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 چكيده

ت. این امر موجب شده است که ی هواپیمایی اسهاشرکتو  هاسازمانی هادغدغه نیترمهمامروزه آمادگی شغلی خلبانان از زمينه: 

 باشند. مسافربریآمادگی شغلی خلبانان  بر مؤثرهای تخصصی به دنبال کشف عوامل روانشناسان طی سالیان اخیر با انجام پژوهش

این پژوهش با روش: گی شغلی خلبانان مسافربری بود. آماد اثرگذار بر هدف پژوهش حاضر، بررسی کیفی عوامل ساختاری هدف:

در  ییمایشرکت هواپ کیخلبانان  هیکلکیفی و به روش تحلیل مضمون مبتنی بر مدل براون و کالرک انجام شد. در این پژوهش،  رویکرد

گیری به روش هدفمند صورت گرفت و پس از انتخاب نمونه عنوان جامعه مورد مطالعه درنظر گرفته شدند.به  0797شهر تهران در سال 

خلبان  01ساختاریافته با خلبانان تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. در این پژوهش با ی نیمههامصاحبهودی، های ورخلبانان براساس مالک

کد اولیه،  071 در مراحل تحلیل، مجموعا ها:يافتهی و کدگذاری شدند. بندطبقهآمده پس از تحلیل، ی بدستهادادهمصاحبه انجام شد و 

خلبانان  شغلی یبازدارنده آمادگ ایزمینهعوامل مضمون اصلی  7ی موجود در قالب هاافتهبدست آمد. یمضمون اصلی  7مضمون فرعی و  09

ی شناسائی خلبانان مسافربر شغلی یبازدارنده آمادگ سازمانی عواملی و خلبانان مسافربر شغلی یآمادگ برندهپیش سازمانیعوامل ی، مسافربر

گی شغلی خلبانان آمادی هواپیمایی بر هاشرکتموجود در سطح کشور و  عوامل دسته که سهمطالعه نشان داد این  گيری:نتيجه شدند.

گی شغلی، ایمنی پرواز، خلبانان آمادساختاری،  عواملكليدها: واژه .قرار گیرند توجه مورد بایستمی هستند که مؤثرمسافربری 

 .ی هواپیماییهاشرکتمسافربری، 
Background: Today, job readiness of pilots is one of the most important concerns of organizations and 

airlines. This has led psychologists in recent years to conduct specialized research to discover the factors 

affecting the job readiness of passenger pilots. Aims: The aim of this study was to qualitative investigate the 

structural factors affecting the job readiness of passenger pilots. Method: This research was conducted with a 

qualitative approach and thematic analysis method based on Brown and Clark model. In this study, all pilots 

of an airline in Tehran in 1398 were considered as the study population. Sampling was done by purposive 

method and after selecting the pilots based on the input criteria, semi-structured interviews with the pilots 

continued until the theoretical saturation was reached. In this study, 10 pilots were interviewed and the 

obtained data after analysis, were classified and coded. Results: During the analysis, a total of 136 initial 

codes, 17 sub-themes and 3 main themes were obtained. Findings were identified in the form of 3 main 

themes of contextual factors hindering the job readiness of passenger pilots, the organizational factors 

promoting the job readiness of passenger pilots and the organizational factors hindering the job readiness of 

passenger pilots. Conclusions: This study showed that three categories of factors in the country and airlines 

are effective on the job readiness of passenger pilots that should be considered. Key Words: Structural 

factors, job readiness, flight safety, passenger pilots, airlines. 
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 مقدمه

در سالیان اخیر که ناشی از  دادهرخبا توجه به حوادث هوایی 

عدم آمادگی شغلی خلبانان مسافربری بوده است، موضوع آمادگی 

ی هاشرکتو  هازمانسای اساسی هادغدغهشغلی خلبانان به یکی از 

گی آمادنکته حائز اهمیت اینکه موضوع . هوایی مبدل شده است

و ناظر بر اموری همچون  ی بودهچندوجهشغلی خلبانان، امری 

، مارتینسِن و هانتر؛ 2100، اُلویراووگت و دیعوامل فردی )دی

، راجیوان و مایرز کُک،)، نحوه تعامالت گروه پروازی (2109

 (2109 ت،یو مر چی)هلمری سازمان فرهنگو  (2119کِملِر، ؛ 2100

ی هاحوزهداشت که تنش در گستره وسیعی از  نظر. باید درباشدیم

خلبانان وجود دارد )واگنر، سکانوا، سابو و  زندگی مختلف شغلی و

و از عوامل مختلفی همچون  (2109، بِلُگِت ؛2107، روزنبرگ

 )فردوسی، واعظ و خداپناهی، ردیپذیم تأثیراقتصاد و اجتماع 

؛ 0790، . آنچنان که پیداست اضطراب، تنش شغلی )رسولی(0771

و فرسودگی  (2107، هوف و کیزِک؛ دی2100آلسپ و گری، 

اثر نامناسبی بر  (2121شغلی )موریس، هالند، آمادیو و گانزلمن،

 دارند. تنش با کاهش کارایی پرسنل وخلبانان  کارایی شغلی

و فرسودگی  (2100مِنگنشی، فرسودگی عاطفی رابطه مستقیم دارد )

تر در زمان تواند اشتباهات بیشتر و زمان واکنش طوالنیعاطفی می

نیاز به کنترل اجرایی باال را موجب شود )دیستل، کسمار و اشمیت، 

ی خاص این هایژگیوذکر است تبعات منفی ناشی از  . شایان(2107

بور )شغل تنها به خلبانان محدود نمانده و پیامدهایی همچون استرس 

( و کمبود زمان جهت تفریح خانوادگی را برای 2110و کار، 

باید توجه . (2109 مارتینسِن و هانتر،خانواده خلبانان به همراه دارند )

 وجود آمده در امور شغلی و خانوادگیتداخالت به داشت که این 

ی لیخلو  مرادیسیعشوند )می نیز سبب تنش شغلی کارکنان

. با توجه به گستره وسیع تنش در شغل و زندگی (0791، صدرآباد

 (2109)وین و همکاران،  هاتنششیوه مواجهه با  بایستمیخلبانان 

)فلین، ساالس، استراب  زاتنشی در شرایط ریگمیتصمی هاروشو 

به نحو  (2109دیسمیوک، گُلداسمیت و کُچِن،  ؛2109و مارتین، 

کارگیری مهارتی همچون نحوه تعامل با مطلوبی فراگرفته شوند. به

د در نقش شغلی شده و دیگران، از یک سو سبب بهبود عملکرد فر

از سویی دیگر با کاستن از تعارضات فرد در خانواده سبب تقلیل 

. (0799فرد، )زارعی، میرزایی و صادقی شودهای روانی او میآسیب

تعهد سازمانی و باورهای بستن کارتواند از بهآن، فرد میبر عالوه 

ای غلبه بر فرسودگی شغلی پنداری به عنوان راهکارهخودکارآمد

پذیری در و با انعطاف (0797بوستان،  و ، جهانگیری)بابهره جسته 

 ،ی)عبدالهنقش شغلی، مسیر شغلی را به نحو مطلوبی طی نماید 

. از سوی دیگر، عدم توجه به (0799، یرحمان ورنگریز، عباسیان 

ترک شغل را به همراه دارد  تاًینهای شغلی، نارضایتی شغلی و هاتنش

. با توجه به تأثیرات منفی این امر بر (2109)چانگ، جانگ و سُن، 

با اتخاذ رویکردهای  بایستمیها نیز های هواپیمایی، شرکتشرکت

از  تیحمابرد آمادگی خلبانان گام بردارند. مناسب در جهت پیش

کنند مهم یرا تجربه م یشغل یاز فرسودگ ییکه سطح باال یخلبانان

را به آنها ارائه داد امکان  نیشوند و ا ییشناسا دیخلبانان با نیاست. ا

ایجاد پزشک شرکت در مورد یا با سرپرست و توان میکه 

تعدیالت کاری آنها صحبت نمود )دمروتی، ولدهاوس، کومبز و 

توانند از یک سو با ها میآن، شرکتبر . عالوه (2109هانتر، 

گیری کارکنان اقداماتی همچون افزودن اختیار در تصمیم

 (0799نوری نیستانک،  حیدری و مسلمی، رفیعی پور، )آهنگرزاده،

را  های اخالقی سازمانی که عدالت سازمانیو عمل براساس ارزش

 (0799، یبیدخت امین و فری، محمدیمروست )توانگربه همراه دارند 

سبب کاهش تنش شغلی شوند و از سویی دیگر با حمایت سازمانی 

و  ی)تاجدر جهت افزودن اشتیاق در محیط شغلی اقدام نمایند 

 .(0797د، مهدا

های اساسی آمادگی شغلی خلبانان، آمادگی از یکی از جنبه

غالب ارزیابی  باشد. نکته قابل تامل این است کهمنظر روانی می

های هواپیمایی بر خوداظهاری خلبانان ها و شرکتروانی سازمان

معطوف است و تنها در موارد اندکی ارزیابی تخصصی انجام می 

. در چنین شرایطی برخی از (2107، هوف و کیزِکگیرد )دی

مرکز جامع ) کنندیمان از بیان ناآمادگی برای پرواز خودداری خلبان

و حتی در صورت حادتر شدن این ناآمادگی در قالب  (0790 ،آرن

و  )وو ورزندیمافسردگی نیز از نشان دادن عالئم آن امتناع 

این ناآمادگی روانی با پیامدهای زیانباری  .(2101 ،همکاران

، همچون خودکشی خلبان طی پرواز همراه بوده است )اشمید

در  داده رخ. این حادثه به همراه سایر سوانح هوایی اخیرا (2107

سطح جهان بیانگر نقص در روند آمادگی و ارزیابی خلبانان برای 

پرواز بوده است. با توجه به ضعف موجود؛ خاروفا، مورای، باکستر 

گونه  شان که به صورت آمیخته و بهدر پژوهش (2107)و ویلد 

اکتشافی انجام شد؛ به بررسی موارد انسانی تأثیرگذار بر حوادث 
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حادثه حمل و نقل  211هوایی پرداختند. در این پژوهش که بیش از 

