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گروهی، محیط    عواملنقش مولفه های نظام منابع انسانی )اخالق فردی، 

 در کاهش خطای انسانی سازمانی و محیط کار( 
 

 3شیراند یخ   ی، دکتر مهد*2یی، دکتر محمد عطا1یمراد میابراه

 . رفتارسازمانی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسالمی، قزوین، ایران-دانشجوی دکتری مدیریت دولتی .1

 . ولتی ، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسالمی، قزوین، ایرانیت دمدیرگروه  .2

 . گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه هوایی شهید ستاری، تهران، ایران .3
 ( 10/10/1400، تاریخ پذیرش:1400/ 8/8تاریخ دریافت: )

 

 

 سرآغاز

 یاز اجزاا یکیو  ییربنایاز امور ز  ییونقل هواحملو    1صنعت هوانوردی
 صنعت در هر کشور و  نیرود و اساساً ایبه شمار م   ه اقتصادیچرخ  مهم
اگرچه (. 2و  1)رود  یشمار م به یراهبرد صنعتی ران،یازجمله ا  یاهمنطق

بزا ایزن  هوایی اسزت های حمل و نقل، مسافرتترین روشیکی از امن
در سراسزر جهزان، بزيترین  2هزوایی ونقزلحال، حوادث و سزوان  حمل

اولزنن (. 3) کننزياست که از طریز  هزوا سزمر می ی کسانیکابوس برا
اشتباه در این صنعت شایي آخرین اشتباه باشي و به همنن خاطر کوشش 
بسناری جهت شناخت عوامل موثر بر اشتباهات در ایزن حزوزه صزورت 

به عنوان عاملی مهزم، در   3از آغاز هوانوردی، اشتباه انسانیگرفته است.  
ای هوایی شناخته شيه است. کنتزرل و اجتنزاا از بروز سوان  و رویياده

شتباه انسانی به عنوان یکی از بارگترین معضزتت صزنعت هوانزوردی ا
  (.4)بوده و هنوز هم ادامه دارد

 
 

 
در محنط کار، خطزای  در مطالعات انجام شيه بر روی عوامل بروز حادثه

مزامی دهزي. تقریبزاً در تخود اختصزا  مزی انسانی بنشترین سهم را به
در   لی رخياد حادثزهانی یکی از علل اص فجایع بارگ جهانی، خطای انس

 کیرا به عنوان    خطای انسانی  ننهمچن  (.  5)باشيمی  صنعت هوانوردی
کننزي کزه از ی قلمزياد میسوان  شغلباال در وقوع  ارنبس عامل با ریسک

خطزرات بسزنار زیزادی دارد. در   یاجتمزاع  و  یاقتصزاد  ،یبهياشت  منظر
منجزر بزه حزوادث های کزاری یزک خطزای انسزانی  از محنط  بسناری
شود که از نظر فزردی و سزازمانی اثزرات م زرا وو ناپذیری میجبران
کزه مطالعزه عوامزل پایزه  پی بردن به این مهم(.  6)ناپذیری دارد  جبران

یی در هزاانسانی در صنعت هوانزوردی ننزازی الاامزی اسزت بزه آموزش
 های روزافاون تکنولوژی، د پنشرفتوجوبا کشورهای متعيد منتهی شي. 

 
 

 چکیده

رسزي نظزام ای است. به نظزر میناپذیری به همراه دارد که ننازمني توجه ویژهخطای انسانی بویژه در صنعت هوانوردی م اطرات جبرانزمینه:  
ی بررسی نقش مولمه های نظام منابع انسانبا هيف  مطالعهاین  لذا،منابع انسانی عاملی حناتی جهت کاهش خطای انسانی در این صنعت است. 

  .پرداخته است صنعت هوانوردی کشوردر  گروهی، محنط سازمانی و محنط کار (در کاهش خطای انسانی  عوامل)اختق فردی، 
 یمقطعز شیمزانپ ها یک پژوهش توصزنمی از نزوعاز نظر شنوه گردآوری دادهاست و  کاربردی یک پژوهشاز نظر هيف    پژوهش  نیا:  روش
نمزر  366. حجم نمونه با استماده از فرمزول کزوکران است مشاغل حساس در صنعت هوایی کشوررکنان کاتمامی شامل   ی. جامعه آمارباشيمی

هزای گزردآوری شزيه از روش برای اعتبارسنجی ميل و تحلنل داده. ای استماده گردیيطبقه گنرینمونه گنری از روشهنمونبرآورد شي و برای  
 . شياستماده  Smart PLSافاار نرم حياقل مربعات جائی استماده با

از جنبزه جزذا، خطزای انسزانی  کزاهشبر  محنط کارو  یسازمانمحنط  ،یگروه عوامل ،یفرد اختق دهيیپژوهش نشان م  : نتایجیافته ها
 دارني.  رنتاث یمهارت و بازنشستگ یارتقا ،ینگهياشت، توانمنيساز

