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Abstract 
Achieving high safety and credibility is one of the goals of airline agancies, which is achieved 
under the name of high reliable organizations. In this regard, this study was conducted with the aim 

of providing a model for the realization of high reliable organizations in crisis situations in the 

country's aviation industry to respond to changes and improve service quality. The present study is 
applied in terms of purpose, and is descriptive survey in terms of data collection. The research was 

conducted in two parts.  First, it was conducted by searching the literature and reviewing research 

background to extract the components of the model from reliable organizations; then, these 

components were calculated through Delphi method to develope the initial model of the research. 
Then, in order to fit the proposed model, it was reviewed and approved through a large-scale field 

survey. The statistical population in the Delphi section of the experts included the heads, managers 

and experts of the airline, who were selected through a combination of judgment and snowball 
methods. In the second phase, 200 people, who were determined based on the volume required for 

model structural equations and classification sampling method, answered the questionnaire. Then, 

the data were evaluated by SPSS 22 software and Lisrel 8.5 based on confirmatory factor analysis 

and path analysis, and the final model was presented with a structural equation model. Findings: 
The model fit indices indicate the confirmation and fit of the structural model of the research. 

Finally, based on the final model, the model of a reliable organization has 8 main dimensions and 

62 components. The main dimentions of the model are unwillingness to simplify interpretations, 
preoccupation, sensitivity to trust building operations, flexibility, specialization, safety, and failure 

tolerance. The findings showed that airlines can improve failure tolerance and safety against 

unexpected events by choosing the axes of flexibility, specialization, relationship between 
preoccupation, confidence building, unwillingness to simplify interpretations, and sensitivity to 

operations. 
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 چکیده
اتکا قابل یهامهم تحت عنوان سازمان نی، ارودیبه شمار م ییمایهواپ یهاباال از اهداف شرکت یریو اعتبارپذ یمنیبه ا یابیدستامروزه، 
کشور،  ییمایبحران در صنعت هواپ طیاتکا در شراهای قابلتحقق سازمان یارائه الگومنظور پژوهش به نیا ،راستا نی. در همابدییتحقق م

ها داده یبوده و از نظر نحوه گردآور یپژوهش حاضر از نظر هدف کاربرد .دشخدمات انجام  تیفیو بهبود ک راتییبه تغ ییجهت پاسخگو
اتکا استخراج شد، قابل یهاسازمان یالگو یهامؤلفه ،پژوهش نهیشیو پ اتیدر ادب یحاضر ابتدا با جستجو پژوهشاست.  یشیمایپ یفیتوص

از  ،یشنهادیپ یکرد. سپس جهت برازش الگو دایتوسعه پ قیتحق هیاول یالگو بیترت نیاحصا شدند و به ا یدلف روشها با مؤلفه نیسپس ا
 ییمایو کارشناسان شرکت هواپ رانین شامل رؤسا، مدخبرگا یشد. جامعه آماری در بخش دلف یبررس ع،یدر قالب وس یدانیم شیمایپ قیطر

 اتیدر ادب یدر دو بخش انجام شد. در بخش اول با جستجو قیانتخاب شدند. تحق یو گلوله برف یضاوتاز روش ق یبیاند که به روش ترکبوده
صورت گرفت؛  یابعاد، روش دلف نیا یر بر روبه اجماع نظ یابیاتکا استخراج شد، و جهت دستقابل یهاسازمان یابعاد الگو ق،یتحق نهیشیو پ
انجام  ع،یدر قالب وس یدانیم یشیمایپ ،یشنهادیپ یلگوکرد. سپس در بخش دوم جهت برازش ا دایتوسعه پ قیتحق هیاول یالگو بیترت نیبه ا

و  یاز روش قضاوت یبیبه روش ترک اند، کهبوده  ییمایو کارشناسان ارشد شرکت هواپ استادانخبرگان شامل  یشد. جامعه آماری در بخش دلف
 ازیکشور، که بر اساس حجم موردن ییمایهواپ شرکت 7و کارشناسان ارشد  رانینفر از مد 022انتخاب شدند. در بخش دوم تعداد  یگلوله برف

 00 افزارنرم از طریق ها شد، به پرسشنامه پاسخ دادند. سپس داده نییتع یبندطبقه یریگو روش نمونه یمعادالت ساختار یابی یالگو یبرا
spss   8/8و  Lisrel برازش، نشان از  یهاها: شاخصافتهی. دشارائه  یینها یموردسنجش قرار گرفت و الگو یدییتأ یعامل لیبر اساس تحل

اند  از عدم لفه است، ابعاد الگو عبارتؤم 20بعد و  8 یا دارااتکسازمان قابل یمشخص شد الگو تیپژوهش دارد. درنها یو برازش الگو دییتأ
آوری در مقابل و تاب یمنیا ،ییگراتخصص ،پذیریانعطاف ،اعتمادسازی اتیبه عمل تیحساس ،مشغولیدل ر،یبه ساده کردن تفاس لیتما

 نیبة رابط ،ییگراتخصص ،پذیریانعطاف یحورهاتوانند با انتخاب با انتخاب ممی ییمایهواپ یهانشان داد شرکت هایافتهشکست است. 
در مقابل حوادث غیرمترقبه را بهبود  یمنیتحمل شکست و ا ات،یبه عمل تیحساس ر،یبه ساده کردن تفاس لیاعدم تم ،اعتمادسازی ،مشغولیدل

 بخشد.
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 های هواپیمایی ایراناتکا برای شرکتارائه و اعتبارسنجیِ الگوی سازمان قابلحسینی و امیرخانی:       03

 مقدمه

شامل یی هستند که هاهحوزهای هواپیمایی یکی از شرکت
که اغلب پرهزینه  می باشندعملیات پرخطر با فناوری پیشرفته 

یابی به دست ،رونیازا(. 9292و همکاران،  1هستند )کانتو
 عنوانبههای هواپیمایی شرکت قابلیت اطمینان باال هدف اصلی

 برای باید هاآنونقل در جهان است. از ارکان اصلی حمل یکی
 مدیریتی زمینه این در و کنند تالش سازمانی هدف این تحقق
 چنینی ایجاد. (9214، 9گیرند )کاسلر کار بهرا  کارآمد و مؤثر

 که دارد خاص الگوی یک به نیاز ایمن ساختاری با یسیستم

 که دنشومی شناخته «3اتکاقابلهای سازمان» عنوانبه
 است سازمان در ایمنی بهبود وخطاها  کاهش ةدهندنشان
 بار اولین برای اتکاقابلسازمان  (.9292و همکاران،  4)کانتو
. شد معرفی برکلی کالیفرنیا، دانشگاه محققان از گروهی توسط

 ناوهای ،پرخطر هواپیماهای به اتکاقابلهای سازمان تاریخچه
 تجاری هوایی نقل و حمل وایی،ه ترافیک کنترل ،هواپیما

)انیو و  گرددیبرم یاهسته انرژی و نظامی عملیات کلی، طوربه
  .(9218، 5همکاران

هایی هستند که موفق شده های قابل اتکا سازمانسازمان
اند از فاجعه های محیطی دوری کنند. محیطی که در آن 
اشتباهات معمول )به دلیل وجود عوامل و پیچیدگی های 

طور کلی . به(9215، 2تواند به وقوع بپیوندد )اونیروباخطر( میپر
ها و مشخصات پیچیده و پرخطر و در عین سازمانهایی با ویژگی

و  ی، فناوردهیچیپ یهااز روشحال ایمن و موثر هستند، که 
 دهیچیپ طیها و شرا ستمیس تیریمد یها برادستورالعمل

؛ انیو و همکاران، 2129، 7)زانیگا و مارتینز شود یاستفاده م
9218). 

