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Abstract 
Pilots' psychological readiness is one of the most important factors in 
maintaining flight safety. The aim of this study was to develop positive and 
negative individual factors affecting the psychological preparation of airline 
pilots. The research was conducted qualitatively. The study population was 
all pilots of an airline in Tehran in 1398. The sample was 10 pilots who were 
selected by purposive method. Semi-structured interviews were used to 
collect data. This process continued until theoretical saturation was obtained 
in response to interview questions. Thematic analysis method was used to 
analyze the data. Data analysis led to the identification of two categories of 
positive and negative individual factors affecting the psychological readiness 
of pilots. In the category of negative factors affecting the psychological 
readiness of pilots; Physical and personality weakness, weakness in personal 
management, economic and occupational concerns, and unprofessional 
behavior were identified. In the category of positive factors affecting the 
mental readiness of pilots; Physical and personality empowerment, 
individual and organizational beliefs, positive attitude towards work and life, 
job planning, application of skills and personal management facilities were 
extracted. This study showed that two categories of positive and negative 
individual factors are among the most important issues in the psychological 
preparation of pilots that should be considered. 
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 یروان یساز مؤثر بر آماده یمثبت و منف یعوامل فرد نیتدو

 ییخلبانان خطوط هوا

 

   حسام سرواحد
و  یشناس گروه مشاوره، دانشکده روان ،یکارشناس ارشد مشاوره شغل

 .رانیتهران، ا ،یباطبائدانشگاه عالمه ط ،یتیعلوم ترب
  

  فرحبخش ومرثیک
و  یشناس گروه مشاوره، دانشکده روان ار،یمشاوره، دانش یتخصص یدکتر

 .رانیتهران، ا ،یدانشگاه عالمه طباطبائ ،یتیعلوم ترب
 

  یمحمد عسگر
 ،یریگ گروه سنجش و اندازه ار،یدانش ،یتیترب یشناس روان یتخصص یدکتر

 .رانیتهران، ا ،یدانشگاه عالمه طباطبائ ،یتیو علوم ترب یشناس دانشکده روان

  چکیده
بر حفظ ایمنی پرواز است. هدف پژوهش حاضر،  مؤثرترین عوامل  مهم ازجملهان آمادگی روانی خلبان

یی بود. پژوهش به روش خلبانان خطوط هوا یروان سازی آمادهمؤثر بر  یمثبت و منف یعوامل فرد نیتدو

 8931در سال در شهر تهران  ییمایشرکت هواپ کیخلبانان  هی، کلموردمطالعهجامعه کیفی انجام شد. 

 مهین مصاحبه از ها داده یآور جمعبرای  .شد انتخاب هدفمند روش با که بود خلبان 81 نمونه .بودند

 یبرا .افتی ادامه مصاحبهسؤاالت  به پاسخ در ینظر اشباع کسب تا روند نیا. شد استفاده افتهیساختار

 عوامل فردیدسته دو  شناساییمنجر به  ها دادهتحلیل  .شد استفاده مضمون لیتحل روش ازها  داده لیتحل

بر آمادگی روانی خلبانان؛  مؤثرشد. در طبقه عوامل منفی خلبانان  روانی آمادگیبر  مؤثرمثبت و منفی 

 ای غیرحرفهو رفتار  ی اقتصادی و شغلیها دغدغهضعف جسمانی و شخصیتی، ضعف در مدیریت فردی، 

توانمندی جسمانی و شخصیتی،  بر آمادگی روانی خلبانان؛ مؤثرشد. در طبقه عوامل مثبت  شناسایی

و  ها مهارتشغلی، به کار بستن  ریزی برنامهاعتقادات فردی و سازمانی، نگرش مثبت به کار و زندگی، 

این مطالعه نشان داد که دو دسته عوامل فردی مثبت و منفی  امکانات مدیریت فردی استخراج گردید.

 قرار گیرند. موردتوجه ستیبا یمکه  باشند یمبانان روانی خل سازی آمادهمسائل مطرح در ترین  مهم ازجمله

  .پرواز یمنیخلبانان، ا یروان یساز آماده ،یعوامل فرد :ها واژهکلید
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 مقدمه 

و  ها سازماندر دنیای امروز موضوع سالمت روان خلبانان به یکی از مباحث اساسی 

حین استخدام  احراز این امر،ی هوایی مبدل شده است؛ به همین علت است که ها شرکت

ی منظم پزشکی ها چکپیوسته طی صورت  بهی هواپیمایی و سپس ها شرکتخلبانان در 

هوانوردی غیرنظامی  المللی بین. با توجه به اهمیت این موضوع، سازمان ردیگ یمصورت 

به این موضوع توجه داشته  2یرنظامیغ یهوانورد یپزشک یکتابچه راهنمادر  8)ایکائو(

ی روانی که سبب عدم احراز و یا سلب صالحیت پرواز خلبانان ها یماریب ازجملهت. اس

، 4(ی)عاطف یاختالل خلق، اسکیزوفرنی، 9به اختالل ذهنی ارگانیکی توان یم شوند یم

 کائو،ی)ای و اختالل رشد روانی اشاره کرد ذهن یماندگ عقباختالل مرتبط با استرس، 

 ها حوزهروانی در گستره وسیعی از  سازی آماده. باید در نظر داشت که مفهوم (2182

ی جهت ذهن یعملکردها یریگ شکل ندیفرآبه  توان یمکاربرد دارد که از آن جمله 

واعظ  و یآباد فتحآمادگی برای مسابقات ورزشی همچون فوتبال )جعفری، پاک دامن، 

، انجام اعمال درمانی جراحی )بهروزیان، سیدیان، انصاری دزفولی، بهزاد و (8934موسوی، 

 اشاره کرد. (2189، 5و یا انجام بهینه شغل )سیف و صالح (8939یزدانی نژاد، 

اقدامات گزینشی،  درگرولبانان روانی خ سازی آمادهی اساسی تحقق ها جنبهیکی از 

پژوهش  جینتا. آنچنان که از باشد یمی هوانوردی ها سازمانو  ها شرکتنظارتی و آموزشی 

بر روی خلبانان نظامی پیداست، وجود عالئم اختالل  (8918)یاسایی، احمدی و کولیوند 

 ستیبا یمی است که خلبان انیدانشجو نشیگز ستمیسبیانگر ضعف در  ها خلبانروانی در 

 7، آناند و شارما(2185) 6به پژوهش موری آتی توان یماصالح شود. در همین رابطه 

اشاره کرد که طی  (8935)ی محمد و جوانمردیی، جاری، مفخم ،پور دالهو عب (2183)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. International Civil Aviation Organization (ICAO) 