دارد و با توجه ویژه به مولمه  صنعت هوانوردی کشورمشاغل حساس  در یانسان یخطا مناان نقش مهمی در  ینظام منابع انسان:  نتیجه گیری
 .خطای انسانی را کاهش داد های اختقی، سازمانی و محنطی می توان تا حي زیادی

 
 اختق، محنط سازمانی، محنط کار منابع انسانی، ،خطای انسانی: واژگانلیدک
 
 

 ataeim791@gmail.comنویسنيۀ مسئول: نشانی الکتروننکی:  

mailto:ataeim791@gmail.com
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ترین عنصزر   ننروی انسانی با اهمنت ترین و در عنن حال بحرانی  هنوز
صزنعت (.  7)گزردد  تلقی مزیدر صنعت هوانوردی  های کاری  در سنستم

در آن   4هوانوردی یکی از صنایعی است کزه توانمنزيی ننزروی انسزانی
دسته مشاغل حساس قرار  يی است. فعالنت در این صنعت درعاملی کلن
در مشزاغل حسزاس،  (. 8)ننازمني دانش و توانزایی بزاالیی اسزتدارد و 
کزه  طوریبرخوردار است، بزه ییبساا تنانجام مراحل کار از اهم  بنترت

بزه  یناگوار یاميهانپ یلنعيم انجام آن به هر دل  ای  یدر صورت فراموش
مساله خطای انسانی  آمارها گواه بر اهمنت توجه به .داشت  خواهي  همراه

که   یعیاز صنا  یکی  یصنعت هوانوردونقل هوایی است.  ملدر صنعت ح
 اردنزلنم   4. حزيود  باشيیم   گذارد،یبر آن م   یاثرات م رب  یانسان  یخطا

اسزتماده  یسال بزه نحزو  یصنعت رو به رشي در ط  نینمر در جهان از ا
ر ر دنمز وننزلنم   60در جهزان، حزيود    اتزای  یها-گاارش. طب   کننيیم 

 ،یيگنچناز پ  ییاشتغال دارني. صنعت حمل و نقل هوا  ییمانصنعت هواپ
 60 لنزو تحل یبررسز(. 9) برخوردار است یوسعت، سرعت و دقت خاص 
 ای یاست که خطای انسان تنواقع نیا انگرنب ییسال کارنامه حوادث هوا
اسزت. نقز   ییدرصي سوان  هوا  50از    شنب  یاشتباه خلبان عامل اصل

 طیو شزرا مندرصزي در رتبزه دوم، اقلز 22با  مانقطعات هواپ  بنو ع  یفن
 یستیترور اتندرصي در رتبه سوم، خرابکاری و عمل 12جوی نامناسب با 

درصي در رتبه چهارم و خطاهای مربوط به کارکنان برج مراقبزت بزا  9با  
مزيیریت منزابع انسزانی (. 10) درصي در رتبه پنجم قرار گرفتزه اسزت  6

انسزانی  حزران و حزوادث و خطاهزای ناشزی از ننزرویبویژه در زمان ب
اهمنت بسناری دارد این درحالی است که هنوز راهبرد نظام منابع انسانی 

های مرتبط با آن در صنعت هوانوردی کشور تزيوین نشزيه و زیرسنستم
 یبزرا یکزاف تنزظرف رانیزا یصزنعت هوانزورددر مجموع  (.  11)است  
 هاتنظرف نیاستماده از ا بید، اما ضرخود در جهان را دار  گاهیجا  یارتقا
نظام منابع  جبران آن توجه به  یاز راه ها  یکیاست.    انکشورمان ناچ  در

(. مولمه های متعيدی در 2) است کارکنان  تنمنک  انسانی از طری  بهبود
تحقنقات اثر گذار است. و منابع انسانی  کارکنان  عملکرد  افاایش کنمنت  

جهانی شين، کمبود ننروی کار مزاهر و  نشان می دهي مولمه هایی چون
نياشزتن مسزئولنت متعهي  عيم شناخت ننزاز کارکنزان، بزی برنزامگی،  

تبعنض، بهره وری ناکافی منزابع انسزانی، بزی انگناگزی، عزيم پذیری،  
ت عملکزرد منزابع و ... همگزی باعزک کزاهش کنمنز  مشارکت کارکنان

 انسانی و افاایش خطای انسانی می شود. 
ساایی در کاهش حوادث  سهم به 5توانمنيی ننروی انسانی بودبه  بنابراین

 لزذا (.3و  10)شودو خطرات ناشی از خطاهای انسانی در این صنعت می
مساله و شکاف پژوهشی حاضر آن است که از یک سو خطاهای انسانی 

هوانوردی عواقب جبران ناپذیری بزه همزراه دارد و از سزوی در صنعت  
يکی در این حوزه انجام شيه است. بنزابراین در دیگر مطالعات منيانی ان

نقش مولمه های نظام منابع انسانی  حاضر کوشش بر آن است تا  مطالعه
(در  9و محزنط کزار 8، محزنط سزازمانی7، اختق گروهزی6ی)اختق فرد

