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 چكيده

های مختلفی به شناسایی عوامل اثرگذار بر کند. تاکنون پژوهشعملکرد شناختی خلبان سازه مهمی است که نقش حیاتی در پیشگیری از سوانح هوایی ایفا می زمينه:

هدف این پژوهش تدوین الگوی ساختاری هدف: اما در زمینه تعامل این عوامل و توالی زمانی آنها شکاف تحقیقاتی وجود دارد.  اند؛عملکرد شناختی خلبان پرداخته

گری خستگی ذهنی و عوامل پروازی بود. بینی عملکرد شناختی خلبانان خطوط هوایی ایران بر اساس منابع استرس و آگاهی از موقعیت با توجه به نقش میانجیپیش

که با استفاده از  0913های هواپیمایی ایران در سال روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری کلیه خلبانان غیرنظامی مرد شاغل در شرکتروش: 

پرسشنامه  (0113اسپیو و اسپوکان، لی )پرسشنامه استرس شغهای پژوهش از طریق عنوان نمونه در مطالعه شرکت کردند. دادهنفر به 901گیری در دسترس شیوه نمونه

آوری و با استفاده سازی پرواز جمع( و ارزیابی عملکردی در محیط شبیه0111بندی آگاهی از موقعیت )تایلور، (، مقیاس رتبه0112اسمتس، سنجش چندبعدی خستگی )

نتایج نشان داد که مدل فرضی پژوهش با انجام برخی اصالحات ها: يافتهل شد. تحلی Amos-21افزار نرم دریابی معادالت ساختاری و آزمون بوت استرپ از روش مدل

 TLI= 10/1 ،CFI= 19/1 ،IFI= 19/1 ،GFI= 19/1 ،SRMR= 152/1 ،RMSEA= 155/1های برازش مدل نهایی شامل از برازش مناسبی برخوردار است. شاخص

گری خستگی ذهنی و عوامل ستگی ذهنی بر عملکرد شناختی اثر دارد. آگاهی از موقعیت نیز با واسطهگری خهمچنین نتایج نشان داد که استرس شغلی با واسطه بود.

توان نتیجه گرفت، خلبانانی که استرس شغلی و خستگی ذهنی کمتر، آگاهی های این پژوهش میبر اساس یافته گيری:نتيجه گذارد.پروازی بر عملکرد شناختی اثر می

عملکرد شناختی، منابع استرس، آگاهی واژه كليدها: توانند عملکرد شناختی بهتری را تجربه کنند. باالیی از عوامل پروازی را دارا باشند می از موقعیت بیشتر و سطح

 از موقعیت، خستگی ذهنی، عوامل پروازی، خلبانان خطوط هوایی.
Background: The pilot's performance cognitive is an important construct that plays a vital role in preventing aviation 

incidents. Various studies have identified factors affecting pilot cognitive performance, but there is a research gap regarding 

interaction of these factors and their sequence. Aims: The aim of present study was to develop a structural model for predicting 

cognitive performance of Iranian airline pilots based on the sources of stress and situation awareness considering the mediating 

role of mental fatigue and flight factors. Method: The method of present study was descriptive-correlational. The statistical 

population of study included all male civilian pilots working in Iranian airlines in 2019. Using a convenience sampling method, 

310 people participated in the study as the sample. Research data were collected through Occupational Stress Inventory 

(Osipow & Spokane, 1998), Multidimensional Fatigue Inventory (Smets, 1996), Situation Awareness Rating Technique 

(Taylor, 1990) and performance evaluation in flight simulation environment and analyzed using structural equation modeling 

method and bootstrap test in Amos-21 software. Results: The results showed that the hypothetical research model with some 

modifications had a good fit. The fit indices of the final model included TLI= 0.91, CFI= 0.93, IFI= 0.93, GFI= 0.93, SRMR= 

0.056, RMSEA= 0.055. The results also showed that occupational stress affects cognitive performance through mediating role 

of mental fatigue. Situation awareness also affected cognitive performance by mediating role of mental fatigue and flight 

factors. Conclusions: Based on the results, it can be concluded that pilots who have less occupational stress and mental 

fatigue, more situation awareness of and a high level of flight factors show better cognitive performance. 

Key Words: Cognitive performance, sources of stress, situational awareness, mental fatigue, flight factors, airlines pilots. 
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 مقدمه

عملکرد شناختی خلبان به میزان بسیار زیادی بستگی به این 

موضوع دارد که بتوانند در تکلیف و وظایف خود، مؤثرترین پاسخ 

(. با توجه به آنکه 2102والمسکی وگیلبری، شناختی را ارائه دهد )

