهیه پرسشنامه مربوط

ذخیره گیارش کلیدی دریافتی

اجرای ارزیابی مشاوره ارائه شده

استخراج حوزه های پر خطر جهت انجام
بازرسی

تهیه فهرست اقالم اطالعاتی جهت انتشار

تعیین برنامه بازدید های دوره ای

تائید فهرست اقالم اطالعاتی جهت انتشار

تصمیم گیری در خصو

نحوه انجام بازرسی

تعیین تقویم زمانی بازرسی های فرآیندی
مدیریت ایمنی

انتخاب و تعیین تیم بازرسی
تائید تیم بازرسی

بازرسی به

اعیام تیم و انجام بازرسی
تفکیك واحد

تهیه پرسش نامه مربوطه(براساس برون سپاری یا درون
سپاری شدن دوره)
اجرای ارزیابی دوره آموزشی برگیار شده

تهیه درخواست انجام بازرسی های کارکردی
توس واحد های مسئول

های مسئول

نظارت بر ایمنی

دریافت ،پاتیش و طبقه بندی

برای بازدید

پردازش داده ها

انجام اقدامات تزم در راستای

داده ها

بررسی چك لیست اقدامات تزم در خصو
تصمیم های متخذه
کاهش مخاطرات

گیارش دهی رخداد های ایمنی

مربوطه

ریزفعالیت
اساس برون سپاری یا درون سپاری شدن دوره)

ابالغ درخواست انجام بازرسی
پیگیری انجام بازرسی از واحد های ذی رب
دریافت گیارش نتیجه بازرسی کارکردی به
تفکیك واحدهای مسئول

تبادل اطالعات ایمنی

کالن فرایند
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درخواست از مبادی ذی رب جهت ارائه اطالعات
دریافت اطالعات از مبادی ذیرب
بروزرسانی پورتال ایمنی سازمان
ارسال اطالعات برای درخواست کنندگان
ارسال بازخوردهای تزم در خصو

ساختار فنی پورتال
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تائید سطح ایمنی قابل قبول پیشنهادی و
نظام نامه مدیریت ایمنی
اصالح سطح ایمنی قابل قبول
ابالغ سطح ایمنی قابل قبول توافق شده

شناسایی نیاز به زمینههای تخصصی مورد نیاز به
تفکیك واحدهای موجود

دریافت داده ها

تدوین گیارش های کلیدی در حوزه
تخصص مربوطه

کالن فرایند پشتیبانی

گروه

ارسال گیارش های تدوین شده به شورای
عالی ایمنی
بازنگری قوانین موجود

جستجو و شناسایی نیروی انسانی متخصص مورد
نیاز به تفکیك حوزههای تخصصی موردنیاز.

تصمیمگیری برای جذب /تمدید همکاری

تعیین گروه تخصصی مرتب

تامین نیروی انسانی متخصص

بررسی مقدماتی داده ها

بررسی گیارش های دریافتی از گروه های
تخصصی
اتخاذ تصمیم مقتای در خصو
های دریافتی

شناسایی توانمندیهای تخصصی موردنیاز در هر
واحد شغلی.
تهیه فهرست نیروهای مورد نیاز با توجه به
توانمندیهای تخصصی تزم.

تشکیل و به روز رسانی بانك

زیرفرایند

کالن فرایند
کالن فرایند پشتیبانی

بررسی سطح ایمنی قابل قبول پیشنهادی

تعری فرآیندهای شغلی در هر زمینه تخصصی
در واحدهای مربوطه.

اطالعاتی

فرآیند تدوین و بازنگری قوانین  ،مقررات و دستورالعمل های کاری

دریافت تقاضای بررسی سطح ایمنی قابل
قبول پیشنهادی

برررسی تفصیلی داده ها توس
تخصصی مربوطه

گیارش

ابالغ تصمیم های اخذ شده به گروه
تخصصی مربوطه
تدوین
و
تصویب

رییفعالیت
شناسایی نیاز به زمینههای تخصصی مورد نیاز به
تفکیك واحدهای موجود.