2. Manual of Civil Aviation Medicine 

3. Organic Mental Disorder 

4. Mood (Affective) Disorder 

5. Saif, N. I. Saleh A. Sh 

6. Moriarty, D. 

7. Anand, K. & Sharma, V. 
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موفقیت  ساز نهیزم تواند یمکه  شود یمخاص شخصیتی خلبانان اشاره  یها یژگیوها بر  آن

کارکنان به کار  استخدام صورت عملی در به توان یم ها شوند و از همین منظر شغلی آن

سبب بروز  تواند یمی شخصیتی فرد ها یژگیویک از  گرفته شوند. باید توجه داشت که هر

 احتماالً طرز دارند بیشتری برونگرایی که ارمندانیک مثال عنوان بهرفتارهایی خاص شود 

این امر  که (8935، و سعدی پور فرحبخش داشت )مدنی فر، خواهند باالتری فراحد تفکر

در حین استخدام  ها یژگیواین  ستیبا یمخواهد بود و  مؤثر ها آنبر پیشرفت شغلی 

ی و ا حرفهقرار گیرند. عالوه بر موارد فوق عواملی همچون رعایت فرهنگ  موردتوجه

ی اجتماعی ها مهارتی ریکارگ بهنحوه ارتباط و  و (2187 ،8تیو مر چی)هلمرسازمانی 

عوامل  ازجمله (2113، 9؛ کِملِر2184، 2راجیوان و مایرز کُک،)توسط افراد دخیل در پرواز 

 یها مهارت یریکارگ بهی همچون . البته مواردباشند یمروانی خلبانان  سازی آمادهدر  مؤثر

 کاهش تعارضات بابلکه  شوند یمموجب بهبود وضعیت شغلی فرد تنها  نه ارتباطی

)زارعی، میرزایی و صادقی فرد،  شوند یماو  روانی یها بیآس کاهش سبب خانوادگی

. باشد یمی اصلی شغل خلبانی، استرس باالی آن ها مشخصه. باید توجه داشت که از (8937

و  مراد یسیع) باشند یمل اصلی ایجاد تنش شغلی کارکنان از عل خانواده _ کار تعارضات

 شوند یمی خلبانان مشاهده زندگ ی مختلف شغل وها حوزهکه در  (8936، صدرآباد یلیخل

؛ 2116، 4؛ بور و هابارد8938)رسولی،  ها تنش. این (8916، وندیو کول ی، احمدییاسای)

و فرسودگی ناشی از شغل )موریس، هالند، آمادیو و  (2181، 5سی دی هوف و کیزِک

 تواند یمدارند و عدم کنترل آن خلبانان  ، تاثیری منفی بر عملکرد شغلی(6،2121گانزلمن

 ها شرکت. در چنین شرایطی (8931، کیو تاج یر)خواجه، زائمنجر به ترک شغل شود 

شغلی کارکنان که منجر به  یریگ میتصمبا یکسری اقدامات همانند افزایش دامنه  ستیبا یم

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Helmreich, R. L. Merritt, A. C. 

2. Cooke, N. J. Myers, C. W. & Rajivan, P. 

3. Kemmler, R. W. 

4. Bor, R.& Hubbard, T. 

5. DeHoff, M. C. & Cusick, S. K. 

6. Morris, M. B. Howland, J. P. Amaddio, K. M. & Gunzelmann, G. 
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نوری  ی ودریحمسلمی،  ی پور،عیرف )آهنگرزاده، شوند یم ها آنکاهش میزان تنش 

ی شغلی که سبب افزایش اشتیاق شغلی ده یتعالحمایت سازمانی و  ؛ با(8937، ستانکین

ی اخالقی سازمانی که ها ارزشبا پایبندی به  تاًینهاو  (8931و مهداد،  ی)تاج شوند یم

؛ (8933، یبیدخت امین و فری، محمدیمروست )توانگر شوند یمموجب عدالت سازمانی 

زمینه را جهت بهبود فضای رشد شغلی کارکنان فراهم آورند. در چنین فضایی کارکنان با 

ی ا جهینتتکیه بر تعهد سازمانی و باورهای خودکارآمد پنداری که بر فرسودگی شغلی 

که نقشی  یریپذ انعطافگیری از  و با بهره (8931بوستان،  و ، جهانگیری)باعکس دارند 

، یرحمان ورنگریز، عباسیان  ،ی)عبدالهفعال در طی نمودن الگوی مسیر شغلی فرد دارد 

رشد کنند. حال عدم وجود چنین فضای مناسب شغلی و یا ناآماده  یخوب به توانند یم (8933

منجر به مسائل  تواند یمبودن خلبانان جهت احراز و یا ادامه پذیرش مسئولیت این شغل 

اشاره کرد که به تحلیل  (2181) 8به پژوهش اشمید توان یمناگواری شود. در همین رابطه 

اقدام به خودکشی او  خطوط هوایی ژاپن که ناشی از ناآمادگی خلبان و 951حادثه پرواز 

 (2188) 2بود، اشاره کرد. با بررسی مطالعات صورت گرفته توسط دی ووگت و دی اُلویرا

روانی  سازی آمادهپیداست که عوامل فردی نقش موثری بر  (2187) 9و مارتینسِن و هانتر

وقوع سطح و تعداد خلبانان دارند و عدم توجه به این عوامل انسانی سبب شده است که 

، 4)وانگ، زو، یانگ، یا و جی یابند شیافزاصورت مداوم  در سطح جهان به ییحوادث هوا

. آنچنان که پیداست حساسیت باالی این شغل و سوانح (2183، 5؛ کلی و ایفتایمیو2183

 سازی آمادهدر سطح جهان در طی سالیان اخیر بیانگر نقص موجود در زمینه  داده رخهوایی 

ی در رابطه با عوامل مثبت و تر گستردهتحقیقات  ستیبا یمبنابراین ؛ باشند یمخلبانان روانی 

روانی خلبانان صورت گیرد و از همین طریق در جهت بهبود  سازی آمادهبر  مؤثرمنفی 

سالمت روان خلبانان و کاهش سوانح هوایی اقدام نمود. شایان ذکر است با بررسی 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Schmid, D. 