عنوان نمونه مورد مطالعه در به  2101تا  2111 یهایی در سالهوا

 یآگاهه ضعف در کسب نظر گرفته شدند، این نتیجه حاصل شد ک

ترین ی پروازی، اساسیهاهیاز رو تبعیت نکردنو  ی مطلوبتیموقع

دیگر یافته این پژوهش این بود  .ندبودی در بروز حوادث عامل انسان

 که تعداد حوادث هوایی برآمده از عوامل انسانی در پروازهای

بوده که علت این  پروازها ریسا شکل قابل توجهی بیش ازچارتر به 

امر، نظارت کمتر اداره هوانوردی فدرال بر این پروازها بوده است. 

کارگیری های هواپیمایی برای جلوگیری از بهعلت شرکتهمین  به

خلبانان با آمادگی شغلی پایین، از ضوابط خاص استخدامی بهره 

در  (2111)جوی، یانگ و سوکو گیرند. در همین راستا؛ فنمی

های هواپیمایی در رابطه با پژوهشی به مطالعه دیدگاه مدیران شرکت

 00 رانیمدضوابط استخدام خلبانان پرداختند. در این پژوهش که با 

ها از روش انجام شد، برای تحلیل داده مصاحبه ییمایشرکت هواپ

های حاصل از این تحلیل مضمون استفاده شد. براساس یافته

پذیر، هایی همانند شخصیت آموزشیپژوهش، برخی از ویژگ

همکاری تیمی، دارا بودن رویکرد دوستانه به شرکت و تجربه 

کارگیری خلبانان بودند. باید پروازی از عوامل اساسی اثرگذار در به

در نظر داشت که بازنشستگی تعداد قابل توجه خلبانان و افزوده 

ر آن داشته های هواپیمایی را ب، شرکت2179شدن مسافران تا سال 

دلیل همیناست که محیط شغلی را هر چه بیشتر جذاب نمایند؛ به

شان که با رویکرد کیفی در پژوهش (2109) گِم و گوچاالتیپیوَن

های بروز ای انجام شد، به ارزیابی زمینهروش نظریه زمینهو به 

شغلی پرداختند تا در گام اول بتوان خلبانان مسافربری را در  جذابیت

ها جذب نمود و سپس در جهت حفظ آنها اقدام نمود. شرکت

هوایی بان خطوطخل 20ای با های این پژوهش که نمونهبراساس یافته

وجود آوردن  شد؛ برقراری تعادل میان کار و زندگی، بهرا شامل می

عنوان محیط رقابتی، مدیریت مسیر شغلی و شفافیت شغلی؛ به 

 عوامل مؤثر در جذب خلبانان معرفی شدند.

داخلی  منتشرشدهی هاپژوهشبا بررسی معدود  است ذکر انیاش

 شودیمی شغلی خلبانان مشخص در رابطه با عوامل مؤثر بر آمادگ

که  اندبودهها غالبا متمرکز بر خلبانان نظامی کشور که این پژوهش

ی با توجهقابلی اقتصادی و تعامالت سازمانی تفاوت هاجنبهاز نظر 

ی ترگستردهتحقیقات  بایستمیخلبانان مسافربری دارند. بنابراین 

ان مسافربری صورت گی شغلی خلبانآمادبر  مؤثردر رابطه با عوامل 

پذیرد و از همین رهگذر در جهت بهبود آمادگی شغلی خلبانان و 

کاهش سوانح هوایی اقدام نمود. با بررسی مطالعات صورت گرفته 

مشخص  (2109) مارتینسِن و هانترو  (2111)توسط بور و هابارد 

گی شغلی آمادشده است که عوامل ساختاری نقش مؤثری بر 

عدم توجه به این عوامل سبب  عتاًیطبخلبانان مسافربری دارند که 

. در همین راستا پژوهش شودیمتشدید احتمال بروز سوانح هوایی 

 یعوامل ساختارباشد که در پی پاسخگویی به این سؤال می حاضر

ی چه هستند؟ تعریف بانان مسافربرخل یشغل یآمادگ اثرگذار بر

عوامل شده برای عوامل ساختاری در این پژوهش، نظری لحاظ

 مورد پژوهش بودند. ریمؤثر بر متغ یو سازمان اینهیزم

 روش

این پژوهش براساس رویکرد کیفی و به روش تحلیل مضمون 

انجام شد. کلیه خلبانان یک  (2111)مبتنی بر مدل براون و کالرک 

جامعه  عنوان به 0797شرکت هواپیمایی در شهر تهران در سال 

ها آوری، ثبت و تحلیل دادهجمعشدند. مطالعه در نظر گرفته  مورد

( 0797بهمن  -0797ماه )فروردین  01در پژوهش کیفی حاضر، 

 . تعیین نمونه مورد مطالعه به روش هدفمند انجام شد وطول کشید

. دارای 0های ورود خلبانان بدین صورت لحاظ شدند: مالک

ساعت پرواز کرده  7111. حداقل 2 .باشند 0لاپیتییا نامهیگواه

باشند )کسب این گواهینامه و دارا بودن این مقدار ساعت پروازی، 

ی هواپیمایی با هاشرکتعرف موجود برای احراز مرتبه کاپیتانی در 

(. باشندیم 2موتور توربوفنهواپیماهایی با  وکوتاه برد پروازهای 

 توانندیمو خلبانان مختلف  هاشرکتوابسته به  هایژگیواین  البته

. در نظر گرفتن این (2121)فالیت دک فرند،  تغییراتی داشته باشند

پروازی  مؤثربود که خلبان تسلط کافی بر عوامل  جهت نیبدشرایط 

پاسخ دهد. مالک  سؤاالتداشته باشد تا بتواند به نحو مطلوبی به 

خروج از نمونه مورد مطالعه این بود که خلبان در حال حاضر در 

 تواندیمری از شغل شرکت هواپیمایی شاغل نباشد؛ چرا که دو

در آمادگی پرواز شوند. در  مؤثرسبب فراموشی بخشی از عوامل 

به  7بانانکارگیری دروازهانتخاب نمونه مورد مطالعه از راهبرد به

بانان جامعه عنوان روش کمکی استفاده شد. کمک گرفتن از دروازه

، راهبردی معمول در پژوهش کیفیشوندگانمصاحبهبرای انتخاب 

                                                           
1. Air Transport Pilots License (ATPL) 
2. Turbo fan 
3. Gatekeepers 
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ی در جامعه محلی دارند و برای دهسازمانبانان نقش . دروازهاست

جهت حضور در مطالعه از نفوذ کافی  کنندگانشرکتتشویق 

 .(0790، ی)ابوالمعالبرخوردارند 

 ابزار
ی مطروحه، مباحثی هامالکپس از برگزیدن خلبانان طبق 

همچون اهداف پژوهش و محرمانه بودن اطالعات با آنها در میان 

گذاشته شد و برای ضبط مصاحبه اجازه گرفته شد. برای گردآوری 

ها تا ته شد و مصاحبهکار گرفاطالعات، مصاحبه نیمه ساختاریافته به

مصاحبه ادامه  سؤاالتزمان رسیدن به اشباع نظری در پاسخ به 

جهت  مصاحبه، اشباع نظری حاصل شد و به 7داشت. پس از انجام 

مصاحبه دیگر نیز صورت گرفت. نمونه سؤاالت  2حصول اطمینان، 

باعث ی در شرکت چه مسائل»محوری مصاحبه بدین صورت بودند: 