نیازسنجی

نیازسنجی قوانین ،مقررات و دستورالعملهای کاری

فعالیت

رییفعالیت

کالن فرایند

زیرفرایند

فعالیت

جدول -2کالن فرایند پشتیبانی(زیرفرایندها ،فعالیت ها ،ریزفعالیت ها)

شناسایی متخصصین و خبرگان و اساتید
دانشگاه درحوزه تدوین مقررات.
تعیین کمیته تدوین و زیر کمیتههای

تشکیل بانك اطالعاتی نیروهای انسانی متخصص
در زمینههای تخصصی مرتب به تفکیك حوزه-
های تخصصی موردنیاز ،نیروهای انسانی نیازمند
به آموزش
بهروز رسانی مداوم زمینهها و رکوردهای بانك
اطالعاتی تشکیل شده.
دعوت به همکاری از متخصصین مورد نیاز جذب
نشده به تفکیك تخصص.
ارزیابی و تصمیمگیری در ارتباط با چگونگی
جذب متخصصین در حوزههای تخصصی مربوطه
به تفکیك تخصص.
شناسایی و بهروز رسانی معیارهای ارزیابی
عملکرد پرسنل متخصص بر اساس دوره زمانی
تعیینشده.
ارزیابی عملکرد کارکنان متخصص بر اساس
معیارهای ارزیابی عملکرد شناساییشده.
تصمیمگیری در ارتباط با ادامه همکاری و یا عدم
همکاری با نیروهای متخصص.

فرآیند
تعری
و

تعری  /به
روز رسانی

تطبیق استانداردهای کاری با یافتههای جدید و
معیارهای بومی به تفکیك واحدهای مربوطه.
تهیه فرایند /استاندارد کاری بر اساس اقالم
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تعیین پیش نویس قوانین و مقررات بر
اساس نیازهای قانونی.
بررسی در کمیته های مختل
احتمالی.

و اصالح

ارسال پیش نویس ها جهت اخذ نقطه
نظرات مراجع ذیرب .
بررسی پیشنهادات دریافتی
مقررات قبل از تصویب نهایی

و اصالح

تعیین روش بهروز رسانی ،توزیع و اطالع
رسانی قوانین و مقررات.

تأمین منابع مالی

تهیه فهرست تغییرات محتمل.
بررسی فهرست تغییرات محتمل بر اساس
مطالعات میدانی و تخصصی.
تهیه فهرست تغییرات مورد تایید در فرایندهای
کاری و اقالم تخصصی.

کنترل اثرگذاری اصالح یك بخش
مقررات بر بخشهای دیگر

اندازهگیری سنجههای عملکردی فرآیندها و
استانداردهای کاری و اقالم تخصصی.

شناسایی استفادهکنندگان قوانین و
مقررات.

پیش بینی بودجه
تصویب بودجه
ابالغ و تخصیص بودجه
تعهد و واگذاری بودجه
هیینه و نظارت
فرآیند تأمین سایر منابع مالی

دریافت درخواست بازنگری  /تعری
کاری و اقالم تخصصی.

فرایندهای

انجام فرایند مستمرکنترل قوانین و
مقررات.

بازبینی مقررات بصورت برنامه رییی شده
در بازههای زمانی مشخص

فرایند بودجه رییی

دریافت گیارش ارزیابی عملکرد /بازنگری مستمر
استانداردهای کاری و اقالم تخصصی.

تعری شاخص ها و سنجه های ارزیابی عملکرد

مشارکت با بانکها و سازمان های تامین
کننده منابع مالی
تشویق و حمایت از سرمایه گذاران
خارجی
اورا مشارکت
بهرهگیری از سایر روشهای تامین مالی
برای پروژهها

بازنگری و اندازه گیری عملکرد

توزیع  ،بروز رسانی و کنترل و بازبینی

شناسایی استفادهکنندگان قوانین و
مقررات.

تایید فرایندها و استانداردهای کاری و اقالم
تخصصی تعری و به روز رسانی شده.
انجام تحقیقات و مطالعات تزم به منظور تغییر

مربوطه.

بازنگر
ی
مستمر
استاندا
ردهای
کاری

تخصصی بومی و سفارشی سازی شده.

تعیین مییان انحراف آنها از سطح استاندارد
تعیین شده برای آنها.
مقایسه نتایج ارزیابی عملکرد بر اساس شاخص
ها و سنجه های عملکردی استاندارد .
بررسی انحرافات شناساییشده
استانداردهای تعیین شده

از

سطح

پیشنهاد راهکارهای تزم جهت رفع و یا بهبود
آنها.