 اریبس یهاطیبدون خطا در مح باًیتقر اتکاقابل هایسازمان
 یهاکه از روش یی، جاکنندیمو نامشخص عمل  زیبرانگچالش

و  هاستمیس تیریمد یها براو دستورالعمل ی، فناوردهیچیپ
 .(9218)انیو و همکاران،  شودیماستفاده  دهیچیپ طیشرا

های برای سازمان را مشترک هایویژگی از برخی محققان
 آموزش کارکنان پیشرفته، فناوری برشمردند، مانند اتکاقابل
 ،مؤثر پاداش سیستم مداوم، آموزش شرایط، واجد و دیده

 برای مداوم تالش و هامکانیسم و فرآیندها کارآمد ممیزی

                                                             
1. Cantu 
2  . Casler 
3. High Reliability Organization (HROs) 
4  . Cantu 
5  . Enya & et al. 

6. Onyiriuba 
7. Zúñiga & Martínez 

 این، برعالوه (.9221، 8)فردریکسون و الپورت پیشرفت
 و پاسخگویی به تعهد داوطلبانه، خدمات باال، کیفیت با عملکرد

 برابر در پیشگیری عنوانبه هابازرسی افزایش و پذیریمسئولیت
 هاسازمان این دیگر مشخصات ازجمله احتمالی، تهدیدات

 مشخصه پنجنیز ( 9221) 9ساتکلیف و ویک شناخته شده است.

 اتکالقابهای سازمان مدیریت و مشکالت شناسایی برای را
عدم تمایل به ساده  .کردند معرفی فاجعه یک وقوع از قبل

 و آوریتاب به تعهد عملکرد، به حساسیت ،کردن تفاسیر
متعددی  هایپژوهشدر  هامشخصهاگرچه این . گراییتخصص

 است ممکن عمل به هاآن تبدیل حال، این با شده است، تأیید
 اجرای دشواری .(9292)کانتو و همکاران،  باشد دشوار و مبهم
 همچنین و بزرگ هایسازمان برای اتکاقابلسازمان  مدل

 مانع دارد وجود هاآن عملیات حفظ برای که باالیی هزینه
 که نیست مشخص کامالً ،درواقع. شودمی چنین الگویی کاربرد
 را دارد یا نه اتکاقابلتوانایی تبدیل به سازمان  سازمان آیا هر

 .(9213)کاسلر، 
 هاسازمانحاکی از عدم موفقیت نیز  هایپژوهشو  شواهد

و  12مارک است، در این راستا اتکاقابلالگوی  سازیپیادهدر 
 هایسازمانکه  هاییروش( بیان کردند 9213همکاران )

مستقیم در  طوربهتوانند نمی، آورنده وجود میب را اتکاقابل

( 9214) 11هیپکین همچنینامروزی اعمال شوند.  هایسازمان
عمیقی در ادراک مدیران، سرپرستان و  هایتفاوت =بیان کرد 

 اتکاقابلسازمان اپراتورها در مورد تعدادی از عوامل مرتبط با 
تر بیشتر و تجربیات کاربردی هایپژوهش ،رونیازاوجود دارد. 

برای  هااین چهارچوب اثربخشیبرای ارزیابی اعتبار و  توانندمی
 .ضروری باشند اتکاقابل تحقق سازمان

و  عملیاتهایی که با شرکت رغم آنچه گفته شدعلی
نادیده  نباید این مفهوم را، سروکار دارند پرریسک هایفناوری
 بسیارصنعت هوایی نقش در این میان . (9214)کاسلر،  بگیرند
های اقتصادی و نظامی و تسریع امور نمایش قدرت مهمی

 کارشناسان و یرانمدحیاتی یک کشور به عهده دارد. 
 ارائه خدمات برای هاییراه دنبال به هواپیمایی هایشرکت

مستمر بهبود  دیدگاه از ،درواقع. هستند ترمطمئن و ترایمن
 هایدستگاه، هواپیمایی هایشرکت که ضروری است ،عملکرد

 را مستمر هایفعالیت سری یک و باشندداشته  نانیاطمقابل
 خود نهادینه هایدستگاهدر  را یفیتایمنی و ک تا کنند دنبال
 عمومی، اعتماد جلب برای همچنین (.9212)دکر و وود،  کنند

                                                             
8  . Fredrickson & Laporte  

9. Weick & Sutcliffe 

10  . Mark 

11. Hipkin 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128034385000064
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0148296316300297#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0148296316300297#!
https://www.emeraldinsight.com/author/Hipkin%2C+Ian
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 و خدمات کارا ارائه ایمنی، نظر از باید هواپیمایی هایشرکت
. باشند اعتمادقابل ،مردم انتظار مورد اخالقی هایآرمان تحقق
 قرار مردم نظر تحت هواپیمایی هایشرکت که نیست شکی

 .کند سست را هاآن اعتماد تواندمی غلطی عملکرد هر و نددار
 از یکی ایران در هوایی سوانح آمار حاکی از آن است که

شود می شامل را جهان در هوایی حوادث وقوع میزان باالترین
 با های هواپیماییشرکت ،لذا .(.9212، 1)شبکه ایمنی هوایی

ی بقا خود در ایمنی برا و کیفیت سطح ارتقا ضرورت به توجه
 جدیدی یهاراه مرتباً بایدو حفظ اعتماد مردم،  شرایط رقابتی

این موارد ضرورت  کنند. جستجو عوامل این تقویت برای
های را در شرکت اتکاقابلهای سازی الگوی سازمانپیاده

پیمایی هواهای با این حال شرکتکند. هواپیمایی مشخص می
حل  یبرا ،اتکاقابلی سازمان هاویژگی یسازادهیو پ جادیدر ا

با مشکل و رویارویی با مخاطرات احتمالی،  دهیچیمشکالت پ
مواجه هستند، چراکه اجرای چنین الگویی در سازمان نیازمند، 

های نیازهای خاص شرکت براساسیک الگویی بومی 
که مرور پیشینه پژوهش حاکی از آن است که  است، هواپیمایی

 خورد.به چشم نمی پژوهشچنین الگویی در ادبیات 

و  هواپیمایی هایشرکت آمیزبه دلیل ماهیت مخاطره ،لذا
موجود، ارائه الگویی جهت تحقق  هایپژوهشهمچنین شکاف 

 ،رونیازاها ضرورت دارد. در این شرکت اتکاقابلسازمان 
الگوی  هایمؤلفهشناسایی حاضر بر آن است که به  پژوهش
 هایرایط بحران برای شرکتدر ش اتکاقابلهای سازمان

 هواپیمایی بپردازد.

 

 مبانی نظری

 اتکاقابلهای سازمان
پیچیده و  هایویژگیی با هایسازمان، اتکاقابل هایسازمان

پرمخاطره و در عین حال ایمن و اثرگذار هستند )هوگن و 

بدین معنی که ساختار و مدیریت یک (. 9214، 9دراگست
بر این اساس از بروز خطر و  تواندمی خدمات دهندهارائهسازمان 

ایجاد خطا بکاهد و ایمنی سازمانی را ارتقا دهد )هه و 

 برای ییهاراه دنبال به اتکاقابل هایسازمان (.9215 ،3همکاران
 یهاسازمان هاآن. هستند احتمالی حوادث به پاسخگویی

و )کانت کنندیم بازسازی و اصالح را خود دائماً که هستند موفقی
 (.9292و همکاران، 

                                                             
1  . Aviation Safety Network 
2. Haugan & Drageset 
3. He & et al. 

ممکن  هاسازمانطبیعی در این  طوربهاگرچه حوادث و سوانح 
است به دلیل وجود عوامل پیچیده و پرخطر به وقوع بپیوندد. از 

وسیع  یریانتقادپذبه  توانیم هاسازمانبارز این  یهامشخصه
ای جهت پیشگیری دوره یهایبازرسدر سطح مدیریت سازمان، 

و اشتباهات، داشتن آگاهی و مثبت اندیشی  از بروز خطاها
نسبت به دالیل رخداد اشتباهات و پاسخگویی و 

 باال توسط مدیریت این سازمان اشاره کرد پذیریمسئولیت
، اتکاقابل یهاسازمان، گریدعبارتبه(. 9212، 4)زانیگا و مارتینز

افزایش کیفیت توجه به کل  دهیسازمانبه دلیل تالش در 
 یهاسازمانان به جزئیات، نتقویت دانش کارک سازمان و

در  اتکاقابل یهاسازمانآیند. بنابراین به حساب می یاژهیو
هستند تا بتوانند در مقابل حوادث احتمالی  ییهاراهجستجوی 

 (.1394متین و همکاران، پاسخگو باشند )زارعی
داللت بر این  اتکاقابل یهاسازمانمطالعات اخیر در مورد 