کابین خلبان یك محیط الکترونیکی است لذا مستلزم محیطی مبتنی 

ها و هواپیما است و اصول بین سیستم بر انسجام و هماهنگی

کند که خلبان در راستای اتوماسیون مبتنی بر انسان تصریح می

بینی بهترین عملکرد، باید فعاالنه، آگاهانه و هوشیار و نظارت و پیش

؛ لیندا، 2102)لوپز و همکاران، به شکل توانمندی درگیر با کار باشد 

 .(2109لیندا، پتروسیان، جنس و کاسپر، 

 31آمده نشان داده است که عملهای بهبا توجه به اینکه بررسی

 21عامل مؤثر در وقوع سوانح هوایی، عامل انسانی بوده و  درصد

(. لذا 0930باقیمانده مربوط به سایر عوامل است )سلیمانی، درصد 

عنوان مهمترین منبع انسانی، سرمایه بایست بر روی خلبانان بهمی

منظور حذف خطاها و ارتقاء ورت پذیرد و بهای صگذاری ویژه

عملکرد شناختی خلبانان، الزم است عوامل مؤثر بر عملکرد شناختی 

خلبانان، شناسایی و مورد بررسی قرار داده شود )اورالندی و 

؛ مانسیکا، 2102؛ لوپز، پرویس، فیشر، هیتز و انگل، 2103بروکس، 

 (.2102ویرتانن، هریس و سیموال، 

ویژه عملکرد مترین عواملی که بر عملکرد خلبان و بهیکی از مه

تنیدگی شغلی است. استرس  یاگذارد استرس شناختی اثر می

وانفعاالت کمی و کیفی بین انسان ای پویاست که درنتیجه فعلپدیده

؛ 2101راسل و الیتمن، گیرد )و تقاضاهای محیطی شکل می

(. 0912پارسامنش،  به نقل از پارسامنش و 0130الزاروس و فلکمن، 

 های کاری وجود دارد؛ با اینزای فراوانی در محیطعوامل استرس

آفرین نیز از اهمیت زیادی حال نحوه ارزیابی فرد از عامل تنش

دهند که عنوان مثال، شواهد پژوهشی نشان میبرخوردار است. به

به میزان زیادی وابسته به  های کاریدر محیط پاسخ منفی به استرس

زا رزیابی فرد از ظرفیت و توانایی خود برای مدیریت عوامل استرسا

؛ لیم و 2109؛ موریس، مسال و میریك، 2100)یوان، لی و لین، 

زا )بابامیری، ( و ارزیابی تهدیدآور بودن عامل تنش2100تای، 

 ( است.0915نیسی، ارشدی، ظهیری و صالحیان، 

فور بررسی شده ورابطه استرس و عملکرد در بین خلبانان به

زایی همچون ( گزارش کرد که عوامل تنش2101است. دیسموکی )

داری صورت معنیمشکالت خانوادگی و مسائل ناگوار شخصی به

باعث کاهش عملکرد خلبانان و همچنین کاهش رضایت شغلی آنها 

تواند زا می( نیز نشان داد که عوامل استرس0112شود. هن )می

یریت زمان، تنظیم ساعات کاری و... کاهش عملکرد خلبان را در مد

( در پژوهش خود به این یافته رسید که 0112دهد. از سویی ادنز )

داری تعداد خطاهای منجر به طور معنیاسترس روانشناختی به

رسد استرس دهد؛ بنابراین به نظر میحوادث هوایی را افزایش می

های خلق موقعیت تواند باعث افت عملکرد و درنتیجهدر خلبانان می

 خطرناک شود.

عنوان یك عامل روانشناختی بر عملکرد عالوه بر استرس که به

نیز ممکن است عملکرد  0خلبان اثرگذار است. آگاهی موقعیتی

خلبان را تحت تأثیر قرار دهد. آگاهی موقعیتی نیازمند دریافت 

اطالعات از طریق حواس، تحلیل و معنای آن و سرانجام عمل به آن 

ست. این اتفاق در سطح آگاهانه و همچنین ناخودآگاه اتفاق ا

(. در حوزه خلبانی، 2102دیجك و زون، دمرو، وانافتد )وانمی

آگاهی موقعیتی شامل حساسیت نسبت به موقعیت، ارتباطات محیط 

اطراف، ترافیك، شرایط جوی، عملکرد خدمه پروازی، تطبیق 

های هواپیما است یستمعملکرد خود با عملکرد متغیر پرواز و س

 (.2110)میکا، اندسلی، بولت و جونز، 

عامل مهمی در ایمنی پرواز و عملکرد عملیاتی آگاهی موقعیتی 

های هایی برای مقابله با چالشخلبان است. در این زمینه پژوهش

های عملکرد انسانی ناشی از آگاهی موقعیتی مرتبط با نصب سیستم

رو به رشد است. همچنین مطالعه  پیشرفته در هواپیماهای مدرن

سیستماتیك و کاربرد آگاهی موقعیتی فراتر از کابین خلبان قرار 

گیرد گرفته است و سایر مسئوالن پرواز و کارکنان را نیز در برمی

 (.2109س، )ساال

توانند نقش قابل باوجود اینکه استرس و آگاهی از موقعیت می

رسد حال به نظر میبااین توجهی در عملکرد خلبان داشته باشند؛

تواند این اثرات را تبیین کند. به طور نسبی میروابط مستقیم، فقط به

های عبارتی، ممکن است الگوهای تعاملی پیچیده و مکانیسم

تری از چگونگی تأثیر عوامل تر و دقیقای، درک روشنواسطه

 مختلف بر عملکرد شناختی خلبان در اختیار قرار دهد.