اقتصادی، سیاسی و  چه مسائل»، «شه؟یشما م یرامشکل ب جادیا

 نای»، «شه؟یشما م یمشکل برا جادیباعث ااجتماعی در کشور 

و بر  یبر زندگ یچه تأثیر د،یکرد که عنوان یمسائل مختلف

چه  د،یکه عنوان کرد یمسائل نیشما با ا»، «گذارند؟یپروازتون م

ای حل این مسائل تونه برشرکت چه طور می»و « د؟ییآیطور کنار م

پس از بیان هر سؤال و دریافت توضیحات  «.به شما کمک کنه؟

مطرح شده،  خلبان، با پرسش سؤاالت تکمیلی در راستای پاسخ

 مدت زمان مصاحبه با هر خلبان از گرفت.جریان مصاحبه شکل می

بود.  ریمتغ ایقهیدق 091تا دو جلسه مجموعا  ایقهیدق 71 جلسه کی

پذیر جهت حضور هر های خاص امکاناهی با زمانمنظور همربه

یافت. انتخاب مکان مصاحبه با خلبان، مکان مصاحبه تغییر می

شد که خلبان بتواند هماهنگی با هر خلبان و با این اولویت تعیین می

های حاصل راحتی به بیان مطالب بپردازد. تحلیل داده در آن مکان به

بدین صورت  (2111)و کالرک  ها براساس مدل براوناز مصاحبه

ها شناسایی شدند انجام گرفت که ابتدا از متن هر مصاحبه، داده

سپس کدهای اولیه که بیانگر ویژگی مهم داده ها بودند، استخراج 

ب شدند. در گام بعد، با وارسی کدها، به جستجو و شناسایی قال

مضامین اقدام شد و پس از آن، کدهای مرتبط با هر مضمون در 

زیرمجموعه آن قرار داده شدند و همخوانی مضامین با کدهای 

مستخرج و اصالح و تایید شبکه مضامین صورت گرفت. در مرحله 

گذاری مضامین انجام شد و نهایتا تدوین گزارش بعد، تعریف و نام

 0ا براساس این مدل در شکل هصورت گرفت. روش استخراج یافته

، 2111)بیان شده است. جهت ارزیابی این پژوهش، از معیار یاردلی 

نقل از ، به2100)و معیار تبیینات رقیب  (0790 ،یاز ابوالمعال نقلبه

استفاده شد. از نکات دیگری که سبب افزودن  (0790، یابوالمعال

یکی از  چندسالهکیفیت و وسعت اطالعات شد، تجربه هوایی 

پژوهشگران بود؛ این امر سبب حساسیت بیشتر نسبت به مطالب 

ن شد. همچنین با توجه به ای هامصاحبهدر جریان  شدهمطرح

آمد که طی آن خلبانان وجود  انگیز بهشناخت، فضایی اطمینان

ی خود هادغدغهبتوانند در مقابل فردی آشنا به حوزه هوایی به بیان 

ی از اصطالحات فنی استفاده کنند. راحت بهبپردازند و از سویی دیگر 

به این نکته توجه  هادادهی و تحلیل آورجمعاست طی  ذکر انیشا

ی ذهنی و هامفروضهآمدن  وجودآشنایی قبلی سبب به  شد که این

های فرضی به اطالعات نشود. بدین منظور تمامی پیشدهجهت

کننده ها و دانش شخصی مصاحبهمنتج از تجربیات، باورها، ارزش

ارزشی  صورت آگاهانه کنار گذاشته شدند و هیچگونه قضاوتبه 

کنندگان انجام نگرفت؛ تشده توسط مشارکدر رابطه با مباحث بیان

شده های معنادار بیانآن، برخوردی یکسان نسبت به گزارهبرعالوه 

چهار حوزه کنندگان لحاظ شد. در پژوهش حاضر، توسط مشارکت

ی، نقش پژوهشگر در رازداری، توافق آگاهانه و نامیبرازداری و 

 پژوهش یمالحظات اخالقدر راستای  هامصاحبهپیامدهای احتمالی 

 رعایت شدند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (2111)ها براساس مدل براون و کالرک روش استخراج یافته .0شکل

 هايافته

کننده در مصاحبه در شرکتخلبانان شناختی اطالعات جمعیت

کنندگان، ارکتبیان شده است. شایان ذکر است تمامی مش 0جدول 

 بودند. لاپیتییامرد و دارای گواهینامه پروازی 

 با داده ها ییآشنا

 نیمضام یو جو جست

 هیاول یکدها جادیا

 نیمرور مضام

 نیمضام ینام گذار

 گزارش نیتدو
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 . اطالعات جمعیت شناختی0جدول

شرکت 

 هاکننده

وضعیت 

 تأهل

ساعت 

 پروازی

شرکت 

 هاکننده

وضعیت 

 تأهل

ساعت 

 پروازی

 7911 متأهل 1 9111 متأهل 0

 9911 مجرد 9 09111 متأهل 2

 9111 متأهل 7 9111 متأهل 7

 9111 مجرد 9 01911 متأهل 0

 1111 متأهل 01 9911 متأهل 9
 

. عنوان اندشدهارائه  0و  7، 2ی پژوهش در قالب جدول هاافتهی

هر جدول بیانگر یک مضمون اصلی حاصل از این پژوهش است و 

دهنده آن مضمون اصلی، در قالب کدهای اولیه و عناصر تشکیل

د. شایان ذکر است انجدول توضیح داده شدهآن مضامین فرعی در 

 7 و یمضمون فرع 09 ه،یکد اول 071مجموعا  ل،یدر مراحل تحل

 شد. یشناسائ یمضمون اصل

 

 

 یخلبانان مسافربر آمادگی شغلی بازدارنده ایزمینه عوامل. 2جدول

 مضامین فرعی ترمضامین فرعی کدهای اولیه

 مدیریتنی، عدم آگاهی مدیران در رابطه با و مسئولیت سازماشغل  احراز در یفرد یهااییتوانلحاظ نکردن 

 علمی

عدم توجه به همخوانی 

 تخصص با سمت شغلی
عدم نگاه تخصصی به 

مشاغل و نقص در 

 ی عمومیهاآموزش

ی جابه روابط نشینیجادر صنعت هوایی،  قدرت هایمیت وجودیی، وار صنعت هد سیاسی هایجود جایگاهو

 ضوابط

احراز شغل براساس رابطه در 

 نعت هواییص

در  ارتباطی یهامهارت آموزش فقدان ز در زمان تحصیل،موردنیا یهامهارت عملی آموزش دروجود نقص 

 آموزان و دانشجویانبرنامه درسی دانش

نقص در آموزش 

 ی کاربردیهامهارت

 به هاصرف دیوانه مراجعهسازی مناسب جهت مراجعه به روانشناس، وجود نگرش نادرست در نبود فرهنگ

 روانشناس

ضعف فرهنگی در مراجعه 

 به روانشناس
 

 جامعه در در رابطه با بهبود وضعیت اقتصادی ناامیدی، ملی پول ارزش کاهش م،تور با حقوق ناهمخوانی
افزایش چشمگیر تورم در 

 سالیان اخیر

وجود شرایط نامناسب 

 سوءاستفادهاقتصادی و 

 کارفرمایان از آن

خلبانان به دلیل عمر باالی ناوگان  کاری هواپیماها به علت تحریم، افزوده شدن حجمکردن  روزبهعدم امکان 

 و دشواری تهیه قطعات هواپیماها دالر قیمت هوایی، باال رفتن

 تحریم از مسائل منتج

 های هواپیماییشرکت

 نارضایتیذشته، گ سال چند در هواییمندان صنعت کار رفاهتنزل سطح  در کشور، شغلیمناسب  یهانهیگزنبود 

 هواییشاغل در صنعت  کارکنان اکثر مالی
 وضعیت نامناسب شغلی

کارکنان طی شرایط نامناسب اقتصادی، کاستن از سطح آموزش و رفاه  شغلی حقوق بهنگذاشتن  احترام

 کارکنان با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی

عدم احترام به حقوق شغلی 

 کارکنان

شدن وقت برای آماده ، اتالففرودگاه در موازی هایباند ، نبودمراقبت برج در قدیمی و تجهیزات اندک

توجه نکردن به امکانات مورد نیاز  ،خلبانان ورودی مسافران و بودن گیت، مشکل یکی پروازی گروه گذرنامه

 در هنگام ساخت آن فرودگاه

 یهافرودگاه کم امکانات

سایر  در مقایسه با ایران

د امکانات و کمبو کشورها

 تجهیزات
 ی، مسدود نمودنعموم ونقلحملبا بارش برف، وجود ضعف در امکانات  هاابانیخایجاد ترافیک سنگین در 

 رانندگی و راهنمائی نیمأمور توسط مسیرها از رخیب نتظرهرمیغ

کمبود امکانات زیرساختی 

برای مراجعه به  ونقلحمل

 فرودگاه

 بررسی بودن قرارگیری واحدی هواپیمایی، نامناسب هاشرکتبر  کشوری یهواپیمای سازمان ضعف در نظارت