20

طراحی نظام توسعه مدیریت ایمنی در صنعت هوانوردی کشور

بروز رسانی
استراتژی سازمانی

کالن فرایند
کالن فرایند مدیریتی

گیارش دهی به مدیران و ذی نفعان به همراه ورودی و خروجی ها

زیرفرایند
فرآیند تدوین و بروزرسانی استراتژی ایمنی

تدوین ساختار سازمانی متناسب با
ماموریت مشخص

اجرای نظر سنجی و دریافت بازخوردها
تحلیل نتایج نظرسنجی و تهیه گیارش تحلیل از ذی
نفعان
تعیین موقعیت سازمان در خصو نحوه بکارگیری
نیروی انسانی در چهارچوب متحصص متعهد ،پیمانکاران،
قراردادی ،رسمی

اخذ نظر معاونین و مدیران ارشد با تجربه و نیی استفاده از مشاورین
خارجی
مطالعه و تطبیق شرح وظای
کاهش اشتباهات احتمالی

با شرکتهای مشابه به جهت بهینه نمودن و

کنترل و نظارت مستمر بر روند اجرای امور ابالغی و اصالح و تقویت شرح
وظای با توجه به مطالعات صورت گرفته

شرکت همایش ها و سمینارهای تخصصی برای دریافت آخرین اخبار و
اطالعات
کنترل نتایج حاصل از ابالغ قوانین در قالب گیارشات تخصصی
تجییه و تحلیل گیارشات و تدوین اصالحیه یا قوانین جدید
تهیه بانك اطالعاتی به روز و جامع از قوانین و مقررات
استفاده از نیروی متخصص در کارگروه های تخصصی از داخل یا خارج
سازمان
همکاری و اخذ نظر مشاورین خبره
استقرار بانك ایده در مجموعه و استفاده حداکثری از نظرات

پاتیش و طبقه بندی نیروی انسانی موجود در زمینه
تخصصی مورد نیاز و گروه های کاری

ابالغ و پیگیری اجرای قوانین و مقررات به واحد های تابعه در حداقل
زمان

بررسی و تصمیم گیری در خصو نگهداری ،هماهنگ
سازی و یا خروج نیروی انسانی موجود با استراتژی
تدوین شده

بررسی گیارشات از واحد ها بصورت تخصصی و تجییه و تحلیل داده ها

تشکیل کارگروه های تخصصی  ،داخلی و خارجی در
خصو بررسی وضعیت ساختار فعلی به جهت کمترین
تغییرات اساسی برای رسیدن به ساختار مطلوب
استفاده از مشاورین و مطالعه وضعیت شرکتهای مشابه
در جهت تسریع در روند تهیه ساختار سازمانی
چابك سازی و تخصصی نمودن ساختار به جهت تسهیل
در تغییرات آتی با توجه به تغییرات استراتژیك پیش
بینی
تشکیل جلسات مستمر و بررسی تأثیر عوامل سیاسی،
اجتماعی و اقتصادی در راستای بررسی و تغییر روند و
استراتژی سازمان در صورت نیاز
استفاده حداکثری از واحد تحقیق و توسعه به جهت تهیه
گیارشات تحلیلی مداوم

کالن فرایند بررسی سوانح و حوادث

تدوین استراتژی منابع انسانی

تدوین ماتریس خدمت – ذی نفع
تهیه پرسش نامه و الگوی نظر سنجی بر اساس نیازهای
شناسایی شده

کالن فرایند مدیریتی

ارسال گیارش های تدوین شده به ذی نفعان هدف

تصویب و ابالغ قوانین و مقررات

شناسایی نیاز به نظر سنجی

تدوین گیارش های تعیین شده

تهیه شرح وظای با استفاده از کارت امتیاز متوازن به جهت هم افیایی
بین واحد هاو حداقل نمودن امورات موازی در سازمان

عاویت در گروه های تخصصی داخلی و خارجی جهت اخذ آخرین قوانین
و مقررات موجود

ابالغ و پیگیری

تهیه گیارشات و ارائه
طبق برنامه

کالن فرایند

تهیه و جمع آوری مطالب و اطالعات تزم جهت تهیه
گیارش های تعیین شده در قالب برنامه زمانی آنها