هایی که در ارتباط با منابع استرس و عملکرد ؤلفهازجمله م

ای داشته باشد، عوامل پروازی است. عوامل تواند نقش واسطهمی

                                                           
1. situational awareness 
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تواند بر پرواز مؤثر واقع پروازی شامل تمام فاکتورهایی است که می

( در پژوهش خود در یك مدلی 0912شوند. احمدی و کریمی )

امل فردی )عواملی که مفهومی به سه دسته از عوامل پروازی: عو

مربوط به شخص خلبان است(، عوامل سازمانی )عواملی که مربوط 

های مدیریتی پرواز( و عوامل محیطی )عوامل به هواپیما و رویه

مربوط به شرایط پرواز( اشاره دارند که بر عملکرد خلبان، بویژه 

شوند. در پژوهش حاضر از میان سه عملکرد شناختی مؤثر واقع می

عنوان عوامل عوامل پروازی، عوامل فردی مربوط به خلبان به دسته

 پروازی در نظر گرفته شده است.

تواند به عنوان حلقه واسط ارتباط عوامل مؤلفه دیگری که می

خستگی مختلف بر عملکرد خلبان عمل کند، خستگی خلبان است. 

تواند هوشیاری و ای شایع در خلبانان هواپیمایی است که میپدیده

توانایی خدمه پرواز را برای اداره کردن ایمن یك هواپیما و انجام 

تدابیر امنیتی پرواز، مختل کند. خستگی عامل مهمی در حمل و نقل 

هوایی مدرن است که بستگی به عواملی همچون ساعات طوالنی 

روزی کننده روزمره، اختالالت شبانههای مختلانجام وظیفه، برنامه

(. همچنین 2100ریس، ماستر و کانبائو، )و کمبود خواب دارد 

عنوان یك وضعیت فیزیولوژیکی حاصل کاهش توانایی خستگی به

خوابی یا بارکاری زیاد است عملکرد ذهنی یا جسمی ناشی از بی

تواند هوشیاری و توانایی خدمه پرواز را در هدایت ایمن که می

ه بررسی (. مطالعات فراوانی ب2113)ایکائو،  هواپیما مختل کند

اثرات منفی خستگی در حوزه عملکرد شناختی خلبان و برخی 

)گانتوس و  اندگیری پرداختهکارکردهای شناختی همچون تصمیم

؛ ماسار، کساتو، واندر لیدن، 2101؛ هریس و بری، 2101همکاران، 

2103.) 

بر این اساس و با توجه به شواهد نظری و پژوهشی مشخص شد 

د شناختی خلبان را تحت تأثیر قرار که عوامل متعددی عملکر

دهند. مطالعه جامع این حوزه مستلزم حضور مهمترین عوامل می

دهی عملکرد اثرگذار و توجه ویژه به نحوه تعامل آنها برای شکل

شناختی خلبان است. در این میان باید نحوه تأثیرگذاری عوامل 

ن پژوهش در ای مختلف و ترتیب زمانی آنها مورد توجه قرار گیرد.

فرض شده است که عملکرد شناختی خلبان به طور قابل توجهی 

تحت تأثیر استرس شغلی و آگاهی از موقعیت قرار دارد. استرس 

پذیری می تواند در عملکرد شغلی به عنوان یك عامل آسیب

شناختی خلبان اختالل ایجاد کند. از سویی آگاهی از موقعیت مؤلفه 

توانند عملکرد ست که نه تنها میای در حرفه خلبانی اسازنده

شناختی را ارتقا دهند؛ بلکه می تواند اثرات سوء استرس شغلی را نیز 

کاهش دهد. همچنین فرض شده است که اگرچه استرس شغلی و 

ساز تغییراتی در عملکرد شناختی توانند زمینهآگاهی از موقعیت می

گری ا واسطهخلبان شوند؛ با این حال مکانیسم اثر این تغییرات ب

دهد. بنابراین بررسی و فهم خستگی ذهنی و عوامل پروازی رخ می

عمیق عوامل اثرگذار و ساز و کار تعاملی عملکرد شناختی خلبان 

لذا در این پژوهش سعی شده مهمترین چالش پژوهش حاضر است. 

بینی عملکرد شناختی بر اساس منابع است که الگوی ساختاری پیش

گری خستگی ذهنی و عوامل موقعیت با میانجی استرس و آگاهی از

 پروازی در خلبانان خطوط هوایی ایران مورد بررسی قرار گیرد.

گیری از روش آماری آزمون این مدل فرضی مستلزم بهره

یابی معادالت ساختاری است که در یك فضای چند متغیری، مدل

نظریه های مبتنی بر وتحلیل ساختار مدلرویکری جامع برای تجزیه

همچنین یکی از اهداف مطالعات بنیادین مانند مدل  آورد.فراهم می

های نظری و پژوهشی برای طراحی مداخالت ها، ایجاد پایهیابی

تواند کمك های این مطالعه میبنابراین یافته مبتنی بر شواهد است.