2. De Voogt, A. D'Oliveira, T. 

3. Martinussen, M. Hunter, D. R. 

4. Wang, H. Xu, Q. Yang, C. You, X. & Ji, M. 

5. Kelly, D. & Efthymiou, M. 
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از یک سو تحقیقات  چراکه شود یمقصان بیشتری نمایان داخلی، ن منتشرشدهی ها پژوهش

بر آمادگی روانی خلبانان بسیار محدود  مؤثرصورت گرفته در رابطه با عوامل مثبت و منفی 

بوده، از سویی دیگر این معدود مطالعات صورت گرفته معطوف بر خلبانان نیروهای نظامی 

 کاررفته بهی همچون نوع تعامالت ی مختلفها جنبهاز حیث  عتاًیطبکشور بوده است که 

ی مربوطه، شرایط اقتصادی، رفاهی، سطح توقعات و غیره ها سازمانتوسط خلبانان و 

دارند. شایان ذکر است با توجه به اینکه هر حادثه هوایی  باهمی چشمگیری ها تفاوت

ی ها خانوادهی هوایی، ها شرکتی جبران ناپذیر اقتصادی و اجتماعی بر ها خسارت

 سازی آمادهبر  مؤثر، بررسی جامع عوامل فردی گذارد یمو آحاد ملت بر جای  دهید داغ

. در همین راستا هدف رسد یمضروری به نظر  ها آن یرگذاریتأثروانی خلبانان و چگونگی 

خلبانان  یروان سازی آمادهمؤثر بر  یمثبت و منف یعوامل فرد نیتدوپژوهش حاضر، 

مؤثر  یمثبت و منف یعوامل فرداین گونه تعریف شد: پژوهش  سؤالیی بود و خطوط هوا

 یی چه هستند؟خلبانان خطوط هوا یروان سازی آمادهبر 

 روش پژوهش

 یروان سازی آمادهمؤثر بر مثبت و منفی  فردیعوامل  نیتدودر این پژوهش به منظور 

امعه ج عنوان بهیی، کلیه خلبانان یک شرکت هواپیمایی در شهر تهران خلبانان خطوط هوا

نمونه مورد مطالعه در نظر گرفته شدند. این پژوهش در  عنوان بهخلبان  81مورد مطالعه و 

ماه به طول انجامید. برای تعیین نمونه از روش هدفمند استفاده شد  81 حدوداًو  8931سال 

 8آلی تی پی ا نامهیگواهدارای  -8و معیار ورود خلبانان به نمونه بدین صورت لحاظ شد: 

ساعت پرواز کرده باشند. دارا بودن این گواهینامه و این مقدار از  9111حداقل  -2 .باشند

ی ا ییمایهواپی ها شرکتساعت پروازی، عرف موجود برای کاپیتان شدن خلبانان در 

دارند.  2و هواپیماهایی با موتور توربوفن باشند یمکه دارای پروازهای کوتاه برد  باشند یم

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Air Transport Pilots License (ATPL) 

2. Turbo fan 
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، 8فالیت دک فرند) تغییراتی داشته باشند توانند یمبه شرکت و خلبانان  البته این شرایط بسته

. این میزان از تجربه از این جهت مدنظر بود که خلبان اشراف اطالعاتی کافی بر (2121

به نحو مطلوب  سؤاالتپروازی در هواپیمای مسافربری داشته باشد تا بتواند به  مؤثرعوامل 

پاسخ دهد. معیار خروج از نمونه این بود که خلبان در حال حاضر شاغل در شرکت 

امکان  تواند یمفاصله گرفتن به مدت طوالنی از جو شغلی  چراکهمایی نباشد هواپی

روشی  عنوان بهپروازی را کاهش دهد. در این پژوهش  مؤثریادآوری تمامی مسائل 

به کار گرفته شد.  2در راستای انتخاب نمونه از راهبرد استفاده از دروازه بانان کننده کمک

راهبردی رایج در  کنندگان شرکتبرای کمک به انتخاب استفاده از دروازه بانان جامعه 

افرادی هستند که نقش سازماندهی و غالب در جامعه  بانان دروازهی کیفی است. ها پژوهش

ی اعضاء جامعه دارند و از نفوذ ها یژگیودانش کافی درباره  معموالًمحلی دارند، آنان 

، ی)ابوالمعالبرخوردارند برای شرکت در مطالعه  کنندگان شرکتکافی برای تشویق 

8938). 

وش تحلیل مضمون انجام شد. به ر ها دادهپژوهش حاضر به روش کیفی و تحلیل 

که اطالعاتی در آن زمینه وجود  شوند یمیی استفاده ها پژوهشدر  غالباًی کیفی ها روش

ی ها دادهندارد، قصد فهم اطالعات بیشتر مدنظر است و یا اینکه قصد به چالش کشیدن 

قبلی مطرح است. به همین منظور با توجه به نقص اطالعاتی موجود و به منظور فهم 

روانی خلبانان از روش کیفی  سازی آمادهبر  مؤثرزئیات عوامل فردی مثبت و منفی ج

ی گزینش، مصاحبه نیمه ها مالکاستفاده شد. پس از انتخاب نمودن خلبانان براساس 

پژوهش با هر خلبان اجرا شد و این روند تا کسب اشباع نظری در پاسخ به  افتهیساختار

مصاحبه به اشباع نظری رسیده  1ین پژوهش پس از انجام مصاحبه ادامه یافت. در ا سؤاالت

آوردن اطمینان ادامه یافت. برخی از  به دستفرد دیگر جهت  2مصاحبه با  ازآن پسشد و 

مشکل  جادیتون باعث ا در شغلی ا یفرد چه مسائل»مصاحبه عبارت بودند از:  سؤاالت

و بر  یبر زندگ یریه تاثچ د،یکه عنوان کرد یمسائل مختلف نای»، «شه؟یشما م یبرا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Flight Deck Friend 

2. Gatekeepers 
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«. د؟ییآ یچه طور کنار م د،یکه عنوان کرد یمسائل نیشما با ا»و « ؟گذارند یپروازتون م

 سؤاالتبا درخواست از خلبان جهت ارائه توضیحات بیشتر و پرسش  سؤالپس از طرح هر 

. مدت زمان هر مصاحبه با توجه به عالقه مصاحبه گرفت یمتکمیلی، روند مصاحبه شکل 

ی متغیر بود. ا قهیدق 851 مجموعاًی تا دو جلسه ا قهیدق 91شونده به بیان مطالب از یک جلسه 

به جهت هماهنگی با شرایط خاص زمانی امکان حضور هر خلبان، مکان مصاحبه متغیر بود؛ 

و اولویت بر این بود که خلبان بتواند در  شد یممکان مصاحبه با هماهنگی هر خلبان تعیین 

 8به منظور ارزیابی این پژوهش، از معیار یاردلی ی به بیان مطالب بپردازد.راحت هبآن مکان 

، ی، به نقل از ابوالمعال2188)و معیار تبیینات رقیب  (8938، ی، به نقل از ابوالمعال2111)