 کشور در هواییحوادث  دقیق یابی نکردن، علتکشوری هواپیمایی سازمان رمجموعهیز عنوان سوانح به

ضعف نظارتی در صنعت 

ضعف در نظارت و  هوایی

ت نظار و سیستماتیک در استخدام، آموزشودن رویه نب در کشور؛ حکمفرما سیستمی وجود نقص در عملکرد عملکرد سیستمی

 کشور گوناگون یهابخشکاری در تداخلدر کشور؛ 
 ضعف در عملکرد سیستمی

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 0011تیر( )تابستان،  011، شماره21دوره                                                                                                                    وانشناختی                      مجله علوم ر

 

459 

 

 یخلبانان مسافربر شغلی یآمادگ برندهپیش سازمانیعوامل . 7جدول

 مضامین فرعی ترمضامین فرعی کدهای اولیه

ی، آموزش نحوه مکالمه میان پرواز گروهبه روانشناختی مباحث  ی به گروه پروازی، آموزشآموزش وظایف و اختیارات کار

 آموزشسابقه، کم خلبان پروازهنگام  در استادخلبان یریکارگبه به خلبانان و مهمانداران، 0مآراِگروه پروازی، آموزش سی

 استادخلبانتوسط جدید  پروازیهای مسیربرای  خلبانان

روه گ مناسب آموزش

 پروازی
تمهیدات مناسب 

 آموزشی
 باثبات و تیباشخص استادخلبانی ریکارگبهدیده و توانمند از نظر فنی جهت آموزش خلبانان، دوره  استادخلبانی ریکارگبه

 رفتاری

 استادخلبانی ریکارگبه

توانمند از نظر فنی و 

 شخصیتی

خلبانان با توجه به  مسکن ارائه تسهیالت جهت تهیه ن،شایوادهخانان و خلبان رایب اقامتی و رفاهی تسهیالت لحاظ نمودن

 وضعیت به توجه با یایران خلبانان به بیشتر تسهیالت ارائه اهمیت و مشغولیت باالی ذهنی خلبانان در رابطه با این موضوع،

 ناشی از عمر باالی ناوگان هوایی شغلی سخت

تخصیص تسهیالت به 

 خلبانان
حقوق و  ساماندهی

نیازهای اقتصادی  نیتأم

 خلبانان

رابطه با عملکرد  در تنبیه و تشویق ان طی تغییر برنامه پروازی، اعمالخلبان زمانعلت اتالف  به پرداخت هزینه اضافه کار

 هر خاص شرایط به توجه با به خلبانان حقوقی پرداختهای مختلف گونه کردن لحاظ خلبانان و اثردهی آن بر روی حقوق،

 هواپیما

ماندهی پرداختی حقوق سا

 به خلبانان

 شرکتمالی  یقو مدیریت خلبانان در زمان مقرر حقوق ، واریزهامیتحرخلبانان با وجود  حفظ

اهای مقوّی، لحاظ غذان در پرواز با ارائه خلبانجسمانی  نیازهای ی پرواز، تامینهازمانتوجه به کارایی خلبانان در تعیین 

 به ،دوردست یپروازها در انخلبان اقامت محل امکاناتدر پروازهای متعدد هفتگی، بهبود  نخلبانا غذایی تنوعنمودن 

 برای پرواز انهآ مادگیآناهای ان در زمانخلبان فرستادن مرخصی

در نظر گرفتن نیازهای 

ایجاد بستر جهت  پروازی خلبانان

ی هادغدغهکاهش 

)خلبانِ مدیر هر ناوگان(، تالش در جهت رفع ابهامات حقوق  2منیجر فیلیتتوسط برطرف کردن مسائل فنی پرواز خلبانان  شغلی خلبانان

 شرکت کارمندانخلبانان توسط  اداری امورمطلوب  پیگیریخلبانان در بخش مالی شرکت، 

 مشکالت حل به کمک

 انخلبان اداری و فنی

ی خلبانان براساس تجربه کاری و الزام دبنسطحبرای هر ناوگان هوایی توسط شرکت،  7روال عملیاتی استاندارد تعیین

 ی پرواز با لحاظ نمودن آن، رعایت قوانین پروازی توسط شرکت و نه فقط انتظار از خلبانان برای رعایت آنزیربرنامه

الزام بر عمل براساس 

 قوانین پروازی

تمهیدات شرکت در 

جهت کاهش خطرات 

 ی پروازینیبشیپقابل 

 ملزومات ینیبشیپی منظم، هابرنامهی پرواز خلبانان طی بندزمانجیهی( پیش از پرواز، ارائه )جلسه تو 0بریفینگبرگزاری 

 در یک پرواز دارمتخصو هم به نسبت خلبان دو ندادن قرار ی شرکت درزیربرنامهتوسط شرکت، پذیرفتن واحد  پرواز

توسط  پرواز یزیربرنامه

 شرکت

گی او، پیگیری مشکالت پروازی هر خلبان در آمادبردن به نای زمانی معین و پی هاهبازطبق  خلبان هر پروازی عملکردتحلیل 

 علت ارسال، خلبان نامناسب عملکرد اب ی از طرف سایر گروه پروازی در رابطهارسال گزارشاتتیم ایمنی شرکت، بررسی 

 خلبانان رایب در شرکت داده رخ پروازیحوادث 

 عملکرد پیوسته ارزیابی

و پیگیری  بانخل پروازی

 موارد نامطلوب آن

 ، برخورد شرکت با خلبان به علت عملکرد پروازی نامناسب اوپرواز به مدنآ و نبود مریض خاطر به خلبان بازخواست

برخورد شرکت در 

صورت پرواز خلبان 

 ناآماده

ی جابیو ااقدامات سلبی 

شرکت برای به پرواز 

توسط شرکت  گریخلبان د ینیگزیبودن او، جا منیپرواز خلبان در صورت ناا پافشاری جهتلبان، عدم خاظهارات به  اطمینان نرفتن خلبان ناایمن

 در صورت ناآماده بودن خلبان

بستر مناسب  جادیا

 خلبان یخوداظهار
 

 

 یخلبانان مسافربر شغلی یبازدارنده آمادگسازمانی عوامل . 0جدول

 مضامین فرعی ترمضامین فرعی کدهای اولیه

 گروهمطلوب  نامناسب در مورد شیوه تعاملی آموزشمنظور کاهش هزینه مالی آن، به  خلبانانبه  آموزش زل کیفیتتن

 پروازی

گروه  نامناسب آموزش

 پروازی

تمهیدات نامناسب 

 آموزشی

بعضی  نیفناتوانی ی،استادخلبانجهت احراز مسئولیت  کافینا آموزش، آموزش تحت خلبان با استادخلبانتعامل نامطلوب 

 جهت کسب این مسئولیت هااستادخلباناز 
 ضعیف استادخلبانی ریکارگبه

، عدم آموزش به خلبان درمورد چگونگی خلبانی و نحوه تعامل با شغل حساسیت درمورد خلبان خانواده به آموزشفقدان 

 نهاش در خارمعمولیغبا توجه به ماهیت خاص شغلی و حضور و عدم حضور  خانواده با تعامل

نبود آموزش در رابطه با حل 

 خانوادگی -تعارضات شغلی 

                                                           
1. Crew Resource Management (CRM) 
2. Fleet manager 
3. Standard Operating Procedure (SOP)  
4. Briefing 
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 یخلبانان مسافربر شغلی یبازدارنده آمادگسازمانی عوامل . 0جدول

 مضامین فرعی ترمضامین فرعی کدهای اولیه

 زدن ار یگریکد بآزیر باالدستی، مدیران به مشکالتعدم اطالع رسانی  ،مدیر ضعف با مرتبط یهاگزارشعدم ارسال 

 دهیگزارش ی طی فرآیندکار محیط در
 دهی معیوبسیستم گزارش

 سیستم نظارتی ضعیف
و  پرواز امنیت تیم نامناسب عملکرد ، ضعف شرکت در برخورد قاطع بانآ عواقب از ترس دلیل بهخلبان  محتاطانه انتقاد

 در رابطه با آن جادشدهیاروانی نامطلوب  جو
 ایجاد جو ناایمن شغلی

یلی به دال برخی از اوقاتکمبود خلبان در  از کشور، خارج یهاستگاهیخلبان در ا یگزینیجهت جا یدهوجود مشکالت عد

 ها،بودن او در برخی از زمان 0یبه خلبان در زمان استندبا ی، عدم امکان دسترسآموزش و یا بیماری خلبانان همچون

 پرواز ناشی از آن ریتأخبودن دسترسی به خلبان جایگزین در فرودگاه امام و  برزمان

از عدم  یناش محدودیت

 ی به خلباناندسترس
ی موجود هاتیمحدود

ی پرواز زیربرنامهدر 

 لبانانخ

حاضر در یک پرواز، لزوم استفاده  خلبانکمکی قرارگیری خلبان و زیربرنامه در خلبانان تجربه سطح لزوم لحاظ کردن