قابل توجهی در طراحی پروتکل مداخالتی مبتنی بر مدل نظری و 

نحوه اجرای این پروتکل با نیازهای روانشناختی  تطبیق محتوا و

تا در آینده شاهد عملکرد بهتر و کاهش خلبانان خطوط هوایی باشد 

 خطای انسانی در سوانح هوایی باشیم.
 

 . مدل فرضی پژوهش0شکل
 

 روش

این  آماری طرح پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود. جامعه

در  25-20 رده سنی اب شاغل مرد غیرنظامی خلبانان کلیه پژوهش

خود  خلبانی گواهینامه تمدید جهت هواپیمایی بود که هایشرکت
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مراجعه کرده بودند. در  کشوری هواپیمایی سازمان مرکز معاینات به

 01تا  5( تعداد 2100یابی معادالت ساختاری کالین )حوزه مدل

کننده به ازای هر پارامتری که باید برآورد شود را پیشنهاد شرکت

تعداد پارامترهای مدل فرضی در پژوهش  با توجه به اینکهمی کند. 

تا  205پارامتر بود؛ بنابراین نمونه انتخابی بایستی بین  09حاضر برابر 

کننده می بود. از یان رو حجم نمونه اولیه پژوهش شرکت 091

کننده انتخاب شد که بعد از حذف شرکت 925حاضر برابر 

تحلیل قرار وعنوان نمونه نهایی مورد تجزیهنفر به 901های پرت داده

گرفتند. پس از دریافت مجوزهای الزم از سازمان هواپیمایی 

های هواپیمایی ضمن حضور در مرکز معاینات کشوری و شرکت

مورد تأیید سازمان هواپیمای کشوری و همچنین حضور در سیستم 

ای ورود هر ههای موردنظر بر اساس مالکسازی هواپیما، نمونهشبیه

 خلبان در دسترس انتخاب شدند. پس کسب رضایت از شرکت

های استرس شغلی، خستگی ذهنی و آگاهی از کنندگان، پرسشنامه

موقعیت در اختیار آنها قرار گرفت. همچنین در جهت بررسی 

ساز و عوامل پروازی و عملکرد شناختی، حضور در سیستم شبیه

ش و ارزیابی عملیاتی خلبانان بررسی نمرات بر اساس کتابچه آموز

ساز های شبیهمورد بررسی قرار گرفت و نمرات خلبانان در آزمون

 استخراج شد.

خلبانی  گواهینامه داشتن. 0های ورود به مطالعه شامل مالک

جهت  خلبان آگاهانه رضایت. 2 مسافربری نقل حمل و بازرگانی

ابقه پروازی س سال یك حداقل داشتن. 9ها پرسشنامه به پاسخگویی

مالک خروج  سال بود. 25سن کمتر از . 0و  هواپیمایی شرکت در

نیز شامل عدم تمایل و رضایت خلبان به ادامه همکاری با پژوهشگر 

 در هر مرحله از پژوهش بود.

 ابزار

با توجه به اینکه هدف از پژوهش حاضر تدوین الگوی 

و آگاهی  ساختاری عملکرد شناختی خلبانان بر اساس منابع استرس

گری خستگی ذهنی و عوامل پروازی موقعیتی و تعیین نقش میانجی

بود؛ از ابزارهای متناسب با این هدف در پژوهش حاضر استفاده شد. 

 این ابزارها شامل موارد زیر بود:

 )فرم بلند( نسخه تجدیدنظر شده 0پرسشنامه استرس شغلی

 OSI-R  ،نظرشده استرس پرسشنامه تجدید :(0113)اسپیو و اسپوکان

                                                           
1. Occupational Stress Inventory 

شغلی خود شامل سه پرسشنامه مجزا است که عبارتند از: پرسشنامه 

و پرسشنامه منابع شخصی.  نقش های شغلی، پرسشنامه فشار شخصی

با توجه به هدف پژوهش که بررسی استرس و فشار شغلی بوده است 

سؤال با  21از میان سه نوع پرسشنامه، بعد فشار شخصی با 

شغلی، فشار روانی، فشار بین فردی و فشار  های )فشارزیرمقیاس

بررسی اعتبار جسمانی( مورد استفاده در پژوهش حاضر قرار گرفت. 

 %39( 0919این پرسشنامه در ایران توسط وصالی و علیزاده )

( و در طی پژوهش 0915گزارش شد و توسط فروتن و پرخو )

سیار ( روایی محتوایی این پرسشنامه ب2115شریفیان و همکاران )

مطلوب گزارش شده است و پایایی آن به شیوه باز آزمایی در سطح 

بخشی محاسبه گردید و ضریب آلفای کرونباخ آن نیز برابر رضایت

محاسبه و گزارش شده است. در این پژوهش مقدار آلفای  31/1با 

های و برای خرده مقیاس 92/1کرونباخ برای کل پرسشنامه برابر 

ی، فشار بین فردی و فشار جسمانی به ترتیب فشار شغلی، فشار روان

 بدست آمد. 30/1و  99/1، 99/1، 21/1برابر 

پرسشنامه  (:MFIاسمتس )2پرسشنامه سنجش چندبعدی خستگی

( ساخته 0112( توسط اسمتس )MFI) سنجش چندبعدی خستگی

 0خستگی عمومی )مقیاس خرده 5گویه و  21شده است که از 

سؤال(،  0(، کاهش فعالیت )سؤال 0سؤال(، خستگی جسمی )