 مورد بررسی قرار گنرد.  صنعت هوانوردی کشورکاهش خطای انسانی در 
عوامزل زیربنزایی نظزام منزابع  که آن است مطالعهزیربنایی این پرسش  

و  کيامني صنعت هوانوردی کشوردر  یانسان یکاهش خطا  انسانی جهت
 فرضنات تحقن  عبارتني از: .چه روابطی باهم دارني

کزاهش خطزای انسزانی در صزنعت  ا: نظزام منزابع انسزانی بز1فرضنه  
 دارد. رابطههوانوردی 
در صزنعت هوانزوردی   نظام منابع انسزانی  با  : عوامل سازمانی  2فرضنه  
 دارد.  رابطه
در صزنعت هوانزوردی   نظام منابع انسانی  با  : عوامل محنط کار3فرضنه  
 دارد. رابطه
در صزنعت هوانزوردی  نظزام منزابع انسزانی باگروهی    عوامل:  4  فرضنه
 دارد. رابطه
 رابطهدر صنعت هوانوردی    نظام منابع انسانی  بافردی    اختق:  5فرضنه  
 .دارد

 
با تاکید بر نظام منابع  کاهش خطای انسانی  مدل  : 1 نگاره

 انسانی 

 

 روش 
این مطالعه یک پژوهش کاربردی است که از منظر روش و بزازه زمزانی 

ها یک پژوهش توصنمی است که با شنوه پنمایش مقطعی گردآوری داده
  انجام شي.
براساس باشي. می شورک ییکارکنان صنعت هوا  هنکلآماری شامل  جامعه  

 صزنعت نیزدر ا نمزر 7700در حزيود   استعتم از صنعت هزوایی کشزور
برای محاسبه حجم نمونه از فرمول کوکران اسزتماده شزي.  دارني.  تنفعال

 بنابراین حياقل نمونه الزم به صورت زیر قابل محاسبه است:

 
تصادفی  نمونه با روشنمر برآورد شي و  366بنابراین حياقل حجم نمونه 

 نمونزهی  شزناخت  تنزجمع  یژگزیو  1در جزيول    طبقه ای انت زاا شزي.
 .ارائه شيه استپژوهش 

پرسشزنامه از  یزیروا یبررسز یبرااباار پرسشنامه محق  ساخته بود که 
و روایی واگرا اسزتماده  (AVEروایی سازه )ميل بنرونی(، روایی همگرا )

 کلی پرسشزنامه در یزک مطالعزه مقزيماتی کرونباخ یآلما. همچننن  شي
برای تمامی متغنرهزای بایزي بارگتزر از  AVEمقيار  بيست آمي.    912/0
 . (13و  12)باشي 5/0
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ونبزاخ آلمزای کرو ضریب  (CRترکنبی )پایایی    برای محاسبه پایایی ننا
 ارنزگزرا از مع یزیروا یابیارز یبراهر یک از عوامل محاسبه شيه است. 

HTMT   فورنزل یمیروش قي نیگایجا ارنمع نیاستماده شيه است. ا-
 یعنزی  باشيیم   9/0تا    85/0  ااننم   این معنارالرکر شيه است. حي مجاز  

اسزت  لبزوواگزرا قابزل ق یزیباشي روا 9/0کمتر از  ارنمع نیا ریاگر مقاد

نتایج حاصل از اعتبارسنجی پرسشنامه در ب ش اعتبارسنجی ميل (.  13)
 ارائه شيه است.

 یحزياقل مربعزات جائز کنزپزژوهش از تکن  یهاهنآزمزون فرضز  یبرا
 ی( و ميل درونیرنگ)انيازه یروننروش شامل دو ميل ب نیاستماده شي. ا

 یهاهنهزا و آزمزون فرضزداده لنتحلوهیزتجا یاسزت. بزرا( ی)سزاختار
  استماده شي Smart PLSافاار پژوهش از نرم

 

 کنندگانشناختی مشارکتهای جمعیتویژگی: 1جدول 
 درصد فراوانی شناختیهای جمعیت ویژگی 

 % 70 257 مرد جنسنت 

 % 30 109 زن

 % 23 83 سال  35کمتر از   سن 

 % 47 172 سال  45تا   35

 % 30 111 سال و بنشتر  45

 % 55 200 کارشناسی  تحصنتت 

 % 35 129 کارشناسی ارشي 

 % 10 37 دکتری 

 % 21 78 سال  10کمتر از   سابقه کاری 

 % 30 108 سال  15تا  10

 % 26 96 سال  20تا  15

 % 23 84 سال  20بنش از 

 % 100 366 کل 

 

 هایافته
ماده برای اعتبارسنجی الگوی پژوهش از روش حياقل مربعات جائی است

گنری( و دو سط  ميل بنرونی )ب زش انزيازهشيه است. این تحلنل در  
نتایج نهایی . بررسی قرار گرفته است ميل درونی )ب ش ساختاری( مورد