پژوهش و روش تحلیل توجه شد  سؤالاستفاده شد. به همین منظور به تناسب بین  (8938

حفظ شد که این امر، افزایش عمق و وسعت ها  دادههمچنین درگیری مستمر ذهنی با 

، عبارات مهم تعیین و آمده به دستاطالعات را موجب شد. با چند بازخوانی اطالعات 

 یبند طبقهمستخرج شده و  ها گزارهمشخص گردیدند. سپس محتوای نهفته در  ها گزاره

ی ناشی از تفسیر، از ها تناقضو رفع  یبند مقولهبراساس مفاهیم صورت گرفت. به منظور 

ی ها خالصهفرآیند بازگشت دوباره به متن استفاده شد که در هر مرحله پس از ادغام 

ی اولیه، تفاسیر و مفاهیم ها دادهی، تحلیلی کلی در جهت ایجاد ارتباط صحیح بین تفسیر

آمده و با ترکیب کدهای  به دستبا پاالیش مفاهیم  تاًینهاانجام گرفت.  شده استخراج

صورت گرفت. با توجه به تجربه چند ساله یکی از پژوهشگران در  ها مقولهمشابه، تدوین 

حساسیت بیشتر در رابطه با مباحث مطروحه توسط خلبانان در صنعت هوایی، این امر سبب 

مصاحبه شد. همچنین در سایه این آشنایی، فضایی اطمینان انگیز فراهم شد که خلبانان 

ی خود بپردازند و از سویی دیگر ها دغدغهبتوانند در مقابل فردی آشنا به این صنعت به بیان 

مطالب منجر شد.  تر گستردهه این امر به بیان به راحتی از اصطالحات فنی استفاده کنند ک

این نکته مدنظر بود که این آشنایی قبلی سبب  ها دادهو تحلیل  یآور جمعالبته در حین 

ی صورت ها لیتحلو یا خدشه در  ها دادهبه  یده جهتی ذهنی و قالبی و ها مفروضهایجاد 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Yardley, L. 
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ق آگاهانه، رازداری و گرفته نشود. شایان ذکر است در این پژوهش، چهار حوزه تواف

مالحظات عنوان  و نقش پژوهشگر در رازداری به ها مصاحبه، پیامدهای احتمالی ینام یب

از اهداف کلی  کنندگان شرکترعایت شد. مواردی همچون آگاهی  پژوهش یاخالق

و یا هر گونه خطر یا سودمندی احتمالی در زمره همین  ها دادهپژوهش، شمای کلی تحلیل 

 القی انجام گرفتند.مالحظات اخ

 ی پژوهشها افتهی

 عنوان شده است. 8در جدول  کننده مشارکتاطالعات جمعیت شناختی خلبانان 

 اطالعات جمعیت شناختی .1جدول 

 تیجنس ها کننده شرکت
 تیوضع

 تأهل

ساعت 

 یپرواز

 نامهیگواه

 یپرواز
 تیجنس ها کننده شرکت

 تیوضع

 تأهل

ساعت 

 یپرواز

 نامهیگواه

 یپرواز

 ATPL 1511 متأهل مرد ATPL 6 5111 متأهل مرد 8
 ATPL 5511 مجرد مرد ATPL 7 85111 متأهل مرد 2
 ATPL 3111 متأهل مرد ATPL 1 3111 متأهل مرد 9
 ATPL 5111 مجرد مرد ATPL 3 81511 متأهل مرد 4
 ATPL 6111 متأهل مرد ATPL 81 7511 متأهل مرد 5

 .گردند یمدر قالب گزاره، مفهوم و مقوله ارائه ی پژوهش ها افته، ی9و  2 در جدول

 ییخلبانان خطوط هوا یروانگی مؤثر بر آماد یمنف یعوامل فردکدگذاری  .5جدول 

 مقوله مفهوم گزاره

 بعدناشی از  خلبان خستگی، بیماری جسمی خلبان، خلبان یناکاف ستراحتا

 فرودگاه تا مسافت

 ضعف

ضعف  ی خلبانجسمان

جسمانی و 

 یتیشخص
پایین  تحمل ستانهخلبان، آ خشن طبیعت، رفتارها از برخی بروز در ییگرا افراط

 پایین خلبان یریپذ انعطاف خلبان،

عدم تناسب 

شخصیتی با 

 شغل

باالی  مشغولیتتوسط خلبان،  پرواز ایمنی به مدآدر کسب ارجحیت ذهنیت

 خلبانی یا هیحاش امور به سال و سن کم یها خلبان برخی

یین عدم تع

درست 

 ها تیاولو

ضعف در 

مدیریت 

 فردی
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 مقوله مفهوم گزاره

 یخواست خلبان برا مشکالت، راهکار فراموشی عنوان بهکردن خلبان پرواز  

باال، لغو نکردن پرواز توسط خلبان در زمان  یخستگ لیپرواز به دل عیاتمام سر

توسط  لغو نکردن پرواز حقوق،کم شدن  آن بر ریتأثعلت ماده بودنش به آنا

برخورد شرکت با این  یچگونگعلت ترس از به ان ناآماده بودنش در زم خلبان

 موضوع

مواجهه 

نامناسب خلبان 

 با مشکالت

 موضوع یک به راجع کالمی تکرارهایدر ذهن،  ناگوار حوادث مرور
وسواس فکری 

 خلبان و عملی

 پروازهای در غیرمجاز نوشیدنی مصرف از پس الزم زمان رعایت عدم احتمال

 و باری بند یب عادت تداومنشده،  یریز برنامه

 شغلی رفتار

اخالقی  ریغ

 خلبان

 با نامتناسب هزینهو یا خرید قسطی،  یریگ وامناشی از  خود کردن مقروض

 مدآدرمیزان 

مدیریت 

 نادرست مالی

 خلبان

ی ها دغدغه

اقتصادی و 

 شغلی

ان نیازهای نیاز اقتصادی در می نیتأمبرآورده نشدن انتظارات مالی، اهمیت باالی 

 خلبانان
 نیاز مالی خلبان

توسط شرکت، دغدغه دریافت  خلبانان تمامی با یکسان برخورد از اطمینان عدم

و  بدندادن  وفق بودن سختتسهیالت و امکانات رفاهی بیشتر از شرکت، 

ی کاری ها فتیش، کشورها سایر در روز شبانه ساعات تفاوت توجه بهبا خوابیدن

 درگیری ا،هواپیم هر متفاوت بودن تجهیزات ناشی از ذهنی درگیریمتغیر، 

 ی ذهنی ناشی از مسائل پروازیها یریدرگ تجمع ی،خلبان لشغ باالی

ی ها دغدغه

 شغلی خلبان

 میان در مادگیآ نداشتن صورت در پرواز عدم فرهنگ کامل نیفتادن جا

 اقدام نیدر همان اولباند  یبر رو مایدر نشاندن هواپ ها خلبان بسیارتالش ، خلبانان

 حتی در شرایط نامساعد پروازی

فرهنگ 

 نامناسب شغلی

رفتار 

 ای غیرحرفه

، پرواز عدم خلبانی از به دستیابی یبرا نکشیده سختی خلبانان خوشحالی

 پرواز عدم از تفننی خلبانان خوشحالی

نداشتن عرق 

 سازمانی

کردن دستور  ولقب ،تبا شرک شتریب یهمکار یها برا دستورالعمل یگذر از برخ

 آن درست نبودن باوجودمافوق 

وفاداری 

سازمانی 

 گونه افراط

 خلبان
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 ییخلبانان خطوط هوا یروانگی مثبت مؤثر بر آماد یعوامل فردکدگذاری  .3جدول 