سؤال( تشکیل شده  0سؤال( و خستگی ذهنی ) 0کاهش انگیزه )

دهند که این پرسشنامه از اعتبار سازه مناسب و ها نشان مییافته. است

خستگی  برای آلفا است )ضریب برخوردار درونی باال همسانی

و  فعالیت کاهش برای و %31 از باالتر ذهنی و عمومی، جسمانی

( 2101. در پژوهش حافظی و محمودی )بود( %25 از یزه باالترانگ

مقدار آلفای کرونباخ برای این  بدست آمد. 35/1پایایی آن 

 محاسبه شد. 92/1پرسشنامه در این پژوهش برابر 

(: 0111) تایلر 9(SARTبندی آگاهی از موقعیت )تکنیك رتبه

گذاری هبندی آگاهی از موقعیت تایلر، یك روش نمرتکنیك رتبه

های پرواز گیری آگاهی از موقعیت در محیطبعدی برای اندازهچند

بندی شده است که هریك است. این پرسشنامه دارای ده سؤال قطب

باال( قرار  = 9کم،  = 0بندی هفت امتیاز )از آنها در یك مقیاس رتبه

 اند از:توان به سه دسته تقسیم کرد که عبارتدارند. این ده بعد را می

( بیان 2110جونز و کبرا )نیاز به توجه، منابع توجه و درک وضعیت. 

                                                           
2. Multidimensional Fatigue Inventory 
3. Situation Awareness Rating Technique (SART) 
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دارند که مطالعات مختلف بر اعتبار این مقیاس در جهت سنجش می

ضریب آلفای کرونباخ این  اند.آگاهی از موقعیت صحه گذاشته

 بدست آمد. 31/1ابزار در پژوهش حاضر برابر 

از کتابچه راهنما و برای برآورد عوامل پروازی  عوامل پروازی:

لیست مربوطه استفاده ارزیابی عملیات پرواز خلبانان به همراه چك

شد. از میان عوامل متعدد پروازی در این پژوهش سه عنوان 

ارتباطات، دانش آگاهی پروازی و رهبری کار گروهی مورد 

ارزیابی قرار گرفت. در این آموزش هرکدام از پارامترهای مورد 

تعریف شده است که نمره قبولی در هر  5تا  0نه نمره ارزیابی در دام

عنوان )ارتباطات، دانش و آگاهی پرواز و رهبری و کار گروهی( 

باشد  5یا کمتر از  5که مجموع نمرات باشد. درصورتیمی 2نمره 

عنوان مردودی تلقی شده و باید مجدد آموزش و ارزیابی قرار به

 بگیرد.

عملکرد شناختی از کتابچه عملکرد شناختی: جهت برآورد 

لیست مربوطه راهنما و ارزیابی عملیات پرواز خلبانان به همراه چك

استفاده شد. از میان عوامل متعدد عملکرد شناختی در این پژوهش 

گیری و قدرت حل مسئله سه عنوان توجه اجرایی، پایش و تصمیم

روازی مورد ارزیابی قرار گرفت. این پارامترها نیز همچون عوامل پ

شده به دست آمد. سازیهای شبیهبر اساس عملکرد خلبان در آزمون

تعریف شده است  5تا  0هرکدام از این پارامترهای در دامنه نمره 

گیری و حل که نمره قبولی در هر عنوان )توجه، پایش و تصمیم

گذاری کتابچه لحاظ شد. با توجه به مبنای نمره 2مسأله؛ نمره 

 5که مجموع نمرات عملکرد پروازی درصورتیآموزش و ارزیابی 

عنوان مردودی تلقی شده و باید مجدد مورد باشد به 5یا کمتر از 

 آموزش و ارزیابی قرار بگیرد.

 هايافته

نفر از خلبانان خطوط  921کنندگان در این پژوهش را شرکت

نفر مرد بوده که دارای میانگین  921هوایی کشور تشکیل دادند. هر 

نفر از  59سال بود.  20/5با انحراف استاندارد  92/02سنی 

نفر  202(، %52/02کنندگان دارای مدرک کارشناسی )شرکت

نفر دارای مدرک  50( و %5/29دارای مدرک کارشناسی ارشد )

 09/02کنندگان (. میانگین سابقه کار شرکت%19/05دکتری بودند )

کننده انان شرکتسال بود. از سویی خلب 29/2با انحراف استاندارد 

 02/20در پژوهش دارای میانگین ساعت پروازی در هفته برابر 

های شاخص 0ساعت بود. جدول  05/0ساعت با اتحراف استاندارد 

های دهد. شاخصتوصیفی برای متغیرهای پژوهش را نشان می

شده شامل مقدار میانگین و انحراف معیار متغیرهای گزارش 

 پژوهش است.