می ارائه شيه است. بار عزاملی مشزاهيه در تمزا  2در جيول  روایی سازه  

( ننزا از tآماره  بوت استراپننگ )است و مقيار    6/0موارد مقياری بارگتر  
توان نتنجه گرفت هر سازه بارگتر است. بنابراین می  96/1مقيار بحرانی  

 .ش قرار گرفته استبه درستی مورد سنج

 نتایج روایی سازه )مدل بیرونی( :  2جدول 
 آماره تی  بارعاملی  ها گویه ابعاد

 728 /0 552 /23 (Q01) 10ن کاریياوج فردی   اختق

 826 /0 729 /31 (02Q) 11اختقی گنریتصمنم 

 596 /0 145 /12 (Q03هوش هنجانی باال )

 681 /0 594 /16 (Q04) باثبات  خانوادگیروابط 

 781 /0 081 /31 (Q05اعتماد به نمس )

 698 /0 248 /18 ( Q06) 12ایاختق حرفه 

 717 /0 09/24 (Q07پرهنا از چني پنشگی )

 676 /0 221 /15 (Q08) 13پذیریمسئولنت 

 714 /0 422 /15 (Q09ی )تجربه کار

 707 /0 833 /17 (Q10انگناش )

 769 /0 871 /21 (Q11موقعنتی )آگاهی 

 591 /0 36/8 (Q12ارگونومی ) عوامل محنط کار 

 608 /0 216 /9 (Q13طراحی تجهناات )

 549 /0 773 /9 (Q14طراحی نمایشگرها )
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 689 /0 117 /14 (Q15)صيا 

 543 /0 611 /8 ( Q16رزش محنط )ا

 729 /0 804 /21 (Q17نط داخلی )مح  نور

 630 /0 255 /12 (Q18دمای هوا )

 684 /0 321 /15 (Q19وضعنت جوی )

 635 /0 575 /16 (Q20روز یا شب بودن زمان عملنات )

 745 /0 471 /30 (Q21چنيمان فرودگاه )

 734 /0 606 /19 (Q22فضای پرواز ) مناط  نظامی یا ممنوعه در 

 647 /0 804 /3 (Q23های پروازی )باز یا بسته بودن مسنر

 683 /0 79/12 (Q24پذیرش رهبری ) گروهی عوامل 

 809 /0 248 /34 (Q25) 14ميیریت استرس

 663 /0 865 /13 (Q26شمافنت دستورالعمل های کاری و عملناتی )

 790 /0 21/19 (Q27ارتباطات )

 713 /0 279 /17 (Q28)کار  تقسنم 

 653 /0 455 /6 ( Q29سازمانيهی تنم کاری )

 773 /0 369 /23 (Q30شمافنت )

 694 /0 421 /6 ( Q31حذف دستراکتورها )

 650 /0 606 /4 (Q32ساختار سازمانی ) عوامل سازمانی 

 695 /0 816 /11 (Q33ميیریت ایمنی )

 850 /0 113 /27 ( Q34) 15فرهنگ سازمانی

 650 /0 41/3 (Q35ان )نظام جبر

 794 /0 478 /36 ( Q36تکنولوژی )

 877 /0 758 /49 (Q37جذا ) نابع انسانی م م نظا

 867 /0 436 /34 (Q38نگهياشت )

 847 /0 606 /34 (Q39ميیریت عملکرد )

 666 /0 93/3 ( Q40بازنشستگی )

 738 /0 842 /14 (Q41ریای )کاهش خطا در برنامه  کاهش خطای انسانی 

 542 /0 131 /6 (Q42ه )ی عاميان کاهش ت ط

 695 /0 277 /2 (Q43ری )انگاحياقل رسانين سهل به

 686 /0 694 /9 (Q44لغاش )کاهش  

 853 /0 896 /34 (Q45رفع مشکتت از قلم افتادگی )

 681 /0 132 /2 (Q46کاهش نق  در عملکرد )

 
  .ارائه شيه است 3جيول  روایی همگرا و پایایی متغنرهای پژوهش در

 های پژوهشگرا و پایایی سازه ی همروای: 3جدول 
 آلفای کرونباخ  ( CRپایایی ترکیبی ) AVE های اصلی سازه 

 0/ 658 0/ 776 0/ 532 عوامل سازمانی 

 0/ 906 0/ 722 0/ 518 فردی   اختق

 0/ 862 0/ 886 0/ 520 کار عوامل محنط 

 0/ 830 0/ 872 0/ 567 گروهی عوامل 

 0/ 731 0/ 843 0/ 593 نظام منابع انسانی 

 0/ 729 0/ 752 0/ 567 نی ای انساکاهش خط 

 

بيسزت  5/0ها بارگتر از برای تمامی سازه  (AVE)مناان روایی همگرا  
بارگتزر  7/0آميه است. مناان آلمای کرونبزاخ و پایزایی ترکنبزی ننزا از 