به روز رسانی و گردآوری قوانین و

تعیین ذی نفعان و الگوی گیارش

استراتژی ایمنی

فرآیند تدوین و بروزرسانی

تعری و به روزرسانی برنامه زمانی ارائه گیارشها به
مدیران و ذینفعان

تشکیل کارگروه های تخصصی

تعری و به روزرسانی الگوها و ساختار گیارشات مدیریتی
تزم با توجه به نیازهای سازمان

مقررات

تعیین و به روزرسانی فهرست ذینفعان و مدیران جهت
ارائه گیارش

رییفعالیت

بر اجرای برنامه های ابالغی

شناسایی و تفکیك مدیران و ذینفعانی که گیارش
دریافت مینمایند

فعالیت

تهیه شرح وظای و نظارت مستمر

فعالیت

رییفعالیت

زیرفرایند

جدول -3کالن فرایند مدیریت عالیه(زیرفرایندها ،فعالیتها ،ریزفعالیتها) و کالن فرایند بازخورد (زیرفرایندها)

بروز رسانی قوانین و مقررات با توجه به گیارشات

فرآیند اقدامات اولیه برای حفظ اسناد و مدارک در منطقه وقوع سانحه

فرآیند گردآوری و بررسی داده های مرتب

فرآیند اطالع رسانی در خصو

پیشرفت روند تحقیق

فرآیند تحلیل یافته ها ،جمع بندی و تهیه گیارش نهایی
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 یافتههای حاصل از بررسی کیفی با رویکرد
پویاییهای سیستم
کلیته فرآینتدها و فعالیتتهتای سیستتم متدیریت ایمنتی
هوانوردی ،دارای رواب علتت و معلتولی بتوده و همتواره بتا
یکدیگر در ارتباط متقابل هستند .این رواب علت و معلتولی
متعدد و درهتم تنیتده بتا یکتدیگر آمیختته و یتك بتازخور
چرخشی را شکل میدهند .به منظور تثبیت مدل از رویکرد
پویاییهای سیستم استفاده شده است.
بتر استاس حلقتههتای ترستیمی در پویتاییهتای
سیستم ،بهبود در کالن فرآیند پشتتیبانی از طریتق تتأمین
منابع مالی و نیروی انسانی متخصص ،موجب ارتقای ایمنتی
و نظارت بر آن و نیی کاهش مخاطرات ایمنی در حلقه فرایند
اصلی میشود .هرگونه افیایش یا کاهش در مخاطرات ایمنی،
نیاز به روز رسانی اهداف و استتراتژیهتا از طریتق تشتکیل
جلسات و تعیین سطح قابل قبول ایمنی جدید و در نهایتت
تصویب و ابالغ قوانین و مقررات و استانداردهای کتاری دارد.
در این فرایند مشارکت ذی نفعان جهت نظارت بر ایمنتی و
نیی تبادل اطالعات ایمنی در بخشهتای مختلت ستازمان،
ارتقای بیشتر ایمنی را امکانپتذیر متیستازد .در ایتن میتان
فعال بودن حلقته بتازخورد بررستی ستوانح و حتوادث( ،بته
گردش مثبت حلقههای دیگر از طریق در اختیار قترار دادن
گیارشهای حاصتل از بررستی حتوادث و ستوانح بته وقتوع
پیوسته ،کمك شایانی میکند و استفاده از تجارب حاصل از
سوانح مذکور به کاهش مخاطرات ایمنی میانجامد .اگر چه
مدل مفهومی تحقیق توس نظریهپردازان تأیید ستاختاری و
توس کشورهای مختل بته کارگرفتته شتده استت ،امتا در
پژوهش حاضر نیتی مجتددا بته منظتور اطمینتان از روابت
مفهومی میان این متغیرها و ابعاد آنها و نیی افتیایش اعتبتار
مدل انتخابی ،مجددا تحلیل عاملی تأییتدی از طریتق متدل
معتادتت ستاختاری انجتام گرفتته استت .شتکل  4متدل
پژوهشگر را در حالت تخمین ضرایب نشان میدهد .با توجه
به مدل درحالت تخمین ،مىتوان تمتامى ضترایب مستیر را
برآورد کرد .این ضرایب نشان میدهتد کته چنتد درصتد از
تغییرات متغیر وابسته ،ناشى از تأثیر متغیتر یتا متغیرهتا
مستقل مىباشد .این مقدار برا متغیر مستقل مقدار برابر