گزارش شده  0متغیرهای پژوهش نیز در جدول همبستگی بین 

شود از بین متغیرهای اصلی عوامل گونه که مشاهده میاست. همان

 092/1پروازی بیشتری همبستگی را با عملکرد شناختی با ضریب 

دارد و کمترین میزان همبستگی با عملکرد شناختی را استرس شغلی 

ترس شغلی با دهد. همچنین رابطه اسنشان می -152/1با ضریب 

خستگی ذهنی، رابطه خستگی ذهنی با آگاهی از موقعیت و رابطه 

 دار هستند.آگاهی از موقعیت با عوامل پروازی معنی

پیش از برآورد ضرایب مدل ساختاری و ارزیابی برازش مدل، 

های مهم این روش آماری مورد بررسی قرار گرفت. فرضپیش

با محاسبه شاخص کجی فرض نرمال بودن تك متغیری بررسی پیش

( 003/2تا  -059/0دامنه ( و کشیدگی )915/0تا  -092/1)دامنه 

پذیر )نشانگرها( مدل انجام شد. بررسی نرمال متغیرهای مشاهده

 0نیز با محاسبه شاخص کشیدگی چندمتغیری نسبی بودن چندمتغیری

فرض عدم وجود هم ( انجام شد. همچنین ارزیابی پیش152/0)برابر 

دگانه با وارسی ماتریس همبستگی بین متغیرها )دامنه خطی چن

تخطی از ( صورت پذیرفت. نتایج حاکی از عدم010/1تا  -253/1

یابی های مدلفرضهای مربوطه بود. با تائید پیشفرضپیش

معادالت ساختاری، مدل ساختاری پژوهش مورد برآورد و برازش 

نشان داده  2های برازش این مدل در جدول شاخص قرار گرفت.

در  TLIغیراز شاخص های برازش مدل بههمه شاخص شده است.

نیز تنها مقدار  TLIمحدوده برازش مناسب مدل قرار دارند. شاخص 

تر از دامنه قابل پذیرش است؛ بنابراین ( کوچك10/1ناچیزی )

توان مدعی شد که مدل ساختاری از برازش مناسبی برخوردار می

ری فرضی را به همراه ضرایب استاندارد به مدل ساختا 2است. شکل 

کشد. همبستگی بین استرس شغلی و آگاهی از وضعیت، تصویر می

اثر استرس شغلی بر عملکرد شناختی و اثر استرس شغلی بر عوامل 

داری بودند. سایر پروازی، سه پارامتری هستند که فاقد سطح معنی

 دار هستند.پارامترها معنی

یابی معادالت ساختاری اصالح مدل دلیکی از مراحل مهم م

شود:فرضی است. اصالح مدل فرضی به دو طریق انجام می

                                                           
1. relative multivariate kurtosis 
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. افزودن مسیرهایی به مدل که 2دار و . حذف مسیرهای غیر معنی0

دار هستند. همبستگی بین استرس شغلی دارای شاخص اصالح معنی

و آگاهی از وضعیت، اثر استرس شغلی بر عملکرد شناختی و اثر 

سترس شغلی بر عوامل پروازی سه پارمتری هستند که به علت عدم ا

داری از مدل حذف شدند. از طرفی کوواریانس بین باقیمانده معنی

نشانگر فشار بین فردی با نشانگر درک توجه و کوواریانس بین 

گیری دارای باقیمانده نشانگر خستگی ذهنی و نشانگر تصمیم

مدل افزوده شدند. ضرایب دار بود که به شاخص اصالح معنی

 نشان داده شده است. 9استاندارد برای مدل نهایی در شکل 

 

 
15/1> P * 10/1> P ** 

 

های برازش در تنها تمامی شاخصدر مدل نهایی پژوهش نه

ها نسبت به مدل محدوده پذیرش قرار گرفتند؛ بلکه تمامی شاخص

دو ، نسبت خی19/200 =دو)خیای داشتند. مالحظهاولیه بهبود قابل

، TLI= 10/1 ،CFI= 19/1 ،IFI= 19/1، 10/0 =آزادیبه درجه

GFI= 19/1 ،SRMR= 152/1 ،RMSEA= 155/1.) 
 

 های برازش مدل ساختاری. شاخص2جدول

 مقدار پذیرشدامنه قابل شاخص برازندگی

 10/209 - (2χدو )خی

 22/2 5تر از کم آزادیدو به درجهنسبت خی

TLI 31/1 11/1ر از بزرگت 

CFI  10/1 11/1بزرگتر از 

IFI  10/1 11/1بزرگتر از 

GFI  12/1 11/1بزرگتر از 

SRMR  151/1 0کمتر از 

RMSEA 129/1 13/1تر از کم 
 

 