بزرای   HTMTدوگانزه  -یر شاخ  روایزی یگانزهاست. در نهایت مقاد
 .ارائه شيه است 4در جيول سنجش روایی واگرا ننا در 
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 Heterotrait-Monotraitروایی واگرا براساس معیار : 4جدول 
 5 4 3 2 1 های اصلی سازه 

         0/ 729 (1فردی )  اختق

       0/ 720 0/ 217 ( 2کار )عوامل محنط 

     0/ 721 0/ 297 0/ 630 ( 3گروهی )عوامل 

   0/ 753 0/ 586 0/ 344 0/ 540 ( 4نظام منابع انسانی )

 0/ 770 0/ 307 0/ 178 0/ 142 0/ 358 (5کاهش خطای انسانی )

 
کمتر بيسزت آمزيه اسزت   9/0در تمامی موارد از    HTMTمناان آماره  
حاصل از های ایی واگرا ننا مورد تایني است. با عنایت به یافتهبنابراین رو

عنایت به ت. با  پرداخ  پژوهش  یهاهنآزمون فرض توان به  این مقناس می
 پزژوهش یهاهنآزمون فرضزتوان به های حاصل از این مقناس مییافته

های هزای مزورد بررسزی در هزر یزک از فرضزنهپرداخزت. رابطزه متغنر

ساختار علی بزا تکننزک حزياقل مربعزات جائزی پژوهش براساس یک  
PLS   آميه است  2آزمون شيه است. در ميل کلی پژوهش که در شکل

 .ی اصلی پژوهش ارائه شيه استرابطه متغنرها
 

 

 
 نتایج اعتبارسنجی الگوی پژوهش: 2 نگاره

 
های اصلی پژوهش در ب ش سزاختاری بررسزی شزيه روابط منان سازه

 tنر مشززاهيه شززيه و مقززيار آمززاره اسززت. براسززاس ضززریب مسزز
 . قابل تمسنر است 5استراپننگ( روابط متغنرها به صورت جيول )بوت

 پژوهش هایخالصه نتایج آزمون فرضیه :1جدول 
 نتیجه tآماره  بارعاملی متغیر وابسته متغیر مستقل

 تایني  790/4 339/0 نظام منابع انسانی فردی اختق

 تایني  382/4 348/0 نظام منابع انسانی عوامل محنط کار

 تایني  364/2 287/0 نظام منابع انسانی گروهیعوامل 

 تایني  390/6 408/0 نظام منابع انسانی انیسازم عوامل

 تایني  831/9 556/0 کاهش خطای انسانی نظام منابع انسانی
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. ب زش سزاختاری در نهایت برازش ميل مورد بررسی قرار گرفته اسزت

ها و متغنرهزای آشزکار ی، به پرسزشگنرهای انيازهميل بر ختف ميل
هزا توجزه پنهان و روابط منزان آن  ميل کاری نيارد و تنها به متغنرهای

ر این پژوهش برازش مزيل سزاختاری بزا اسزتماده از ضزریب کني. دمی

یزت و در نها (F2(، انيازه اثر )Q2گنار )-( ، شاخ  استونR2تعننن )
 2جزيول بررسی شيه است. نتایج ارزیابی برازش مزيل در   GOF  آماره
 .است ش شيهگاار

 ارزیابی برازش مدل درونی پژوهش  : 2جدول 
 Q2 F2 GoF ضریب تشخیص های اصلیسازه

 562/0 143/0 179/0 - عوامل سازمانی

 129/0 412/0 - فردی قاخت

 131/0 305/0 - کارمحنطعوامل 

 178/0 318/0 - گروهیعوامل 

 204/0 336/0 838/0 نظام منابع انسانی

 - 87/0 309/0 کاهش خطای انسانی

 
( بنانگر مناان تغننرات هر یک از متغنرهزای وابسزته R2ضریب تعننن )

تنها  R2شود. مقيار ن میميل است که به وسنله متغنرهای مستقل تبنن
زا های برونشود و در مورد سازهزای ميل ارائه میبرای متغنرهای درون
 67/0و    33/0،  19/0  سه مقزيار(  1998)  ر است. چننمقيار آن برابر صم

دیر ضعنف، متوسط و قوی برای ضزریب تعنزنن معرفزی به عنوان مقارا  
ط  قوی قزرار ه در ساست ک 601/0 توسعه پایيار  R2. مقيار  است  کرده
 دارد.

زا درون یهاميل در سزازه یننب شنقيرت پ  (Q2گنار )-استون  شاخ 
که  دهيیمثبت باشي نشان م  Q2شاخ     مقيار  اگر.  کنيیرا مش   م 

 یمناسزب یکننزيگ ینزنبشنبرازش ميل مطلوا است و ميل از قيرت پ
 در تمامی موارد مثبزت بيسزت آمزيه  Q2مقيار شاخ   .  برخوردار است

مناسزب اسزت. هچنزنن شزاخ    دهي برازش مزيلاست که نشان می
GOF    بی بيست آميه است بنابراین ميل از بزرازش مطلزو  578/0برابر

 برخوردار است.
 