 یریاعتمادپذبه ماهیت پویای ایجاد  هاسازمانرد که این دا
و  یریاعتمادپذ یارتقا یوجوجستدارند. یعنی در  تأکید

سریعاً اشتباهات  کهنیاپیشگیری از خطا و اشتباهات هستند و 
 اتکاقابلی هاسازمانایجاد شده را جبران کنند، به عبارتی 

باشند، در  یریادپذاعتمیابی به به فکر دست کهنیابیشتر از 
 (.1395)رحیمی و پورزارع،  باشندیمآن  یوجوجست

 

 اتکاقابلالگوی سازمان  ابعاد
بر  تأکید با ،(9221) ساتکلیف و یک مدل اولیه، ویک عنوانبه

یق از م، شامل یک خودآگاهی عاتکاقابلهای سازمان کهاین
 زیر شرح به را هاسازمانهای این ویژگی سازمان است،

 ،عدم تمایل به ساده کردن تفاسیر خودمشغولی، رشمردند:ب

طی گرایی. تخصص و آوریتاب به تعهد عملکرد، به حساسیت
متفاوتی برای  هایمؤلفهمحققان مختلف، های بعد، سال

ویژگی را  12( 9214کاسلر )برشمردند.  اتکاقابلهای سازمان
ها این ویژگیدر ناسا معرفی کردند،  اتکاقابلای هبرای سازمان

، سادگی اهداف ،گشودگی به محیط خارجی از اندعبارت
 ،پیچیدگی فرآیند ریسک،درجه ، های عملکرد اجتماعیخواسته

یادگیری ، یاحرفهتنوع ، کنترل عملیاتی، افزونگی سازمانی
 پیشنهادی ابعاد که حالی در .سازمانی ذهن آگاهی سازمانی

 ویک یهاشاخص با یظاهر نظر از (9214کاسلر و همکاران )
از  موارد از بسیاری در ماا است، متفاوت( 9221) ساتکلیف و

 پیشنهاد (9214خرسندی و ایون )هستند.  مشابه لحاظ مفهومی
های سازمان برای ایمنی مدیریت یهاییتوانا که کردند

                                                             
4. Zúñiga & Martínez 

https://aviation-safety.net/database/country/country.php?id=EP
https://aviation-safety.net/database/country/country.php?id=EP
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838815309841
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0148296316300297#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0148296316300297#!
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 شوندیم اطمینان عدم کاهش باعث زیرا است ضروری اتکاقابل
. لوسون و همکاران دهدمی ایشافز را اطمینان قابلیت که

 رویکرد یک باید اتکاقابلهای سازمان ( اذعان کردند9229)
 باید و باشد داشته ریسک و ایمنی مدیریت برای سیستمی

 مبادله کمترین به نیاز که کند ایجاد سازمانی و فنی یهایطراح
 .باشد داشته( سازمانی) سیستم اهداف سایر و ایمنی اهداف بین

ویت  مشخص ویژگی پنج براساس (9212و همکاران ) ساندرز
 برعالوه. ایشان کردند ایجاد رفتارهایی( 9221و شاکلیفت )

 توانایی است ضروری که جامع رهبری و مدیریتی خصوصیات
 ضروری اتکاقابلهای سازمان برای را هاپارادوکس در پیشرفت

 برای کنندیم پیشنهاد (9223وگوس و ولبورن ). دانندیم
 در احتماالً و هستند اطمینان قابلیت دنبال به که ییهاسازمان

 مشخصه یک نوآوری شدت ،کنندیم فعالیت رقابتی فضای یک
 که کنندمی پیشنهاد (9212هالس و چاکراورتی ). است اساسی

 اثبات و بازخورد که قوی و دقیق سریع، اطالعاتی هایدستگاه
  از ،کنندمی تسهیل را

 اوگلیاستری .است اتکاقابلهای سازمان اسیاس هایویژگی
 در پذیریانعطاف برابر در تعهد که دریافتند( 9212) زونیگا و

( 9219) همکاران و نول. است ضروری اتکاقابلهای سازمان
الزم  هاسازمانرا برای این  تفسیرها کردن ساده برای میلیبی

( بیان 1399درگاهی و همکاران )در داخل کشور نیز  دانستند.
عوامل و  اتکاقابل هایسازمانیابی به اهداف کردند برای دست

به  توانمیآن  ازجملهمختلفی دخالت دارند که  هایویژگی
، عدم تمایل به هاشکستدر قبال  آوریتابقدرت تحمل و 

، حساسیت داشتن به عملکرد مطلوب، هاتحلیلساده کردن 
 گراییتخصصجام در برابر مشکالت و سران پذیریانعطاف
 هایپژوهشدر  اتکاقابل ابعاد دهندهنشان 1جدول د. کراشاره 

 گذشته است.

 

 گذشته هایپژوهشدر  اتکاقابل ابعاد .3جدول 
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   *   *   *     * مشغولیدل

عدم تمایل به ساده کردن 
 تفاسیر

* *       *   * * * 

 *  *   *     *   * حساسیت به عملکرد

     *     *  *   اعتمادسازی

 *  * * *          پذیریانعطاف

 *  *   *        * گراییتخصص

ایمنی در مقابل حوادث 
 غیرمترقبه

    *  * *       

 *  * *  *        * در مقابل شکست آوریتاب

  
که بیشترین تکرار  هاییمؤلفهپیشینه پژوهش، مرور  براساس

گذشته داشتند، برای ارائه الگوی سازمان  هایپژوهشرا در 
ها در لفهؤدر پژوهش حاضر انتخاب شدند. این م اتکاقابل

 ادامه تعریف خواهند شد.

 مشغولیدل اتکاقابل هایسازمانبرای  :مشغولیدل
. اگرچه، بینندمی ندرتبههمراه با چیزی است که 

در اجتناب کردن از حوادث موفق  اتکاقابلهای سازمان
)پنگ و  کنندمیهستند، اما در مورد برتری خود اغراق ن

 (.9215همکاران، 

 اتکاقابل هایسازمان عدم تمایل به ساده کردن تفاسیر:
و متمایزی  ترکاملتا تصویر  کنندمیمراحل عمدی را طی 

 را ارائه کنند.  استاز چیزی که در حال وقوع 
 
 

1  . Vogus & Welbourne 
2  . Hales & Chakravorty 
3  . Ogliastri & Zuniga 

 
 



 00           1399 ، زمستان1، شماره 9های دولتی، دوره زمانفصلنامه علمی مدیریت سا

 

اعتقاد دارند که جهان پیش روی  اتکاقابلهای زیرا، سازمان
است  ینیبشیپرقابلیغو  بسیار پیچیده، پویا، ناشناخته هاآن
 که تا حدامکان همه جوانب را در نظر کنندمی تالش هاآنو 

 هایسازمانتا  کندیم، نقاط کوری ایجاد یسازسادهبگیرند. 
از عواقب بالقوه ایجاد کنند که  یترمتنوعتصویر  اتکاقابل

و  هاینیبشیپاز  یتریو غن ترمتنوعخود مجموعه  نوبهبه
)پنگ و همکاران،  دهدیمعالئم اولیه هشدارها را ارائه 

9215.) 

سعی  اتکاقابل هایسازمان :حساسیت به عملکرد
هستند و  یابیردقابلخطاها را هنگامی که هنوز  کنندمی

را با استفاده از آگاهی موقعیتی گسترده،  هاآن توانمیهنوز 
( آگاهی 1997ایزوله کرد، مورد شناسایی قرار دهند. ادلی )

از عناصر موجود در یک محیط  ادراک» عنوانبهموقعیتی را 
و تجسم  هاآنرک معنی در حجمی از زمان و مکان، د

 هایسازمان. کندیمتعریف  «در آینده نزدیک هاآنموقعیت 
دائماً با هدف اصلی در ارتباط هستند تا بفهمند که  اتکاقابل

که همگان را به  کنندمیو سعی  سازمان به دنبال چیست
برقراری ارتباط با یکدیگر تشویق کنند تا از این طریق 

 (.9221 وفق بدهند )رابرت و بی،خودشان را با هدف اصلی 

صداقت و اعتمادسازی درونی به شرطی به  اعتمادسازی:
که مدیران عالی سازمان سرمشق و الگو  دیآیموجود 

دیگران باشند و با ایجاد مصادیق، آن الگوها را در واحدها و 
 ادارات عملی سازند.