 مقوله مفهوم گزاره

 امور با خستگی عدم در خلبان سعی، پرواز از قبل کافی استراحت

 ، زود خوابیدن قبل از پرواززپروا از قبل ساعات در دیگر

توانمندی جسمانی 

 خلبان
توانمندی 

جسمانی و 

 شخصیتی

 یریکارگ بهباالی خلبان،  تحمل ستانهآ باالی خلبان، یریپذ انعطاف

به در هر خلبان برای غلبه بر مشکالتش، توجه  فرد منحصربه مقابلهشیوه 

 رفتار از افراد برداشت تفاوت، توجه به هر فرد یرفتار یها تفاوت

 افراد به یکی و صفر نگاه عدمدیگران، 

ی تیشخصتناسب 

 با شغل

بر  مذهبی اعتقادات مثبت ریتأثبر زندگی،  تیسنّ اعتقاداتمثبت  ریتأث

 زندگی

سنتّی و  اعتقادات

 مذهبی

 

اعتقادات فردی 

 و سازمانی

، رعایت پروازی نامناسب عملکرد داشتن برای وجدان قبول عدم

 پرواز، نحو بهتربن به امور انجام جهت در عاملی عنوان هب انسانی وظیفه

 خود خانواده گرفتن نظر در، مسافرین به خیانت مساوی مادگیآ بدون

 به یده پاسخ در واقعیت بیان در سعی، مسافران از یکی عنوان به

 سازمان رواشناختی یها تست

عمل براساس 

 وجدان

 کاری

 واکنش، پرواز ایمنی ادنافت خطر به صورت درخلبان  پرواز عدم

 پرواز حین استاندارد کلمات یریکارگ به ،منیناا امور تحمیل به خلبان

 براساس عمل

 یپرواز نیقوان

 شادکامی حال زمان از بردن لذت بودن خلبان، شادخلبان،  پرواز از قبل آرامش

نگرش مثبت به 

 کار و زندگی

 پایین به نگاه، داشتن مسائل به نسبت مثبت نگاهدیدن نیمه پر لیوان، 

 برای باالدست به نگاه، خود زندگی یها تیمز دیدن برای دست

 زندگی در بیشتر تالش

 به مثبت رشنگ

 زندگی

)جذابیت بیش  به پرواز یاد خلبانغالب خلبانان، اعت یپرواز برا یتجذاب

 از حد پرواز(، حس خوب خلبان حین پرواز

برای پرواز  یتجذاب

 خلبان

زانه خلبان جهت باال بردن اطالعات شغلی، در خانه ماندن مطالعات رو

 8خلبان و تمرکز بر مسائل پروازی در روزهای استندبای

افزایش اطالعات 

 شغلی
 ریزی برنامه

 شغلی
 ینیب شیپ، خلبان توسط آینده پرواز به عراج روز به اطالعات کسب

 نخلبا کمکبا  پرواز از پیش جلسه برگزاریپرواز توسط خلبان، 

 انضباط کاری با یها خلبان توسط

پرواز  ریزی برنامه

 توسط خلبان

 ریتأث، در نظر گرفتن آمده شیپنسبت به مسائل  نگر کل نگاه داشتن

ی مرتبط با پرواز، در نظر گرفتن مشکالت و ها بخشتمامی 

به کار بستن 

در  نگر کلرویکرد 

 

به کار بستن 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Stand By 
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 مقوله مفهوم گزاره

افراد  آوردن بازی تو ی سایر کارمندان مرتبط با امر پرواز،ها دغدغه

 تجربه با نانخلبا توسط کاکپیت

حل مسائل 

 آمده شیپ

و  ها مهارت

امکانات 

 پشت مشکالت گذاشتنی، روان ثبات هب رسیدن تا خلبان پرواز عدم مدیریت فردی

 یها ستگاهیا در سالمتی حفظ جهت خلبان بیشتر احتیاط، کاکپیت در

 درگیری عدم ،استرس دارای عمواق درخلبان  بیشتر احتیاط، خارجی

 کردن صحبت از ناشی اختالفات در

 خود کنترلی

موجود  مشکالت مدیریتدر مواقع عدم امکان حذف مشکل،  سازش

 جهت موجود وضعیت به دادن فحش ،ها آنسعی در حذف  یجا به

 روانی تخلیه

 سازش با مشکل

 مدیریت بحران سریع العمل عکس، استرس مدیریت

با  خلبان یاراتافزوده شدن اختتر کار و زندگی با توجه به مدیریت به

پروازهایش، مدیریت بهتر امور پروازی با توجه به  ریزی برنامهدر  سابقه

 باال سابقهدر خلبانان با  تردانش باالو  تجربه

امکان مدیریت 

بهتر با افزایش 

 سابقه پروازی

روانی  سازی آمادهبر  مؤثرداست، عوامل پی 9و  2که از مقایسه نتایج در جدول طور  همان

خلبانان در قالب عواملی همچون مباحث جسمانی و شخصیتی، اعتقادات و نوع نگرش به 

اقتصادی و شغلی و نقاط قوت و ضعف مدیریت فردی جای  یها دغدغهزندگی، 

 .رندیگ یم

 یریگ جهینتبحث و 

خلبانان  یروان سازی آماده مؤثر بر یمثبت و منف یعوامل فرد نیتدوهدف پژوهش حاضر، 

مشخص گردیدند.  ها و گزارهبرای این منظور ابتدا عبارات مهم تعیین  یی بود.خطوط هوا

براساس مفاهیم صورت گرفت.  یبند طبقهمستخرج شده و  ها گزارهسپس محتوای نهفته در 

انجام  اه مقولهآمده و با ترکیب کدهای مشابه، تدوین  به دستبا پاالیش مفاهیم  تاًینها