 بحث
 تنزماه  يیابتيا با  یانسان  یبه حياقل رسانين خطاها  یبرا  ،یلطور ک  به
علزل بزروز و تکزرار خطاهزا بزا  رایزخطاها را کشف و درک کزرد، ز  نیا
 لنزاز خطاهزا ممکزن اسزت بزه دل یمتماوت است. پاره ا ارنبس  گریيکی

و  یدقتزیبه علت غملت، ب ایاسترس زا  یهاتنعملکرد ش   در وضع
اسزت کزه  یآور ادیف و نادرست رخ دهني. الزم به  نضع  یهاقضاوت  ای

 یيگنزچنوجود دارد کزه بزر پ انن یگریشيه عوامل د  ادیعتوه بر موارد  
 یافراد در اغلب موارد م   یمثال خستگ  ی. برايیافاا  یم   یانسان  یخطاها

 کیممکن است بصورت  یساده باشي. خستگ  یخستگ کیتواني فراتر از 
که اطتعات ارائه شيه در  یمثال وقت یراکوتاه ميت )ب  یحس  یضافر ابا

 یذهنز ایزو    یجسزم  یباشزي(، خسزتگ  ادیزاز حي ز  شنب  شیصمحه نما
شزود باشزي.   یناشز  یتکزرار  همزنوظ  کیزاز انجام    یميت ناش  یطوالن
 يهنچندر پ  یرنگ  منمورد قضاوت و تصم  یبودن فاکتورها  ادیز  ننهمچن

اوقزات  یپاره ا درخطاها  نیبر اد. عتوه ارد  یینقش بساا  طیکردن شرا

کننزي بزه هزر  یمز یزني که سزع  یافراد با تجربه و ماهر سر م   یاز سو
 نیمهمتزر يیشزا اننم  نیموجود را بهبود ب شني. در ا  یتهانموقع  یبنترت

از  یبزنترک "باشي که خطاها معمزوال تنواقع نیکننيه ا  يهنچنفاکتور و پ
در  مزنظممجموعزه  کیزبصزورت  گریهمي  بوده که در کنار  يادیچني رو

شوني. افزاون بزر مطالزب  یاشتباه م  کیمنجر به بروز  تیآميه و در نها
تر از گسترده  یکم یانسان  یممهوم خطا  ني،یفرا  کی  یفوق بهنگام اجرا

بزروز خطزا در مراحزل  رنزنظ  ییانجام خطا توسط اپراتور بوده و خطاهزا
 یرهزافاکتو گری. از دردنگ  یدر بر م   انو ارتباطات را ن  ینگهيار  ،یطراح
 فیدر برابزر وظزا  یعزاد  رنزغ  فیتوان به انجام وظزا  یکننيه م   يهنچنپ
در برابر  یفرض  سکیو ر ادیمحيود در برابر اطتعات ز  یداده ها  ن،نروت
اخزتق فزردی و همپننن عزيم برخزورداری از  اشاره کرد.  یواقع  سکیر

 ا افاایش می دهي. گروهی در یک سازمان بی شک خطای انسانی ر
 یبر کاهش خطا ینظام منابع انسان رنتاث بیضربراساس نتایج پژوهش، 

برخزی  با نتایج مطالعات  که این نتنجه  بيست آميه  556/0مقيار    یانسان
همسو است. همچننن دستاوردهای پژوهش نشزان   (  15و    14ن )محققا
 408/0ر مقزيا یبر نظزام منزابع انسزان  یعوامل سازمان  رنتاث  بیضرداد،  
بزه ان اشزاره (  17و    16برخی محققزان )باشي که در نتایج مطالعات  می

 شيه است.
مقزيار  یبر نظام منابع انسان یعوامل گروه  رنتاث  بیضرنتایج نشان داد،  

خززوانی دارد. هم ( 18برخززی تحقنقززات )بززا نتززایج باشززي و می 287/0
ابع کزار بزر نظزام منز  طنعوامل مح  رنتاث  بیضرهمچننن مش   شي،  

ننا به آن اشزاره   (  19برخی مطالعات )است که در    348/0مقيار    یانسان
 شيه و با نتایج پژوهش حاضر هماهنگ است.

بر نظزام  یفرد اختق رنتاث بیضرعتوه بر موارد مذکور نشن داده شي، 
برخزی مطالعزات همسزو باشي و با نتزایج  می  339/0مقيار    یمنابع انسان
 (22-20است )

به دست آميه پنشنهادات کاربردی زیر به ميیران صزنعت   براساس نتایج
 گردد:هوایی کشور، ارائه می
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 یهاسززازمان رانیمززي شززودیم  شززنهادنپ یفززرد اخززتقدر خصززو  
افزراد و انت زاا آنهزا  یتنش صز رفتاررنظر گرفتن با د ران،یا  یهوانورد

داشته انسانی    یدر کاهش خطاها  یسع  ،یستگیو شا  تنبراساس صتح
 یجزاننو هزوش ه اختقزی  یرنگمنتصم  یهامهارت  یدارا  دافرا  باشني.
 یته باشني. از طرفکارها داش   نصح  شبردنبر پ  یادیز  رنتاث  تواننيیباال م 