ترکیبی از کوچک  پذیریانعطاف :پذیریانعطاف
البداهه برای حفظ عملکرد ها و اقدامات فیداشتن خطانگه

شدیداً به  اتکاقابل هایسازمان . افراد دراستسیستم 
را  «العملعکس»این  هاآنکه  متعهد هستند پذیریانعطاف

 توانندمیکه به وسیله آن  کنندمیمدرکی تلقی  عنوانبه
بینی نشده را مهار کنند. در مقابل، مدیران در حوادث پیش

 کنندمیمدرکی تلقی  عنوانبهموفق را  العملعکس، تجارت

)ویک و  شودمی هاآنکه باعث اختالل در کار عادی 
 (.9221ساتالیف، 

 اتکاقابل هایسازمانچیزی که افراد در  گرایی:تخصص
ی وانایی ایجاد تغییراتی در الگوهاگیرند، تمی یاد خوبیبه

صمیمات( در محول کردن ت –مراتبی متداول )تفویضسلسله
زمان تغییر سرعت و زمان عملیات و بروز مشکالت 

. سپس تصمیمات مستقیماً و توسط استبینی نشده، پیش
، شانسازمانیکه بدون توجه به مقام  شوندمیافرادی گرفته 

 هاتخصصتخصص باالیی دارند. در این شرایط، تجربیات و 
ساختار  ،بنابراین .از مقام سازمانی هستند ترمهم

ترکیبی از تخصص و  اتکاقابل هایسازماندر  گیریتصمیم
 (.9215)پنگ و همکاران،  است مراتبسلسله

 بینیپیشایمنی  :غیرمترقبهایمنی در مقابل حوادث 
جانی و  دیدگیآسیباقداماتی است که در طی آن از خطر 

با رعایت  ،درواقع. شودمی گیریپیشضرر و زیان مادی 
که به حذف  شودمیا موقعیتی ایجاد اصول ایمنی شرایط ی

. گرددمیحادثه یا به حداقل رساندن آثار و عوارض آن منجر 
، هرچه میزان حوادث کاهش یابد و دیگرعبارتبه

کمتر  هاآنجانی و ضرر و زیان مادی ناشی از  دیدگیآسیب
در حال حاضر با  شود ایمنی افزایش یافته است.

در جهان صورت گرفته  هاهزمینتمامی  که در هاییپیشرفت
 نقش ایمنی نیز بارزتر گشته است.

در  اتکاقابل هایسازمان در مقابل شکست: آوریتاب
از موفقیت بسیار محتاط  بعدی متداول هاشکستمورد 

هستند که از طریق جستجوی محدود، توجه کم، ناسازگاری 
 (.9215)پنگ و همکاران،  شوندمیو همگنی ایجاد  خطرات

به صورت زیر ارائه پژوهش ن اساس الگوی اولیه ای بر
 :شودمی

 

 

 

 

 

 

 

 
 پژوهشمفهومی اولیه  .3شکل 
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 شناسی پژوهشروش
و از لحااظ گاردآوری پژوهش حاضر از نوع مطالعات کااربردی 

اساتخراج ابعااد  منظوربهپیمایشی است. ابتدا  -ها توصیفیداده
باا اساتفاده از ، جساتجویی در ادبیاات اتکااقابلالگوی سازمان 
هاا و ی علمای، کتابهااگاهیپاای و مراجعه باه روش کتابخانه

یابی باه اجمااع دست منظوربهمقاالت موجود انجام شد. سپس 
 د.استخراج شده، پانل دلفی تشکیل ش در خصوص ابعاد

پاناال دلفاای، شااامل رؤسااا، ماادیران و کارشناسااان ارشااد  
دانشایار مادیریت  های هواپیمایی و استادان اساتادیار وشرکت

در  کنندگانمشااارکتبااوده اساات. از آنجااایی کااه انتخاااب 
یاابی باه خبرگاان با هدف دست، های با تکنیک دلفیپژوهش

های کمی، حجم همانند روششود، حوزه مورد بررسی انجام می
نفار از خبرگاان  35، رونیازانمونه بزرگ اهمیت چندانی ندارد. 

تی و گلولاه برفای انتخااب ی ترکیبی قضااوریگنمونهبه روش 
بر این اساس، افرادی نامزد شدند که پژوهشگر براسااس شدند. 

 معیارهای پاژوهش، بارای مشاارکت در ایان مطالعاه مناساب 
دانستند، سپس خبرگان افراد واجد شرایط برای پانل دلفی را می

 اند از :معرفی کردند. معیارهای این پژوهش، عبارت

های معتبر کشور در رشاته گاهعلمی دانشعضویت در هیئت
  های هواپیمایی کشورمدیریت و یا سابقه کار اجرایی در شرکت

 اتکاقابلهای آشنایی با مفاهیم سازمان 
 اتکاقابلهای ة سازماننیدرزمابقه پژوهشی س

نفر از خبرگان  11ی و علمئتیهنفر از اعضای  94 تیدرنها
ی برگزیاده شادند. هاای هواپیماایاجرائی و مشااور در ایرالین

ی هامؤلفاهای براساس ابعااد مساتخرج از ادبیاات و پرسشنامه
ارساال  خبرگانِو جهت اجرای راند اول دلفی، برای  آمادهها آن

شد. در این پرسشنامه میازان موافقات خبرگاان باا  هریاک از 
تاا   5-مهام  کاامالًتاایی لیکارت ) 5از طریق طیف  هامخلفه
بر این، از آناان خواساته ی شد. عالوه( بررس1=تیاهمیب کامالً

یی ارائه نمایند که هامؤلّفها و نظرات خود را دربارة شد که ایده
 8در این لیست وجود نداشتند. پاس از انجاام دور اول بار روی 

جدید اضافه  مؤلفه 4حذف و  مؤلفه 19آن،  مؤلفه 72بعد الگو و 
ه اسات. در بود 2/2شد. همچنین ضریب کندال در این دور باال 

، اندشادهیی که در دور اوّل پیشانهاد هامؤلفهدور دوم، مجموعة 
ای جدیاد، در قالب پرسشانامه هاآنبرای تعیین قابلیت استفاده 

ای حذف نشد و در اختیار خبرگان قرار گرفت. در این دور، مؤلفه
محاسبه شد که حااکی از  2/2ضریب کندال در این دور باالی 

ن اعضای پانل است. در دور ساوم نیاز نظار بی موردقبولتوافق 
اعضا دربارة عواملی که در دورهای اوّل و دوم مهام تشاخیص 

دریافات شاد. در ایان دور نیاز ضاریب  مجدداًداده شده بودند، 

محاسبه شد و به این ترتیب  2/2خبرگان باالی  یهماهنگی آرا
 دور پایان یافت. 3بخش دلفی پس از 

ها، ساختار عاملی ابعااد و مؤلفاهاطمینان از  منظوربهسپس 
ای براساس عوامل به دست آماده از بخاش به توزیع پرسشنامه

دلفی در جامعه آماری گسترده مباادرت شاد. در قسامت کمای 
پژوهش، جامعه آماری شامل رؤسا، مدیران و کارشناسان ارشاد 

شارکت  7. باه ایان منظاور استهای هواپیمایی کشور شرکت
 کیفیات مجموعاه، معیارهاای بزرگای هواپیمایی که براسااس

 اساتفاده، ماورد یهاایتکنولوژ هواپیمایی، ناوگان هواپیماهای
ی شدند، انتخاب گشتند. این بندرتبهمشتریان  رضایت و خدمات

از شرکت هواپیمایی ماهان، ایران ایار، آتاا،  اندعبارتشرکت  7
 -میار -کیش ایر، قشم ایر، معراج و آسامان.  براسااس کیسار

 اگار ن )کی. ام. او( در الگاوی ساازی معاادالت سااختاریالکی
25/2 p-value<  در ایان باشد تعداد حجم نمونه کاافی اسات

برابار تعاداد متغیار  12-92شیوه برای تعیاین تعاداد نموناه از 
(. بر این 1399)محمودی و خادملو،  دیآیمی به عمل ریگنمونه

افی باه نظار نمونه برای الگوی کا 922اساس و تعداد متغیرها، 
پرسشنامه بین اعضای جامعاه باه  952رسد  مجموعاً تعداد می

صورت حضوری و الکترونیکی )ایمیل و واتساپ( توزیع گردیاد. 
آوری و مبناای جماع لیتحلقابلپرسشنامه  922تعداد  تیدرنها

ی در ایان ریگنموناهآزمون فرضیات تحقیق قرار گرفتند. روش 
باه اینکاه هفات شارکت  . باا توجاهاستبخش تصادفی ساده 

پرسشانامه ارساال  32است، برای هر شرکت  مدنظرهواپیمایی 
 شد.