 یروان سازی آمادهبر ی پژوهش دو دسته عوامل فردی مثبت و منفی ها افتهگرفت. براساس ی

در قالب ضعف خلبانان  روانی بر آمادگی مؤثرمنفی  عوامل فردینقش دارند. خلبانان 

ی خلبان، عدم تناسب شخصیتی با شغل(، ضعف در جسمانجسمانی و شخصیتی )ضعف 
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، مواجهه نامناسب خلبان با مشکالت، وسواس ها تیاولورست مدیریت فردی )عدم تعیین د

ی اقتصادی و شغلی ها دغدغهاخالقی خلبان(،  ریغشغلی  رفتار، خلبان فکری و عملی

ی شغلی خلبان( و رفتار ها دغدغه)مدیریت نادرست مالی خلبان، نیاز مالی خلبان، 

 گونه افراطداری سازمانی )فرهنگ نامناسب شغلی، نداشتن عرق سازمانی، وفا ای غیرحرفه

خلبانان  یروان سازی آمادهمثبت مؤثر بر  یعوامل فردخلبان( استخراج گردیدند. همچنین 

یی در قالب توانمندی جسمانی و شخصیتی )توانمندی جسمانی خلبان، تناسب خطوط هوا

عمل براساس سنتّی و مذهبی،  اعتقاداتشخصیتی با شغل(، اعتقادات فردی و سازمانی )

ی(، نگرش مثبت به کار و زندگی )شادکامی، پرواز نیقوان براساس عملکاری،  دانوج

شغلی )افزایش اطالعات  ریزی برنامهبرای خلبان(، پرواز  یتجذاب، زندگی به مثبترش نگ

و امکانات مدیریت فردی  ها مهارتپرواز توسط خلبان(، به کار بستن  ریزی برنامهشغلی، 

، خود کنترلی، سازش با مشکل، آمده پیشدر حل مسائل  رنگ کل)به کار بستن رویکرد 

آمدند. آنچنان که  به دستمدیریت بحران، امکان مدیریت بهتر با افزایش سابقه پروازی( 

ی ها مهارتامکانات و  یریکارگ بهاز نتایج این پژوهش پیداست، قوت و ضعف خلبانان در 

ادگی روانی خلبانان است. در این عوامل اثرگذار بر آمترین  مهم ازجملهمدیریت فردی 

غل در پژوهش خود اذعان دارند تمام اپراتورهای شا (2113) 8نگیلیو است نگریاشتازمینه 

و  رندیگ یمقرار  مختلف یو عاطف ذهنی، یجسم یتحت فشارهادر صنعت هوایی پیوسته 

 ای ی، عملکردیجسم یامدهایپدچار  زا استرسصحیح با عوامل  مقابلهدر صورت عدم 

مانند پردازش  یاساس یشناخت یندهایبر فرآ توانند یم ها استرس. این شوند یمی عاطف

 .(2111، 2)یونگ دنبگذار یمنف ریتأث یریگ میتصمو  ، حل مسئلهیاطالعات، حافظه کار

 یعنوان راهکار فراموش پرواز کردن خلبان به»در این پژوهش همچون  شده انیبموارد 

لغو نکردن »و یا « باال خستگی دلیل به اتمام سریع پرواز خلبان برای خواست»، «مشکالت

بیانگر « حقوقکم شدن  آن بر ریتأثعلت ماده بودنش به آپرواز توسط خلبان در زمان نا

وسواس فکری و عملی »مقابله نامناسب خلبان با فشارهای موجود هستند که تبعاتی همچون 
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در چنین فضای شغلی که رویارویی پیوسته با عوامل  عتاًیطب. اند داشتهرا به همراه « خلبان

ی مناسب ا مقابلهی ها مهارت، فراگیری باشد یمی اصلی آن ها مشخصهجزو  زا استرس

بتوانند در فازهای پر ها  آن ی موجود شود تاها استرسغلبه خلبانان بر  ساز نهیمز تواند یم

 8ریسک پروازی و در شرایط نامساعد آب و هوایی به کنترل هواپیما بپردازند. اریکسن

ی ها استرسی خدمه پروازی در مواجهه با ا قابلهمدر این زمینه به بیان سه شیوه  (2116)

درک  یتالش براشامل  2. او در شیوه اول بر مقابله متمرکز بر ارزیابیپردازد یمموجود 

دیدن نیمه پر »در این پژوهش همچون  شده انیبمعنادهی مجدد اشاره دارد. موارد  و دیتهد

 یها تیمز دیدن برای دست ایینپ به نگاه»، «داشتن مسائل به نسبت مثبت نگاه»، «لیوان

که بیانگر نگرش مثبت « زندگی در بیشتر تالش برای باالدست به نگاه»و « خود زندگی

، از جمله موارد باشند یمخلبان به زندگی و این شیوه از معنادهی در مقابله با مشکالت 

ائل سبب این شیوه شناختی در مواجهه با مس یریکارگ به. باشند یمهمخوان در دو پژوهش 

 مطلوب فرد به دور از هر گونه یریگ میتصمتخفیف در شدت مشکل شده و زمینه را برای 

. او در شیوه دوم به بیان مقابله آورد یمفاجعه سازی و یا بزرگنمایی شدت مشکالت فراهم 

اذعان دارد که  ریپذ کنترلعنوان یک امر  شامل مقابله و بازسازی آن به 9متمرکز بر مشکل

 پرواز به عراج روز به اطالعات کسب»در این پژوهش همانند  شده عنوانبا موارد  اراست هم

کسب اطالعات از  عتاًیطب. باشد یم« پرواز توسط خلبان ینیب شیپ»و « خلبان توسطآینده 

برای روند انجام مانورهای مختلف  ریزی برنامهموقعیت آب و هوایی مسیر پروازی و یا 

عنوان  در بازسازی فضای پروازی به تواند یمفرودگاه مقصد  پروازی و چگونگی تقرب به

نقش داشته و از استرس خلبان بکاهد. او در شیوه سوم بر مقابله متمرکز بر  ریپذ کنترلامری 

 درگیری عدم»اشاره دارد که با موارد  شامل مدیریت احساسات و حفظ تعادل 4احساسات

 احتیاط»و « کاکپیت در پشت مشکالت گذاشتن»، «کردن صحبت از ناشی اختالفات در

. در همین رابطه باید باشد یمدر این پژوهش همسو « استرس دارای مواقع درخلبان  بیشتر
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و یا عدم یادآوری  زا تنشبیان داشت که دارا بودن کنترل فردی جهت عدم ورود به مسائل 

در تمرکز نقش موثری  تواند یممشکالت مختلف شغلی و یا خانوادگی در حین پرواز 

 خلبان در فازهای مختلف پروازی داشته باشد.