تمرکزا و کزاهش  شیدر افزاا  انزناسب نم     مستحکم و  یروابط خانوادگ
از  انززمززوثر اسززت. داشززتن اعتمززاد بززه نمززس )پره یفززرد یخطاهززا
در  یااخززتق حرفززه تیززو رعا یشززگني پاز چنزز انزز(، پرهیمتگنخودشزز
بزوده و  فزرادا یریپذتننشزانيهنيه مسزئول رانیا  یهوانورد  یهاسازمان

ن تجربزه است. افراد مذکور بزا داشزت  ینگهياشت آنها در سازمان ضرور
تزا  تواننزيیالزم در خصو  انجام امور م  یو آگاه  اشنباال و انگ  یکار
 کاهش دهني. رانیا یردهوانو یهابروز خطا را در سازمان یحي
 تیزبزا رعا شزود،یم  شزنهادنکزار پ طنخصو  عوامل مربوط به مح  در

طور بزه شگرهایو نما  ااتنتجه   یکار و  طراح  طندر مح  یاصول ارگونوم 
 یهادر سززازمان طنمتززاثر از محزز یانسززان یبززروز خطاهززا مناسززب، از
زش صيا، لر رننظ یوجود عوامل ننشود. همچن  یرنجلوگ  رانیا  یهوانورد
بر  یادیز یمنم راتننامناسب تاث  یهوا  یو دما  یلداخ  طننور مح  ط،نمح
اختتل در آن سبب بزروز اشزتباه و مشزکل   جادیشته و با اکار دا  طنمح
 ایزو  اتنزشب بزودن زمزان عمل ایو روز  یوج تنوضع  ی. بررسشودیم 

Layout  در  رگزذارنتاث یخزارج یطزنبه عنوان عوامزل مح  انفرودگاه ن
 نیز. در النزيندخ  رانیزا  یهوانورد  یهادر سازمان  یانسان  یبروز خطاها
بزا  شزودیم  شزنهادنپ رانیزا یهوانزورد یهاسزازمان رانیراستا بزه مزي

بسزته بزودن  ایزپرواز، بزاز   یممنوعه در فضا  ای  یمناط  نظام   ییشناسا
نسزبت بزه   یناوبر  یننزم   ااتنو صحت عملکرد تجه   یپرواز  یرهانمس

 اقيام گردد. طناز محمتاثر  یانسان یکاهش خطاها
 یهاسززازمان رانیمززي شززودیم  شززنهادنپ یعوامززل گروهزز درخصززو 

مت صز  جهزت نظزارت و  منتز  کیز  جادینسبت به ا  رانیا  یهوانورد
عمل آورنزي. نزوع ارتباطزات و يامات الزم را بهعملکرد اعضاء اق  یابیارز

 یو سزازمانيه رانیزا یهوانزورد یهادر سزازمان فیکزار و ظزا منتقسز
(TRM & CRMآنها حائا اهم )بزه کزاهش  تیزت اسزت و در نهانز

بزا  رانیزا یهوانزورد یها. کارکنان سزازمانانجاميیم  یگروه  یخطاها
 رندر مسز  تواننزيیم   یمحوله از سمت و  یهاتنو مسول  یرهبر  رشیپذ
 شزودیم   شزنهادنپ  انزخصزو  ن  نی. در ارنينخود قرار بگ  یکار   نصح

هزا و نقش  اننزدر ب  تنارائه شزماف  به  رانیا  یهوانورد  یهارهبر سازمان
 ازد.بپرد Distractorsحذف 

امززر بززه  یدر ابتززيا شززودیم  شززنهادنپ یعوامززل سززازمان درخصززو 
 یهوانزورد یهادر سازمان  یسازمان  یهایبنيتیو اولو  هایگذاراستنس
داشزته و  یبسزتگ یرهبزر یهامهم بزه سزبک  نیپرداخته شود. ا  رانیا

خود قرار  یکار تیرا در اولو یسازمان یذارگاستنرهبران موف  مولمه س
 تیریمزي  سزتمناذعان داشت که اسزتقرار س  توانین م ن. همچندهنيیم 
 تیری( مزيFRMS)  یخسزتگ  سکیر  تیریمي  ستمن( )سSMS)  یمنیا

 یسازمان  یبه کاهش بروز خطاها  یانی(( کمک شاTEM)  يیخطا و تهي
 ازنزآن، در سزازمان ن . عتوه بريینمایم   رانیا  یهوانورد  یهادر سازمان

و ارائزه  یآموزشز یازسنجن. ناردکارکنان وجود د یآموزش تیمبرم به کما
 کیزاسترس به عنوان    تیریالزم به کارکنان، به همراه مي  یهاآموزش
 رانیزا یهوانورد یهااهياف سازمان شبردنجهت پ ينمم گرلنتسه   عامل