ی و اکتابخاناهی هااروشی اطالعات نیاز از آورجمعبرای 
میدانی استفاده شد. در بخش میدانی پرسشانامه طراحای شاده 

ی، عادم مشاغولدلسؤال بسته جهات بررسای ابعااد  29شامل 
اساایت بااه عملیااات، تمایاال بااه ساااده کااردن تفاساایر، حس

ی در مقابل آورتابگرایی، ی، تخصصریپذانعطافاعتمادسازی، 
ی جاادول متغیرهااا بناادطبقهشکساات و ایمناای اساات. نحااوه 

کاه دارای  استی مورد استفاده از نوع مقیاس لیکرت هااسیمق
گزینه هستند که به ترتیب گزینه کاامالً ماوافقم دارای  5طیف 

(، 9( مخاالفم )امتیااز 1)امتیااز مخاالفم  کاامالًبیشترین نماره 
( کامالً ماوافقم باا بیشاترین 4(، موافقم )امتیاز 3بینابین )امتیاز 

 ( قرار گرفته است.5نمره )امتیاز 

برای سنجش روایی پرسشنامه از روایی صوری استفاده شد 
  ظها از لحااخبرگان در طراحی و اصاالح گویاه هاشنهادیپو از 

رده شد. از سوی دیگر روایای ساازه فنی و نگارش ادبی، بهره ب
نیز به وسیله آزمون تحلیل عاملی تأییدی آزمون شده است کاه 
نتایج آزمون، روایی سازه را تأیید کرد. بارای محاسابه ضاریب 
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گیری نیز با توجه باه ضاریب پایایی و قابلیت اعتماد ابزار اندازه
ت به دست آماده اسا 7/2آلفای کرونباخ برای متغیرها بیشتر از 

است و پایایی پرسشنامه مورد تأیید قرار  قبولقابلکه این مقدار 
 .ردیگیم

. اس افزارنرمی حاصله در هاداده، هادادهی آورجمعپس از 
ثبت شده و پس از  نسخه  8/8و لیزرل  99اس.اس  نسخه پی. 

ها از آمار توصیفی )میاانگین و انحاراف اطمینان از نرمالیته داده
ماوارد  کاردنر تحلیلی )آزمون نسبت جهت محارز معیار( و آما

ی ایان هاادادهی بندجمعپیشنهادی به صورت ابعاد( نسبت به 
ی تعداد ریگاندازهو بارتلت برای او ام.کی.فاز با استفاده از آزمون 

ی برای تعیین روایی دییتأنمونه در الگوی سازی، تحلیل عاملی 
 شد.اقدام لیزرل  افزارنرمبه کمک  هاسازه

 ی پژوهشهاافتهی
در سه راند  هادادههای حاصل از تجزیه و تحلیل بر اساس یافته

پژوهش بر طبق  یهاسازهدلفی، در فرمول ضریب کندال برای 
د کاه مقاادیر ضاریب تطاابق کنادال و (، مشخّص ش9جدول )

مربوط به تطابق و هماهنگی آراء اعضاای خبرگاان  9آزمون 
عادم تمایال "ه ابعاد پژوهش یعنی های مربوط بدر مورد سنجه

، "تحمال شکسات"، "یمشاغولدل"، "به ساده کردن تفاسایر
، "گرایایتخصاص"، "یریپذانعطاف"، "حساسیت به عملیات"

ده اسات کاه ش 2/2همگی باالتر از  "عتمادسازیا"و  "ایمنی"
توافق اجماع آراء خوب خبرگان پاژوهش در ماورد  دهندهنشان
 .استمذکور  یهاسازه

 

 پژوهشالگوی  هایمؤلفهی پانل دلفی در خصوص هایافته .3جدول 
 عوامل میانگین انحراف معیار ضريب کندال یداریمعنآزمون 

 عدم تمایل به ساده کردن تفاسیر 4327/3 9877/2 7424/2 14/51

 مشغولیدل 5372/3 2545/2 5842/2 13/71

 تحمل شکست 2113/3 2411/2 2145/2 74/57

 حساسیت به عملیات 3417/3 7149/2 2143/2 97/34

 پذیریانعطاف 4459/3 7999/2 2944/2 21/33

 گراییتخصص 4288/3 7178/2 2219/2 25/81

 ایمنی 2414/3 7518/2 5441/2 41/79

 اعتمادگرایی 2141/3 2539/2 5999/2 97/45

 

ی هاسنجهی کنندگنییتبقابلیت ، های جدول فوقبراساس یافته
بررسی  های پژوهش از دیدگاه اصحاب خبره دره سازهمربوط ب

 .گیرددلفی مورد تأیید قرار می
 

 های بخش کمیيافته
ها پیش از انجام تحلیل عاملی تأییدی، باید از کفایت نمونه

برای تحلیل عاملی اطمینان حاصل کرد. به این منظور از آزمون 

ون الکین )کی. ام. او( و آزم -میر -کفایت نمونه کیسر
بر اساس این شود. ، استفاده میداری کرویت نمونه بارتلتیمعن

ها زمانی برای تحلیل عاملی مناسب هستند که دو آزمون داده
( و نزدیک به یک و سطح 2/2شاخص )کی.ام.او( بیشتر از )

 (.3( باشد )جدول 25/2آزمون بارتلت کمتر از ) یداریمعن

 

 آزمون کرویت بارتلت ةاندازه )کی. ام. او( و نتیج .0جدول 

 مقدار به دست آمده مقدار مناسب شاخص

 /.785 7/2باالتر از  کی. ام. او

 222/2 25/2کمتر از  بارتلت داریمعنیسطح 

  مناسب نتیجه آزمون

 
توان به بررسی برازش مدل نتایج کفایت نمونه، میبا توجه به 

ابتدا برازش . کردمبادرت  تأییدیگیری با روش تحلیل عاملی اندازه
های برازش مدل مورد بررسی قرار مدل با استفاده از شاخص

شاخص کای دو بر درجه لیزرل،  افزارنرمخروجی  براساسگیرد. می
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که  است 74/3برابر با  استهای اصلی شاخصآزادی که یکی از 
و  بوده و در محدوده مجاز قرار دارد 1-5دامنه پذیرش آن بین 

. ریشه دوم میانگین دهدمیقرار  تأییدمورد  برازندگی مدل را
در  23/2استاندارد نیز با توجه به عدد  یهاپسماندهمجذورات 
خطای  . شاخص بعدی ریشهردیگیمقرار  قبولقابلمحدوده 

میانگین مجذورات تقریبی )جذر برآورد واریانس خطای تقریبی( 
ازندگی برای بر قبولقابلاست در محدوده  292/2 که برابر است

شده  95/2مدل قرار گرفته است. شاخص نیکویی برازش برابر با 
 نیکویی شده . شاخص تعدیلقرار دارداست که در محدوده مجاز 

 95/2و باالتر از  قبولقابل 95/2تا  9/2 برازش که مقادیر بین
. استبسیار خوب   98/2، در مدل نهایی برابر با مقدار الی استع

 98/2یافته در این مدل برابر با  یا تعدیل برازندگی تطبیقی شاخص
که همانند شاخص نرم شده برازندگی تفسیر شده و عالی  است
شاخص برازندگی افزایشی که دامنه پذیرش آن بین  تاًینهاو  است

با توجه به کل  ،. بنابرایناستبسیار خوب  72/2با مقدار  است 1-2
به شده برازندگی محاس یهاشاخصو با توجه به  هاشاخص

الگوی  هایمؤلفهبرازندگی برای  یهاشاخصگفت که  توانمی
 .است برخورداراز برازش مناسبی  اتکاقابلسازمان 