صفر و برا متغیر وابسته مقداری بیشتر از صفر است .هتر
چه این مییان بیشتر باشد ،ضریب تأثیر متغیتر مستتقل بتر
وابسته بیشتراست].[32
مدل ساختاری در حالت تخمین استتاندارد نشتان
داد کتته تتتأثیر مثبتتت ( )5/33و معنتتاداری ( ،)31/22میتتان
فرآیند مدیریت عالیه و سیستم مدیریت ایمنتی وجتود دارد.
کتتالن فرآینتتد پشتتتیبانی تتتأثیر مثبتتت ( )5/14و معنتتاداری
( )32/25را بر سیستم مدیریت ایمنی نشان میدهتد .کتالن
فرآیند اصلی بر سیستم مدیریت ایمنی ،تأثیر مثبتت ()5/10
و معناداری ( ) 33/51دارد .فرآیند بازخورد (بررسی حتوادث
و سوانح) نیی بیانگر تأثیر مثبت ( )5/20و معنتاداری ()1/14
بر روی سیستم مدیریت ایمنی استت .اطالعتات فتو نشتان
دهنده این است که کالن فرآینتد متدیریت عالیته بیشتترین
تأثیر را بتر روی سیستتم متدیریت ایمنتی دارد ،پتس از آن
بیشترین تتأثیر مربتوط بته کتالن فرآینتد پشتتیبانی استت.
کمترین تأثیر را کالن فرآینتد ستوانح بتر سیستتم متدیریت
ایمنی دارد.
بحث و نتیجهگیری
ایمنی هوانوردی یکی از مهمترین اهداف صنعت حمل و نقل
هوایی در سطح جهانی است .بررسی سوانح و حوادث هوایی
نیی یکی از اقدامات اساسی در راستای ارتقاء ایمنی و
شناسایی نقائص و نقاط ضع موجود در سامانه هوانوردی
کشورها ،به منظور اتخاذ تدابیر تزم جهت جلوگیری از بروز
موارد مشابه میباشد .عمق و گستردگی مباح مرتب با
ایمنی صنعت هوانوردی چنان طی وسیعی از سیستمها،
فرآیندها ،قوانین و مقررات در امور عملیاتی و تعمیراتی و
آماده سازی هواپیما را در بر میگیرد که برآیند اجرای همه
آنها ایمنی و سالمتی پروازها را به دنبال خواهد
داشت] .[31نادیده انگاشتن ایمنی به عنوان یکی از اصول و
ارکان صنعت هوانوردی ،این صنعت را دچار چالش در همه
ابعاد اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی مینماید .افیایش ترافیك
هوایی و همراه بودن آن با بروز سوانح و حوادث متعدد در
صنعت حمل و نقل هوایی تأثیرات منفی بسیایی بر این زیر
بخش اقتصادی کشور وارد کرده که اثرات نامطلوب آن بر
بسیاری از بخشهای دیگر نیی قابل مشاهده است
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فرآیند مدیریت عالیه
قوانین
استراتژی

گیارش
دهی به
ذینفعان و

تصویب و
ابالغ
قوانین
فرآیندهای اصلی

گیارشدهی رخدادهای
ایمنی

ایمنی و سالمت پرواز

ارتقای ایمنی

نظارت بر ایمنی

فرآیند های پشتیبانی

تدوین و
بازنگری
قوانین

منابع

استاندارد

منابع

مالی

سازی

انسانی

اقدامات اولیه برای حفظ اسناد و مدارک در منطقه وقوع حادثه
گردآوری ،بررسی و تحلیل دادههای مرتب
اطالعرسانی در مورد پیشرفت روند تحقیق
تحلیل یافتهها ،جمعبندی و تهیه گیارش نهایی

شکل  -2نمودار مدل نهایی تحقیق (نظام توسعه مدیریت ایمنی هوانوردی)

سیاستها و راهبردها

مدیریت مخاطرات
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اقدامات اولیه (آمادگی)جهت
مواجه باسوانح
اطالع رسانی عمومی