در مسیرهای جدید پروازی  استادخلبانصرف از برخی از خلبانان ماهر برای مسیرهای خطرناک پروازی، لزوم همراه بودن 

 عدم امکان پرواز برخی از خلبانان با همدیگر با توجه به خصومت بین این دوه، تجربکمی هاخلبانو یا هنگام پرواز

ناشی از تفاوت  محدودیت

 سطح و یا خلقیات خلبانان

 وجود مشکالت فنی ها به دالیل فرودگاهیپرواز در ریتأخ، هواپیماها در فنی نقص وجود

ها شرکت، سوءاستفاده شرکت سوی ازوجود مشکالت  حتی با پرواز ضرورت انجامتفکر ان، تزریق خلبان به امور تحمیل

 یکشور ییمایاز ضعف در نظارت سازمان هواپ
 عدم التزام به قانون

و یا عدم رعایت  خأل

 قوانین پروازی

حداقل زمان  یترعاعدم  هم، از کوتاه در فاصله جهان غرب و شرق به پرواز خلبان استاندارد عدم رعایت نکردن

 در یپرواز مختلفی هابخش در آمدهشیپ ریتأخ کردنن لحاظ ،هایزیرخلبان در برنامهی هر هاپروازبین استراحت 

 خلبانان استراحت زمانی زیربرنامه

ی پروازی زیربرنامه

 غیراستاندارد

 شاخصتعیین  عدم، پرواز از قبل مختلف ساعات در توسط خلبان پرواز آمادگی عدم اعالم نحوه نامشخص سازوکار

 پاداش دریافتبرای  مشخص قانون نبود پرواز، آمادگی عدم تشخیص جهت خلبان یبرا معین
 در قوانین شرکت خأل

پیمایی، وجود هوای هاشرکت شدن اقتصادی بنگاهمایی، یپهوای هاشرکت دیراندر بعضی از م بازاری وجود نگرش

 مدیران کنار در متبحر مشاوران ی، عدم وجودمدیریت موعل دارا بودن بدونیت مدیر، هوایی غیر و نظامی دید با مدیران
 مدیریت غیرتخصصی

ضعف در شیوه 

 مدیریت شرکت

 ی به دلیل ترس از دست دادن موقعیت شغلی، فقداندستنییپا مدیران به ات توسط مدیران باالدستیاختیارواگذار ننمودن 

 کاریسبب مشغله زیاد به بر حوزه کاری مدیران تمرکز
 دیریتیعدم تقسیم وظایف م

، در نظر نگرفتن اهمیت تیپ 2رفتاری و هیومن فکتور ی ارتباطیهامهارت لحاظخلبانان از  نشیگز به هاشرکتعدم توجه 

 نخلباناجانبه شخصیتی افراد برای احراز شغل خلبانی، عدم اهتمام شرکت به ارزیابی همه

ی دهتیاهم در شرکت ضعف

 هاخلبانارزیابی  و گزینشبه 

 پروازی برنامه و گروه تغییر اوقات ازی اپاره در پروازی مسیرهای و گروه مکرر تغییر، هازمان از برخی در انخلبان پروازی مکرر روز و ساعت تغییر

 نبود ثبات شغلی
 ماهانه پرداختی به خلبانان حقوق بودن ، متغیرپرواز لغو سبببه  ی به خلبانپرداخت پایین آمدن حقوق

قوق در نوسان بودن ح

 پرداختی به خلبانان

و  مسافر راحتی به صرف توجهبه کارکنان،  شرکتناکافی  گذاردن احترام، شرکت در خلبان جایگاه نامناسب تعریف

 و ایمنی پرواز خلبان راحتی درنظرنگرفتن کارایی و ودر تعیین زمان پرواز شبانه  صرفه اقتصادی

عدم تبیین درست جایگاه 

 نانشغلی و احترام به خلبا

رفتارهای ناقض احترام 

 شغلی خلبانان

 0کلس بیزنسهای بلیت از رایگان خلبانان استفاده، قطع امتیاز پروازی گروهوسیله ران به مساف کردن 7پگریدآ قطع امتیاز

 پرواز از پیش اقامتگاه در انخلبان از پذیرایی کاهش خدمات ،شرکت

و امکانات  کاهش اختیارات

 خلبانان

در پرداخت حقوق خلبانان، وجود تبعیض در نحوه ارتقاء  تبعیض، خلبان پروازی ساعت با متناسب حقوق تدریاف عدم

 شغلی خلبانان

خلبانان  بین تبعیض وجود

 شرکت

توسط رانندگان  ونقلحمل روزبه کارنبردن امکاناتشرکت، به رانندگان خطرناک رانندگیعدم نظارت شرکت بر 

 خلبانانماشین برای  نیتأماز  ونقلحمل بخشندگان درباره نحوه تعامل با خلبانان، کوتاهی شرکت، آموزش نامناسب ران

 کردن خلبانان 9پآپیک زود ی نشده،زیربرنامهپیک کاری و پروازهای  توأمانی هازماندر 

عدم نظارت شرکت بر 

آموزش و کیفیت خدمات 

 ونقلحمل

نارسایی در رسیدگی 

 ونقلحملبه امور 

و تراکم جمعیت باال در آنها، کیفیت پایین بعضی از  فرودگاه به اقامتگاه از گروه پروازی انتقال یهااتوبوس صیص کمتخ شرکت

 ی حامل خلبانان از اقامتگاه به فرودگاههااتوبوس

تخصیص کم امکانات در 

 ونقلحملبخش 
 

 

                                                           
1. standby 
2. Human factor 
3. upgrade 
4. Business class 
5. pick up 



 0011تیر( )تابستان،  011، شماره21دوره                                                                                                                                  وانشناختی        مجله علوم ر

 

455 

 
 
 

 

گونه که مشاهده شد مجموعه عوامل ساختاری که بنابر مانه

 گذارتأثیران بر آمادگی و یا عدم آمادگی شغلی آنها نظر خلبان

 یبازدارنده آمادگ ایزمینهعوامل مضمون اصلی  7بودند، در قالب 

 شغلی یآمادگ برندهپیش سازمانیعوامل ی، خلبانان مسافربر شغلی

خلبانان  شغلی یبازدارنده آمادگ سازمانیعوامل ی و خلبانان مسافربر

ی صورت هامصاحبهاست در  ذکر نایشای جای گرفتند. مسافربر

 بازدارندهگرفته با خلبانان، تمرکز اصلی بر روی شناسائی عوامل 

آمادگی شغلی و مخصوصا از حیث آمادگی روانی خلبانان بود تا 

بتوان در جهت حذف و یا کاهش آنها اقدام نمود و از این طریق، 

ز نتایج گی شغلی خلبانان را فراهم نمود. آنچنان که اآمادزمینه 

ای بر ناآمادگی شغلی خلبانان پیداست عوامل گوناگون زمینه

ضعف فرهنگی برای مراجعه به مؤثرند. یکی از این عوامل، وجود 

عنوان عضوی از جامعه به آن است که خلبانان نیز به  روانشناس

ساعت سابقه  01911با  0کننده شماره دچار هستند. مشارکت

 داشت: پروازی در این رابطه اظهار

 کی و مثال هزار یکس ؛مشکل رو دارند نیتو جامعه ا» 
به سمت روانشناس چون فکر  هریداره و نم یمشکل و گرفتار

سمت  رنیها موونهید دیبخشیم دونمیکه مثال نم کنهیم
 واقع در ... بشه دیبا یسازفرهنگ نیروانشناس. به هر حال ا

بده  یتست روان کی خوادیکه م یبشه کس یفرهنگ ساز کی
هر  نیباشه و مشکل داشته باشه بنابرا یکه روان ستین نیلزوما ا

 روح و روانش داشته باشه. یتویی هاصهینق کیممکنه  یدمآ
هم  یلیاول جبهه گرفته نشه و خ نیدرواقع هم ؛اوله تمآی نیا

 .«هست یمهم تمآی

آمادگی  بازدارنده ایزمینهعنوان یکی دیگر از موضوعات  به

ی کاربردی مطرح شد. هامهارتلی خلبانان، نقص در آموزش شغ

ساعت سابقه پروازی  9111با  7کننده شماره مشارکتدر این مورد، 

 اظهار داشت:

گم که آقا من این ایراد رو فرض کن من به مهندسم می»
با همه این فشارهای  خوام که برطرف بشه، حاال اگر اونممی

دوباره داستان شروع میشه؛ خستگی بگه که همینه که هست، 
 خوادیم یمهارت هیباالست و  یلیخ یریدرگ لیپتانس ببینید

 میهست یرانیاچون هممون ما  ؛گمیم ارتباطیِ که همون مهارت
آییم همون کسی اینو به ما یاد نمیده واقعا، اینجا هم که میو 