های مدل داری بارهای عاملی برای سازهدر ادامه میزان معنی
هر متغیر  تأثیرگیرد. بار عاملی، میزان مورد بررسی قرار می

دهد. بارهای عاملی و اعداد را نشان می تأثیرپذیربر متغیر  رگذاریتأث
 :اندشدهنشان داده  4داری برای هر سازه در جدول معنی

  

های الگونتایج بارهای عاملی و آماره تی سازه. 3جدول 

هامؤلفه بار عاملی مقادير تی رضرايب مسی   ابعاد 

اظهارنظرصحبت کردن و  یآزاد 2248 5295  

2252 

اسیرتف عدم تمایل به ساده کردن  

ال پرسیدن در شرکتؤتشویق به س 2255 5299 اسیرعدم تمایل به ساده کردن تف   

اسیرعدم تمایل به ساده کردن تف به چالش کشیدن وضعیت کنونی 2257 4218  

اسیرعدم تمایل به ساده کردن تف بحث آزادنه در مورد مشکالت و مسائل 2245 9299  

اسیرعدم تمایل به ساده کردن تف تعیین ماهیت واقعی مشکل 2239 8219  

های یکدیگردقت به صحبت 2239 4239 اسیرعدم تمایل به ساده کردن تف   

های مختلفبیان دیدگاه 2255 9229 اسیرعدم تمایل به ساده کردن تف   

اسیرعدم تمایل به ساده کردن تف افشای اطالعاتی 2225 8223  

زماندر سا رمنتظرهیغتحلیل حوادث  2247 8252 اسیرعدم تمایل به ساده کردن تف   

اسیرعدم تمایل به ساده کردن تف قدردانی از بازگو نمودن شک و شبهات 2238 2227  

اسیرعدم تمایل به ساده کردن تف اعتماد کارکنان شرکت به یکدیگر. 2252 2287  

در شرکتاحترام افراد  2253 2229 اسیرعدم تمایل به ساده کردن تف   

2259 2222 هاها و عدم موفقیتتمرکز بر شکست   

2248 

مشغولیدل  

9291 2274 
آشکارکنندههایی که بر شکست تأکید  

اندخطرات بالقوه   
مشغولیدل  

9243 2277 
کوچک  و اشتباهاتارتباطات محدود   
شکست عنوانبهدر شرکت   

مشغولیدل  

مشغولیدل درس از اشتباهات و خطاها 2234 4284  

یرساناطالعدر صداقت و شفافیت در  2255 3231  

2239 

 اعتمادسازی

در دسترس و به هنگام یدهخدمات 2244 5287  اعتمادسازی 

کارکنان پذیریمسئولیتو  مؤدبانهرفتار  2273 12252  اعتمادسازی 

 اعتمادسازی شرکت شایستگی و شهرت 2284 19253

ازیاعتمادس دانش و مهارت انسانی کارکنان 2244 3277  

 اعتمادسازی امنیت شرکت روراستی و  2242 2294

 اعتمادسازی قابلیت اطمینان و همدردی 2235 4222

 اعتمادسازی ابعاد فیزیکی مناسب و ظواهر شرکت 2249 2222

 تعیین رهبر برای حوادث غیرمنتظره 2235 7222
2242 

 حساسیت به عملیات

ت به عملیاتحساسی اختیار رسیدگی به مشکل 2238 11215  
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هامؤلفه بار عاملی مقادير تی رضرايب مسی   ابعاد 

 حساسیت به عملیات استفاده فوری از سرپرستان 2243 19298

 حساسیت به عملیات تصویر واضح و شفافی از وضعیت کنونی 2243 13222

 حساسیت به عملیات بازخورد در مورد مشکالت 2244 9277

 حساسیت به عملیات آشنایی با دیگر عملیات شرکت 2255 9285

ظرهبه منابع هنگام وقوع حوادث غیرمنت دسترسی 2257 8252  حساسیت به عملیات 

ننظارت مسئوال 2239 8293  حساسیت به عملیات 

7252 2243- گویی آیندهبینی و پیشپیش   

 

پذیریانعطاف  

پذیریانعطاف منابع الزم برای آموزش افراد در حیطه فنی 2252 7222  

یافهیوظآموزش بیشتر از نیاز  2258 3297 پذیریانعطاف   

هاها و دانشتوسعه و پرورش مهارت 2238 19282 پذیریانعطاف   

زاو وظایف چالش هاتیمأمورتشویق  2252 5299 پذیریانعطاف   

های نوینتوانایی استفاده از دانش خود به روش 2241 19231 پذیریانعطاف   

در کارکنانایجاد شایستگی  2259 8274 پذیریانعطاف   

پذیریانعطاف استفاده از روابط غیررسمی در حل مشکل 2243 9218  

پذیریانعطاف درس از اشتباهات 2238 19212  

پذیریانعطاف تکیه و اطمینان کارکنان به یکدیگر 2232 8221  

 تعهد به درست انجام دادن کارهایشان 2238 13232

2251 

گراییتخصص  

ناحترام به ماهیت کارهای دیگرا 2252 5229 گراییتخصص   

گراییتخصص تخصص الزم برای پاسخگویی 2231 4229  

4297 2252 
رتبه و مقام در  بر اساسارزش قائل شدن 
سازمانی مراتبسلسله  

گراییتخصص  

7292 2242 
 تشویق افراد دارای بیشترین

گیریشایستگی برای تصمیم   
گراییتخصص  

9293 2249 
ریگیتصمیمترین افراد برای انتخاب شایسته  
هنگام بروز حادثه   

گراییتخصص  

گراییتخصص مسئولیت حل مشکل 2237 12253  

9298 2225 
 چگونگی عملکرد مسئولیت 
 بهداشت و ایمنی در ارتباط با

2242 

 ایمنی

 ایمنی بهداشت و ایمنی، آگاهی رئیس شرکت از عملکرد 2223 9229

 ایمنی بهداشت و ایمنی جایگاه اختصاصی 2259 8231

ریزی مدیریت ریسک،برنامه 2224 9297  ایمنی 

بالقوه اضطراری یهاتیموقع 2222 9253  ایمنی 

اولیه برای نیازهای واحد یهاکمک 2234 4259  ایمنی 

 ایمنی طرح تخلیه اضطراری برای واحدمان 2248 2249

 ایمنی فرایندهایی برای مدیریت حوادث 2225 9298

3224 2294 
برای جلوگیری یارانهیگسخت قوانین  

از پنهان اشتباهات   

2224 

در مقابل شکست آوریتاب  

7293 2278 
 گزارش اشتباهاتی که عواقب زیادی

برای شرکت دارد   
در مقابل شکست آوریتاب  

در مقابل شکست آوریتاب گزارش خبرهای بد را در سازمان 2252 2298  

ان گذاشتن مشکالتمی آزادی کارکنان برای در 2241 4298 در مقابل شکست آوریتاب   
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داری ییا همان معن tتمامی مقدار آماره t به آزمون  توجهبا 

بوده و  92/1مشاهده شده در این مدل بیشتر از  یهایهمبستگ
 سؤاالتآزمون تحلیل عاملی نیز اعتبار  پذیرفته شده است.

 .دکنیم تأییدرا  اتکاقابلالگوی سازمان مربوط به 
 :شودیارائه م ریبه صورت ز پژوهش ییاساس مدل نها نیبر ا 

 پژوهش مدل نهایی .3شکل 
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 گیریو نتیجهبحث 

 جهت تحقق یارائه الگویو هدف اعتبارسنجی حاضر با  پژوهش
در صنعت هواپیمایی  در شرایط بحران اتکاقابل هایسازمان

ستخراج شده ا هایمؤلفهکشور صورت گرفت. به این منظور ابتدا 
در  از ادبیات با استفاده از تشکیل پانل دلفی، اعتبارسنجی شدند.