+

حوادث و سوانح

تدوین شاخصای ارزیابی
عملکرد قوانین
+

-

+
مخاطرات ایمنی
-

+
اجرای دستورالعملهای کاری و
کنترل قوانین
+

+
تضمین نظارت بر ایمنی

نیاز به بروز رسانی
استراتژی ایمنی
+

+
نیاز به تشکیل جلسات

+
ارتقای ایمنی

+
تعیین سطح ایمنی قابل

+
+
تبادل اطالعات ایمنی بین

مشارکت ذینفعان در راستای

بخش های سازمان

نظارت بر ایمنی

قبول

+
بروز رسانی بانک

+

پشتیبانی مالی

اطالعاتی
+

+

تأمین نیروی انسانی
متخصص
+

+

+

استانداردسازی و

+گزارش های تخصصی
+

+

بهبودفرآیند کاری

تصویب و ابالغ قوانین و

تدوین برنامه آموزشی

مقررات
برنامه ریزی جهت بهبود +
سطح ایمنی

شکل  -3مدل علت و معلولی سیستم مدیریت ایمنی

+
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گیارش دهی
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5/11
مدیریتی

بروزرسانی

5/11
5/33

ابالغ قوانین

مخاطرات

5/32

5/12
اصلی

گیارش ایمنی

نظارت

سیستم مدیریت
ایمنی

5/10

5/14

5/22

پشتیبانی

5/20

تدوین
5/21
انسانی

5/11

استاندارد
5/33
مالی
اقدامات
گردآوری
پیشرفت
تحلیل

5/35

5/22

سوانح

5/22
5/11
5/12

شکل  -4تحلیل عاملی (تحلیل ساختاری) مدل مفهومی تحقیق در حالت تخمین استاندارد
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گذشته از خدشتهدار شتدن کرامتت انستانی ،میتیان بتاتی
خسارات مالی ناشتی از وقتوع حتوادث و ستوانح و تتأثیرات
اساسی آن بر روی مؤلفههتای سیاستی و اقتصتادی کشتور،
همچنین حفاظتت از جتان انستانهتایی کته در ایتن گونته
ضایعات دچار صدمات جسمی و روحی شدهاند ،رسیدگی به
وضعیت ایمنی و سر و سامان دادن به آن را بتیش از پتیش
هویدا میسازد .خدشهدار شتدن اعتبتار صتنعت هوانتوردی
کشور در ابعاد بینالمللی تصتمیم گیرنتدگان و متخصصتان
صنعت هوایی را بر آن میدارد کته در بررستی علتل اصتلی
ایجاد چنتین رویتدادهایی تأمتل و تعمتق بیشتتری داشتته
باشند .بررسی نتایج مطالعات حاکی از این است که فعالیت-
های انجام شده کشور ایران در زمینههای مرتب با مدیریت
ایمنی هوانوردی را ،میتوان در حوزههای سیاستگتذاری و
برنامهرییی کالن فعالیتهای پیادهستازی ستامانه متدیریت
ایمنی دنبال کرد .در حوزه سیاستتگتذاری و برنامتهریتیی
کالن امور مرتب با ایمنی هوانوردی ،که جیو وظای بخش
حاکمیتی صنعت استت و ستازمان هواپیمتایی کشتوری بته
عنوان نماینده حاکمیت در این بخش ،وظیفه تدوین و ابالغ
این سیاستتهتا را بتر عهتده دارد .علتیرغتم فعالیتتهتای
پراکندهای که در این زمینه انجام گرفته ،هنوز سیاستهای
کالن کشتور در زمینته ایمنتی هواپیمتایی توست ستازمان
مسوول تدوین و ارایه نشتده استت ] .[34هتر چنتد برختی
اقدامات و برنامههای موردی انجام شده ،ولی هیچ یك از این
برنامهها به نتیجه نهایی نرسیده و سند مدونی در این مورد
منتشر نشده است .با توجه به اهمیت ایتن مهتم در برنامته
ایمنی و نقش کلیدی این جی از سامانه در تعیین خ مشی
و مسیر حرکتت کشتور در کلیته بختشهتای تصتدیگتری
هوانوردی ،تزم است تا پیش از هر اقدامی در زمینته پیتاده-
سازی نظام مدیریت ایمنی هوانوردی ،فعالیتهایی اساستی
انجام شود و سیاستها ،اهداف و برنامههتای ایمنتی کشتور
تدوین و در اختیار ذینفعان صنعت قرار گیرد .همچنتین بتا
طراحتی نقشته راه در ستازمان متیتتوان میتیان اثربخشتی
فرآیندهای ایمنی هوانوردی را ارتقا داد ،این نقشه از تنظیم
استراتژیهای کلی ستازمان ایجتاد متیشتود] .[30در ایتن
تحقیق نقشه راهبردی ایمنی هوانتوردی پیشتنهادی بترای
کشور ارایه شده است که بر اساس آن به طتور زنجیترهایتی