شون متفاوته، فراد، سطحاگم کنه؛ حاال میآدماییم؛ فرقی نمی

ای اش یه سطح حرفهش به اون حرفهتعهد زانیمسی به هر ک
حداقل کنه حاال می یو سع ه برای خودشکنیم فیتعر گری

 ستین یزیچ کیستماتیچون س یانجام بده ول یکار یه خودش
، نه تو ....؛ نیاز داری به مهارت ارتباطی؛ پروسه آموزشنه تو 

 مونآموزشینیاز داری اینها رو درس بدی؛ ما هیچ جا تو دوران 
 یی، نه تو دبیرستان، نه توتو راهنما ، نهدبستاننه توی  ؛مینداشت

مون هم آموزش هوایی سهوتو پر ،نبوده ، هیچ موقعدانشگاه
 اِم همون در حد تئوریآرسی یهاکتاب نبوده، فقط همین

 «.بوده

کارفرمایان از  سوءاستفادهوجود شرایط نامناسب اقتصادی و 

کننده مشارکترابطه  اینات مطروحه بود. در آن، از دیگر موضوع

 ساعت سابقه پروازی عنوان کرد: 9111 با 0شماره 

 یدم پولدارآ ی،دم بازارآ کیشرکت فالن خب  ریمد»
 اریحقوق بس نکهیعالوه بر ا؛ زده نیرالیا ؛ستین هوایی ،بوده

که  یادیشون و کار زبه پرسنل هدیم داره یکم بسیار بسیار
 چیه،علتش و  کنهیحساب م یالیر الیر هدار شهکیازشون م

 میاالن تحر که هدونیم .کنهیاستفاده م سوء هامیداره از تحر
حاال  گهیم تونند برندینم یها به راحتکه خلبان دونهیهست م

سطح آموزش رو  ،کنممیو ر کارنیبرند من ا تونندیکه نم
سطح  ؛بکنه هنیکمتر هز نکهیا خاطرهب، آورده نییبشدت پا

 ؛بکنه نهیکمتر هز نکهیآورده و به خاطر ا نییرو بشدت پا یرفاه
 نکهیخاطر اهب فتهیپروازها به خطر ب یمنیا شهیباعث م نهایتمام ا

 «.ارهذیهمکاران تأثیر م یروان لئبر مسا مستقیما نهایا تمام

از دیگر موضوعات مطرح  ضعف در نظارت و عملکرد سیستمی

ساعت سابقه  9111با  0کننده شماره ود. مشارکتب هادر مصاحبه

 پروازی در این باره اظهار داشت:

سوانح مثال شما در آمریکا، در اروپا، در فرانسه کسایی که »
جمهور کنند مستقیما زیر نظر خود مثال رییسمی رو بررسی

هستند یک واحد مستقلند؛ نفرات خبره از قسمت های مختلف، 
بعد از های خبره تو اون واحد دسهای خبره، مهنخلبان

 یهاآدم ن؛کنیاصال به طور جداگانه استخدام م ی،بازنشستگ
چیه...  کنند علت لیو تحل هیبرن تجز کههنیفقط کارشون ا یقو

 فقط یکی رو ؛لائمسجور  نیدهند به اینم یتیاصال اهم نجایا
گفتن ش هفته بعد نیخورد زم مایهواپ ؛شه بره مقصر کنند تموم

ی بررسی شما چطور ،هفته یه یتو شهیلبان مقصره مگه مخ
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 شهینم یابیشهیوقت ر چیسفانه هأمسائل هستش مت نیا...  دیکرد
 هایدستورالعمل توننیهم نم عتایطب شهینمی ابیشهیو چون ر

هم  یصادر بکنند حاال اگه دستورالعمل خوب خوب در موردش
 «.شهیانجام نم ،وجود داشته باشه

سازمانی  آمده در پژوهش، عوامللی دیگر بدستمضمون اص

حقوق و  مسافربری بود. ساماندهی خلبانان شغلی برنده آمادگیپیش

نیازهای اقتصادی خلبانان، از جمله عوامل دیگر مطرح شده  نیتأم

ساعت سابقه  9111با  7کننده شماره در این زمینه بود. مشارکت

 اظهار داشت: لبانانتخصیص تسهیالت به خپروازی با تمرکز بر 

تونه تونه این کار رو بکنه، کاری که میایرالین میحداقل » 
را اش فرد بده که خانواده اون به ازاتیامت اینه که یکسری

، شما می رستوران قرارداد بستم تا 9 من با گهال بمث هکنب ریدرگ
 نیا؛ دیغذا بخور تونخانواده رید بابی مجانتونید ماهی یه بار 

یعنی احساس بکنی تو یه مهمه  یلیخ قدردانیه یعنی گذارتأثیر
 کیعنوان به ی؛انسان یهتو ایرالین؛ واسه  یستین یحرفکد سه 

 تا شهر 9تا هتل،  9بهت نگاه میشه. ما مثال  خانواده ا یهانسان ب
ثال چه بار م هی یخونوادش سال اب تونهیم یهرکس ،میقرارداد بست

که کمک  هاییهزیچقامت کنه. اینها بره ا فیتخف %91 دونم بامی
از اون  ها نیستخونواده خلبان میگه اگه تو مناسبتبعد  ؛کنهیم

 «.داره رو اتازیامت نیا ور دیگه،

مورد در  ساعت سابقه پروازی 9911با  9کننده شماره مشارکت

ی پروازی، نیبشیپتمهیدات شرکت در جهت کاهش خطرات قابل 

 قوانین پروازی گفت:با اذعان بر لزوم رعایت 

با  ومدایم یملخ یمایهواپ یاز رو لومتریخلبان صفر کقبال »
با  گهید نیالیرا کیاومد از یم تانیکاپ ،بپره خواستیمعلم م

شلم  کیخالصه  دیگه،تفکر  یسرکیبا  ،گهید ذهنیت کی
خودش رو به  دهیخواست اون عقیم یهر کس ؛بود ییاشورب
شده و دارند.  یاالن الزام، ر کار نبودد یپه؛ اِس اُ نوبنش یکرس

خاص خودشون رو ملزم شدند که  یپاِس اُ  لدهایهمه ف یعنی
 «.دهیرس یکشور ییمایسازمان هواپ دییبکنند و به تا هیته

ی شرکت برای به پرواز نرفتن جابیو ادر مورد اقدامات سلبی 

ساعت سابقه  1111با  01کننده شماره خلبان ناایمن، مشارکت

 وازی عنوان نمود:پر

ریزی زنگ اگر مواردی پیش بیاد که مریضه، به برنامه» 
کنه چون ما استندبای داریم دیگه عوض می زنه عوض میمی

کنه و بایدم بگه چون تو هر چیزی خصوصا پرواز ایمنی حرف 
کنند؛ ایراد می هیچ وقت طرف رو مجبور نمی زنه؛اول رو می

گیرند مریضی چرا ایراد نمی گیرند که مریضی چرا اومدی ولی
 «.کنسل کردی

آمادگی  بازدارنده سازمانی عنوان مضمون اصلی آخر، عواملبه

مسافربری مورد بررسی قرار گرفت. در این زمینه،  خلبانان شغلی

ساعت سابقه پروازی با اذعان بر  9111با  0کننده شماره مشارکت

 ت:تأثیر منفی تمهیدات نامناسب آموزشی، اظهار داش

ازشون  ؛میکنیپرواز م هاشونکه با میدار یدیما اسات» 
ما  نکهیا یجا و به ستنیمعلم ن نایاز ا یلیخ یول مینیبیآموزش م

مثبت رو ازشون  نکات ؛میبکن کسب یبهتر یزهایچ میبتون
بهتر هستش  تیتازه االن وضع ؛میشیسرخورده م شتریب ؛میریبگ

 نیرالیاز ا یاالن در بعض یدر گذشته نه چندان دور و حت یعنی
 یبه جا ؛کنندیم یکه مثالً پرخاشگر ییهنوز هستن معلما ...ها 

ی م تیرو درست آموزش بخوان بدن با عصبان یزیچ هی نکهیا
بذاره  یتأثیر منف تونهیم نهایهمه ا کننیمسئله رو عنوان م دیدون

 «.ادر کارکرد م

واپیمایی و های هدر رابطه با سیستم نظارتی ضعیف در شرکت

ساعت سابقه پروازی بیان  9911با  9کننده شماره تأثیر آن، مشارکت

 نمود:

هاست، مهماندار با به گزارش کردنموضوع دیگه راجع»
ده؛ سرتیم امنیت از یک سال سابقه کار از خلبان گزارش می

سری کارها مثل یک....  کنهخلبان، خلبان از خلبان گزارش می
دن مسافرهای دیگه به آنجا ممنوعه؛ باید به سیگار کشیدن و آور

قانون احترام گذاشت اما اینکه سرمهماندار و ... گزارش بدهند 
 «.دیگه امنیت وجود نداره