ای از آزمون بوت در مطالعه حاضر برای ارزیابی روابط واسطه

رای ای را باثرات غیرمستقیم یا واسطه 9استرپ استفاده شد. جدول 

دهد. بر اساس مندرجات این جدول اثر استرس مدل فرضی نشان می

گری خستگی ذهنی دارای شغلی بر عملکرد شناختی با واسطه

( است. همچنین اثر آگاهی از p= 120/1) -133/1ضریب استاندارد 

گری خستگی ذهنی دارای وضعیت بر عملکرد شناختی با واسطه

است. از طرفی اثر آگاهی از ( p= 100/1) 199/1ضریب استاندارد 

گری عوامل پروازی با ضریب وضعیت بر عملکرد شناختی با واسطه

 (.p= 151/1دار است )معنی 295/1استاندارد 
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 . مدل ساختاری پژوهش با ضرایب استاندارد2شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . مدل ساختاری نهایی پژوهش9شکل
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 گيریبحث و نتيجه

بینی عملکرد ژوهش باهدف تدوین الگوی ساختاری پیشاین پ

شناختی خلبانان خطوط هوایی ایران بر اساس منابع استرس و آگاهی 

گری خستگی ذهنی و عوامل پروازی انجام از موقعیت با میانجی

نتایج مربوط به پژوهش حاضر نشان داد که استرس شغلی اثر شد. 

گری لبانان با واسطهمنفی و غیرمستقیمی بر عملکرد شناختی خ

خستگی ذهنی دارد. به عبارتی اگرچه اثر مستقیم استرس شغلی بر 

ای آن در دار نبود؛ اما اثر غیرمستقیم و واسطهعملکرد شناختی معنی

توان مدعی شد که ترتیب میایندار شد. بهپژوهش حاضر معنی

مکانیسم اصلی اثرگذاری استرس شغلی بر عملکرد شناختی خلبانان 

کند. در این راستا گری خستگی ذهنی تحقق پیدا میبا واسطه

دهند که ارتباط استرس و عملکرد های مختلف نشان میپژوهش

تواند صرفاً یك ارتباط مستقیم باشد؛ بلکه سازوکارهای شناختی نمی

ارتباط وجود دارد )مك ایون و ای در این پیچیده واسطه

؛ 2100، کامیجز و اسمیت، ؛ کورتن، اسلیوینسکی0115ساپولسکی، 

(. از 2121؛ بانجونگریود و همکاران، 2105اسکات و همکاران، 

دهد که خستگی ذهنی باعث های مختلف نشان میسویی یافته

کاری )روی، بانت، پاربونیر و کمپیج، کاهش عملکرد حافظه

(، افت کارکرد اجرایی کنترل و بازداری )وان در لیدن، فرز و 2109

(، افت پردازش اطالعات )بال، دویتس، هاپرتز، 2119مجمن، 

( و کاهش سرعت پردازش )هارنزبای، 2101ورلیندن و ورهی، 

 شود.( می2109

 

 ای. آزمون بوت استرپ برای مسیرهای واسطه9جدول

 ایمسیرهای واسطه

 استرس شغلی

 خستگی ذهنی

 عملکرد شناختی

 آگاهی از موقعیت

 خستگی ذهنی

 عملکرد شناختی

 آگاهی از موقعیت

 عوامل پروازی

 عملکرد شناختی

 190/1 121/1 -109/1 ضریب غیراستاندارد

 295/1 199/1 -133/1 ضریب استاندارد )اندازه اثر(

 551/1 059/1 -100/1 (%15حد بوت استرپ باال )

 111/1 112/1 -020/1 (%15حد بوت استرپ پایین )

 005/1 193/1 191/1 خطای استاندارد

 151/1 100/1 120/1 داریح معنیسط
 

 