عدم  مؤلفهشامل هشت  اتکاقابلهای این مرحله الگوی سازمان
، حساسیت به عملکرد، مشغولیدلتمایل به ساده کردن تفاسیر، 

در  آوریتاب، ایمنی، گراییتخصص، پذیریانعطافاعتمادسازی 
ساختار عاملی بعد، الگوی به سپس  شد. تعیین مقابل شکست

تری شامل رؤسا، مدیران و دست آمده، در جامعه گسترده
 ،لذا هواپیمایی کشور آزمون شد. شرکت 7کارشناسان ارشد 

با استفاده از نرم افزار لیزرل تحلیل عاملی تأییدی شدند و  هاداده
محاسبه  4/2 کلیه اعداد و بار عاملی ها باالتر ازها نشان داد یافته
از نظر  گیری پژوهشمشخص شد مدل اندازه همچنینو  شدند

 برازش در وضعیت مناسبی قرار دارد. یهاشاخص
این  بر اساساست،  مشغولیدلمورد بررسی بعد اولین 

 احتراز شدتبه خشنودی خود از اتکاقابلهای ، در سازمانمؤلفه
 هاسازمان این در جاری، موفقیت هر که است آن فرض. شودیم

 نیست توجه مورد موفقیت .سازدیم کم را آتی موفقیت احتمال
. است سازمان عملیات در شکست است توجه مورد آنچه بلکه
 در شکست بررسی ،شودیم شکست موجب عواملی چه اینکه

 که است مواردی مشابه یهاسازمان در شکست و قبلی عملیات
 ،گریدعبارتبه. گیردمی قرار توجه مورد هاسازماناین  در بیشتر

 در موفقیت نه است عملیات در شکست هاسازمان این دغدغه
( به آن 1399) طهرانیدرگاهی و  نتایجی کهبا  مؤلفه این .آن

حاکی از این بود  هاآندست یافتند همخوانی دارد. نتایج پژوهش 
تبدیل  اتکاقابل هایسازمانبه  خواهندیمکه  ییهاشگاهیآزماکه 

توجه خاص را داشته باشند. از ی خود هاشکستباید به  شوند
را  اتکاقابل( پنج عامل اصلی 9213طرفی مارک و همکارانش )

 کهحاکی از این مطلب بود  هاآنمورد بررسی قرار دادند. نتایج 
 یاگونهبهبهداشتی  یهامراقبت هایسازمانو دیگر  هامارستانیب

یک  عنوانبهروزانه را  که شکست در کارهای کنندمیرفتار 
 یهانشانهنیز ( 1394نوایی ). پذیرندمی ریناپذاجتنابویژگی 
 را در صنایع دیگر تشریح کردند که شامل اتکاقابل هایسازمان

به  مشغولیدل»و  «یجمعدستهتوجه و آگاهی »مفاهیمی چون 
به  مشغولیدلکلی  طوربهبودند.  «تهمراه تحمل شکس

، مشغولیدلها اتکاقابل، برای دهدمییت تمایزی کیف هااتکاقابل
ها در اتکاقابل. اگرچه، بینندمی ندرتبههمراه با چیزی است که 

اجتناب کردن از حوادث موفق هستند، اما در مورد برتری خود 
ی متداول بعد از هاشکستها در مورد اتکاقابل. کنندمیاغراق ن

جستجوی محدود،  موفقیت بسیار محتاط هستند که از طریق
 .شوندمیو همگنی ایجاد  توجه کم، ناسازگاری خطرات

عدم تمایل به ساده بعدی که مورد بررسی قرار گفت،  بعد،
 به هایسازسادهباید گفت،  ،راستا ایندر  کردن تفاسیر، است.

 هم هاآن زیرا خطرناکند، اتکاقابلهای سازمان برای بالقوه صورت
 که را یاناخواسته پیامدهای تعداد هم و افراد احتیاطی اقدامات

 احتمال سازیساده. کنندیم محدود کنندیم بینیپیش
 ترقیدق سازمان هرچه. دهدیم افزایش را احتمالی گیریغافل
 .شودیم گیرغافل کمتر نماید اغماض کمتری هایداده از و باشد
و  ترکاملتا تصویر  کنندمیرا طی  یایعمدمراحل  هااتکاقابل

را ارائه کنند. زیرا،  متمایزی از چیزی که در حال وقوع است
بسیار پیچیده،  هاآنها اعتقاد دارند که جهان پیش روی اتکاقابل

 کنندمیتالش  هاآناست و  ینیبشیپرقابلیغو  پویا، ناشناخته
در این راستا که تا حد امکان همه جوانب را در نظر بگیرند. 

عدم تمایل به یافتند بین در( 1399) طهرانیدرگاهی و 
 هایسازمانبالینی همبستگی و  یهاشگاهیآزمادر  سازیساده
( نیز 1392و همکاران ) دوسترانیا. ارتباط وجود دارد اتکاقابل

سازی را یک ویژگی اساسی برای عدم تمایل به ساده
بر  اتکاقابلدر جهت تبدیل به سازمان  یرسانخدمتهای سازمان
، (9221) ساتکلیف و ویک هایپژوهشدر  مؤلفهاین  د.شمردن
 و نول و (9218هوسمان و همکاران )، (9212و همکاران ) ساندرز

 .است گرفته قرار تأیید مورد (9219) همکاران
های در سازمانبعدی حساسیت به عملکرد است.  بعد،

 برای هستند که عملیاتی افراد که است جاری عقیدهاین  اتکاقابل
 این ،کنند. لذاتالش می کردن ورجوعرفعو  هابرنامه اندازیهرا

 باشند؛ مطلع آن مراحل و سازمان عملیات کل از باید افراد
 پرسنل ذهن در سازمان عملیات بزرگ تصویر ،گریدعبارتبه

و همکاران  دوسترانیا زعمبه. باشد داشته وجود عملیاتی
 مشاهده صورت در( این ویژگی به این علت است که 1392)

 کل در آن تأثیر سازمان بخش یک در کوچک هرچند خطای
 و دیگر هایبخش به خطا انتقال از و شود درک سازمان عملیات

 گردد جلوگیری است، پیچیده یهاسازمان ویژگی که هاآن تجمع

 هایپژوهشدر  مؤلفهاین  .شود اقدام آن اصالح برای درنهایت و
چینوسکی ، (9221) ساتکلیف و یکو، (1399) طهرانیو  یدرگاه

 ؛ (9212و همکاران ) ساندرز، (9227و همکاران )
 شد. تأیید (9218هوسمان و همکاران )

های اعتمادسازی ویژگی دیگر سازمان در ادامه مشخص شد
 بین متقابل باید اعتماد هاسازمان ،در این راستااست.  اتکاقابل

 خطاها و امدهاپیش و وقایع آن در کهی فرهنگ ایجاد و کارکنان
 ارتقا منظوربه آن نتایج و شوندمی تحلیل و شناسایی یدرستبه
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در  مؤلفهاین  بورزند. تأکید ،ردیگیم قرار استفاده مورد پیامدها
وسون و همکاران ل، (9222کارول و رادولف ) هایپژوهش

 شد. تأییدبررسی و  (9212) زونیگا و اوگلیاستریو  (9229)
 ظرفیت به یریپذانعطافپذیری است. عطافعامل بعدی ان

 و شدند آشکار هاآن آنکه از بعد نشده بینیپیش خطرات با مقابله
 برخالف. کندمی اشاره اولیه وضعیت به بازگشت برای یادگیری
 دارند تمایل سختیبه سنتی یهاسازمان ،اتکاقابل هایسازمان

 معمول طوربه یسنت یهاسازمان. بروند دو هر یا یک سمت به تا
  دفاع گریزی،ریسک انتظار، مورد حوادث بینیپیش سمت به

 در. روندیم پیش ،ینبیشیپ قابل خطرات برابر در شده یزیرطرح
 خطاهای یهاحالت به را زیادی توجه هااتکاقابل کهی حال
 فقطنه پذیریانعطاف. دهندیم اختصاص ینیبشیپرقابلیغ

 حوادث با مقابله بلکه خطاهاست، از قبل اولیه شرایط به بازگشت
 زونیگا و اوگلیاستریدر مطالعات  مؤلفه. این است لحظه در
درگاهی و ، (9218وسمان و همکاران )، (9217هاپکینز )، (9212)

 قرار گرفته است. تأیید( مورد 1399) طهرانی
 . است گراییتخصصویژگی دیگر شناسایی شده در مدل 

 و گیرندگانتصمیم حوادث،گام بروز این ویژگی، هن براساس
 سیستم داخل در جاری یهاانیجر به بستگی هافرصت انتخاب

 بلکه نیست شده بینیپیش صورت به گیریتصمیم یعنی؛ دارد
 گذاروا مدیران به آنکه یجابه تصمیم اخذ اینجا در. است آنی
این  .شودیم گذاروا باتجربه و دیده آموزش متخصصین به شود
و  ساندرز، (9221) ساتکلیف و ویک هایپژوهشدر  فهمؤل

درگاهی و  و (9218(، هوسمان و همکاران )9212همکاران )
 .شد تأیید و بررسی( 1399) طهرانی

قرار گرفت،  تأییدویژگی دیگری که در مدل مورد بررسی و 
باید  اتکاقابلاست. سازمان  غیرمترقبهایمنی در مقابل حوادث 

 یهاتیموقعبرای مدیریت ریسک و حوادث در شامل فرایندهایی 
مدیران و مسئوالن این کارکنان،  بالقوه اضطراری باشد.