 یهادسزتورالعمل يیزبا رانیزا یهوانورد یها. در سازمانيیآیبه شمار م 
گردنزي. در  اننابهام ب هرگونهبه طور شماف و به دور از   یاتنو عمل  یکار
 یهایمربوطزه بزا ات زاذ اسزتراتژ رانیمزي شزودیم   شزنهادنراستا پ  نیا

کارکنزان   کیزکای  اننزدر م   یفرهنزگ سزازمان  یسزازادهنبزه پ  مناسب
بزه روز و   یهزایاز فناور  یرنگبا بهره  تواننيیمذکور م   رانیبپردازني. مي

موجزود غلبزه   یطنمح  یهااز چالش  یبر برخ  یهمگام شين با تکنولوژ
 . نيینما

 رانیزا  یهوانزورد  یهاسازمان  رانیبه مي  ینظام منابع انسان  درخصو 
مت ص  و   یامر نسبت به جذا منابع انسان  یدر ابتيا  شودیم   شنهادنپ

هر سزازمان در   اهياف   شبردندر پ  یرکن اصل  رای. زنيیبا مهارت اقيام نما
 تواننيیم   ربطیذ  رانیآن سازمان است. مي  یانسان  یرونمهارت ن  یگرو
هيف مزذکور   رانیا  یهوانورد  یهادر سازمان  یساالرستهیشا  ستقراربا ا

 یهزاطنسزازمان در مح  یياریزجهت پا  نن. همچننيینما  یافتنیرا دست
منزابع جهزت نگهياشزت  کیاسزتراتژ  یهابزه برنامزه  اانامروز، ن  یرقابت
بزه مراتزب دشزوارتر از جزذا   یاست. نگهياشزت منزابع انسزان  یانسان

 شودیم  شنهادندارد. پ  ازنن  یشترنو تمرکا ب  یایرمهآنهاست، پس به برنا
اعزم  یمنابع انسزان یبه توانمنيساز رانیا یوانورده یهاسازمان  رانیمي

 ااتنزتجه   یروز رسزانبزه  ،یرنادگیزآمزوزش و    شیاز تتش جهت افاا
 یدانش و آگزاه شیها و جلسات مربوط به افااکتس  یرانه، برگاارفناو

 یمذکور منجر به ارتقاء مهارت منابع انسان  مواردکارکنان مبادرت ورزني.  
 لنزدخ یانسزان یوبه خزود در کزاهش خطاهزامهم به ن نیکه ا  شودیم 

 یمذکور نسبت به امور بازنشسزتگ  رانیاست مي  یضرور  یاست. از طرف
درنظر   یآن هم اقيامات  یمبذول دارني و برا  یتوجه کاف  انن  یمنابع انسان
 داشته باشني.
 رانیزا  یهوانزورد  یهادر سزازمان  یانسزان  یکزاهش خطزا  درخصو 

از  یناشز  ی)خطزا  یانگارانين سزهلحزياقل رسزبزا به  شودیم   شنهادنپ
شزوني.   هنزاول  یاز بزروز خطزا  یرنکار سبب جلزوگ  ی( در ابتيایفراموش
 انزاز رخزياد خطزا ن  شنپ  ااتنتجه   ی  عملکردنق  ییشناسا  ننهمچن

 یهوانزورد  یهادر سزازمان  یسزانان  یدر کاهش خطاهزا  یانیکمک شا
 یش ت طزو کاه  یایرکاهش خطا در برنامه  ی. به طور کلکنيیم   رانیا

)عاميانه( منجر به کاهش لغاش )خطا در اجرا( شيه و با رفع مشزکتت 
 .ينحياقل ممکن رسانبروز خطا را به   توانیم  یاز قلم افتادگ

 

 نتیجه گیری
ر حالی که سازمانها تتش می کنني به سط  خطای صمر برسزني ولزی د

خطا جایی از انسان است و به عنوان جایزی از ش صزنت وجزودی مزا 
تعریف می شود. بنابراین این هزيف یزک هزيف دسزت یزافتنی انها  انس

رت مزی ننست. تا زمانی که عملکرد انسانها در یک محنط پنچنزيه صزو
سازمانها بایي خطاها را به صورت . گنرد خطای انسانی اتماق خواهي افتاد 
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کنني و از این طری  احتمال خطا و تاثنرات ناشزی از آن  ميیریت کارآمي

نقش   ینظام منابع انساننتایج تحقن  حاضر نشان داد     .نيرا کاهش ده
در مشزاغل حسزاس صزنعت هوانزوردی   یانسان  یخطا  مناان  مهمی در
ی می دارد و با توجه ویژه به مولمه های اختقی، سازمانی و محنطکشور 

 .توان تا حي زیادی خطای انسانی را کاهش داد
 

 مالحظه های اخالقی
ت ادبزی، رضزایت آگاهانزهس انتشزار رقاختقزی همچزونس سزوضوعات  م 

 .انيچنيگانه و ... در پژوهش حاضر مورد توجه قرار گرفته
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