برای تبیین این فرضیه الزم است بر شیوه اثرگذاری استرس 

گری خستگی ذهنی شغلی بر کاهش عملکرد شناختی با واسطه

رسد خستگی ذهنی نوعی حالت درماندگی در توجه شود. به نظر می

شده فرد بر کند که در آن احساس کنترل ادراکفرد ایجاد می

یابد و درنهایت منجر به کاهش ها و عملکرد خود کاهش مییتفعال

فعالیت شناختی، اختالل در توجه و اختالل در بازداری اطالعات را 

(. 0113؛ کافتا و سدک، 0119در پی دارد )سدک، کافتا و تیژکا، 

های استرس خود در کاهش این احساس کنترل بر تکالیف و فعالیت

؛ لیو، مك 2110گذار باشد )چو و چی، تواند بسیار اثرشناختی می

(. از این رو در شرایط خستگی ذهنی، موقعیت 2103گانگل و فیشر، 

شود صورت یك وضعیت مشکل ادراک میو تکلیف شناختی به

شود، که باوجود تالش شناختی مداوم فرد، ابهامات برطرف نمی

شود و تکلیف اطالعات مناسب جستجو و تجریه و تحلیل نمی

های دیگر پژوهش حاضر این ازجمله یافته رسد.بی به اتمام نمیخوبه

گری خستگی ذهنی بر عملکرد آگاهی از موقعیت با واسطه بود که

مؤلفه آگاهی از موقعیت اگر در دار مثبتی دارد. شناختی اثر معنی

خلبان در سطح مطلوبی قرار گرفته باشد، اضافه بار ذهنی کمتری بر 

ترتیب مانع خستگی ذهنی و شناختی در اینبه شود وخلبان وارد می

 شود. بر اساس نظریه تنظیم دوگانه )ایشی، تاناکا و واتانابه،خلبان می

های شغلی، ترین علل خستگی ذهنی در محیط( یکی از اصلی2100

توان های ذهنی است؛ بنابراین میبار اطالعات و پردازشاضافه

بار اطالعات را د این اضافهتوانگفت فقدان آگاهی از موقعیت می

شود.  در مغز افزایش داده و درنهایت منجر به افزایش خستگی ذهنی

برعکس اگر آگاهی از موقعیت و فرآیندهای توجهی وابسته به آن 

ای های لحظهبار ناشی از پردازشخوبی عمل بکنند؛ اضافهبه 

 .یابداطالعات کمتر شده و بنابراین خستگی ذهنی نیز کاهش می
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دهند که اگر فرد در شرایطی از سویی دیگر مطالعات نشان می

قرار گیرد که ملزم به انجام یك تکلیف شناختی باشد و از سویی 

دیگر بار اضافی ذهنی )ازجمله خستگی ذهنی( را تجربه کند؛ 

خوبی توجه متمرکزی بر اطالعات داشته باشد )فون تواند بهنمی

کاهش خستگی ذهنی بنابراین  .(2111هکر، سدک و مك اینتاش، 

در خلبانان توانایی آنها را برای پرداختن به پردازش اطالعات 

دهد و منجر به استفاده مناسب از سازگارانه و بهینه را افزایش می

شود. در چنین منابع شناختی و کارکردهای اجرایی در آنها می

ز شرایطی که خستگی ذهنی وجود نداشته باشد خلبان در طی پروا

تواند فرآیندهای ذهنی خود را معطوف به تکالیف شناختی در می

پذیر شناختی را یافته و انعطافطی پرواز بکند و راهبردهای سازمان

به کار گیرد. همچنین بر اساس نظریه ظرفیت محدود حافظه، افراد 

گیری برای پردازش اطالعات شناختی ظرفیت محدودی دارند. بهره

 شود.به پردازش بهینه و کارآمد منتهی می از این منابع محدود

های پژوهش حاضر این بود که آگاهی از موقعیت از دیگر یافته

گری عوامل پروازی بر عملکرد شناختی خلبانان اثر مثبت با واسطه

مطابق با پیشینه پژوهشی در این زمینه  داری دارد. این یافتهمعنی

رد شناختی در مطالعه است. رابطه مثبت بین توان رهبری و عملک

(، رابطه 2109(، مامفورد، تاد، هیگز و مك اینتاش )0115فیدلر )

و عملکرد های مختلف فرد در حوزهمثبت بین توان ارتباطات 

و ارتباط مثبت بین  (0112شناختی در فرا تحلیل بوریس و آلن )

( 2112دانش فرد و عملکرد شناختی در پژوهش هامبریك و انگل )

 ( گزارش شده است.0132نتر )و پژوهش ها

آگاهی از موقعیت با اثرگذاری مثبت بر روی توان رهبری و 

مدیریتی خلبان، افزایش توانمندی او در برقراری ارتباط با سایر 

خدمه پرواز و مسئولین فنی پرواز و ایجاد فضای مناسبی برای 

کاربست دانش مرتبط با سیستم، درنهایت منجر به عملکرد مطلوب 

ها و دانش عنوان توانمندیشود. عوامل پرواز بهتی خلبان میشناخ

تواند ظرفیت شناختی خلبان را در فرآیند پرواز اکتسابی خلبانان می

گیری و تداوم پردازش اطالعات سازگارانه و افزایش داده و به شکل

 مؤثر بیانجامد.

اصالح  های پژوهش حاضر از مدل فرضیباوجود اینکه یافته

حال نتایج این پژوهش باید در چهارچوب یت کرد، بااینشده حما

های آن تفسیر شود. اول آنکه با توجه به ماهیت مقطعی محدودیت

توان استنباط علی یا استنباط مبتنی بر روابط علت مطالعه حاضر نمی

و معلولی داشت. دوم آنکه عوامل پروازی در حرفه خلبانی بسیار 

فقط از سه عامل پروازی استفاده متعدد است که در پژوهش حاضر 

های متفاوت بندیشد، استفاده از عوامل پروازی مختلف در گروه

تواند به شناخت نقش این متغیرها در عملکرد شناختی خلبانان می

های بسیار کمك کند. درنهایت اینکه عملکرد شناختی حوزه

ای دارد. در پژوهش حاضر با توجه به محدودیت در گستره

عنوان شاخص ها، تنها سه عامل مهم شناختی به ری دادهآوجمع

گیری عوامل مختلف عملکرد شناختی خلبانان لحاظ شد. اندازه

توانست شناختی و بخصوص در حوزه کارکردهای اجرایی می

 های مطالعه حاضر را ارتقا دهد.کیفیت یافته

 منابع
 عملکرد بر یسازمان عوامل تأثیر (. بررسی0912احمدی، م و کریمی، ح )
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