بر بهبود مدیریت فردی  مؤثرعوامل دیگر  ازجملهی این پژوهش، ها افتهمطابق با ی

. این همراستایی در افزایش باشد یم« باال سابقهدر خلبانان با  تردانش باالو  تجربه»خلبانان، 

ی متعددی مورد ها پژوهشپروازی در  کارآمدی مدیریتی خلبان همراه با افزایش سابقه

( بر عملکرد بهتر 2117) 8قرار گرفته است. در این رابطه تیلور، کندی، نودا و یساویج دییتأ

و  9یارتباط یها به خصوص در مؤلفه، 2یا هیپرواز پا ساز هیشبعملکرد در  تر خبرهخلبانان 

 ریتأثنیز بر  (2188) 5پاستوراذعان داشتند و کاس، دیهایز و  4نزدیک شدن جهت فرود

 یرویپ ییتواناهواپیما و  6م درست در فاز فرودمستقیم تجربه پروازی در اتخاذ تصمی

تأکید داشتند. عالوه بر آن مطالعات فراوانی نشانگر بهبود  7یپرواز جانب ریاز مس حیصح

 8)مارو باشند یمپردازش ارتباط خلبان با کنترل ترافیک هوایی طی افزایش تجربه پروازی 

. این امر ناشی از (2115، 9تیلور، اوهارا، مامنتالر، روزن و یساویج ؛2119و همکاران، 

)ویلیامز، وارد،  مؤثرتر یبصر یرفتار جستجو ،برتر ینیب شیعملکرد پعواملی همچون 

 العمل عکس، سرعت بیشتر تشخیص تهدید و کاهش زمان (2112، 10نولس و اسمیتون

 .باشد یم در افراد با تجربه (2116، 11چارنس و واسیکووا )جاسترزمسکی،

عوامل  ازجملهی خلبان با شغل تیشخصبا توجه نتایج حاصل از این پژوهش، تناسب 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Taylor, J. L. Kennedy, Q. Noda, A. & Yesavage, J. A. 

2. baseline flight simulator performance 

3. communication 

4. approach-to-landing 

5. Causse, M. Dehais, F. & Pastor, J. 

6. landing decision 

7. Lateral flight path 

8. Morrow, D. G. 

9. Taylor, J. L . O'Hara, R. Mumenthaler, M. S. Rosen, A. C. & Yesavage, J. A. 

10. Williams, A. M. Ward, P. Knowles, J. M. & Smeeton, N. J. 

11. Jastrzembski, T. S. Charness, N. & Vasyukova, C. 



 0420 زمستان|  59شمارة  | دهمسیزسال  | یدرمان فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان  | 929

در مطالعه خود  (2114) 8. بور و کارباشد یمبر آمادگی روانی خلبان  رگذاریتأثمهم دیگر 

 ییگرا کمالبه  لیبودن و تما یرقابت ،نفس اعتمادبهفعال بودن، قوی برای  شیگرا از موارد

کمبود و از مواردی همچون  برند یمنام  خلبان ی مطلوبتیشخص اتیخصوصعنوان  به

عنوان  به و حساسیت در تعامالت بین فردی گرما قدانف او ی یحوصلگ ی، بتکبروجدان، 

باید توجه داشت که نقص در مواردی  .کنند یمی نامطلوب شخصیتی خلبان یاد ها یژگیو

عوامل انسانی مسبب بروز حوادث  نیرگذارتریتأثی، از جمله هماهنگ و ارتباطهمچون 

که لزوم دوری از هر گونه تکبر،  (2183)کلی و ایفتایمیو،  باشند یمهوایی در سطح جهان 

. شوند یمبا همکاران هوایی را متذکر  مؤثرپایین و کوتاهی در ایجاد رابطه  یریپذ انعطاف

 توجه به»، «رفتاری هر فرد یها تتفاو به توجه»در این پژوهش همچون  شده انیبموارد 

نامناسب  عملکرد داشتن برای وجدان قبول عدم»و « رفتار دیگران از افراد برداشت تفاوت

 ،«رفتارها از در بروز برخی ییگرا افراط»عوامل مطلوب و مواردی همانند  عنوان به« پروازی

 عنوان به« خلبان پایین یریپذ انعطاف»و « آستانه تحمل پایین خلبان»، «خلبان خشن طبیعت»

عوامل نامطلوب، همخوان با نتایج دو پژوهش فوق بر اهمیت باالی تیپ شخصیتی خلبانان 

 .کنند یمتأکید انجام پروازی ایمن  در

ی اقتصادی و شغلی از جمله اثرگذارترین ها دغدغهی این پژوهش ها افتهمطابق با ی

برآورده نشدن انتظارات »واردی همچون . ماند بودهعوامل منفی بر آمادگی روانی خلبانان 

بیانگر نارسایی « دغدغه دریافت تسهیالت و امکانات رفاهی بیشتر از شرکت»و یا « مالی

سبب مشغولیت ذهنی خلبانان و کم  که باشند یمنیازهای اقتصادی خلبانان  نیتأمموجود در 

 (8916)و خداپناهی  ی، واعظردوس. در این رابطه فاند شدهشدن تمرکز خلبانان در پرواز 

مسافربری خلبانان  یبر سالمت عموم یشغلو  یعوامل اقتصاد یتبر اهمدر پژوهش خود 

و  یدگیتن زانیم نیرا ب یرابطه معکوس و معنادارها  آن پژوهش یج. نتاداشتندتأکید 

، ی، اجتماعیاقتصاد یزا یدگیعوامل تن نیرا ب یبانان و رابطة معنادارخل یسالمت عموم

با توجه به ها  آن همچنین بنابر نظرخلبانان نشان داد.  یدگیتن زانیبا م یو شغل یخانوادگ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Bor, R. & Kahr, B. 



 922 |و همکاران    سرواحد...؛ یروان یساز مؤثر بر آماده یمثبت و منف یعوامل فرد نیتدو

 ؛منتج شده است یدر عامل اقتصاد یدگیتن یزانم ینباالتر نتایج پژوهش،طبق اینکه 

اهمیت »است؛ این امر با  شان یاقتصادانان از وضعیت نارضایتی خلباحتماالً نشان دهنده 

در این پژوهش همخوانی دارد. آنچنان « نیاز اقتصادی در میان نیازهای خلبانان نیتأمباالی 

 به تفاوت خوابیدن باتوجه و بدن دادن بودن وفق سخت» که از نتایج این پژوهش پیداست

ی ها دغدغهاز جمله دیگر « اری متغیری کها فتیش»و « کشورها در سایر روز شبانه ساعات

عالوه بر تفاوت ساعات شبانه روز در کشورهای مختلفی که  .باشند یمشغلی خلبانان 

عوامل دیگر  ازجملهی کاری متغیر روزانه و شبانه ها فتیش، کنند یمخلبانان به آنجا سفر 