برای برآورده شدن اهداف و انتظارات ذینفعان باید مجموعته
فرآینتدهایی شتامل( متدیریت عالیته ،اصتلی ،پشتتیبانی و
بازخورد) تدوین و سپس زیرفرآیندهای آن را مشخص کترد
تا بستر و زمینه تحقق کالن فرآیندها محقتق شتود .نقشته
استراتژی برای بهبود فرآیندها در سازمان ،باید اهداف رشد
و یادگیری را دنبال کند.
پیشنهادها
در این تحقیق به ذکر پیشنهادهایی در مورد ادامه کار
پژوهش از سوی عالقمندان پرداخته می شود که در دو
بخش ،پیشنهادهای کاربردی تحقیق و پیشنهادهایی برای
پژوهش های آتی ،تقسیمبندی می شوند.


پیشنهادات کاربردی

مراتب پیشنهادی محقق در رابطه با فرآیند مدیریت عالیه به
شرح زیر است:
الف -تدوین استراتژی
 ایجاد شورای عالی ایمنی در سطح ملی و منطقته ای بتاعاویت بختش حتاکمیتی شتامل :وزارت راه و شهرستازی،
سازمان هواپیمایی کشوری ،قوه قاائیه ،وزارت دفاع ،ستتاد
کل نیروهای مسلح بخشهای تصتدیگتر و اجرایتی شتامل:
شرکت فرودگاههای کشور و شرکتهای هواپیمایی.
 تدوین سیاستتهتا و راهبردهتای ایمنتی کشتور توستشورای عالی ایمنی.
 تبیین برنامه ایمنی کشور توس شورای عالی ایمنی. ایجاد سیستم مدیریت ایمنی منطبتق بتا برنامته ایمنتیکشور
انتخاب شاخصهای ایمنی توس شورای عالی ایمنی انتخاب اهداف ایمنی توس شورای عالی ایمنی تدوین مکانییمهای آموزشهای برون سازمانی تدوین چارچوب قانونی سامانه مدیریت ایمنی و الیامتاتسیاستهای اجرایی و توصیه نامههای مرتب .
 ایجاد کمیسیونهای تخصصی مرتب با موضوع ایمنی بهمنظور شناستایی راهکارهتای عملیتاتی کتردن فرآینتدهای
مدیریت عالیه ،اصلی ،پشتیبانی و بازخورد ایمنی.
 شناسایی ،تعری و مستندسازی الیامات و مسئولیتهایمرتب با استقرار و حفظ (به روز رسانی) برنامه ایمنی کشور
بر اساس مفاد آیین نامه ایمنی کشور.