 باید از چگونگی عملکرد حوزه مسئولیت در ارتباط با هاسازمان
وسون لر این راستا د بهداشت و ایمنی آگاهی کافی داشته باشند.

ایون خرسندی و ، (9213شارپ و همکاران )، (9229و همکاران )
 کردند. تأییدرا  مؤلفهنیز این  (9214)

عاملی مهم در  عنوانبه، نیز در مقابل شکست آوریتاب درنهایت
این اساس  بر شناسایی شده است. اتکاقابل هایسازمان خصوص
برای  یارانهیگسختقوانین دارای  اتکاقابل هایسازمان

باهاتی که گزارش اشت جلوگیری از پنهان کردن اشتباهات هستند.
ضروری است  هاسازمانعواقب زیادی برای شرکت دارد در این 

شود و کارکنان برای درمیان گذاشتن مشکالت، و تشویق می
 دهندو مدیران  کارکنان بهاین اطمینان را  آزادی و اختیار دارند.

و شرایط ناامن را شناسایی کرده  ایرادهادائمی  طوربه سیستم که
 هاسازمانکه  دیآیماعتقاد زمانی به وجود دهند. این و گزارش 

دریافتی را نادیده نگرفته و سرکوب نکنند، برای  هایگزارش
بندی دریافتی از طرف کارگران در یک روش زمان هایگزارش

حاصله را  یهاشرفتیپشده، اقدامات الزم را انجام دهند و 
در  انددهکرهمواره با افرادی که در وهله اول مشکالت را گزارش 

خود باعث افزایش اعتماد شده و  نوبهبهمیان بگذارند این ارتباط 
ی خواهد شد که باعث شناسایی مشکالت هایگزارش منجر به

در  مؤلفهاین  .کندیماحتمالی جلوگیری  یهاانیزشده و از 
، (9221) ساتکلیف و ویک، (9212و همکاران ) ساندرزمطالعات 
درگاهی و  و (9218کاران )هوسمان و هم، (9217هاپکینز )

 .شد تأیید( 1399) طهرانی
اتکا های قابلدرزمینة سازمان هایپژوهشطور کلی، اغلب به

عاملی ویک و ساتکلیف  5در داخل کشور،  بر مبنای الگوی اولیه 
در حوزه  عمدتاً اند و همچنین مطالعات (، بنا نهاده شده9221)

رغم اند و علیگرفته های حوزه بهداشت و درمان صورتسازمان
های هواپیمایی به دلیل ماهیت پرریسک عملیات اهمیت سازمان

اند. این داخلی مورد توجه نبوده هاپژوهش، چندان در هاآن
کارگیری روش دلفی و مطالعه کمی، با مرور ادبیات و به پژوهش

های هواپیمایی به ارائه الگویی جامع و بومی شده برای سازمان
نشانگر،  29بعد و  8ست، که با ارائه الگویی مشتمل بر پرداخته ا

یی هاشرکتدر  اتکاقابلچارچوبی جامع برای تحقق سازمان 
 هواپیمایی است.

هواپیمایی  هایشرکتحاضر،  های پژوهشبا توجه به یافته
به دست آمده در پژوهش در  هایمؤلفهکارگیری توانند با بهمی

 سوانح و در برابر حوادثجهت افزایش پاسخگویی و تعهد 

 اصلی ویژگی هشت اتکاقابلتبدیل شدن به سازمان  و احتمالی

های شرکتاین اساس  برقرار دهند.  مدنظر را الگوی تحقیق
شدن  اتکاقابلمهمی در جهت  یهاشرفتیپ تواندمی هواپیمایی

 .دنایجاد کن هاسازماندر کارگیری تغییرات ابتکاری بهة لیوس به
انی که افراد با همدلی برای رسیدن به یک هدف تالش تنها زم

 گذاراناستیس ،به واقعیت تبدیل خواهد شد. لذا اتکاقابلکنند می
تغییرات ابتکاری با هماهنگی  و دادنبا توجه الزم به این الگو 

بین کارکنان، علم و مدیریت عالی پیشرفت مهمی در جهت 
ه آن افزایش ایمنی و کردن شرکت هواپیمایی که نتیج اتکاقابل

 یریکارگبهانجام دهند و با  استباال بردن کیفیت خدمات 
که همانا  مشغولیدل خصوصاًاولویت  برحسب اتکاقابل هایمؤلفه

موفقیت در اجتناب کردن از حوادث و اغراق نکردن برتری خود 
 ، به این هدف آرمانی دست یابند.است
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  پیشنهادها 
 د:شو، موارد ذیل پیشنهاد میهای پژوهشبراساس یافته

 برای اشتباهات و خطاها یهاگزارش ارسال برای امنیتایجاد  -
در راستای  آنان قصور صورت در حتی مؤاخذه عدم و کارکنان

 .مشغولیدل مؤلفه تحقق

توان و مهارت تعامل باالی مدیران با کارکنان، در جهت بحث  -
، عدم خطاها در جهت آزادانهدر مورد مشکالت و گزارش 

 تمایل به ساده کردن تفاسیر.

 یسازمانفرهنگ شکل تغییرها، گیریتصمیم کردن غیرمتمرکز -
 مؤلفهدر جهت تحقق  ،اعتمادقابل عملکرد یوسوسمت به

 اعتمادسازی.

 خاص استعدادهای دارای که کسانی تشویق و پرورش کشف، -
حساسیت  مؤلفهدر جهت تحقق  هستند مدیریتی هایزمینه در

 .کردبه عمل

 ازیموردن مشخصة ی اطالعات کهباال انتقال سرعت -
 گیرانتصمیم برای حوادث وقوع زمان در سریع گیریتصمیم

 پذیری.، در جهت تحقق انعطافاست

و سازی، از طریق شبیه ژهیوبهر امر آموزش د یگذارهیسرما -
 مبنای بر و بینانهواقع صورت بهشناسایی نیازهای آموزشی 

 گرایی.تخصص مؤلفهراستای تحقق  در، افراد رفتار

چه چیزی را باید  کهنیاجستجوی پرتکاپو در جهت دانستن  -
دانست و تأکید بر انجام ارتباطات مؤثر و تشویق کارکنان به 

 مؤلفه، در راستای تحقق و خطاها هاشکستگزارش کردن 
 .در برابر شکست یآورتاب

یسک و آگاهی مدیران و مسئوالن از فرآیندهای مدیریت ر -
ریزی مدیریت ریسک برای شرایط اضطراری در جهت برنامه

 ایمنی. مؤلفهتحقق 

 

 پژوهش هایمحدودیت
این پژوهش براساس توزیع  یهادادهاز آنجا که بخشی از 

است، خالی از مسائل  شدهی گردآور هاشرکتپرسشنامه در میان 
به  توانیمکه  هاییحدودیتم ازجملهاست، و مشکالت نبوده 

ارائه شده توسط  یهاپاسخآن اشاره کرد این است که بعضی از 
مطلوب جلوه دادن خود یا  منظوربهممکن است  کنندگانشرکت

شرکتشان باشد که خود ممکن است تا حدودی بر روی نتایج 
 در سایر جوامعبیشتر  هایپژوهش ،رونیازا تأثیرگذار باشد.

ین چهارچوب برای ا یاثربخشارزیابی اعتبار و  به توانندیم
 .و همچنین سایر صنایع مرتبط کمک کندهواپیمایی  هایشرکت
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