
  »سازمان هاي فرا اعتباري«

محيطي كه در آن اشتباهات . سازمان هاي فرا اعتباري سازمان هايي هستند كه موفق شده اند از فاجعه هاي محيطي دوري كنند
  . مي تواند به وقوع بپيوندد) به دليل وجود عوامل و پيچيدگي هاي پرخطر(معمول 

  

  »تاريخچه«

كنفرانس ديگري در دانشگاه . ماهيت وجودي سازمانهاي فرا اعتباري توسط گروهي از محققات در دانشگاه كاليفرنيا كشف شد 
اگرچه سازمانهاي فرا اعتباري با يكديگر تفاوت دارند ، . ، تمركز محققان را بر روي اين سازمان معطوف كرد1987تگزاس در سال 

اولين شباهت آنها اين است كه همه ي اين سازمان ها محيطي اجتماعي دارند، دوم اين كه . ستنداما به يكديگر نيز بسيار شبيه ه
سومين شباهت آنها اين است كه پيامدهاي احتمالي حاصل از خطاها  و اشتباهات در اين . تكنولوژي هاي آنها پرخطر هستند 

هايت اين كه جهت جلوگيري از بروز خطا يا اشتباه ، در ن. سازمان ها منجر به يادگيري از طريق آزمون و خطا خواهد شد
سازمانهاي فرا اعتباري جهت مديريت كردن تكنولوژي ها و كارهاي پيچيده در سازمان ، فرآيندهايي را طراحي كرده و به كار مي 

ش ديده هستند ، آموزش دهي سازمان هاي فرا اعتباري ويژگي هاي بارزي دارند، از جمله اين كه داراي كاركنان كامالً آموز. گيرند
بازرسي هاي مكرر و تالش هاي . هم چنين ، داراي سيستم پاداش دهي مناسب مي باشند . در اين سازمانها ، امري مستقر است 

  . مداوم جهت توسعه و پيشرفت سازمان ، از ديگر ويژگي هاي آنها مي باشد

سطح سازمان ، بازرسي هاي مستقر و متنوع در خصوص پيشگيري از  از مشخصه هاي ديگر اين سازمانها ، انتقاد پذيري وسيع در
خطاهاي بالقوه ، آگاهي و مثبت انديشي نسبت به رخداد اشتباهات ، پاسخگويي و مسئوليت پذيري باال در قبال اعتباري بودن مي 

  )1.(باشد 

در . وند ، امروزه با چالش هايي روبه رو استتعريف سازمان هاي فرا اعتباري و تشخيص اين كه اين سازمانها چگونه ايجاد مي ش
براي . واقع سازماني كه از اعتبار بااليي برخوردار است ، پس از تجربه ي چندين شكست متوالي به آن جايگاه رسيده است 

است ، پس شناسايي اين سازمانها بايد از خود بپرسيم اين سازمان ها چندبار شكست خورده اند؟ اگر جواب آن ده ها هزار بار 
  )2.(نتيجه مي گيريم كه سازمان از درجه ي اعتبار بااليي برخوردار است

مطالعات اخير در مورد سازمان هاي فرا اعتباري داللت بر اين دارد كه اين سازمان ها به ماهيت پوياي ايجاد اعتماد پذيري تاكيد 
و اشتباهات  هستند و اين كه سريعاً اشتباهات ايجاد شده را يعني در جست و جوي ارتقاء اعتماد پذيري و پيشگيري از خطا . دارند

جبران كنند، به عبارتي سازمان هاي فرا اعتباري بيشتر از اين كه به فكر دستيابي به اعتماد پذيري باشند ، در جست و جوي آن 
ند، بلكه مديريت موثر آنها بر سازمان هاي جست و جوگر  به وسيله ي ميزان خطاها و اشتباهات خود شناخته نمي شو. مي باشند

فن آوري هاي خطر زا  از طريق نظارت و كنترل مخاطرات و احتماالت است كه باعث مي شود آن ها را جستجوگر اعتماد پذيري 
  ).3(بدانند 



جام مطالعات موردي زيادي را در اين زمينه ان) David  Obstfeld )4و  Kathleen  Sutliffeو  Karl  Weickمحققاني چون 
  : دادند و بيان داشتند كه سازمان هاي فرا اعتباري داراي چندين ويژگي بارز به شرح زير مي باشند

به . تحمل شكست ، بي ميلي نسبت به ساده كردن تحليل ها و تفسيرها ، حساسيت به عملكرد ، تعهد و احترام به تخصص گرايي 
در سازماندهي افزايش كيفيت توجه به كل سازمان و تقويت دانش كاركان  عبارت ديگر، سازمان هاي فرا اعتباري ، به دليل تالش 
بنابراين سازمان هاي فرا اعتباري در جستجوي راه هايي هستند تا بتوانند در . به جزئيات ، سازمان هاي ويژه اي به حساب مي آيند

  . مقابل حوادث احتمالي پاسخگو باشند

براي . ي موفق ، سازمان هايي هستند كه به طور مداوم خود را اصالح و بازسازي  مي كننداخيراً محققان نشان داده اند سازمان ها
مثال، وقتي اتفاقي در سازمان رخ مي دهد ، اعضاي تيم متوجه مي شوند، آنچه كه در مورد آن اتفاق ، فكر مي كردند با آنچه كه 

گويي مي كنند ، تيم هايي كه در سازمان هاي فرا اعتباري  مي بينند ، كامالً فرق مي كند، پس سريعاً خود را آماده ي پاسخ
آنها به آموزه هاي خود ، به تجارب . مشغول به فعاليت هستند ، در مقابل پاسخ دهي به عوامل پر خطر بسيار ماهر و زيرك هستند 

  . خود و قدرت تصور خود اتكاء مي كنند و در نتيجه از خطرات رهايي مي يابند

  :ويژگي اصلي دارند كه تاكنون شناسايي شده اند  5سازمان هاي فرا اعتباري به طور كلي 

 دل مشغولي به همراه تحمل شكست -1

 عدم تمايل به ساده كردن تفاسير  -2

 حساسيت به عملكرد  -3

 انعطاف پذيري  -4

 تخصص گرايي -5

  . باشندشغل و محيط كاري پرخطري را دارا مي . افرادي كه در سازمان هاي فرا اعتباري شاغل هستند 

رفتارهايي كه در سازمان هاي فرا اعتباري شناخته شده است ، رفتارهايي هستند كه قابليت پيش بيني خطرات و چگونگي مقابله با 
  . آنها در افراد شاغل وجود داشته باشد

اند ، برسانند  مي توانند سازمانهايي كه از عملكرد بااليي برخوردار هستند و نمي توانند خود را به آنچه كه برايش تصميم گرفته 
  )5. (خود را تبديل به يك سازمان فرا اعتباري تبديل كنند تا بتوانند اتفاقات ناخواسته را بهتر مديريت نمايند
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