شده که یکی از . این استراحت ناکافی سبب باشند یمخواب نامناسب خلبانان  دکنندهیتشد

ملزومات خلبانان که کسب تمرکز در پرواز است، سلب شده و تبعات خاص  نیتر مهم

از شیفت کاری  (2114) 8واستاوا یریشخود را به همراه داشته باشد. در همین راستا شارما و 

از تهدیدات سالمت خلبانان نام  یکی عنوان به 2و پروازهای مکرر بین مناطق زمانی متفاوت

 و یریگ میتصمکه نقص در مواردی همچون توجه، حافظه کوتاه مدت، خواب،  اند برده

. در همین رابطه صادق نیت حقیقی اند شدهتبعات این عوامل ذکر  عنوان بهفرسودگی  تاًینها

بر انواع اختالالت خواب موجود در کادر پرواز کشوری همچون مشکل  (8913)و یزدی 

. اند داشتهدر شروع و ادامه خواب و یا مشکل در بیدار شدن زودهنگام صبحگاهی اذعان 

نوع  این از کدام پروازی به هر ادرشدن ک دچار که اند داشتهاین موضوع را اظهار  ها آن

سبب کاهش ایمنی  تاًینهااختالالت سبب کاهش توانایی هدایت هواپیما توسط خلبان و 

 پرواز خواهد شد.

 یمثبت و منف یدو دسته عوامل فردی این پژوهش پیداست ها افتهآنچنان که از ی

 ستیبا یکه م شندبا یخلبانان م یروان سازی آمادهمسائل مطرح در ترین  مهم ازجمله

ی بسیار ها پژوهشی پژوهش حاضر این بود که ها تیمحدوداز  .رندیقرار گ موردتوجه

بود بنابراین غالب  گرفته انجامکمی در رابطه با خلبانان خطوط هوایی در داخل کشور 

با تحقیقات خارجی صورت گرفت. این امر ضرورت انجام مطالعاتی بیشتر در این  ها سهیمقا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Sharma, R.C. & Schrivastava, J.K. 

2. Differing Time Zones 



 0420 زمستان|  59شمارة  | دهمسیزسال  | یدرمان فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان  | 924

مطالعه از  مورد ی موجود، نمونهها تیمحدود. با توجه به دهد یمدر آینده نشان  زمینه را

ی اجتماعی و ها تفاوتبا توجه به  شود یمخلبانان شهر تهران انتخاب شد بنابراین پیشنهاد 

ی مشابهی در شهرهای دیگر انجام ها پژوهشاقتصادی موجود در شهرهای مختلف کشور، 

ی آموزشی برای خلبانان به بیان مسائل ها کارگاهبا برگزاری شوند. پیشنهاد دیگر اینکه 

ی گوناگون مقابله با ها وهیشی مدیریتی )ها مهارت یریکارگ بهمهمی همچون نحوه 

بحران( و چگونگی اتخاذ نگرش مثبت  با مشکل، مدیریت مشکالت، خودکنترلی، سازش

 زیآم مخاطرهمل انسانی به کار و زندگی پرداخت تا بتوان از این طریق سبب کاهش عوا

برای پرواز شده و افزایش ایمنی پرواز را به همراه داشته باشد. شایان ذکر است با توجه به 

ی ها بازهی باالی آموزش و امکان تغییر برخی از موارد همچون شخصیت تنها در ها نهیهز

ن به احراز ی هواپیمایی در بدو استخدام خلباناها شرکتکه  شود یمطوالنی مدت، پیشنهاد 

آمده در این پژوهش همچون تناسب شخصیتی با شغل، قانونمند بودن و  به دستعوامل 

 ی داشته باشند.ا ژهیودارا بودن وجدان کاری توجه 
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 بینی یشپ یبرا یمدل ساختار ی(. طراح8931) فسانهبوستان، ا ؛آ ، پانتهیرجهانگ ادق؛، صیبا

 گری یانجیمبا  یخودکارآمد پندار یو باورها یبراساس تعهد سازمان یشغل یفرسودگ

 .715-781(، 71)81، شناختی روانمجله علوم معلمان.  یتیشخص یها یژگیو

 میرا، سنژادی زدانرنوش؛ یبهزاد، ف عید؛، سیدزفولی انصار ید مسعود؛، سانیدیس ؛روزان، فانیبهروز

 یمجله علم. یقلب ونیزاسیاز کاتتر یبر کاهش اضطراب ناش یروان سازی آماده(. اثر 8939)
 .528-592(، 5)89 شاپور، یجند یپزشک

 یتعال یقاز طر یشغل اقیو اشت یادراک خودکارآمد بینی یش(. پ8931) علی، دمهدا هاله؛، یتاج

 .13-882(، 93)88 ،یو سازمان یمشاوره شغلمجله . یسازمان تیو ادراک حما یشغل یابی

مدل  ی(. طراح8933)اکبر  ی، علیدختیبین ام ؛یمحمدعل، فر یمحمد هرا؛، زیمروست توانگر

 یها ارزش ،یجانیهوش ه ،یجوسازمان) ندهایشایپ نییتع ،یعدالت سازمان یساختار

-818(، 16)83 ،شناختی روانعلوم مجله (. یسازمان ینیکارآفر) امدهایسازمان( و پ یاخالق

878. 

(. 8934) محمیدکاظم  ید، سی یموسیو  واعیظ لییل؛  ، جیآباد فتح هال؛دامن، ش کپا صغر؛، ایجعفر

در ارتقیاء عملکیرد    یذهنی  یرسیاز یتصو یهیا  و مهارت یزشیانگ ییآموزش خودگو ریتأث

 .78-35(، 4)88 ،شناختی روانمجله مطالعات  فوتبال. کنانیباز یورزش

 یامدهایاز پ ییزمون الگوو آ ی(. طراح8931) فسانه، اکیتاج میه؛س ،یزائر جمه؛، نخواجه

 .24-44(، 48)88 ،یو سازمان یمشاوره شغلمجله . یشغل یبرازندگ یسازمان

در  یزان بهیره ور یی بیا م  یشیغل  یو فرسیودگ  یرابطیه اسیترس شیغل    ی(. بررس8938) ینب، زیرسول

((، 91)مسلسیل   2)81 ،رانیی ا یاسالم یارتش جمهور یمجله دانشگاه علوم پزشکخلبانان. 

897-899. 



 0420 زمستان|  59شمارة  | دهمسیزسال  | یدرمان فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان  | 926

 ی(. مفهییوم توانمندسییاز 8934) سییین، حانیسییماوات ضییا؛ر، دایییهو حبوبییه؛، میجنییدانی ضییائر
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