ساعت سابقه پروازی، با اذعان  9111با  7کننده شماره مشارکت

به عنوان یکی  دهی به گزینش خلبانانها در اهمیتبر ضعف شرکت

 ها بیان کرد:ر شیوه مدیریتی شرکتهای موجود داز ضعف

 آدما رشیپذ یبراش یکنواختی نیگز یلیچون خخب » 
کشور  نیا ها تویرالینا شتریب یعنیوجود نداره  نیالایر ویت
 ی رو انتخابتیشخصنکردن که چه جور  فیتعر یچارچوب کی

ای از افراد مختلف جمع هستند؛ خب این ن پس یه مجموعهبکن
 ی یهبرا گیرنبا هم تو یه محیط بسته قرار میافراد مختلف وقتی 

 یلیخخب این میتونه  یزمان طوالن یبرا یاحرفه کار
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ها با یه سانحه کال جمع ... خیلی ایرالین باشه زیبرانگچالش
شدن خب حاال وقتی میخوای این آدم رو بیاری و یه مسئولیتی 

حاظ به ل یداشته باش یمتفاوت نشیگز هی دیبا قطعاًبهش بدی 
 قیاز طر شهیکه انجام م ییکارها اون هیخال شجا نیا ی؛روان

همه به چون  به نظر من صرفا انجام دادن کارِ یپزشکچک های 
 «.کننهر حال دارن پاس می

ساعت سابقه پروازی از تغییر  9911با  9کننده شماره مشارکت

بات عنوان یکی از موارد نشاندهنده نبود ث گروه و برنامه پروازی به

 شغلی نام برد و در این رابطه عنوان نمود:

در بودن؛  جهتهربه یباری، زیراز برنامه نانیاطم عدم»
 تیقطع ،نانیاون اطم گنیو مقررات م نیکه خود قوان یصورت

 اگه شما یعنیحداقل باشه  دیباروز  00ریزی، ستنِس برنامهبارُ ای
 ؛دست بهش نزن گهید ددو هفته بع یبرا دیرو دار اییه برنامه

 یول ادبی شیپ مورددو  ی یاکیحاال  دیدر طول سال اجازه دار
...  بودتلفنی روز به روز  ،پرواز من امداوم ... ،شیهفته پ چندمن 

من طبق برنامه  هایدوم از پروازک کی یدادند ولیبرنامه م
زدند یجمعه زنگ م ،دادندیبرنامه رو سه شنبه م ش؛انجام نشد

 گروه هیبعد ...  شد ویبودم خب پروازتون اکت دباینمثال است
که  یخودش استرس نیا ؛شهیجابجا م رهایمس یه ؛کنهیم رییتغ
 «.... آرهیدنبال مبه

ساعت سابقه پروازی در مورد  9111با  0کننده شماره مشارکت

در شرکت و نقش آن اظهار  رفتارهای ناقض احترام شغلی خلبانان

 داشت:

 دیانتظارات دار یسرکی دشییم یشغل هید شما وار یوقت»
. انتظارات دیشیسرخورده می اون انتظارات مرتفع نمیشه، وقت
هست  ییوقتا هی .طرف کی یانتظارات روان ،طرف کی یمال

 یپرداخت کنم ول دیکه با یبه شما اونقدر تونمیکه من نم
ه من ب کار یاوک دیگیمگذارم که یآنقدر به شما احترام م

 یهم مال زیهمه چش؛ من محفوظ هست گاهیجا ؛شهیم دهید جاش
 ؛دینباش نیمأت یاز لحاظ مال ؛نشه دهید شماکار  یوقت ... ستشین

 «.هگذاریتأثیر م عتاًیشکل باشه طب نیمشکالت جامعه هم به ا

 گيریبحث و نتيجه

بررسی کیفی عوامل ساختاری اثرگذار هدف پژوهش حاضر، 

در همین راستا ابتدا عبارات  مسافربری بود.گی شغلی خلبانان آمادبر 

مشخص گردیدند. سپس محتوای نهفته در  هاو گزارهمهم تعیین 

ی براساس مفاهیم صورت گرفت. بندطبقهمستخرج شده و  هاگزاره

آمده و با ترکیب کدهای مشابه، با پاالیش مفاهیم بدست تاًینها

یج یافت شده در انجام گرفت. در همین راستا نتا هامقولهتدوین 

 شغلی یبازدارنده آمادگ ایزمینهعوامل مضمون اصلی  7قالب 

خلبانان  شغلی یآمادگبرنده پیش سازمانیعوامل ی، خلبانان مسافربر

خلبانان  شغلی یآمادگ بازدارنده سازمانیعوامل ی و مسافربر

 آمدند.ی بدستمسافربر

 خلبانان، آمادگی شغلی بازدارندهای در رابطه با عوامل زمینه

همخوان با نتایج این پژوهش؛ میرزا محمدی، فتحی و ندیرخانلو 

 کارایی باال به تخصصی و عمومی، یهاتیصالحبر نقش  (0790)

مواردی  .اذعان داشتند توانمند نیروی انسانی صوصیاتخ عنوان

گریزی، از موانع تحقق همچون ساختار نامناسب سازمانی و قانون

 ی و)شاهنوشاند ساالری در احراز مشاغل در کشور بودهشایسته

. موارد نامطلوب مطروحه در این پژوهش همچون (0791، دادخواه

شغل  احراز»و یا « عدم توجه به همخوانی تخصص با سمت شغلی»

همراستا با نتایج پژوهش فوق « در صنعت هوایی براساس رابطه

احراز  نهیزمو نیاز به تغییر در  مشاغل به یعدم نگاه تخصصنگر بیا

و  ینیامباشد. مشاغل با در نظر گرفتن صالحیت و کارایی افراد می

شان با اذعان بر ضعف سیستم آموزشی در پژوهش (0791)ی میرح

 فاقد ی این سیستمآموزشی که محتواکشور، اظهار داشتند 

ان است. از آموزابعاد مختلف دانش اثرگذاری اساسی بر پرورش

های آموزان، آموزش مهارتجمله مهمترین مواد آموزشی دانش

شود تنها سبب افزایش خودکارآمدی میارتباطی است که نه

، اسدزاده ی واحد ی،حاتم ی،احمد؛ 0797 ی،میرح و)باعزت 

 هیصور، منیانی)درمندی، کاهش پرخاشگری بلکه در جرأت (0792

، زراعتی ونژاد ی)سبحانو نهایتا سازگاری فردی  (0799باباپور،  و

 (0797، نیپرو و زادهییحی، ی)رضائو سازگاری اجتماعی  (0790

فقدان آموزش »همچون  یسزایی دارد. مواردافراد تأثیر ب

و « آموزان و دانشجویاندر برنامه درسی دانشی ارتباطی هامهارت

ی موردنیاز در زمان هامهارتعملی  آموزشوجود نقص در »

وجود آمدن نقیصه در  در این پژوهش که سبب به شدهانیب« حصیلت

اند، به بعد آمادگی شغلی خلبانان و همچنین سایر گروه پروازی شده

اند که ایفای مطلوب نقش خانوادگی کادر نحوی اثر منفی داشته

 یعامل داستیآنچنان که پاند. مخاطره انداختهپروازی را نیز به 

 شده است به ینامناسب اقتصاد تیوضع دیسب تشد میهمچون تحر
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و از  ینگیو نقد یپول هیپا شیسو سبب افزا کیکه از  ایگونه

شده است که هر دو به عنوان  یمنجر به تورم واردات گرید ییسو

 )ساداتاند نقش چشمگیری داشتهتورم  شیعوامل اثرگذار در افزا

 سببنرخ تورم  چشمگیرافزایش این  (.0791 ،اخوی و حسینی

شده است  قدرت خرید خانوار معنادارکاهش و خط فقر جابجایی 

. موارد (0799، ، عبداللهی، عینیان، کاویانی و روحانیشهبازیان)

باال رفتن »، «حقوق با تورم یناهمخوان» ،«یکاهش ارزش پول مل»

روز امکان به عدم»و « قطعات هواپیماها تهیه و دشواری قیمت دالر

همخوان با نتایج دو پژوهش فوق « به علت تحریم کردن هواپیماها

باشند و اتخاذ ر میبیانگر شرایط نامناسب اقتصادی موجود در کشو

های پذیر و شرکتتصمیماتی برای حمایت بیشتر از اقشار آسیب

تأثیرپذیر از نرخ ارز همچون شرکت های هواپیمایی را خاطرنشان 

 سازند.می

شغلی خلبانان  آمادگی برندهپیش سازمانی در رابطه با عوامل 

با بیان نقش رهبری در  (2109) مسافربری، مارتینسِن و هانتر

 گوناگون ابعادو ی شغلی فرسودگ ی هوایی، بر رابطههاشرکت

توصیه آنها بنابر  اذعان داشتند. رانیمد حمایت عدم و یا حمایت

که توانایی کسب و حفظ د نکن انتخاب یرهبران بایستمیها سازمان

مدیریت قوی مالی »در همین راستا  .داشته باشنداعتماد کارمندان را 

که با وجود تحریم سبب حفظ خلبانان و واریز حقوق آنها « شرکت

تخصیص تسهیالت به »همراه مورد در زمان مقرر شده است، به

ی اقتصادی خلبانان توسط شرکت می نیازها نیتأمبیانگر « خلبانان

نیازهای در نظر گرفتن »آن، مورد دیگری همچون  برباشند. عالوه 

ی هادغدغهکه سبب ایجاد بستر جهت کاهش « خلبانان پروازی

است؛ از دیگر موارد همخوان در دو پژوهش  شغلی خلبانان شده

نان نقش حمایتی مدیران در آمادگی شغلی خلبا تیبر اهمهستند که 

های در رابطه با تمهیدات مناسب آموزشی در شرکت تأکید دارند.