طراحی نظام توسعه مدیریت ایمنی در صنعت هوانوردی کشور

ب – تصویب و ابالغ قوانین
 تدوین دستورالعملی برای توافق نامههای عملکرد ایمنتیسامانه مدیریت ایمنی ارائه دهندگان خدمات ،شامل شرکت
فرودگاههای کشور ،شرکتهای هواپیمایی ،شرکتهای ارائه
دهنده خدمات هندلینگ ،شرکتهای ارایه دهنده ختدمات
تعمیر و نگهداری ،شرکتهای ارایه دهنده خدمات ساخت و
تعمیر و نگهداری وسایل پرنده و شرکتهای (ارائته دهنتده
خدمات آموزش(.
پ –گیارشدهی به ذینفعان و مدیران
 نظارت بر اجرای صحیح روشهای کنترل مخاطره ایمنیدر سامانه مدیریت ایمنی ارایه دهندگان خدمات
 ارائه گیارش از روند اجرای سامانه مدیریت ایمنی توسارائه دهندگان خدمات به شورای عالی ایمنی
 تدوین و راه اندازی سامانه گیارشدهی الیامی و محرمانهخطرات و تشکیل بانك اطالعاتی خطرات
مراتب پیشنهادی محقق در رابطه با فرآیند اصلی بته شترح
زیر است:
الف -مدیریت مخاطرات
 ایجاد بانك اطالعات ایمنی هوانوردی کشور در بردارنتدهتمتامی استناد مترتب شتامل الیامتات ،مستوولیتهتا و
پاسخگوییها در رابطه با برنامه ایمنی کشور.
ب -ارتقای ایمنی
 اجرای برنامه اجرایی ،برای دستیابی به اهداف ایمنتی بتراساس سطح ایمنی قابل قبول اولیه
پ– نظارت بر ایمنی
نظارت بر روند اجرای سامانه مدیریت ایمنی توست ارائتهدهندگان خدمات از طریق شورای عالی ایمنی
 تدوین دستورالعملهتایی بترای تخصتیص ارجحیتت بتهبازرسیها ،ممیییها و تحقیقها
پایش تبعات فرآیندهای شناسایی خطر و مدیریت مخاطرهارائه دهندگان خدمات از طریق الیامات قانونی وضع شده
ت – گیارشدهی رخدادهای ایمنی
 ایجاد نظام پایدار و مداوم تحقیق و بررسی در زمینه عللوقوع سوانح هوایی و مییان خستارات وارده ،تتدوین گتیارش
مربوطه و ارائه آن به ذینفعان و مدیران مرتب بعد از وقتوع
هر سانحه.
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 تشکیل ارگان مستقل تحقیق و بررسی سوانح و حتوادثهوایی مراتب پیشنهادی محقق در رابطه با فرآیند پشتیبانی
به شرح زیر میباشد:
الف – منابع مالی
تخصیص منابع مادی تزم برای اجرای برنامه ایمنی کشورب -منابع انسانی
 تأمین منابع انسانی متخصص بته منظتور اجترای برنامتهایمنی کشور
 تدوین برنامه آموزشی برای تمامی کارکنان و متخصصینصنعت هوانوردی
 ارائه برنامه زمانبنتدی آمتوزش کارکنتان بترای آمتوزشفرآیند شناسایی خطرات و مدیریت مخاطرات
پ – تدوین و بازنگری قوانین
 صدور و ابالغ سیاستهای ایمنی کشتور ،آیتین نامتههتا،دستورالعملها و مقررات ایمنی به بخشهتای تصتدیگتری
مانند :شرکت فرودگاههای کشور ،شترکتهتای هواپیمتایی،
شرکتهای ارائه دهنده خدمات هندلینگ ،شرکتهای ارائه
دهنده خدمات تعمیر و نگهداری ،شرکتهای ارائته دهنتده
خدمات ساخت و تعمیر و نگهداری وسایل پرنده و شترکت-
های ارائه دهنده خدمات آموزش.
 .بازنگری ،تدوین و انتشار چارچوبهای قانونی و مقترراتخا ایمنی در سطح ملی
ت -استاندارسازی
تدوین استانداردهای نظام توسعه مدیریت ایمنتی صتنعتهوانوردی کشور


پیشنهادها برای پژوهشهای آتی

موضوعات زیر برای انجام تحقیقات بعدی پیشنهاد می شود:
این تحقیق به طور عام در سطح ستازمان (کتالن) انجتامشده است ،برای بهبود عملکرد مستتمر و موفقیتت و متؤثر
بودن این تحقیق ،پیشنهاد میشود در تحقیقات بعتدی بته
انجتام پتژوهشهتای جداگانته در قستمتهتای مختلت و
معاونتها اقدام شود و مدل پویا برای هر یك از آنها تتدوین
گردد ،همچنین اهداف و معیارهای ارزیابی عملکرد استخراج
و متناسب با قسمت مربوطه ،طراحی و بومی سازی شود.
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با توجه به اینکه هنگام مصاحبه و جمتع آوری اطالعتات،عدم دقت تزم و تخصیص زمتان متؤثر و مناستب از ستوی
برخی مسئوتن و کارشناسان مخاطب ،وجود داشت بنابراین
با هماهنگی بیشتر با افراد خبتره ،مستئولین و کارشناستان،
میتوان متدل طراحتی شتده را بهبتود داد .تکمیتل متدل،
طراحی فرآیندها و مسیر جریان آنها ،انجام شبیهسازی برای
کمیسازی مدل و بهبود آن متناسب با نیاز و اهداف سازمان
هواپیمایی کشوری ،از اقداماتی هستند که میتوانند موجبات

چنین بهبودی را فراهم سازند .در واقع متدل کنتونی را متی
توان با تحقیقتات بیشتتر در روابت میتان متغیرهتا بهبتود
بخشید .همچنین با استتفاده از نستخه کامتل نترم افتیار و
نسیم ،میتوان مدل را توسعه داد.
بس و گسترش نقشه استراتژی ارائه شده و پیاده ستازینظام ارزیابی متوازن
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