عنوان  از کیفیت آموزش به (0799)هواپیمایی؛ احمدی و کریمی 

 اند؛د خلبانان نام بردهمهمترین عامل سازمانی اثرگذار بر عملکر

در  (2101)فورنتی، برگی، جوالنز، رومز و دارسز  عالوه بر آن؛

 تیریمد یخلبانان برا بر تأثیر باالی توانمند نمودن شانپژوهش

در همین  انه. آداشتند اذعان نشدهینیبشیو پ دهیچیپ هایموقعیت

 نحوی بهبایست ی میآموزشن مسئوالکنند که رابطه توصیه می

 تیرعااپراتورها بتوانند با که داشته باشند  یآموزش ریزیبرنامه

بر خطرات احاطه داشته  ایمن،عملکرد  کنندهنیتضم فرآیندهای

، یسازگار باشند و همچنین طی رعایت این خصیصه، توانایی

نشده بینیپیش یهاتیموقع ارائه راهکارهای جدید طیو  صیتشخ

آموزش وظایف و »در همین رابطه،  .پروازی را داشته باشند

م به خلبانان و آراِیآموزش س»و « اختیارات کاری به گروه پروازی

و اقداماتی  باشندیمهمراستا با توصیه اول پژوهش فوق « مهمانداران

و « سابقهپرواز خلبان کم ر هنگامد استادخلبان کارگیریبه»همچون 

« استادخلبان توسط پروازی جدید برای مسیرهای آموزش خلبانان»

موجب توانمندسازی خلبانان برای  که هستندمواردی  ازجمله

های مناسب در حوادث غیرمعمول پروازی حلسازگاری و اتخاذ راه

 .باشندیمدر آینده 

خلبانان  شغلی مادگیآ بازدارنده سازمانی در رابطه با عوامل

 میتنظ رقابلیغو زودهنگام  شروعمسافربری، باید در نظر داشت که 

 یروزهای، مکرر در مناطق زمان ریی، تغروزپروازها در هر شبانه

و نبود زمان کافی جهت بازیابی، خستگی کادر پرواز را کار  یطوالن

شان در پژوهش (2107)م . لی و کی(2109 بِرزنکُوا،)به همراه دارد 

پروازی و  ریزی گروهاز مواردی همچون جهت پرواز، برنامه

تکالیف شغلی به عنوان عوامل مؤثر بر ایجاد فرسودگی خلبانان نام 

 به یمسافت طوالنبردند. آنها در بخش جهت پرواز به پروازهای با 

و  دنشویم زیادزمان  اختالفسبب  شرق )غرب( که سمت

با مدت  (غرب) به سمت شرق متوالی و در خالف جهت یپروازها

رعایت نکردن »کنند. مورد بین آنها اشاره می زمان استراحت کوتاه

کوتاه از  فاصله جهان در شرق و غرب به استاندارد عدم پرواز خلبان

باشد. عالوه بر این، آنها در همراستا با نتیجه پژوهش فوق می« هم

ریزی گروه پروازی به بیان مواردی همانند انجام برنامه بخش برنامه

زود از ریزی بدون مشارکت خلبان، پروازهای نیازمند خروج خیلی

صبح( و پروازهای با  9رشدن خلبان پیش از خانه )نیازمند بیدا

ین پژوهش کنند. موارد بیان شده در ااستراحت کوتاه اشاره می

های هر پروازبین حداقل زمان استراحت  یترعاعدم »همچون 

 آمده در بخششیپ رین تأخنکرد لحاظ»، «هایزیرخلبان در برنامه

و « خلبانان استراحت زمانی زیردر برنامه یمختلف پرواز یها

در تعیین زمان پرواز  اقتصادی و صرفه مسافر راحتی به صرف توجه»

از « و ایمنی پرواز خلبان راحتیتن کارایی و درنظر نگرف وشبانه 

در بخش آنها  باشند.جمله موارد همخوان با نتایج پژوهش فوق می

وردی همچون تغییرات مکرر برنامه را بیان می نیز متکالیف شغلی 

 از برخی در انخلبان پروازیمکرر روز و ساعت  تغییر»کنند. موارد 
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 از یاپاره در پروازی هایمسیر و گروه مکرر تغییر»و « هازمان

ساز بیان شده در این پژوهش هستند، که از عوامل ناآمادگی« اوقات

بور و هابارد باشند. نشاندهنده همخوانی با نتایج پژوهش فوق می

روانی  در ارزیابی هاشرکتشان بر کارکرد مهم در پژوهش (2111)

ی تأکید داشته و ادورههای طی چکان در زمان استخدام و خلبان

رسانی مداوم روند انتخاب خلبانان اذعان  روزهمچنین بر اهمیت به

شخصیتی یکی از عوامل  هاییژگیوباید توجه داشت که داشتند. 

؛ پتیت و 2109آتی، ی خلبانان )موریمهم موفقیت در عملکرد شغل

کلییر، )کننده رضایت شغلی بینی( و از عوامل پیش2107دانلپ، 

توجه  عدم»آنچنان که از این پژوهش پیداست  باشد.می (2107

رفتاری و  ارتباطی هایمهارت از لحاظ خلبانان گزینش به هاشرکت

و « خلبانان جانبههمهارزیابی  به اهتمام شرکت عدم»، «فکتور هیومن

در نظر نگرفتن اهمیت تیپ شخصیتی افراد برای احراز شغل »

و  ی به گزینشدهتیاهمها در ر ضعف شرکتبیانگ که« خلبانی

ساز ورود و تداوم حضور خلبانان ست، زمینههاخلبانارزیابی 

های هواپیمایی با تبعات نامتناسب با این حرفه و درگیری شرکت

های شخصیتی سبب پیدایش حاصل از آن شده است. این تفاوت

انان نیز ها بر خلبتفاوت معنادار در میزان اثرگذاری آموزش شرکت

 شده است.

عوامل  دسته ی این پژوهش پیداست سههاافتهآنچنان که از ی

گی شغلی آمادی هواپیمایی بر هاشرکتموجود در سطح کشور و 

 .گیرند قرار توجه بایست موردمی هستند که مؤثرخلبانان مسافربری 

شایان ذکر است اصالح برخی از این امور نیازمند تعامالت بین 

ی هاتیمحدودخواهند بود. از  برزمانکه طبیعتا امری بخشی هستند 

ی کیفی اندکی در رابطه با هاپژوهشپژوهش حاضر این بود که 

عوامل مؤثر بر آمادگی شغلی خلبانان مسافربری در داخل کشور 

نتایج حاصله را با دشواری مواجه  سهیمقااین امر انجام گرفته بود که 

لعات بیشتر در این زمینه را در . این امر ضرورت انجام مطانمود

. با توجه به اینکه این پژوهش از منظر خلبانان به دهدیمآینده نشان 

 شودیم، پیشنهاد ستینگریمگی شغلی خلبانان آمادبر  مؤثرعوامل 

یی کشوری مایهواپیی کیفی معطوف بر مسئولین سازمان هاپژوهش

وع نگاه آنها به ی هواپیمایی صورت پذیرد تا با بررسی نهاشرکتو 

ی ی از نقایص موجود و بالتبع راهکارهاترقیدقاین عوامل، فهم 

 ازجملهآورد. ارتقاء آمادگی شغلی خلبانان بدست تری جهتمناسب

ی این پژوهش هاافتهتوان با استفاده از یپیشنهادات دیگر اینکه می

ی برگزار آموزش یهاکارگاهی هواپیمایی، هاشرکت مسئولین یبرا

برنده و بازدارنده آمادگی شغلی ود تا هرچه بیشتر با عوامل پیشنم

خلبانان آشنا شوند و در جهت ارتقاء این آمادگی و حذف موانع 

با توجه به کمبود تجهیزات فرودگاهی کشور تحقق آن کوشا باشند. 

وزارت راه و  شودیمآن بر ایمنی پرواز پیشنهاد  بارانیزو اثرات 

ی کشور هافرودگاهقاء امکانات موجود در شهرسازی در جهت ارت

اقدام نموده و اهتمام جدی بر بهبود بُعد نظارتی سازمان هواپیمایی 

 کشوری داشته باشد.
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